God Jul og Godt Nytt år
fra Utsira Kommune

Hva skjer?
• Se åpningstider for
Biblioteket i Romjula.
Les på s. 2
• 2’dre juledag’s fest i
Dalanaustet. Se plakat om
åpningstider s 4
Lys i
vinternatten kan
også gi Energi

Her er julelappen fra Siralapp-redaksjonen!
Det er mye på gang i Utsira Kommune. Våre politikere har etterlyst en Siralapp
nå rett før jul. Som en spesiell gest til de eldste i samfunnet vårt.

• julegudstjenesten i Utsira
Kirke kl 16:00
Se plakat s. 4
• Planleggingsdag i skole og
barnehage Mandag 2.
januar. Tirsdag den 3’dje
er det skole og
barnehagestart

Vi regner imidlertid med at de fleste leser denne Siralappen på en iPad. Vi håper
at de fleste kommer seg på nett og at vi kommer oss nærmere et papirløst
samfunn på Utsira.
Vi er på veg mot et smartere samfunn i samarbeid med Haugaland Kraft,
Haugesunds Avis og flere andre samarbeidspartnere.
Med full bredbånddekning på Utsira er det viktig å høste alle de muligheter og
teknologiske gevinster som ligger nedgravd i bakken på Utsira.
Vi i administrasjonen vil takke for god spirit og samfunnsengasjement blant
befolkning og politikere på Utsira i året som ebber ut.

Vi vil ønske dere en riktig God Jul og et Godt Nytt år!

Den bitte-lille Havfilosofen’s hjørne

“Kanskje er det undringen
som er målet?”
fra Marit Eide Klovning sin nye
publikasjon:’Kråkevis’

Fantastisk opptreden i Sirakompasset
Mange møtte opp til Barnehagen og skolen
sin Juletrefest i Sirakompasset den 19
desember. Vi fikk fange fine øyeblikk med
rødnisse- og blånissesang, samt ’Glowdans’ fra Småskole og Barnehage. Mange
sjarmtroll og sikre vokaler her.
Ungdomskoletrinnet gav oss julestemning
med to flotte julesanger med sikket
akkompement på gitar, trommer, bass og
keyboard. Denne videosnutten er fra en av
Ungdomsskolen sine framføringer. Lyden
yter ikke bandet rettferdighet da kamera er
plassert på den ene høytaleren.
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Juletrefest i Sirakompasset
45 minutes ago

De som leser på nett ser en liten
videosnutt her :-)
http://vimeo.com/34072910
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Ordføreens Julehilsen
Nå nærmer jula seg med stormskritt. Året 2011 har vært
et begivenhetsrikt år på godt og vondt. Høydepunktet,
og det som historisk kommer til å bli husket best, er nok
åpningen av Sirakompasset i februar. Det var veldig
kjekt at Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa
stilte opp og foretok den offisielle åpningen. Som
kommunalminister foretok hun som kjent også det første
spadestikket. Jostein Nilsen som varaordfører tok første
gravetak på tomta. Et velfortjent oppdrag. Han er
kanskje den som har kjempa mest for ny skole og
barnehage i mange år. Både som rektor og politiker.
Kronprins Håkon fulgte opp med å legge grunnsteinen.
Markeringen av bygging av ny skole og barnhage har
ikke godt ubemerket hen verken for media eller andre.
En flott teateroppsetting i mars fra elever og barnehage
viste oss hvilken flott kulturarena vi har fått i
Sirakompasset!
Av det som ikke har gått helt etter planen, er ervervelsen
av leilighetene i Utsirabølgen. I skrivende stund
foreligger ikke det endelige utfallet for våre 4
kommunale leiligheter, i forbindelse med konkursen. Vi
arbeider for å sikre kommunens krav i boet og gjør en
gjennomgang av våre rutiner i forbindelse med framtidig
ervervelser.

Uansett om navnet ”grønn øy” er
fortjent eller ikke, er det viktig at vi nytter
det omdømme vi allerede har, og
videreutvikler dette. Mediafokuseringen
rundt dette temaet vil gi oss mer besøk, og
også gi oss viktige argumenter for at vi i
framtiden fortsatt skal være egen kommune.

