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UtsirArt
Så fikk vi mange kunstverk i ei himla fart! Nå er det ikke bare geocaching
som gjelder, men å finne kunstferdige tegninger/malerier rundt om på øya! Og
går du lei av det, så kan du gå word wide. Den såkalte UtsirArt er nemlig signert
anerkjente kunstnere med spor etter seg i mange land og byer!

All den tid vi ikke har gater, navneprosjektet som er på gang legger opp til
vegnavn, så kan vi ikke kalle det gatekunst: UtsirArt er vel like bra! Vi har vel
alltid vært internasjonale i språkbruken med våre clogger og kjelasuiter...
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En jentegjeng hadde kjøpt 2 fag gardiner
til Maren som fylte år. Nå streva de med å
få teksten på bursdagskortet til å rime. Hilde slengte til slutt blyanten fra seg og
sa:
Jeg sa jo det at vi skulle kjøpt duken!
Vi begynner høsten med «humor», om enn
av det billige slaget, og håper «driftighet»
vil prege en høst hvor både «raushet» og
energi helt sikkert blir gode rettesnorer!

Modstein
Hansen spite
sin siste Utsirakamp i 2005
(30-årsjubileum). Han

er gjerne en
av de som
husker 1981?
Modstein er i
dag statslos.

Tidene er forandra!
På grunn av total svikt i makrellfisket i år har hele Utsiras fiskeflåte forflyttet seg til Sørlandet. Som følge av dette har det vært umulig for oss å stille mannskap til kampen mot
Jelsa..
Vi har vært i kontakt med Jelsa og forklart dem dette, og vi har forespurt om kampen kunne legges til 4.7.81. Dette var de lite villige til,
men vi synes at det foreligger vektige grunner til en omberamming av
kampdatoen. At fisken forsvinner kan ikke vi hjelpe for, og det er alt for
komplisert og dyrt for oss å hente spillere fra en annen landsdel. På
grunnlag av dette vil vi søke Rogaland Fotballkrets om å omberamme
kampdagen til 4.7.81.
For Utsira idrettslag Oddmund Borlaug 26.5.81
Tro hvordan det gikk?
Kåre J Johannesen - 2005

Søppelflyt i havnene.
Noen som savner en elektrisk Black&Decker motorsag, to stråleovner og en haug
med byggeavfall? Det var nemlig dette som lagde problemer og medførte ekstraarbeid
for ansatte i drift og utvikling på fredag den 15.august. Vi måtte sende ut folk for å rydde
kråke-spredd søppel fra kontainer ved Brakko i Sørevågen.
Rivningsavfall har ingenting å gjøre i kommunen sine avfallsdunker i havnene. Disse er
forbeholdt reisende båt-turister og andre uten fast renovasjon.
Ta kontakt med oss dersom dere har planer om større renoveringstiltak i sjøhus og boder.
Det er enkelt å sortere ut det meste, eller bestille en liten ekstra kontainer under byggeprosessen.
Sjekk ut hva du gjør med ulike søppeltyper på Utsira i http://sortere.no/kommune/Utsira/
Sortert byggeavfall håndtert som det skal på vår miljøstasjon. Her fra henting i mai.

«Skjerpings folkens!», sier miljøsjef Grimsby som sjelden pleier å være «sint mann». La
oss gjøre som han befaler!

Rutebåten feirer «all time high» i juli
5.406 passasjerer reiste med MS Utsira i juli. Mer enn
noensinne. Rutebåten Utsira har også egne facebooksider som 330 liker pr nå. Kikk innom du også!
Suksessen ble feiret med kaker både her og der. Således
fikk ordføreren og kommuneadministrasjonen del i
feiringen denne uka. Vi får tro at også Gislefoss &
Menzoni har fått smake kake, for makan til vær må vi
vel vente helt til neste juli for å få! Vi gratulerer rutebåten med både rekorden og vel utført tjeneste i juli.

