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Sirabu hedret av Carnegies Heltefond!

Skipper Arnvid Hansen (1953). Skipper på rutebåten 1979-1990 ble 14.3.
hedret med Carnegies heltemedalje i bronse! Han har tidligere fått to andre priser for heltedåden han var med på i november 2007 ved ”Explorer”s
forlis. Her fra 2008 hvor han ble hedret av Amver.
Barn: Eg vett nåke så du ikkje vett!
Voksen: Å, gjere du det?
Barn: Ja! Så då vett eg meir enn deg!

Husk: Båndtvang fra 1. april!

Siralappen
Informasjonsorgan for Utsira kommune.
Publiseres 10-12 ganger pr år
Opplag: 100. Distribusjon som c-post på Utsira.
Publiseres også på www.utsira.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Rådmann Bjørn. A. Aadnesen
Regi/hovedskribent: Rune Solevåg
Kontakt; 52 75 01 00

E-post: siralappen@utsira.kommune.no

Barnemund:
-Naa, lille Petter, hva vil du gjøre naar du blir saa
stor som jeg? Spør onkel.
- Da vil jeg gi min sønnesøn en krone hver gang
jeg treffer ham, svarer Petter.
SKUDDPREMIE PÅ KRÅKER
1927: Skuddpremie 25 øre pr kråke. Båtbilletten til byen kosta kr 2,-. En bytur kom
m.a.o. på hele 16 kråker-den gangen!

Fugl i rottefella…
Ikke hvilken som helst fugl heller, men en
ringmerket fugl av type svarttrost. Fella var
satt ut bak ei snøspade ved sykehjemmet.
Selvfølgelig fjerna noen spaden, slik at rottefella ble til fuglefelle. Tenk litt lengre, tenk
på fuglene-får være læresetningen etter dette!

Barnehagen fiksa ”Gullhøna” i år også!
Helt sikkert til glede for de mange påskereisende. Transporten til kaien gikk som et fantetog
med Gullhøna i barnevogn og barna marsjerende rundt. Miljøvennlig transport forstås. Styrmann Skare tok vel i mot gjengen om bord i båten. Ellers går det i ”pinner” i barnehagen: Pinnebrød, pinneskog, spisepinner, pinnesverd, pinnedukker, bokstavpinnebilder, pinnegods, pinneorgel-bare avbrutt av et besøk fra påskeharen, eller ”kanino” som enkelte små sikkert rettmessig har døpt den gavmilde skikkelsen som kommer hoppende fra skogen ved påsketid.

Personalnytt:
Her hadde vi tenkt oss et stort fint bilde av vår nyslåtte pensjonist Marit Nilsen! Marit (født
1943) avsluttet på Siratun sykestue 31.3. og er nå for pensjonist å regne etter et langt arbeidsliv. Sist sett hos Sildakongen Produksjon a/s, før hun fant arbeidsglede på Siratun, der hun i
varierende stillingsstørrelse har vært en viktig brikke for å få ”kabalen” til å gå opp. Noe bilde
blir det ikke, for damen har vært utenriks siden påske!
Bjørg Rasmussen har sagt opp sin stilling og går over i pensjonistenes rekker 31.7. Innen dess
har den driftige 44–modellen flere brikker på brettet og er daglig i farta.
Arna Leidland tiltrer som tidligere varslet som rektor 22.4.
Katrine Klovning er ansatt i vikariat som daglig leder, kirkeverge, i Utsira menighet. Hun tiltrådte 3.4. og vikarierer så lenge T. Nilsen er fraværende. Stillingen er på 50 % og inkluderer
både renhold og klokkeroppgaver.
PRØVEBO?
Kommunen har fått et par henvendelser fra personer som er interessert i å ”prøvebo” på
Utsira. Dette etter at ordføreren lanserte et framtidig konsept for dette i Haugesunds avis.
Framtidig, fordi opplegget ikke er på plass. Det foreligger likevel allerede i alle fall to
skriftelige og forseggjorte søknader om å få ”prøvebo”! I dette ligger forventninger om
redusert husleie i prøveperioden.
Så nå må vel både svar, spilleregler og eventuelt omfang diskuteres og vedtas politisk.
HVA ER DETTE?
Jo, et av ”arbeidshullene” til to arkeologer som var her
sist uke. Formål: Se om områder nord på Perlehaugen kan
frigis til å bygge veg til det planlagte anlegget til Utsira
laks AS. De fant visst ikke så mye så langt, men tok med
seg noen vareprøver til Stavanger for nærmere analyser.
Når området er klart, søker Utsira laks AS konsesjon og
ballen begynner å rulle fortere. I resten av Rogaland er
det tele i jorda. Dermed kunne Utsira Laks AS snike i den
lange køen av bestillinger av utgravinger! Arkeologene
visste ellers å nyte Utsira. På fritiden dykket de og plasket i Nordevågen i fint ”vårvær”.
ÅRSMØTE UTSIRA IDRETTSLAG
Litt labert oppmøte. Særlig sett i forhold til den flotte serveringen. Marte E Klovning fortsetter som leder, Karen Marie Stokka
som nestleder, Mikal Davies som kasserer og Hilde Øydna som
sekretær. Rex Simmons og Håkon Austrheim er styremedlemmer. Det planlegges maileker og Siraløp også dette året. Dessuten blir det deltakelse i Bend-it cup på Avaldsnes igjen. Ander
Myklebost og Frode Skare tar tak i den viktige barnefotballen.

SMIL-spesielle miljøtiltak i landbruket
Utsira har fått tildelt ei ramme på i alt kr 391.100 for 2013 som våre bønder og grunneiere kan
søke på. For 2012 var rammen kr 313.500, hvorav kr 291.100 er oppført som ”ubrukt og inndratt”! Bøndene må med andre ord peise på med søknader og tiltak som gjelder ”attgrodde beiter”, næringsutvikling, turstier med mer.
Søknad om bedre merking av havneinnseilingene på Utsira
Rutebåten Utsira AS ber i brev av 16.3 om at kommunen ved havnestyret sender søknad til
Kystverket om bedre merking av innseilingene i nord og sør. Selskapet håper en søknad fra
kommunen vil ha større gjennomslagskraft, enn rederiets egne. Rederiet sliter med å få gehør
for sine ønsker, og daglig leder mener havnestyret bør fokusere på ”sikkerhet” i sin søknad.
Daglig leder mener fluer og sjøråk gjør innseilingene mer utrygge enn ønsket.
BETAL MED KORT PÅ KULTURARRANGEMENT!
Kommunen har nå anskaffet en bankterminal, slik at betaling med kort
blir mulig. Terminalen lånes ut til arrangører av kulturarrangementer.
Ta kontakt med kommunekassen for nærmere informasjon. Lån av terminal må bestilles på forhånd og den enkelte låntaker må tildeles operatørkode. Terminalen vil være knyttet opp mot en felles bankkonto, hvor
innskuddene fordeles til rette vedkommende minst 1 gang pr måned. I
ledige stunder blir terminalen brukt i kommuneadministrasjonen. Dvs at
når den ikke er utlån til konkrete arrangement, så kan du heretter handle
med kort også i kommuneadministrasjonen.
Vi håper bruken vil gå seg til, og at kulturarrangørene våre vil se seg
tjent med å bruke utstyret. Interesserte lag og foreninger bes ta kontakt
med kommunekassen i god tid før arrangementer.

Det var den historien…
Palmelørdag henta Martin Husby Klovning traktoren han har arva etter Jenny
Gudmunsens Landhandel. 3 butikker, 3
mopeder og senere minitraktorer. Slik
gjorde handelsmennene seg hjelpte i
gamle dager. Siste åra har det bare vært
Johannes sin sjarmerende minitraktor
igjen. Nå er det Martin som tar mål av
seg til å pusse opp en del av Utsirahistorien! Ta turen ut når du er ferdig
Martin!

Ordføreren
- hva steller hun med?

Mars: -

I vinden!