I 2011 har det vært mange nye prosjekt for å bygge opp om
dette omdømmet. Det prosjektet som har fått mest omtale er
nok kunstinstallasjonen ”3 små hytter”. Hytta Håpet som i
samarbeid med skolen, er bygd av plast fra havet, setter
fokus på den store utfordringen verdenssamfunnet har når det
gjelder forsøpling av havet. Kjekt var det også å registrere
det engasjementet som elever og lærere la ned i prosjektet godt ledet av kunstner Solveig Egeland med Tove Grimsby
som den store medhjelperen. Statoil bidro med
finansieringen av prosjektet.
Solvind har tatt over Statoil sine vindmøller. Dette er et
spennende firma som vi tror vi vil se mye til i framtida.
Dette er et spennende ”grunder miljø” som kan bli til stor
hjelp når det gjelder vår nullutslippsvisjon i 2020.

Det er mange som synes at Utsira Kommune
er interessant å Like

Nytt kommunestyre
I 2011 var det også et kommune- og fylkestingsvalg.
Resultatet av valget gav oss en god alderspredning. Det
som er noe skuffende med valgresultat er at det bare
kom inn 2 damer i kommunestyret. Det har vært
vanskelig å rekruttere damer på listene. Her må det tas i
et ekstra tak for sikre en bedre kjønnsfordeling ved neste
valg. Det er allikevel kjekt at Marte Eide Klovning ble
valgt til ny varaordfører. Ungdommen er godt
representert i kommunestyret og spesielt i
formannskapet der gjennomsnittsalderen er 32 år.
”Grønn øy”
I visjonen ”Utsira gir energi” ligger et ønske om at vi
også skal bli ei ”grønn øy”. Internasjonalt har vi allerede
et ”ry” som ”grønn øy ”. Dette skyldes den enorme
mediefokuseringen internasjonalt som
Hydrogenprosjektet gav oss. Vi blir nevnt internasjonalt
på lik linje med den danske øya Samsø.

http://www.facebook.com/utsirakommune
Gjør som 1084 andre Siravenner! Hold deg oppdatert via våre
Facebook sider.

Side 2
Side 2

Julen 2011
Årgang
7, nummer
9 ● Siralappen
● www.utsira.kommune.no
Julen●2011
● Årgang
7, nummer
9 ● Siralappen
● www.utsira.kommune.no

Forts. Ordføreens Julehilsen

I forbindelse med åpningen av ”Tre små hytter”
palmesøndag ble også 2 nye tiltak lansert: energisykler
og Grønne Utsira Sertifikat. Energisyklene har vært et
svært positiv tiltak. Syklene har gått att og fram på øya
hele sommeren. Grønn Utsira Sertifikat ble prøvd ut
2011 og vil bli videreutviklet i 2012. Vi har allerede fått
den første Ambassadøren av den grønne øya Utsira og
det er Rex Simonns. Vi får håp at det blir mange nye
ambassadører i 2012!

I disse dager kommer det ca 60 Ipad-er til Utsira.
Forhåpentligvis vil dette bidra til at mengden av papirsøppel
blir redusert. Flere og flere av kommunene i Norge går over
til å benytte seg av elektroniske medier i forbindelse med
avviklingen av møter. Vi fikk derfor en gyllen mulighet da
Haugesund Avis kom med Ipad-ordningen til Utsira , til å
knytte opp politikerne. Forhåpentligvis vil ikke dette bare
medføre reduserte kostnader når det gjelder papirbruken,
men også å gjøre arbeidet mer effektivt for administrasjonen.
Det vil bli holdt kurs i bruk av Ipad i januar. Etternølere som
ikke har fått meldt seg på ordningen, kan ta kontakt med
Joakim Martin i Haugesund Avis. Siste frist er 31.12.
Ordningen kan også benyttes av de som har hytter på Utsira.
For noen uker siden kom den første El-bilen til Sira. Irene
Austrheim var først ute. Vi tror det kommer til å bli mange
flere ettersom årene går og spesielt når det kommer 5 og 7seters modeller. En slipper å betale for bilen på ferjer og i
bomstasjoner. I tillegg slipper en veiavgift. Kommunen
følger opp med El-bil når den kommunale varebilen skal
skiftes ut.