Personalnytt:
De fleste ansatte kunne fått etterbetaling for ny tariff pr 1.5. nå
i august. Etterbetalingen ble imidlertid utsatt til september i
håp om å få med lærerne som er i konflikt i samme rennet. Så
får det heller bli et litt større beløp i september...
Ny kirkeverge ansatt!
Katrine Klovning tiltrer som kirkeverge i
Utsira menighet 5. januar 2015. Klovning har
tidligere vikariert i stillingen. Hun overtar
stillingen etter Torill Nilsen.

Krisestab
Kommunens «krisestab» ble sammenkalt
25.7. etter anmodning fra Fylkesmannen.
Anledningen var mulige terroranslag mot
Norge.

Brystning
Arne O Klovning har fått innvilget søknad om å sette opp trebrystning på kaien
på «Skynnholmen».

Til Siralappen,
Vi er to billedkunstere fra Sandnes/Stavanger som
har lyst å takke Utsira for en uforglemmelig uke i
kunstnerboligen (uke 27). En hel uke med ro i
sjelen ga oss anledning til å lage mange skisser
som blir til akvareller(Sally Lywood) og monotrykker(Kit Fong Ling). Vil gjerne komme tilbake!
Synes det var veldig kjekt å lese Siralappen mens
vi var der.
HilsenSally Lywood og Kit Fong Ling
Vi tar med oss alt vi kan få av skryt. 8 forskjellige kunstnere har vært på fyret i sommer
via ordningen vi har sammen med Rogaland Fylkeskommune. Fyret har naturlig nok
vært godt besøkt. Vertene har fått prate med mange, men det er færre som legger kroner på bordet og får fullverdig guiding i bla tårnet. Vertene holder ellers området ryddig og har fått unna en del malearbeid.
Billetter guiding:
Fyrgalleri:

180
250 noterte seg i boka.

213

innbyggere 1. juli.

8 innflyttinger og 5 utflyttinger er registrert i 2. kvartal

Nytt skritt på veg mot e-kommune - Kommunen tar i bruk sak/arkiv-program
Rådmannen har i sommer tegnet kontrakt med Software Innovation om levering av
Elektronisk sak/arkiv for kommunen. Vi tar systemet i bruk i september.
Utsira kommune er nok i dag landets eneste kommune uten digitalt sak/arkiv-system.
Vi har klart oss med word, excel og manuelle rutiner, heller enn svære og krevende
fagprogrammer. Slik har vi spart penger og vært effektive. Dog har vi nok gått glipp av
en del søkemuligheter og samhandling.
Software Innovation tilbyr et moder ne skybaser t system der vi betaler pr br uker
og der det meste synes å være klikk/dra/ og «google-søk»-basert. Arkivkoder finnes
også, men hva skal vi med det? Nå kan det meste søkes opp på nøkkelord. Vi håper på
bedre kvalitet, effektivitet og trygg lagring. Systemet har også en møtefunksjon, slik at
også politikerne skal få merke forskjell.
Men gi oss litt tid. Systemet synes mye selvforklarende og driftes via «skyen», men litt
læring og klargjøring av nye rutiner må til! Før vi går i gang, er inntrykket at dette systemet er mer moderne og lettere å ta i bruk for små kommuner, enn øvrige tilbud i markedet. Dette må vi få til!
Prosjekt ventilasjon Sirahall/Siratun
Her rives styreenheten i teknisk rom i Sirahallen. Dette ble gjort før ferien og sikret en renholder som virkelig fikk noe å bryne seg på
første arbeidsdagen etter ferien! Golvene var
fulle av sot. Da hjelper det med pågangsmot.
Arbeidene fortsetter og siktemålet er at det
igjen skal blåse frisk luft i Sirahallen når hummerfisket begynner. Det vil da være 22 år
siden hallen åpnet og daværende ordfører Reidar Klovning «falt» i bassenget iført sin for
anledningen simpleste dress...

Avfallsplan
Det skal utarbeides en avfallsplan for havnene
som skal godkjennes av Fylkesmannen hvert 3. år.
Planen er undervegs
melder driftssjefen.