Det har blitt mye media den siste måneden. Petter Schjerven brukte en
halv dag på å finne ut om det var overskudd av empati i kommunen vår. Vi ble
kåret til Rogalands kulturkommune 2013, og fikk en del oppmerksomhet rundt
det. En journalist fra Haugesunds Avis brukte en dag her ute, og dette resulterte
i 3-4 artikler. Dette er gratis reklame for Utsira, som vi gjerne tar i mot.
Selv synes jeg det kan bli litt mye media av og til. Jeg fikk meg et sjokk da
jeg bladde opp til en 2 siders artikkel, med meg i fokus. Det er ikke hverdagskost, så jeg ble nok litt paff bare av det. Jeg reagerte på at det som fikk fokus i
artikkelen, var ting jeg hadde sagt med en lattermild tone. Uttalelser jeg hadde
ble mer dramatisert enn jeg mente dem. Men, jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på artikkelen, og mest går det på at folk synes det er positivt at jeg
er ærlig og åpen. Jeg har snakket med ”andre ordførere” og journalist Bleivik i
etterkant, og vi er vel alle enige om, at i møte med journalister bør en trå litt
varsomt, og alltid be om gjennomlesing av det som går i trykk, ikke bare førsteutkastet. Jeg skulle likt å skrevet at ”jeg har lært leksa mi”, men i engasjerte
øyeblikk er det ikke alltid like lett å holde tunga rett i munnen. Men man lærer
mens man går.
Jeg og rådmann Bjørn har vært på møte med Ork(Ordfører/
rådmannskollegiet) i Vindafjord. I møtet ble det bl.a. bestemt at kollegiet i form
av et skriv til fylkeskommunen, vil støtte Utsira kommune i søknaden om lik sommer/vinterrute. Så vi får krysse fingrene.
Ellers vil jeg oppfordre folk til å komme med høringsinnspill til veg og
gatenavn på Utsira. Høringsfristen går ut 21. April.
PS: Programmet med Petter Scherven med innslag fra Utsira heter ”Typisk
deg” og går på Tv Norge tirsdag den 23. April kl. 20:30.

Marte Eide Klovning, den 10. april

STORINNRYKK AV HAUGESUNDERE TIL HØSTEN!
Haugesund turistforening i samarbeid med Haugesund kommune kommer til å sende tjue 9.klasser fra Haugesund til 1 døgnsopphold på Utsira og Nordvikgården! Det blir fullt hus 5 uker
til ende (uke 34-39), hver dag fra mandag til torsdag. Vi har hørt lignende prosjekt omtalt tidligere, men først i høst skjer det. Haugesund kommune har tidligere sendt elevene til Olalia. Nå
er fascilitetene der under ombygging og Utsira vil forhåpentlig vise seg å være et potent alternativ. Leder i turistforeningen Rolf Svendsen utarbeier i disse dager program for oppholdet. Vi
forstår det blir friluftsliv og turer i marka.
Det er en artig tanke at alle 9. klassinger i Haugesund i 2013 vil ha vært på Utsira. Det er ikke
så rent sjelden vi treffer på folk som har vært på skoletur på Utsira ”en gang på 50-tallet”. Som
Erik Bye sa: ”Ingen som har vært på Utsira glemmer det vettu”, og det stemmer! Vi har nå en
unik mulighet til å skape oss ry og rykte i Haugesund som holder i årevis fremover. Det er aldri
kjekt å møte fordommer, slik vi stundom opplever når vi er ute på tur. (Fordom= holdning uten
kunnskap.) Turistforeningen med sitt opplegg vil helt sikkert legge et godt grunnlag. Resten får
vi ordne sjøl gjennom godt vertskap!
FLYTEBRYGGER? KREVER GODKJENNING FRA KYSTVERKET
Det er ikke snargjort å få lagt ut flytebrygger for småbåter på Utsira. I skriv av 12.3 i forbindelse med en søknad om flytebrygge på 2 x16,2 meter ved Kvarkaneset skriver Kystverket at
området som er ”statlig utbygd fiskerihavn” krever tillatelse fra Kystverket. Kommunen kan
være med på saksforberedelsen ved å innhente høringsuttalelser og vurdere om tiltaket er innenfor planverket. Kystverket vil ha målsatt tegning av anlegget. Tegningen må vise fortøyningssystemet som tenkes brukt. Om alt godkjennes vil Kystverket kunne innvilge 5 års midlertidig godkjenning med mulighet for forlengelse. Vi må finne oss i at slik er reglene for statlige fiskerihavner!
VANN TIL HYTTEFELT
Oppe ved ”ringmerkeskogen” er det godkjent 3
hyttetomter og i tillegg ligger det ei hytte der fra
før. Jostein Austevik m/fam har allerede fått reist
et bygg. Naturlig nok må det føres fram vann.
Driftssjef Helgesen opplyser at kommunen benytter anledningen til å installere brannhydrant (ved
innkjørselen til John R. Skår) og koster vannledning, mens hytteeierne selv betaler for graving.
Entrepenør Huus er innleid og det er Tor Arne
Mathiassen med bror Jan Kristian som i hovedsak
utfører arbeidet. Litt småspennende med nattekulde, tele og vannledninger denne vinteren! Jan
Kristian sier det er kjekt arbeid, selv om det er
han som tilsynelatende tar tyngste jobben i grøfta.

SLIK KOM UTSIRA PÅ FUGLEKARTET:
—Første fuglestasjon på loftet i fyrvokerboligen!
Takket være utrettelige Jostein Austrheims historiestudier har vi kommet over en avisartikkel i
Haugesunds avis fra 1934. Den omtaler mannen som representerer starten på fuglehistorien
på Utsira, engelskmannen James Chaworth
Musters.
Hvordan kom De til å tenke på Utsira, da De vilde
studere fuglelivet? Spør jeg.
-Jo-svarte han smilende. Ved å se på kartet.
Grunnen til vårt besøk på Utsira er – sier herr Løvenskiold-at visse sjeldne fuglearter, som har vært ukjente i
Europa, i de siste 6 år under trekket har vært funnet på den engelske kyst og på Helgoland.
Derfor mener vi, at fuglene også måtte komme forbi på norskekysten. For å kunne få oversikt
over hvilke fugler som kommer bør man ha en øy av ikke altfor stor utstrekning – så det er
overkommelig å holde oversikt over hvilke fugler som kommer og som reiser. Det bør dessuten
være en øy som ligger lengst mulig fra kysten. Derfor var det at Mr Musters i sin tid valgte
Utsira. Og da han talte med mig herom, var jeg helt enig heri og vi besluttet oss til å ta til Utsira.
Oppe på et stort loftsværelse i fyrvokterboligen hadde de to videnskapsmennene sitt arbeidsrum. På veggen henger et stort Nordsjøkart. – Her skal De se – sier Mr Musters og peket på
kartet – ligger Fair Island mellom Shetland og Skotland, og her nedover langs den engelske
kyst har vi tre steder som er meget kjente for fugletrekk. Og her – sier hr Løvenskiold, pekende
på kartet, er Helgoland – det sted i Europa hvor de fleste fuglearter er blitt påvist – i alt 400
forskjellige fugler. Fra Helgoland til Utsira er 600 km.
VÅRSØG HOTEL—MUSTERS PUB
Vi har forsket mye på denne Musters gjennom årene. Ikke minst har Viggo Ree fått eget stipend for å forske på ham og funnet ut mye. Musters var stor i bla Surnadal, hvor han hadde
eiendommer. Her er det reist statue av ham. Det siste som dukker opp nå ved et søk på google
er Musters Pub på Vårsøg hotell i Surnadal!
Fuglene Musters såg på¨Utsira—de 6 berømte:
Tartarpiplerke, Gulbrynsanger, Dvergfluesnapper, Rosenfink, Vierspuv, og Dvergspurv
UTSIRA—STORT I KINA!
Ikea selger et speil som heter ”Utsira”. Mange omtaler dette speilet, og spesielt synes det å
være populært i Kina. Vår twitter-agent Atle Grimsby gjennomfører daglige søk for å holde oss
oppdatert på Utsiranyheter. Han sliter med at det dukker opp så mye uinteressante kinesiske
meldinger.! Ikke forstår han kinesisk heller, men han skjønner såpass at speilet fra Ikea er populært der borte!