Skal vi være en ”Grønn øy” er det viktig at
kulturlandskapet blir holdt i hevd. Kommunen ser derfor
svært positivt på initiativet som det nye villsau-laget har
satt i verk. Forhåpentligvis vil hele vestramarka framstå
som et flott grønt beiteområde. Vi håper at det
engasjementet som villsaulaget har satt i gang også
utvides østover på øya og at alle jordene på øya blir
holdt i hevd.
Haugaland Kraft lanserte pilotprosjektet Verdens
”Smarteste” samfunn. 50 husstander har meldt seg på
ordningen. Haugaland Kraft er svært fornøyde med
interessen, og synes at 50 er et passelig antall for et
pilotprosjekt. De husstandene som ble med på ordningen
får i disse dager montert brannvarlingsystemet, det
øvrige vil bli montert på nyåret. Vi er den kommunen
som slipper ut minst Co2 pr. innbygger, men er den
kommunen som forbruker nest mest strøm pr. innbygger.
Skal vi opparbeide oss et ry som en ”Grønn øy” blir det
viktig å fokusere også på energieffektivisering. I den
forbindelse har vi startet også arbeidet med
Energimerking av kommunale bygg, samt oppgradering
av ventilasjonsanlegget på Siratun.

Kommunestyret har vedtatt å knytte seg opp til den
interkommunale søppelordningen på Haugalandet (HIM). I
og med at ordningen inkluderer et nye tilbud for innbyggerne
vil de kommunale avgiftene øke. Nytt i dette systemet er at
hver husstand vil få en tilleggsdunk for matavfall og
prøveordningen med plastinnsamling vil bli permanent. Vi
følger videre opp med bemannet miljøstasjon oppe ved
brannstasjonen, hvor innbyggerne vil ha mulighet til å bli
kvitt øvrig avfall.
Skolen har startet arbeidet med å bli sertifisert som grønn
flagg skole.
Klimaplan til Utsira skal rulleres hvert år så det vil bli
spennende å følge med på hvordan vi klarer å følge opp 2011
i 2012.
Næring
Det har skjedd en del endringer på næringsfronten i løpet av
2011. Joker- butikken og Utsira Servicesenter A/S er fortsatt
de 2 største private næringsaktørene på Utsira.
Det er innen turisme -og kulturbasserte næringene en har fått
de største endringer. Først ute var Hjalmar og Edit Nilssen
som overtok Havstuene. Etter det kom Daniella De Vreeze
og Hans Van Kampen som har kjøpt den gamle røde skolen.
Begge har fått støtte til diverse utredninger innen segmentet
turisme/folkehelse/kulturbaserte næringer gjennom det
kommunale næringsfondet. Det blir spennende framover å se
hva som skjer i disse to byggene framover.
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2011 – ble et godt
fugleår

Det blir også en endring når det gjelder Dalanaustet , da Elaine
Nilsen har valgt å trekke seg tilbake på driversiden fra 1.1. Hun
vil sikkert å se bak baren i framtiden også, men da som ansatt.
Vi gleder oss over meldingen om at Kai Børresen er på vei
tilbake til Dalanaustet. Det blir viktig å få satt i system et
informasjonssystem når det gjelder turisme som ikke avhengig
av hvem som er driver på de enkelte stedene, men at det ligger
aktuell informasjon tilgjengelig for brukere av tjenestene enten
via et grønt telefonnummer- system eller internett.
Når det gjelder Utsira Næringspark A/S (Utsirabølgen) og
Smarthus A/S må vi avvente bo-behandlingen og framtida vil
vise hvilken aktivitet som vil komme i bygningen.