SKOLESTART!

For historieboka noterer vi at 13. august krevde regntøy. 20 elever kunne feire nytt skoleår med flaggheising og nye bøker i sekken. Våre lykkeønskninger går spesielt til Tore
Nordvik og Amanda Faldt Jørgensen som startet i 1. klasse!
For øvrige elever er det vel det å kunne gå hjem tidlig og uten lekser som huskes best fra
skolestarten? Vi møtte «beintøffe» Ihne og Amanda Klovning på hjemvegen kl 10:41
Hvordan var det? - Greit. Fått bøker? Ja Har dere lært noe? Nei. Får jeg se bøkene? -ja.
Jeg blar opp på ei tilfeldig side: Hvor arrangeres Samisk festival? Veit ikkje. Jeg
klapper boka i sammen og spør –Vil dere
vite det? Ja. - Kautokeino! Så lærte de
noe denne dagen også!

Ihne roter i sekken til Amanda og viser
fram boka: «Vi i verden 7»

I ettertid undret jeg meg på om det var
Samisk festival det stod i boka? Internett
veit svaret: Det viser seg forresten å være
flere samiske festivaler, enn den i Kautokeino... som forresten heter Samisk musikkfestival og arrangeres ved påsketider.
Så jenter, suppler boka med internett undervegs!

Utsiras viktigste personer samlet til første skoledag 2014/2015.

Rektor Arna Leidland heiser flagget for
skolestarten sammen med Amanda og
Tore. Hun fikk gleden av å presentere de
to nye elevene Tore Nordvik og Amanda
Faldt Jørgensen for Utsira skole.

Værsituasjonen ved skolestart...

Tilbake i stolen!
Ordfører Marte Klovning er tilbake i
posisjon etter fødselspermisjon. Hun
er nå ordfører i 60 % stilling og vil i
utgangspunktet ha kontortid onsdag,
torsdag, fredag.
Småbarnsmødre må planlegge godt
og vi må finne oss i at kontortiden
inkluderer faste ammetider med alenetid med sønnen Amund!

Men hvordan har du hatt det på
«sidelinja» Marte?
Jeg har vært på noen kommunestyrer
som publikum: Det er vanskelig å ikke
ha lov til å blande seg inn... Tor Erling
Skare er en flinke og pliktoppfyllende
mann som holder god orden, så det var greit å komme tilbake. Misunnelig på kongebesøket (grunnlovsjubileumet), men kjekt at han fikk oppleve noe kjekt.
Hva er det viktigste som skjedde mens du var borte?
Kommunereformstarten med samarbeidet med Træna og de andre øykommunene. Arbeidet med anløpssted for rutebåten. Søknad om sommerrute.
Følte du at du gikk glipp av noe?
Hilse på kongen!
Avkobling og påkobling resulterer gjerne i ny energi. Er det noe du vil forandre på når
du nå kommer tilbake? J a, jeg vil forsøke å sette mål og grenser for tidsbruk. Møter
skal være på maks 3 timer. Referatsakene vil jeg ta sist i stedet for først. Sakene skal
være viktigst. Nå har vi brukt uendelig tid på referatsaker.
Hva tenker du om kommunestrukturprosessen?
Det er godt å være med å påvirke hva som skal skje med Utsira i fremtiden. Jeg håper vi
kan forbli egen kommune. Det kommer nok an på hvilke oppgaver vi skal løse. Jeg håper
vi i alle fall kan være en slags minikommune med kommunestyre og lokaldemokrati.
Er det ellers noe vi kan glede oss til?
Kommunen er 90 år. Det skal bli kake til folket ved en passende anledning! Sirahallen
blir klar igjen i oktober og Tarzanløypeprosjektet er godt i gang.