HVORDAN GÅR DET MED RENOVERINGEN AV SIRATUN?
Det er avsatt kr 3 millioner til rehabilitering av Siratun med vekt på Enøk-tiltak og ventilasjonsanlegg. Kommunen har nå inngått avtale med SMI Miljø & Energi om 1) å utarbeide søknad om tilskudd til Enova og om 2) teknisk beskrivelse av ombyggingen før utlegging av prosjektet på anbud (Utlyses på Doffin). Den tekniske beskrivelsen skal være klar i mai.
SYNNØVE KLOVNING OVERTAR HUS PÅ UTSIRA
Datter til Arthur, Synnøve (39 år), har levert ”egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av
fast eiendom”. Synnøve bor i Kopervik og overtar nå familieeiendommen i Kvalvik Gbr 30 bnr
15.

I KIRKEN
Jenny Anda døpes! Mathilde Grimsby er gudmor, Malene Anda tørker vått hår, mens prest
Engedal og foreldrene Evelyn Eriksen og Ove
Anda er fonøyde vitner. Bildet er fra Gudstjenesten i Utsira kirke skjærtorsdag.
Etter gudstjenesten avholdt soknet årsmøte
med årsmelding og regnskap.
18.03.13. Innsamlingsresultat Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: kr. 5847,-.
Tusen takk! Utsira Menighetsråd.
Menighetsrådets regnskap 2012
Regnskapet for 2012 er vedtatt av rådet. Ikke disponerte driftsmidler på kr 192.516 avsettes til
sparing. Dog øremerkes kr 25.000 til isolering i bedehuset. Rådet fikk et driftsresultat på kr
151.633 av en omsetning på kr 686.000. Årsaken til det voldsomme resultatet er at lederoppgavene i rådet stort sett har vært gjort på dugnad i daglig leders sykefravær. Rådet har en arbeidskapital på kr 946.000, hvorav det meste er midler gitt som gaver (kr 605.000)
Offer 28. mars: Det norske Misjonsselskap kr 2.795,-

Rutebåtens verkstedopphold
Kan være en prøvelse for mange. Denne gangen var været fint, og Røværfjord gikk som ei
kule. Men vi føler med rutebåtens renholder Bon, når hun forteller at hun måtte spy både mandag og torsdag. Vi kjenner henne fra før som lite sjøsterk. Det spesielle med denne historien er
at hun spydde ved kai! Under utførelse av renhold! Mandag måtte hun legge seg nedpå litt før
hun kunne fortsette... Det blåser litt også ved kai, men vi må si vi gleder oss med Bon over at
båten nå er tilbake! Det gjør også 4 mann fra Fylkesmannen som ikke skjønte opplegget og
ble akterutseilt sist torsdag. De kunne ikke vite at de skulle om bord i Røværfjord!? Oi, oi...

ARNVID HANSEN - HEDRET AV CARNEGIES HELTEFOND
Gratulerer! -Takk for det. Seint men…
Arnvid ble 14.3. hedret med bronsemedalje og diplom fra Carnegies heltefond. Seremonien ble holdt i forkant av Ål kommunestyre sitt møte 14.3. Bildet viser Arnvid
sammen med ordføreren i Ål, Ivar Brevik.
Arnvid fikk holde et ½ times foredrag om
det som skjedde 23. november 2007. Seint,
men godt, og fin heder til kapteinen på Ms
Nord-Norge. Sammen med besetningen
berga han 154 personer etter at Explorer
forliste i Antarktis. Det er Fylkesmannen
som står for utdelingen.
Eg har fått to priser tidligere og. Åh? En i Washington – Capitol Hill fra Amver (Amver Plaque) og en fra en veldedighetsorganisasjon som jeg har glemt navnet på.
Og nå skal det feires? Næ, det e kje meg. Blir kanskje noe med rederiet i Tromsø. Like ikkje
så mye feiring. Er best i bakgrunnen.
Hvor seiler du nå? I sofaen. Sykemeldt og venter på status nå i april. Eg kan gå av med pensjon i april, så vi får sjå…Må prioritere helsa. Har jobba for mange timar.
Men Island Boys da? Slappe disse karane... Håpe på et initiativ fra Island Boys! , sier Arnvid
som synes mer enn klar for musikk.

SVØMTE DU LANGT?
Årets ”svøm til Kreta” er over.
Vinnere ble trukket like over
påske. Ragnhild Håland og Maricris Skålnes går videre til
landsfinaletrekning. Samtlige 17
deltakere har fått diplom og oppmerksomhet. Totalt ble det
svømt nærmere 9 mil fordelt på 13 barn og 4
voksne. Som dronningen pleier si: ”Well done”.
Det har vært svømt siden 1997. Flere har vært
innom Svalbard (2000), Jersey, Island,
Malta, Irland, Madeira, Sicillia, Island,
Spania, Sardinia, Kypros, Playitas
Rhodos og Kreta nå i 2013.

UTSIRAS ELDSTE
Tirsdag 2. ble det flagget på halv stang på Siratun. Vår eldste innbygger Karoline Kvalvik ble
104 år og nesten 3 måneder. Utsirarekord. Det er nå Hanna Aseline Skare som er eldst av oss.
Hun er født 25.2.17 og flagget nettopp for sin 96-årsdag. Hanna er for øvrig søskenbarn til Karoline.
SNØ
Ei velformulert filosofisk livsglad, men innesnødd dame fra yttersia av Senja ble intervjuet på
9-timen her om dagen:
”Snø- Det eneste du får levert på døra i distriktsnorge - gratis!”
BRIDGE
”Påskebridge” er et begrep og med viktig verdi etter at bridgeklubbens faste spillekvelder falt
bort sånn rundt 1992. Det ble i år spilt på tre bord (10 mann) langfredag hos Naustkos. De
relativt tilbakelente kortspillerne Arvid Helgesen og Alvin Hansen stakk av med eggene i år...
MOSTRASPELET– SKOLETUR
Midler fra Den Kulturelle Skolesekken gjør det mulig å gjenta suksessen fra noen år tilbake og
besøke Mostraspelet. Skolen har bestilt 30 billetter til ”Kristkongane på Moster” - spelet settes opp for 30. gang og arrangeres 31.5-2.6.

Utsira-der sjøfolkene bor…
Utsira: 209 innbyggere, 22 sjøfolk-10,5 % av innbyggerne jobber til sjøs. Nr 2 er Austevoll
med 6,24 %. Dette i følge tall fra NAV sitt aa-register. Fiske og fangstfartøy er ikke medregnet og tallene gjelder kun norske fartøy. Målt i faktiske tall er det flest sjøfolk i Bergen med
1531 stk, fulgt av Karmøy 1056 og Ålesund 802. Alt dette i følge bladet ”Maritim Logg”.
Men hvor mange av oss er det egentlig som jobber ”til sjøs” i en eller annen form, det være
som fisker eller los? Er det noen som tar på seg jobben å telle fra hus til hus?
FASADEENDRING PÅ ”HAVNESTYKKE”
Mary Anne R Vestre søker om tillatelse til å foreta fasadeendringer på 26/37-”havnestykke”.

Er det noen som har lyst å kjøpe ”Gard og slekt” - bygdeboka?
Er det mange nok, kan det bli aktuelt å trykke boka i nytt opplag. Alternativet er en oppdatert
versjon. Hvem er villig til å kjøpe boka en gang til i oppdatert utgave? Hva med oppdatert utgave som e-bok? Ta kontakt med arnstein@utsira.kommune.no dersom du har ei formeining
om slike spørsmål. Vi utreder priser for trykking. Alt har sin pris og den blir lavere jo flere som
er interesserte i å kjøpe.

Hildegunn e gammale
Barnehagen skal på tur og jenta ser på Hildegunn og sier: Eg ser atte du e blitt gammale Hildegunn…”
-”Å?” -”Ja, for eg ser at du går med tørkle ronnt halsen!”

29.3 - BRÅTEBRANN PÅ UTSIRA

Over: Utdrag fra brannloggen
Det ble liv i leiren langfredag da bonde H. Nordvik
samlet en gjeng til lyngbrenning fra fe-rista i fyrvegen og vestover. Lenge brant det pent og
pyntelig, men vind kan snu… Det spøkte lenge for at skogen skulle ta fyr. Såpass mye at flere
ante uråd og ringte 110. Lyngbrenning er ikke til å spøke med, for vi har vel registrert både 4-5
brannutrykninger i manns kortidsminne til slike foretak.
Tiltaket utløste ymse reaksjoner. Alt fra
redsle til noe ufin refs av Utsirasamfunnet på
Haugesunds avis sine nettsider. Underholdende var det også, med mange skuelystne. Det
er ikke til å stikke under en stol at det er
mange her ute som liker lyngbrenning! Heldigvis gikk det godt. Lensmannen har vært på
tråden i etterkant og noe vurderinger og evalueringer vil bli gjort i etter hvert.