Blekbrynsanger foto: Sveinung
Larsen

Blekbrynsanger var den siste
sjeldenhet som holdt til i
Herberg til slutten av
november. Ellers så er det
registrert en ny art
(Sibirjernspurv) og en ny
underart
(Kaukasussvarttstupe) for
Utsira.
Utsira Fuglestasjon opplevde
rekord fangster og rekord i
antall arter i løpet av ett år.
Les mer i årets
månedsrapporter fra UFS

NY RÅDMANN

Bjørn Aadnesen har
takket ja til stillingen
som rådmann i Utsira
Kommune. Han er i dag
konstituert
administrasjonsjef. Han
starter som rådamann 1.
januar.
Stillingen som
Rektor/oppvekstsjef vil
bli lyst ut snarest
Vi ønsker han lykke til
i stillingen.

Det er søkt om dispensasjon fra arealdel av kommuneplan for et
landanlegg for oppdrett på Pedleneset og et utvidet området i
sjå på østsiden av øya. Vi følger i spenning med på om en kan
klare å få til begge, eller et av disse prosjektene. Begge prosjekt
er avhengig av en teknologi utvikling og store investeringer.
Oppvekst sektoren
Gjennom året har vi fått flere nye innbyggere. Ekstra kjekt er
det når det kommer nye barn til øya. Jonas Skare og Mathias
Klovning er de som er fødte i løpet av 2011. I tillegg har også
Odin og Odd Josef Nesse flyttet til øya. Viktig at vi får flere
barn til øya i og med at vi har ledig kapasitet både i barnehagen
og på skolen.
For å styrke tilbudet for våre elever vedtok kommunestyret i
forbindelse med økonomiplan en skolelunsj ordning.
Barnehagen har hatt en ordning med barnehagelunsj og har
høstet svært gode resultater. Spesielt når det gjelder trivsel
blant barna. Vi ønsker at våre elever skal få et lignende tilbud
med et sunt måltid hver dag. Hvordan ordningen skal
organiseres må utredes. Det er satt av stillingsressurser i
økonomiplanen.
Vi mener fysisk aktivitet hver dag er viktig for våre elever ved
skolen. I den forbindelse ønsker vi å knytte opp en
fysioterapeut ressurs til skolen som skal bidra til mer fysisk
aktivitet for alle trinn.

FYRVERKERI til
nyttårsfesten for 2012

Utsira kommune legger
ikke opp til noe felles
arrangement knyttet til
oppskyting av fyrverkeri til
nyttårsfesten for 2012.
Etter gjeldende
retningslinjer fra DSB –
Direktorat for
samfunnssikkerhet og
beredskap – ble det for 3 år
siden innført forbud mot
kjøp og bruk av raketter i
klasse 2 og 3. Videre må
”oppskyter” ha pyroteknisk
kompetanse for å skyte opp
i klasse 4. På Utsira er det
kun 1 person som har
denne kompetansen! Vi
oppfordrer ALLE om å
utvise forsiktighet i bruk
av fyrverkeri generelt!

Helse, sosial og omsorg
Konsekvensene for den vedtatte store Samhandlingsreformen
ble mer klar for kommunen i 2011. Dette er en av de største
reformene innen helsesektoren som er blitt gjennomført i nyere
historie. Mye av habilitering og rehabilitering som normalt er
blitt gjennomført på sykehus skal overføres til den enkelte
kommune. Det er viktig at vi setter oss i en posisjon der vi kan
ta i mot disse pasientene. I første omgang har vi valgt å flytte
fysioterapeuten og frisøren ned i første etasje. Garderoben til
de ansatte er flyttet ut til der ”frisørsalongen” lå. Dette har
frigjort to rom ved sykestuen som kan benyttes til pasienter.
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Som kjent har vi ledig kapasitet på sykestuen og vi gir et
signal om at vi kan ta i mot flere pasienter på sykestua fra
Haugesund kommune. I økonomiplanen er det vedtatt øke
personalressursen både når det gjelder sykepleie og
fysioterapi. I tillegg er det også ansatt renholder på dagtid
som skal avhjelpe betjeningen på sykestua.