Vi har også skjønt at du er
med i Ap’s kvinnenettverk?
Ikke bare det. Jeg er med på
«Kvinner på topp». Jeg var
heldig å komme med, mange
søker i årevis uten å få plass.
Å være ung kvinnelig ordfører i Rogaland hjelper noen
ganger. Og så har jeg et reelt
behov for å lære. Det er nyttig. Omhandler lederrollen,
det å kunne se folk, gi rom
for uenighet, hersketeknikker, forhandlinger, ordførerrollen og medietrening. Vi diskuterer saker to og to med presentasjoner. Ap-topper kommer innom, så jeg får treffe
noen av partitoppene og får muligheter til å bygge nettverk.
Vi møtes til 3-4 samlinger på 2-3 dager på partikontoret i Oslo. Kurset varer 1 år
(2014). Vi får lekser også: Lag et 3 minutter innlegg til Ap’s landsmøte, er oppgaven
nå...

Så sier Marte som er i ferd med å komme i orden på nytt kontor. Folk som har noe på
hjertet, saker de brenner for må bare komme til meg! Avtal gjerne tid, men som regel
er jeg på kontoret onsdag-fredag.

Kontormiks!

Vi har omrokert litt på Siratun. Ordførerkontoret er nå flyttet til det som tidligere var
kommunekassererkontor, mens økonomisjefen nå deler kontor med driftssjefen på kontoret ordføreren har flyttet i fra.
Ordføreren har dermed nå kontor vis a vis rådmannen, med en fin møtearena i midten.
Vi får håpe alle blir fornøyde. Om ikke annet har to kontor fått et strøk maling og en del
gamle papirer og oppsamlet arkivmateriale har gjort siste reis til resirkulering.
Varaordfører Tor Erling Skare som har hatt kontoret som ordfører siste halvåret var
innom en dag: «Jasså, dere har sletta alle spor». Han kjente seg ikke igjen...

Kjøp billett til «Kvinnekuppet»! Marte E Klovning i sentral rolle

I tillegg til ordførervervet vil høsten også inkludere en ny runde som skuespiller i stykket om Åsa Helgesen.
«Kvinnekuppet» spilles i regi Haugesund teater med Marte i rollen som seg selv. Billettsalget er allerede i gang til forestillingene i Festiviteten 13, 14, 15, 16. november. Hver
kveld 20:00. Det kan sikkert være lurt å bestille snarest, siden stykket går på intimscenen med begrenset antall. Marte forteller også at stykket skal vises i Oslo for inviterte
gjester. Det er snakk om hotel Bristol og Stortinget!

170 år med lys!
15. august lyste Utsira fyr i anledning «A day at the lighthouse». Den
kvelden var det 170 år siden første
gangen et fyrlys lyste over Utsira!
Det var dog ikke optikken fra Bernard & Barbier som lot lyset sveipe
over øya. Den kom først i 1890.
Jubilèumene står ellers i kø: Sist i
november er det 10 år siden siste
fyrmester gikk av (Torbjørn Rasmussen) og 3.12. har vi kunnet glede oss over at den nye lykta SABIK
Led 350 har lyst i 10 år.

Flaskepost funnet!
Husker du flaskepostene som ble kastet fra
rutebåten i anledning prosjektet «Vaar
sjæbne er ent...» (Utstilling på fyret i sommer)? Nå er en av de funnet!

Hj,

Og det på den spennende øya Hallig Süderoog helt innerst i bukta på kartet. I følge
wikipedia ser det ikke ut til at det bor annet
enn ett par der!

we found the flaskeposten and tried to
translate the text. I think we've got it :)
The message is sent from Arnstein
Eek.
We're living on the Hallig Süderoog - a
really small iland in the german nationalpark waddensea. You can find us
also on Facebook (seach "Hallig Süderoog").

Stedet ser ut som et spennende reisemål.
Den som reiser får avgi rapport etterpå...