Ruteforbindelse til nærmeste fastland, eller Haugesund som før?

Utrolig nok lot nærmere 30 mann seg samle til folkemøte midt i dagen torsdag 4.4. Like imponerende var oppmøtet fra Karmøy kommune: 4 mann og 1 journalist! Min første tanke var at
her vil de ha oss! Etter hvert viste det seg at bakgrunnen for den store delegasjonen er at
Karmøy lager kommuneplan og at dersom Utsira virkelig vil lande på Karmøy, så må det avsettes arealer og planlegges i forhold til dette. Sjøarealene på Karmøy har høy verdi og om de
ikke båndlegges til ”Utsira” er det fare for at de ender som boligformål!
Møteleder, ordfører Klovning, startet møtet med å redegjøre for en steds-og mulighetsanalyse som kommunestyret har fått utarbeidet. Anløpssted for båten er her et
av temaene. Folkemøtet ble arrangert for å gi kunnskap
om forholdene på Karmøy. Kommunestyret vil trolig
bestille nok en utredning for dypere analyse av konsekvenser ved endret anløpssted.
Seniorarkitekt Jarle Stunes som er planlegger i Karmøy
kommune viste kartet på veggen og viste hvor det er aktuelt ”å legge til” ved Tjøsvoll og Sævelandsvik. Fv 47
med buss 2g/time går like forbi. Nye bussruter kommer
og Åkra er den byen som vokser mest i distriktet.
Dyktige Per Inge Eriksen fra Åkra fortalte på vegne av
Åkrehamn vekst om Åkra som har vært ”byen mot havet” siden 2002. Siv Haugvaldstad fulgte opp med entusiastisk omtale av byen hun er markedskoordinator for –
Siv Haugvaldstad-Kopervik
Kopervik.
Vi merket oss bla at de ser at Utsira kan bidra i konferansemarkedet der Karmøy har lite kapasitet og lokaliteter. Avstanden til Åkra sentrum er ikke større enn avstanden fra Garpeskjær til
sentrum, og de fleste servicetilbud på Åkra er innenfor gangavstand.

Mest interessant ble det likevel da det ble åpnet for spørsmål og en rekke tilhørere tonet flagg!
Først ute var Bjørg Skålnes som har tenkt på spørsmålet så lenge at hun stilte med manus.
Uten bil er hun skeptisk til Karmøy, men hun lukker ikke døra for endringer. I Haugesund er
hun midt i ”smørøyet”, men dersom det kan sannsynliggjøres at anløp av Karmøy vil gi vekst
og trivsel…
Torstein Hansen har sett to utredninger. Han erklærer seg for Haugesund-mann. Varaordfører
Tor Erling Skare er tydeligst av alle: korteste veg til fastlandet. En av fordelene med dette er
mulighetene for økt frekvens for samme pengene. Geir Helge Rasmussen fulgte raskt opp som
”frekvens-tilhenger”: ”Det er rosje at det ikke har vært gjort noe før – kortere seilingstid er
framtiden”.
Hjalmar Nilssen er Helganesmann. Der er det fly, drosjer, busser… Han er ellers mest opptatt
av turistnæring. Frekvens og minst mulig sjøsjuke verdsettes. Han opplever at frekvensen i dag
er lavest når vi trenger den mest! Folk avsluttet påsken 1. dag i redsel for ikke å nå hjem 2. dag.
Arvid Hansen tenkte høyt og diplomatisk og føltes som ”Haugesundmann”, men uten å uttrykke seg særlig klart. Han føltes ikke skråsikker, men viste seg som skolemann med tro på Haugesund. Dog var han klar på at han ikke tror det er 45 min til fastlandet, snarere 50. Styrmann
Tor Erling sier 45 min er fra sør med godt utbygd havn. Arvid mener Karmøy vil gi mer frekvens, flere innstillinger og at Åkra gir mer begrensa servicetilbud. Rex Simmons sier Haugesund. Hilgot Gjellestad er opptatt av eldre, skifte av fastlege med videre og mente at det er best
for henne og Alf (Hansen) som spakt sa seg enig i at ”Jo, jo..” Haugesund er best.
Marit Eide Klovning har vært fornøyd med Haugesund til nå, men er i ferd med å bikke over til
å bli ”frekvensentusiast”. Irene Austrheim mente buss i rushtiden går tregt og fikk medhold i at
det tar 1 time fra Åkra til Skeisvang skole – en distanse på 3,7 mil. Sølvi Austrheim mente elever må få velge skole, mens Jorunn Nordvik mente at det ikke er noe problem. Elevene bor jo
på hybel i dag også! Det kom fram at skoletilbudet på Karmøy dekker det meste og vil kunne
gjøre dagpendling lettere for skoleelever som ønsker det. Hilde Nordvik er opptatt av idrettstilbudet. Bedre frekvens og kortere reis kan muliggjøre deltakelse i de faktisk 100 lag og foreninger som finnes i Åkraområdet. Styrmann Tor Erling medgir at bevegelsene i båten blir annerledes til Karmøy med endrede strømforhold, men smak og behag.
Gjengen fra Åkra innrømmer villig at også de bruker regionsenteret Haugesund. Fotball, sykehus, gode kaffèer og ”å hente inspirasjon” er aktuelle årsaker for bybesøk.
”Og du da?”, sier Herborg (Thomassen) på veg ut, og lar det skinne igjennom at hun ikke har
noe på Åkra å bestille… Si det. Frekvens er fristende, noe nytt kan utløse noe nytt og jeg har
bil. Men prisen? Er det verdt det? Er vi mange nok som vil nok?
Sett fra undertegnedes synspunkt ble folkemøtet langt friskere enn ventet, passe langt og faktisk opplysende. Alle som holdt innlegg var gode, både de lokale og de velforberedte tilreisende fra Karmøy. Møtelederen sørget for fin tone og ramme. Nå er det uansett kommunestyret
som har handa på rattet…
Rune

KOMMUNESTUTEN!
Historien vil ha det til at kvinnene som styrte i 1926-1928 stort sett
fikk bygd en ny skoleveg og det var det. Gjennomlesning av protokollene fra den tiden viser at dette er ei stor myte! For eks ble det 10.
mai 1927 vedtatt:
Andragende fra okseholdslaget om foreningsbidrag til fellesoksen
stort kr 300,-. Vedtak: Andragende indvilgedes med 9 mot 3 stemmer.
Jostein Austrheim forteller at Okseholdsforeningen ble startet våren
1925. Ved hjelp fra fylkesagronom Kvadsheim ble det innkjøpt en
premiert okse fra Jæren for 1050 kr. Ved en kort notis i HA for
14.mai 1925 står det at den kom til Haugesund dagen før, og at Thomas Klovning kom fra Utsira og hentet den. Artikkelen fra 25.juli
bekrefter at den fikk navnet «Kommunestuten»!

Cruiseturister til Utsira?
Reiselivsforeningen fikk 9.4. besøk av Destinasjon Haugesund og
Haugalandet. Vigleik Dueland arbeider med kurs, konferanse, event
og cruisesatsning, mens nyansatte Ingunn Solberg Harloff har ferie og
fritid som sitt område.
22.mai 07:30 kommer første cruisebåtanløp til Haugesund! Anløpet
følges av ytterligere 4 anløp 11.6,12,6 og 30.8. og 21.9. Kjempegreier
for da er vi sikret at venterommet for Utsiraruten ferdigstilles til 15.
mai! Det blir flott med egen ”havnepark” og oppshining av
”Haugesunds ansikt” sett fra Utsira, for ikke å si ”portalen til Utsira”.
Møtet ga oss innblikk i hva cruiseturisme går ut på. Leverer Haugesund god kvalitet, kan det bli mange anløp framover. Planleggingshorisonten for tjenesteleverandører er 4 år. Så om vi vil utvikle produkter må de ha lang levetid og god kvalitet… Vi merket oss også at fortjenestepotensialet er knapt i en bransje der agenter presser prisene.
Forventet alder på cruiseturistene som kommer til Haugesund nå er
på hele 70 år.
Vi fikk lære om ei spennende næring som regionen satser på. Noe
gullgruve blir det nok ikke for Utsira, men det er greit å vite hvilke
normer og krav til kvalitet som gjelder.
”Haugesundsfilmen” skal pusses opp og reiselivsforeningen er utfordret på å spille inn ”Utsirabilder” og forslag til tema.