Fylkeskommune når det gjelder hvilke tiltak de finner
nødvendig for våre kaier. De siste stormene har også
aktualisert kai utfordringen. Spesielt på sør.
Det nye kommunestyret mener at kai og våre havner er
viktig for Utsiras framtid. For å få til større fokus på dette,
har en valgt å gjenopprette Havnestyret fra 01.01.12.

Kommunen har inngått en intensjonsavtale med
Haugesund Kommune som forhåpentligvis i løpet av
2012 skal medføre et mer forpliktende samarbeid innen:

Forholdene på Garpaskjærskaien arbeides det også med i
fylkeskommunen. Her er veibanemerking kanskje det
viktigste trafikksikkerhetstiltaket. De store
oppgraderingene som skjer, både når det gjelder vei og
bygg i området, har medført at merking av kjørefelt og
ventefelt er blitt utsatt. Forhåpentligvis er dette på plass i
løpet av våren. Det har avhjulpet litt på situasjonen at
Dekk 1 er flyttet, men uansett vil det være viktig å ha
fokus på dette feltet i 2012.

Barnevern
Nav – sosialetjeneste
Legevakt/fastlegeordning
Sykehjemsplasser
Miljørettet helsevern.
Dette for å kunne møte de forpliktelsene som ligger på
kommunen når det gjelder samhandlingsreformen.
Viktig også er det å sikre den viktige tilleggsinntekten vi
har når det gjelder å ta imot gjestepasienter.
Infrastruktur
I 2011 har det blitt arbeidet politisk for å få utvidet
vinterruta slik at denne blir lik sommerruta. Det er blitt
gjennomført møter med fylkestingsgruppa til
Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, samt sendt
ut informasjon til alle enkeltmedlemmer av fylkestinget.
Dette medførte ingen økning i forbindelse med
fylkeskommunens økonomiplan for 2012 og framover.
Politikerne fra de fleste partiene forstod veldig godt de
utfordringen vi møter med reduserte avganger på
vinterstid. Håpet nå er at en skal klare å få til noe når det
gjelder revidert budsjett som vedtas i juni 2012 og at en
dermed klarer å få dette på plass før vinterruta starter
høsten 2012.
Arvid Helgesen ble i løpet av året ansatt som ny drift- og
utviklingssjef. Han har startet arbeidet med å sette fokus
på renovasjonsordningen i kommunen. I 2012 vil arbeidet
med å få kartlagt hvilke utfordringer vi har når det
gjelder vannledningsnettet og klovakksystemet på Utsira.
Gatelys er viktig både for trivsel og trafikksikkerhet.
Området fra Joker-Butikken fram til Pedlehoien skal
oppgraderes med nye lys. Dette har vært et område som
store deler av året har vært helt eller delvis mørklagt.
Forhåpentligvis vil denne utfordringen være løst når nye
lys blir montert.
Det er blitt satt fokus på utfordringen vi har ved våre
kaier både når det gjelder Garpaskjærskaien og kaiene på
Utsira. Fylkeskommunen som eier deler av våre kaier har
vært på befaring på Utsira. Vi avventer en tilbakemelding
fra Rogaland

Sentraladministrasjon
I tillegg til at Arvid Helgesen begynte som ny Drift- og
Utvklingssjef i 2011, valgte Administrasjonssjef Arna
Leidland og si opp sin stilling og begynne i ny jobb.
Dette tror vi de fleste syntes er trist. Arna Leidland har
vært en godt likt administrasjonssjef både av politikerne,
de ansatte og ikke minst innbyggerne. Vi er glade for at
hun ønsker å pendle til Utsira og vi håper at vi ser mye til
henne i framtiden. For sitt virke på Utsira vil hun nok bli
husket for at hun som administrasjonssjef fulgte prosessen
fra A til Å når det gjelder Sirakompasset. Hun vil også
huskes for det arbeide hun la innen kultur, og ikke minst
hennes arbeid på personalsiden i kommunen. Vi ønsker
henne lykke til i hennes framtidige virke.
Bjørn A. Aadnesen ble tilbudt stillingen som rådmann.
Han har i dag takket ja til tilbudet og vil gå over fra og
være konstituert administrasjonssjef til rådmann 1. Januar.
Kommunestyret har valgt å endre stillingsbetegnelsen fra
administrasjonssjef til rådmann. Bjørn har en lang, bred
erfaring innen den kommunale sektoren som vi tror vi vil
nyte godt av i framtiden.
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle som
bidratt. Enten som kommunalt ansatt, som politiker, eller
på annen måte bidratt til en positiv utvikling på Utsira i
2011.
Jeg ønsker alle en God Jul og et godt nyttår.
For Utsira Kommune