Best Regards from Germany
Nele Wree

Myten om Utsira fyr
Se, dette fyr - i velde
lavt over Utsira øy…
Hinsides år og alder…
Og himmelen er høy!
...Et fyr av Goethe og gåte,
- indre lys– guddommelig sendt ut!
...Fyrlys, som åte,
Får vår hellige identitet…
Ja, som Utsira fyr må vi lyse
- over hei og liv og hav…
Så at fremtiden kan lese
Det fyrlys, vi er laget av!...
Martin Nag lørdag 1.6-13 kl 20:31

Formannskapet 18. august:
En klagesak fra Hjalmar og Edith Nilssen
vedrørende avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan ble sett på på
nytt i formannskapet, uten at vedtaket ble
omgjort. Saken går derfor til høyere instans for avgjørelse. I neste kommunestyre skal nye øyne se på og vurdere saken.
Andre saker som går videre til kommunestyret er budsjettsak barnevern, Finansrapport og halvårsrapport fra rådmannen.
Likeledes sak om retningslinjer for hvordan testamentariske gaver/gaver skal brukes.
Formannskapet vedtok å satse kr 20.000
på et fellesprosjekt via Haugaland vekst
for å få oppgradert de kommunale informasjonstavlene som finnes i nord, sør og på kaien i Haugesund.
Formannskapet gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til.
Formannskapet ønsker ikke å ta imot flere flyktninger enn de kommunen allerede har
sagt ja til. IMDI har sendt brev med forespørsel om mottak av ytterligere flykninger.
17. september gjøres endelige vedtak i Kommunestyret. Vel

møtt!

Gatekunstnere preget øya vår primo august

Sentrale UtsirArt-kunstnere flankert av vårt lokale ektepar Grimsby som tok på seg mye
av vertskapsrollen i anledning besøket.
Hvordan dukket dette prosjektet opp Tove Grimsby?
Hit??
Initiativet kom via Tor Ståle Moen, en gatekunstentusiast fra Stavanger (Instagram:
Toris94). Via hans samboer, en skolekollega av meg fra langt tilbake, dukka ideen om
Utsira opp. Jeg fikk telefon en lørdagskveld 23:30 og siden balla det på seg. Mange
gode krefter ble med og opplegget ble til realitet. Planen var å invitere 2-3 kunstnere,
men brått endte det i 8 som ville være med!
Hvor mange malerier/kunststykker dreier det seg om?
Nå er der ca 47. Vi skal få laget et kart over de, slik at det blir enklere for tilreisende å
få med seg alle. Det tar litt tid å lete etter alle uten å vite hvordan de ser ut, og hvor de
er.
Hvor lenge vil de leve?
Så lenge eier av vegg ønsker å ha de, og selvfølgelig så lenge vær og vind tillater.
Det må være kostbart dette med anerkjente kunstnere fra «hele verden». Hvordan
er tiltaket finansiert? K unstnerne har kun fått dek ket reise, maling, kost og losji.

UtsirArt er drevet av Utsira Reiseliv og Tor Ståle Moen. Sponsorer: Utsira
Reiseliv v/ Sildaloftet, Joker, Dalanaustet og Dahmsgård. Solvind, Ramirent,
Lervig Bryggeri, Montana, Utsira Kommune, Jotun, Rutebåten Utsira og
Seabrokers.
Hva tror du de (kunstnerne) synes om Utsira?
Jeg vet at de ble veldig begeistret for Utsira. Flere av dem er vant til bylarm og sirener
hele dagen, da blir Utsira en magisk plass. Alle har lyst til å komme tilbake. De var
overveldet av den flotte øya vår og av mottagelsen de fikk av sirabuen. Både unge og
gamle. ATM syns det var veldig trist å reise, han følte han hørte til på Utsira.
Jeg håper og tror at et par av dem kommer tilbake.

Hva er ditt favorittstykke (maleri)?
Det er nesten umulig å plukke ut ett. De ulike kunstnerne har så ulike utrykk og teknikker. Men den som gav meg gåsehud og klump i halsen er JPS sin «Spartacus» på løa til
Bjarne Austrheim
Hvilket tror du er mest verdifullt?
Det tror jeg er «Frigg» og «Frøya» på vindmøllene. JPS er også en gatekunstner som er
på vei opp og fram. Selveste George Takei, kjent skuespiller hadde en liten hyllest

på sin facebookside for noen dager siden:
UK street artist JPS has an innate ability to create beautiful works of art with a witty accompaniment. JPS creates small and large-scale stencil works, paintings, and installations in urban areas.
While his puns are pretty hysterical JPS produces magnificent stencil work as well.