NRK PÅ BESØK I GJEN…
Eline Helgheim med fotograf Eivind Lie Nitter og programleder
Haddy N’jie, var på Utsira 3 dager sist uke. De lager en 10 program lang serie som skal vises i forbindelse med grunnlovsjubileumet i 2014. Første program vises på nyåret. Utsira får 10 minutter i et program som har fokus ”Makt og motmakt” og vil
handle om valget i 1926. Vi regner med noen fine oversiktbilder
fra en velsignet flott værperiode og at fortellingen fra 1926 broderes ut. Haddy reiste videre til Oslo for å gjøre opptak fra teatermiljøet. Deretter venter Brooklyn, Frøya (smugling), Bergen
(helse) og Maihaugen på Lillehammer.

Bildet viser en opptakssituasjon der tidligere rådmann
Marie Solberg 1991-1999,
samtaler med ordfører Marte
Klovning og Haddy Njie. Fotograf er Eivind Lie Nitter og
regissør Eline Helgheim.
Haddy finner du også på Instagram– søk på Utsira og se bilder. Hun melder bla: For å komme nærmere mysteriet #utsira, traff jeg konjakk-gjengen:
Tobias, Alf, Sigvald og Sigurd. Sirabuer som paradoksalt nok drikker lite konjakk, men
kan desto mer om historie, vær, vind, fisking, krigen og forblåst nordsjø-øy hvem hva
hvor. Og et bilde av Tor Geirs historiske punkt bærer teksten: Alle ekte Erik Bye-fans bør ha
vært på #pilgrimsferd til #Utsira:)
SØKNAD OM VINTERRUTE FÅR STØTTE
6.3. har Utsira kommune ved ordføreren søkt fylkeskommunen om kr 500.000 for å kunne få til
lik vinter og sommerrute. Ordfører og rådmannskollegiet på Haugalandet (ORK) har hatt møte
22.3. og vedtar ”å gi si støtte til Utsira kommune sin søknad” ”ORK vil også be om at i vurderinga av søkanden vert lagt vekt på at rutebåten Utsira A/S er ”riksvegen” til Utsira.”.
NÆRINGSFOND
Kommunen har som kjent et næringsfond som det kan søkes om tilskudd fra etter gitte retningslinjer. Midlene som deles ut kommer opprinnelig fra Staten. For 2013 har vi fått påfyll til
næringsfondet fra staten med kr 430.000.
UTSIRA—NORGES KULTURKOMMUNE?
5. juni avholder Norsk Kulturforum landskonferanse i Narvik. Der skal prisen ”Norges kulturkommune” deles ut. Utsira kommune er en av fire nominerte! De andre er Hammerfest kommune, Kvam kommune i Hordaland og Trondheim kommune.
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Utsira næringsforum:
Vellykket næringskonferanse 15. mars

Hensikten med konferansen var å drøfte, informere og utfordre næringsdrivende på Utsira. Ordfører
Klovning, styreleder Rutebåten Utsira AS Hege Haukedal og ”Sildaloftets” Tove H Grimsby .

Årets program bar preg av allerede etablerte næringsdrivende. Så utvikling ble det store
temaet her. "Hva gjør vi som er bra, som vi kan gjøre enda bedre i morgen?"
Ordfører Marte Eide Klovning informerte innledningsvis om kommunens innsats for å få senket arbeidsgiveravgiften. Dette er en sak som følges nøye av Utsira Næringsforum, da dette har
stor betydning for allerede etablerte og eventuelle nyetablerere på Utsira. Saken skal opp til
revidering hos kommunal og regional departementet i løpet av året. Ordføreren informerte også
om det kommunale næringsfondets retningslinjen mm
Så kom det undertegnende såg på som høydepunktet på konferansen. Styreleder for Rutebåten
Utsira AS, Hege Haukeland Liadal hadde pent bedt meg om ordet, og jeg må si at jeg hadde
mine forventninger. Hun fortalte om nytt lekerom på båten, nytt ventelokale på Garpeskjærskaien i Haugesund, verkstedsopphold, statistikk og status vedrørende mulig helårsrute.
Hun holdt et glødende innlegg med stor innlevelse, men jeg hadde mine forhåpninger om at
hun skulle kunngjøre at vi får sommerrute hele året. Der tok jeg feil, men det nærmer seg... 1.
Oktober kommer fortere enn vi aner, og vi heier på Rutebåten/kommune i kampen om samferdselspenger.
Tove Grimsby fortalte om satsningen for Utsira Reiseliv i 2013, samt den store satsningen Torstein (Utsira Eiendom AS) har gjort med oppussing av Sildaloftet og innkjøp av 4 leiligheter i
Utsirabølgen. Det ryktes om allerede heftig booking og en travel vår for the dreamteam Tove
og Maria.
Vi hadde også med oss Torbjørn Ruud fra Haugaland Landbruksformidling Han fortalte
om krav og retningslinjer ved økologisk landbruk. Rogaland er en av de dårligste kommunene
på dette, og hørte interessert med på Atle Grimsby når han fortalte om Utsira Villsaulag AS og
deres planer.

Det er visstnok bare små detaljer igjen før villsauen stemples økologisk. Med dette er plutselig
landbruket på Utsira mellom 70 og 80 % økologisk, det viser nok igjen både på statistikker og
i pengekassen?
Radarparet Ragnhild og Tor Håland deltok også med sine forretninger. Smykker fra RH Smykkedesign og Utsira Akevitt går som det suser og de har mer på gang. Et relativt nytt og meget
friskt pust i næringslivet på Utsira. Vi følger spent med på fortsettelsen.
Bjørn og Jan fra Solvind A/S fortalte oss om planene om 5 nye vindmøller på land på Utsira.
Det er veldig tidlig i prosessen, men de hadde allikevel laget flotte skisser de viste oss på projektoren. Meget spennende sak og alltid kjekt å ha besøk av disse to positive Siraambassadørene.
Daniella de Vreeze hos Dahmsgård AS fortalte om en meget god 2012 sesong, og planene for
2013. De melder om at mange besøkende fra fjoråret har kontaktet dem for å komme igjen,
med venner og familie. De har fått et meget godt rykte for sine delikatesser og kommer garantert til å få en travel sommer.
Vi fikk også tid til mye god mat. Vi hadde for anledningen bestillt
kake til 15 års jubilanten Utsira Servicesenter AS, og daglig leder og
kakemons Torstein Hansen tok gladlig det første stykket. Fra Dahmsgård fikk vi levert bacon & løkterte med deilig hjemmelaget brød og
diverse kryddersmør til.
Avslutningsvis vil jeg si at forventningen er store til konferansen i
2014. Vi/jeg satte opp noen "hårete" mål på slutten. De var blandt
annet: Helårsrute, økologisk villsau, lavere arbeidsgiveravgift, 5 nye
vindmøller, produksjon av laks i landbassert oppdrett, Havakevitt,
Norges hotteste sølv og gullsmedprodusenter og en robust/økende
reiselivsnæring.

Styreleder og referent
”Time will show”.
Kjetil Klovning

Skattekort - Nytt fra 2014
Mest for arbeidsgivere, men litt for oss ansatte også:
”Fra 1. mars tas tjenesten Skattekortoverføring (RF-1212) ned. Ut 2013 kan du behandle
papirskattekort på gamlemåten, deretter er det kun den nye tjenesten for Elektronisk skattekort (RF-1211) som gjelder.
Fordeler med den nye ordningen er blant annet at du som arbeidsgiver kan hente oppdaterte skattekort gjennom hele året. I tillegg slipper du manuell håndtering av skattekort i
sin helhet fra 2014.
Med den nye ordningen er du (arbeidsgiver) pliktig til å hente de ansattes skattekort
elektronisk, og alle ansatte får informasjon om hvem som har hentet deres skattekort.
Derfor kan det være behov for at din bedrift tar en opprydning i hvem dere henter skattekort for. Du kan – iht. loven - bare hente skattekort for personer du skal utbetale trekkpliktige ytelser til.
Les mer om elektronisk skattekort på skatteetaten.no.”