Jarle Nilsen
Ordfører
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Ny renovasjonsordning fra 1.april 2012
Utsira Kommune
Postboks 63
5547, Utsira
Telefon:
+ 52 75 01 00
Faks:
+ 52 75 01 35

E-post:
post@utsira.kommune.no
Webområde:
www.utsira.kommune.no

Kommunestyret vedtok at Utsira
kommune kan inngå avtale om
renovasjonstjenester med HIM,
Haugaland interkomunale
renovasjonsvesen, med virkning fra
01.04.2012
Kommunestyret vedtok enstemmig å
inngå avtale om renovasjonstjenester
med HIM, Haugaland interkommunale
miljøverk IKS. Dette betyr at vi nå setter
bort en kommunal tjeneste til
en profesjonell aktør. På lag med HIM vil
vi få tilgang til bedre returordninger og
de samarbeidsavtaler som våre IKS
selskaper har. Vi frigjør også ressurser i
teknisk drift slik at vi kan fokusere på øvrig
tjenestetilbud til våre innbyggere.

Test av henterute for 2-kammerbil fra HIM på
Utsira

Tilbudet vil innebære:
- Det vil bli brukt 2 kammer bil i
innhentingen på Utsira
- Utplassering av 3 nye spann/beholdere
for alle innbyggerne, samt egen
beholder for matavfall på kjøkken +
matposer + sekker for plast
- Innsamlingshyppighet restavfall og
matavfall hver 2.uke og plast- og
papirinnsamling hver 4.uke. Henting av
glassiglo ved behov på kaier i nord og
sør. Oversikt i egen tømmekallender vil bli
utarbeidet i forkant av oppstart.
- Tømmedag vil i utgangspunktet være
torsdag fra ca. 0915 - 1230
- Mulighet for kjøp av bl.a ekstrasekker til
restavfall (GRØNNsekk) kr. 40,- pr sekk,
på Siratun eller på vår lokale jokerbutikk.
- Utsira kommune vil etter vedtaket
tilrettelegge for mer utvidet mottak av
øvrig spesialavfall oppe på Hovland, og
vil komme tilbake med mer informasjon
når det er klar. Vi vil bl.a legge opp til en
åpningstid 1 til 2 dager i uka.

Åpningstider for Biblioteket I
Romjula!
Julebøkene er på plass’ Kaffe, saft og
julekaker står framme. Høstens nye
utgivelser er kommet. Ta turen innom
biblioteket i romjula med følgende
åpningstider:
Tirsdag 27. desember fra 08:30 - 13:30
Torsdag 29. sesember fra 15:00 – 18:00
Vi starter opp til vanlige tider fra den 3.
januar 2012
Utsira Folkebibliotek
http://www.utsira.folkebibl.no/
Ønsker dere alle en god jul og et godt
nytt år
Biblioteket Bjørg

- I Tednevikje vil fortsatt bli disponert for
mottak av brennbart trevirke. Område vil
bli stengt av fysisk med bom, men vi vil
levere ut nøkkel til bommen ved behov.
Bildetekst som beskriver bilde eller grafikk.

av Arvid Helgesen — sist endret
15.12.2011

Utsira i snø anno 1910
Her er flere foto fra folkebiblioteket:
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Fra våre favoritter på twitter I 2011

Plakatene på veggen vår!
http://www.facebook.com/pages/Naustkos-DA-p%C3%A5-DalanaustetUtsira/215348465146319?sk=wall

.

Utsira Kommune ønsker
dere en god og Energibesparende julefeiring!
Utsira Fyr med snøen som lå i februar 2010
http://www.haugesund.kirken.no/index.cfm?id=118123
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