EFFEKTIV RENOVASJON
Skolen har (rettelse: har hatt) en del uteleker til bruk i småskolen. Plastlekene har vært oppbevart i en stor grønn beholder, parkert ganske nærme de svært til forveksling like søppeldunknene ved Sirakompasset. Ja, du aner hvordan denne historien ender? ”De har aldri tatt de før.
Denne gangen gjorde de det!”, sier rådmannen i en kommentar. Så nå er skolen uten leker…
Renovatørene fra HIM er effektive. Problemet er at det var ganske mange leker til etter måten
betydelige verdier.
RÅDMANNEN DROG NED BUKSENE!
Utsira er ”Fair-trade”-kommune. Ordføreren spør om vi fører regnskap over hva som er kjøpt
”fairtraide”. Det gjør vi ikke og et slikt regnskap vil bli et dyrt regnskap å føre. Jeg tar saken
opp med rådmannen, hvorpå han svarer med å dra ned buksene! ”Dette er ikke det du tror” ,
sier han, i det han løsner beltet og knepper knapper… Ja, hva skulle jeg tro? Langt om lenge
får han vist fram et merke på innsiden av gylfen: ”Fairtrade”!
Så vit at rådmannen går foran med et godt eksempel i sine ”Fairtrade-bukser”!
økonomisjef i et øyeblikks vantro

Innflytterbuffet på Dahmsgård
Onsdag 9.4. gikk mange av Utsiras innvandrere sammen om et arrangement på Dahmsgård. Hver seg laget de gode retteR fra sine
hjemland og samlet det hele til en buffet. Tryllekunster Steiro toppet
det hele med et bra show for et dusin barn.
Hvordan var det Rex Simmons? Fullt hus og ventelister! 30 gjester
var fornøyde med maten. Hva lagde du? Apple crumble. Ble det
tomt? Nei, vi hadde mat til 50… Hva synes du var best? Vårrull og
Angela Suarez (Tormod) sin butterdeigbaserte vegetarrett. De gikk
raskt unna, sammen med salaten som bare forsvant. Men jeg likte alt
godt! It was just a good day!
KVINNER OG JENTER!
Vi kan melde at Marit Eide Klovning er godt i gang med å male
dere! Vi oppfordrer de som ikke har sendt bilde av seg til Marit
om å gjøre det. Til høyre drister vi oss til å vise en vareprøve: Karoline var av de første Marit malte, og med godt resultat. Karoline
Kvalvik ble som kjent stedt til hvile sist fredag og vil trolig dermed ikke inngå i sommerens utstilling av Utsiras kvinner.
Ny leder i Utsira Arbeiderparti
Utsira Ap holdt årsmøte sist søndag. Jarle Nilsen takket av som
leder. Ny leder er Kai Børresen.

NYE RABATTKORT PÅ RUTEBÅTEN—ikke så galt som først antatt...
Uten særlig forklaring har vi fått vite at ferjekortene
fra Tide og Fjord1 ikke lenger er gyldige på MS Utsira. Vi må skaffe oss Kolumbus-kort, slik som i gamle
dager!
Mangelfulle informasjonsbrev brakte i alle fall meg
langt uti irritasjonen… Tungvindt kjøp og påfyll av
kort. Attpå til mottok jeg først et falskt kort i posten!
Og nettsidene var nede halve dagen. Jeg henvendte
meg derfor til Kolumbus med spørsmålet ”Hvorfor?”
Først fikk jeg et håpløst svar som la det meste av skylda på fylkestinget, men i går fikk jeg utrolig nok et nytt svar som gir meining:
Takk for din henvendelse. Hovedårsaken til at vi har gått over til Kolumbus' billetteringssystem er kostnadene med å leie utstyr fra Fjord1. Leiekostnadene kom på opp mot 1 million kroner årlig, og leieavtalen
var kun en midlertidig løsning som skulle gjelde fram til vi fikk utviklet et eget system.
Påfylling kan skje om bord i båten, på Bytunet eller via nettbutikken på www.kolumbus.no. Påfyllingen i
nettbutikk bør skje noen dager før kortet skal brukes ettersom overføringen kan ta noen dager da båtene
ikke er på nett til enhver tid, mens påfylling på Bytunmet eller på båten gjelder fra påfyllingstidspunktet.
Vi forstår at overgangen er en ulempe for deg som i hovedsak reiser med Fjord1s ferjer, men overgangen
vil være en fordel for de de som i hovedsak reiser med buss eller andre hurtigbåter i Kolumbus' samband.
Vi håper du har mottatt kortet som du skulle få tilsendt, og at du har kommet deg på nett. Har du fortsatt
problemer, lover vi å ta tak i dem med det samme dersom du slår på tråden igjen.
Vennlig hilsen
Kjerstin Myhra
Kolumbus kundesenter

Det viser seg altså at kort kan kjøpes og fylles på hos matrosene og billetten viser restverdi.
Skavankene fra sist gang vi hadde Kolumbuskort er altså rettet på! De som tar buss får en ekstra
fordel. Vi som tar andre ferjer må finne oss i å ha to kort. Imidlertid har Kolumbus ingen beløpsgrenser. Teoretisk kan du derfor fylle på kortet hos matrosen hver gang du reiser…
Rune

PÅSKE PÅ SIRA 2013:
Mye blå himmel og litt aktiviteter
hver dag. Aktive Marte E Klovning
har et bein i flere leirer som småbarnsmor, leder i idrettslaget, støttespiller for ”A day at the Lighthouse”
med mer. Siralappen benytter sjansen
og lar Marte føre pennen når påska
skal summeres opp:
Bilde fra Småvågane og Nordevågens venner
sitt barnevennlige arrangement.
Påskeharen er alltid høydepunktet, men
som bildet av Luna Marie Toft, Ida Sofie K Skare og Sverre Klovning viser, finnes det flere
kreative leker som kan lekes med lokale ressurser...
Påsken på Utsira er litt spesiell. Det skjer mye, og ”alle” som slekter til øya kommer hjem. I år
har jeg hørt noen si at befolkningen ble doblet, og det merkes godt for oss fastboende. Det var
masse biler og folk på veiene hele tiden. Og så mange ukjente fjes . Så flott det er!
Noen ting er fast inventar i påskeprogrammet på Utsira: åpning av Vikingløypa, Påskebingo,
Påskebridge og besøk fra påskeharen i Småvågane.

Bingoen ble i år arrangert av festivalene A day at the

Luna Marie Toft, Marte og Marlin Eriksen

lighthouse og Siradagane. Det ble talt 100 spillere.
Opproper var i år undertegnede, men underveis fikk
jeg god hjelp av Luna Marie Toft. Den ellers så trauste jobben med å lese opp tall, ble en morsom jobb
med Luna Marie som bingoassistent. Luna hadde
dreisen på tallene, og var med på å legge tall på plass
og å rope dem ut. Best var hun på å vise frem premiene, i ekte ”Casino-vertinne”- stil. Knut Ese ble den
heldige vinneren av årets hovedpremie, som var to
festivalpass til Siradagane og produkter fra L’Occitane i Stavanger.

Vikingløypa ble som vanlig åpnet for sesongen skjærtorsdag. Etter god hjelp fra Bjørg Skålnes, fant vi ut at Vikingløypa ble åpnet for første gang 13. April 1980. Utsira idrettslag inviterte
til fellesstart, og delte ut klippekort ved start og oppfordret alle til å svare på folkehelsegruppa
sin quiz på postene. Vel 40 stk møtte. Det ble felles pause ved post 3, der det ble delt ut kvikklunsj.Noen hadde også med kaffe i sekken. Som en fin avslutning på turen inviterte vi alle til
kafé oppe på fyrstasjonen. Der stod Sissel og Rex klare med kaffe, kaker og saft.

Nordevågens venner inviterte til påskekos i Småvågane. Folk hadde med seg pølser og kaffe,
og det var eggeløp for store og små. Påskeharen viste seg i år også. Han danset faktisk. Han
hadde lagt fra seg litt godteri rundt en fjellknaus, og alle barna fikk i oppdrag av Marianne
Vestre å samle de inn til henne. Deretter ble snopet delt likt så alle fikk smake. Jeg vil tippe at
det også her var nærmere 100 som tok turen.
Ellers var det et lavt oppmøte på påskebridge i år. Det kan være tilfeldig, men vi håper at flere
tar turen neste år. Det ble også arrangert fotballturnering for ungdom og voksne, i regi av Kasper Tørsdal, for UIL.
Utsiras hytte-eiere har blitt flinke til å bruke husene hele året. Dette gir en liten følelse av
”ferie” hver helg. For vi er jo vant til at hyttene brukes i feriene, men nå ser vi folk mer og mer.
Fortsett sånn!
Andre som merker at befolkningen dobles er Rutebåten og Joker. Joker Utsira nådde en rekordomsetning og takket alle sine kunder for tidenes påskehandel. Dette, og at de rundet 200 ”likes”
på Facebook, ble feiret med en trekning av ei eske med påskesnop, verdi 1000 kr. Vinneren ble
Egil Skare, gratulerer Dalanaustet som åpnet igjen akkurat tidsnok til påskeferien fikk en
knall start, og var veldig fornøyde. Det samme sier Dahmsgård.

Takk til alle som velger å legge påskeferien sin til Utsira, velkommen igjen!

Marte

”KA STRAFF SKA ME FÅ ITTE DITTA?”
Apropos været: Vår eldstemann Rasmus Rasmussen (1923) stiller spørsmålet når du møter ham
på tur til/fra sjøhuset han har i Nordevågen. Og det var før påske. Vi har hatt et par soldager
etterpå også…
Spørsmålet føles ikke optimistisk, og er kanskje ikke det en livskunstner og levemann ville
tenkt på i nuet. Men det er nok en viss realisme i det. Er det mulig at sola kan skinne nesten
uavbrutt i 3-4 måneder, så må vi vel kunne forvente 4 måneder med regn en annen gang?
Jeg trøster meg med Utsira, øya ”2 mil ute i havets skjød”,: Her skinner sola nesten hver dag. I
alle fall i minst 10 sekund. Det åpner seg alltid ei glipe i skydekket for den som er på vakt…
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Barna av 2012
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Det beste som skjer i løpet av et år på Utsira, er alle barna som blir født.
Det var ingen Siralapp i 2012, så ingen har skrevet om de barna som ble født dette
året. Jeg spurte om jeg kunne få dem samlet, og ble sammen med Katrine Klovning, Marlin
Eriksen med barn, invitert hjem til Jasmin C. Skålnes:
Så hvem ble født i 2012? Jo, det var:

 Margrethe Cortez Skålnes, født 29. Desember 2012, foreldre Jens og Jasmin
Skålnes,-ligner på begge.
 Synne Ese, født 27. April 2012, foreldre Knut Ese og Marlin Eriksen, er en god
mix, men ligner mest på seg selv.
 Victor Mathiassen, født 12. Februar
2012, foreldre Tor Arne Mathiassen og
Katrine Klovning, mest lik sin far.
Har du gått gravid på Utsira har du sikkert
fått dette spørsmålet opp til flere ganger:
Er du ikke redd for å ikke komme tidsnok inn til Haugesund når fødselen starter? Og det samme spørsmålet stilte jeg disse tre damene. Men ”nei, jeg var ikke bekymret” sier Jasmin. De andre to rister også på hodet, og er enige. Det er visst bare de
som bor på fastlandet som bekymrer seg på våre vegne.
Jasmin har den yngste av kullet på tre. Margrethe er bare 4
måneder, så Jasmin innrømmer at det er travelt. ”Jeg gleder
meg til Jens kommer hjem, det er
ikke lett ”. ”Det blir verre” sier
Katrine, ikke akkurat trøstende,
men sønnen Victor kan gå, og det
er en helt annen fase. Da skal jo
alt undersøkes, smakes på og
kjennes på. En må til med barnesikring av stikkontakter og skapdører, trappegrind osv. Men Katrine legger til, ”vi som
har menn som jobber skift har det nok ekstra travelt når
de er ute, men når de kommer, er det luksus. Kontrasten er stor”.
Hva gjør dere på når dere er ute i permisjon? ”Vi går tur” sier Marlin, ”og så har

vi ei småbarnsgruppe, som er for de som er hjemme på dagtid
med barn. Møtestedet har vært Lyshuset, men Haugaland
Kraft AS skal selge det, så nå vet jeg ikke hvor lenge vi får
være der.” og legger til ”vi har ei facebook-gruppe der vi avtaler når vi skal møtes, der er ingen faste dager. Det er greit
med et fast møtested, for dette er jo ein gruppe som stadig vil
endre seg”. Nå må de finne et nytt møtested.
Katrine ytrer ett annet ønske: ”Vi vil ha baby-svømming i Sirahallen”. De andre er enige. ”Men med temperaturen slik
den er nå, går det ikke an. Barn fra 0-1
år må ha rundt 30°.” Katrine forteller at
hun har gått på babysvømming i Tysvær helt fra Victor ble født,
og nå i Haugesund. ”Jeg sender med dette en oppfordring til
fysioterapeut Hilde Ø. Nordvik og Utsira kommune” avslutter
Katrine.
”Helsestasjonen er et godt tilbud her ute, den blir godt brukt!”
sier Jasmin. De andre er enige.
Til slutt spør jeg om jentene vil spå deres barns fremtidige
yrke:
Jasmin sier snart at, ”Margrethe kan bli lærer på skolen”.
Katrine regner med at sønnen følger ”i farens fotspor”, og foreslår entreprenør.
Marlin tenker på hva som er mangelvare på Utsira, og sier at Synne gjerne kan bli
elektriker eller frisør. Det hadde vært greit å ha en frisør i familien!

Fra ”Herberge og bevertningssted” til ”Fritidsboliger”
Edith & Hjalmar Nilssen søker om å omregulere eiendommen sin i Skarvanesvågen til
”fritidsboliger”. Reguleringen medfører ingen endring i driften, eller for våre planer for eiendommen for øvrig, heter det i søknaden. Bildet over er tatt av Kjell Strand og viser Skarvanesvågen juli 2005.
KOMMUNEREGNSKAPENE ER REVIDERT
Kommunens nye revisor BDO har oversendt revisorinnberetning denne uka. Regnskapene skal
behandles 26.4. i kontrollutvalget og deretter i kommunestyret i mai. Rådmannen har brukt mye
tid på å skrive årsmelding i det siste og kom i mål sist fredag. Årsmeldingen legges etter hvert
ut på kommunens nettsider.

Adrian Holstad
Adrian er elev ved Tveit vidergående i Nedstrand. Denne uka
har han vært utplassert i driftsavdelingen. Her går det i maling:
”Greit nok, selv om det ikke er favorittarbeidet”. Adrian går
grunnkurs og når det ble snakk om praksisuke, så hadde han
lyst til å være på Utsira. Til daglig bor han på elevinternat på
Tveit, så han har kort veg til skolen der også. ”Du må like dyr.
1. året er det mye skog og bonde. Tilsvarende lite blomster.”
Det har Adrian tenkt å gjøre noe med for til høsten går han løs
på fordypning som anleggsgartner.
MALINGSARBEIDER VED SYKEHJEMMET
Ved sykehjemmet er det tidvis lite belegg og da kan det være
lurt å pusse opp. Men plutselig leies plasser ut til Haugesund og da må arbeidet unna i en fei…
Driftsavdelingen maler best i høyden og det er nybakt pappa Borislav Angelov som er satt på
jobben. Borislav og Neli kunne sist torsdag melde om at Kristian endelig kom til verden. Vi
gratulerer!

HISTORISK PUNKT LEGGES MERKE TIL
Tor Geir Helgesens ”Historiske punkt” inspirert av amerika og Erik Bye vekker oppmerksomhet. NrK’ s programleder Haddy ser humoren. Følg henne gjerne på ”Instagram”. Hun har også
latt seg inspirere til å legge ut noen bilder av gutta på Cognac’en og traktorsporene fra jorda sør
for Kvalvikvegen, etter sitt besøk sist uke.
Like før vi kom på radioen også… Damer som er først i noe?
Jammen ta ringer ”Norgesglasset” Nrk Radio. De skal ha en serie i sommer om kvinner som
har vært først i Norge. Først til å ta bilde av seg i bukser, første skipsreder, første lokfører osv…
Dermed dukka Aasa Helgesens navn opp også. Imidlertid bakker ”Norgesglasset” ut når de får
høre at Nrk allerede har en historie på gang om henne. Men har vi andre kule ”først i Norge”
kvinnehistorier på Utsira? Ta kontakt om du kommer på noe!
Vi skal lage en liten radioserie i Norgesglasset om «de første norske kvinnene» som gjorde forskjellige ting. Vi vil hoppe over de mest opplagte, som første stortingspresident, første statsråd
og det viser seg jo også at første ordfører også er litt for opplagt, selv om det er en festlig historie om dette kuppet.
Det er jo en mulighet å lage en liten anekdote om den første kommunestuten, men jeg tror vi
holder an historia om Helgesen foreløpig.
Hvis dere derimot skulle komme over noen andre, så rop ut
Med vennlig hilsen
Ida Jevne
Reporter i Norgesglasset NRK P1
Veg og gatenavn—La deg høre!
Det har kommet inn et par høringsuttalelser til formannskapets forslag til veg og gatenavn.
Benytt sjansen til å la deg høre du også! Det handler om din framtidige adresser og lokalhistorie. Det er for seint når skiltene kommer opp!

Noen ord fra...

Rådmann Bjørn Aadnesen:
HAVVIND RAPPORTEN.
Havvind rapporten forteller om framtidige muligheter for utbygging
av vindkraft i Kyst-Norge. Med framtidig utvikling av vindturbinteknologi ligger det et endeløst hav av muligheter for sysselsetting
og verdiskaping «rett utenfor stuedøra vår». Lokasjonen vi snakker
om i denne sammenheng er Utsira nord.
Området ligger ca. 22km rett vest for Haugalandet og Utsira, og dekker et areal som strekker
seg fra Sveio i nord til Skudenes i sør. Perspektivet på realisering av prosjektet er 2020 –
2025, men allikevel ytterst viktig for Utsira kommune å være tidlig på banen i forhold til!
NVE har på oppdrag av Olje- og energidepartementet bestilt Havvind rapporten. Rapporten
har vært ute på høring til fylkeskommunene og berørte kommuner til uttalelse med frist
13.april. Med utgangspunkt i rapporten fremmet ordfører og rådmann saken for ORK
(Ordfører og rådmannskollegiet på Haugalandet) og ba om at det ble sendt ut en uttalelse som
støttet regionen interesse og støtte til funnene i rapporten. Det samme har Haugaland Vekst
gjort på vegne av næringslivet i regionen.
Hva slags verdiskapning snakker vi om?
«Utsira nord – Verdiskaping og sysselsetting
I følge Multiconsult er potensialet for den nasjonale verdiskapingen fra Utsira nord beregnet
til ca. 60 mill. kr. pr MW og ca. 23 mill. kr regionalt. Området som ligger rett vest for Utsira,
og som sannsynligvis ville kunne bli et betydelig synsfang for skuelystne på området rundt
Utsira fyr, vil kunne bestå av et utbygget vindkraftverk på 1000 MW, altså en samlet verdiskaping på 23 milliarder kroner over vindkraftverkets levetid. På tilsvarende måte er sysselsettingspotensialet estimert til 80 000 årsverk over en 25-årsperiode, hvor mesteparten vil være i
anleggsfasen (80 %).»
Hva kan det ligge i dette framtidige prosjektet for Utsirasamfunnet?
«Når det gjelder reiselivsområdet er det som påpekt i rapporten at …»Influensområdets verdi
for reiseliv vurderes samlet sett som middels…»(40.11 REISELIV, s. 137). Imidlertid kan det
virke som om en ikke har tatt med i vurderingen at det faktisk og strategisk vil være fornuftig
å etablere en permanent vedlikeholdsbase på Utsira, når det i fortsettelsen heter det:
…» Sysselsettingsbehovet i driftsfasen innen transport, overnatting og forpleining av vedlikeholdspersonell vil trolig bli fire til åtte nye årsverk i den lokale reiselivsnæringen, noe som vil
være en dobling lokalt på Utsira. Samlet vurderes konsekvensene av en utbygging av Utsira
nord å bli positiv for reiseliv (Smith et al., 2012)…»

Selvsagt ser Utsira kommune det som positivt at en får vekst innen den lokale reiselivsnæringen, men en mener at det også må tas med en vurdering hvor lokalisering av en permanent vedlikeholdsbase blir i søre vågen på Utsira.»
I denne sammenheng kan det være snakk om 15 – 20 årsverk som vil måtte betjene vedlikeholdsarbeider fra ca. begynnelsen av april – slutten av september med base på Utsira. Det er
dette som kan bidra til å snu en negativ befolkningsutvikling og skape nye arbeidsplasser på
Utsira i framtiden.
Her siterer vi konklusjonen fra Utsira kommune sin uttalelse til høringen:
«Oppsummering – konklusjon
Utsira kommune stiller seg positiv til de tiltak og utredninger som ligger til grunn for Havvind
rapporten:






Utsira kommune vil gjennom visjonen: «UTSIRA GIR ENERGI» og «Grønn øy»
gi uttrykk for at vi fremdeles vil være aktivt med på utvikling og etablering av miljøvennlig energi.
Med dagens grenser eller regler for eiendomsskatt, er det begrenset hva Utsirasamfunnet blir sittende igjen med økonomisk.
Med Utsira sin beliggenhet, må vi få spille en prioritert rolle i forhold til å være
lokasjon for en drifts- og vedlikeholdsbase for en slik satsing på utbygging av Utsira nord.
Vi støtter NVE sitt initiativ om å tilrå en prosjektspesifikk konsekvensutredning i
forhold til trekkende sjøfugl. Utsira Fuglestasjon vil forhåpentligvis bli trukket inn
i dette arbeidet.»

For en KURV!
Ikke var det ”jazz” heller, men det var vel nettopp det det var. Et helt kompani musikere fra
Jazz-linja ved NTNU i Trondheim underholdt oss 14 publikummere på 12-15 ulike instrumenter. Det var tekno, det var visesang, masse rare lyder – den første sangen hørtes ut til å
være uten samspill, mens den neste var et sart samspill mellom piano og trommeslageren, før
vi var på søndagstur med en fin vokalprestasjon av Kari Eskild Havenstrøm.
Du verden, bedre trommeshow har vi neppe sett her
ute! Konserten endte med to trommiser som spilte
med og mot hverandre akkompagnert av 8-9 andre
instrumenter og vokaler. Før det – et variert program
med 3-5 artister i ulike grupper. Også vi tonedøve
fikk utbytte og sannsynligvis vil flere av artistene
gjøre karriere. F. eks saksofonisten og en trommis,
eller to. Vi ramser derfor opp hele gjengen:
Kim Christer Hylland fra Odda på trommer
Egil Kalman fra Linköping på bass
Simon Olderskog Albertsen fra Stjørdal på trommer
Emilie Vasseljen Storaas fra Trondheim på vokal
Bárður Reinert Poulsen fra Tórshavn på bass
Gustav Holmqvist fra Stockholm på bass
Kari Eskild Havenstrøm fra Gjerdrum på vokal
Sondre Pettersen fra Tromsø på vokal
Kjetil André Mulelid fra Hurdal på piano
Petter Kraft fra Malmö på saksofon

Aleksander Lindås fra Asker på gitar

så kan du ta fram Siralappen om 7 år og krysse av – ”han var her!” når et par av de er anerkjente. Bandet uttrykte tilfredshet med å ”slappe av” på uformelle Utsira etter fullt hus på Victoria
scene i Oslo kvelden før…
Publikum: 14 stk i alderen 46-74 år + den unge billettøren og husverten Anders Myklebost
Valuta for pengene: Ja. Det var mer enn verdt kr 50,Annet: Fin lyssetting gjorde fotografering spennende og meningsfylt!
Savnet: Øyas unge musikkinteresserte. Her måtte det være mulig å hente inspirasjon!