(Takei har en del følgere og sist vi sjekket hadde over 20.000 likt denne meldingen!)
Men jeg har egentlig for liten kunnskap til å si
noe om hvilken som er mest verdifull i kroner.
Vi ser allerede at UtsiraArt «virker». Det kommer
folk ens ærend for å se, mange lokale er oppglødde
og noen småforarget over uttrykkene. Så her er det
«kunst». Kommunen har snart flere treff på sine
sider enn våre større naboer. Hva er planene framover?
Vi skal få laget et kart som viser hvor hvert enkelt kunstverk er. Der vil det også stå litt
informasjon om hver enkelt kunstner. Jobber også med å få Utsira inn på http://
geostreetart.com/ en app for Street art.
Har du tenkt deg ut i verden for å se?
Nå er ikke jeg den som reiser så mye, men en tur til London kunne jeg tenkt meg om ikke
så altfor lenge.
Hva har du lært siste dagene?
Jeg har lært mye om de ulike kunstnerne og Street art.
Jeg har lyst å takke alle som på en eller annen måte har bidratt til gatekunstprosjektet.
Uten den gode dugnadsånden på Utsira så hadde det aldri vært mulig. Heller ikke uten
min egen familie som har trødd til, til alle døgnets tider og på 1. minutts varsel.
Utsira Kommune har også vært veldig behjelpelig og en positiv støttespiller.
Det e herligt å bu på Utsira med så møkje flotte folk! TUSEN TAKK 
For de som vil «google» og finne ut mer så er kunstnernavnene på de som har vært her
LaStaa (no), Stik (uk), jps (uk), 3F (uk), atm (uk) og Pichavio (es).

Den nye læreren...
Navn:
Margrethe Lindestad
Alder: 3
32 år 30.8.
Utdannelse: Faglær er i pr aktiske-estetiskefag. Etterutdanning i Kunst og håndverk, drama og sosialpedagogikk.
Aktuell: Nyansatt som «adjunkt med tilleggsutdanning» i Utsira skole
På timeplanen: Nor sk, kunst og håndver k, uteskole.
Klassetrinn: Kontaktlær er for 1-4 klasse. Kunst og
håndverk med 1- 10 klasse.
Hvor kommer du fra?
Født i Kongsberg. Flyttet til Steinkjer når jeg var 7. Var ett år på Utveksling i Ungarn.
Ett år på folkehøgskole i Oslo, og 5 ½ i Notodden som student.
Hva visste du om Utsira for 1 år siden? Egentlig svær t lite, bor tsett fr a at det var en
liten øy, med et fyrtårn, som min mamma har snakket varmt om.

Hva tror du at du vil savne mest fra Dalen (der du kom fra)?
Toppturer.

Favoritt

-fag:
norsk
-musikk:
country, gjerne norsk
-skuespiller: Kevin Spacey, J ulia
Roberts, Jude Law, Clive
Owen, Dennis Storhøi,
Stig Henrik Hoff.

- idrettsutøver: Pass. Null inter esse.
-mat:
Clean eating
-is:
hjemmelaget, uten sukker
-håndarbeid: Str ikking, hekling, hak
king, gimping, brodering
-husarbeid: Et stort voksent :blæh!!
-fritidssyssel: løping, fr iluftsliv, hånd
arbeid, lesing, maling,
matlaging
- instrument: Pass… igjen..
Margrethe er av de «Beintøffe»
som sykler til/fra skolen. Barna Ida
og Knut får plass i sykkelvogna.
Dette gjelder som bildet viser også
regntunge dager...

Utsira på NM-kartet
Utsira IL stilte i midten av august for første gang i
NM i Petanque i klassene singel og dobbel. Duoen
Rune Solevåg og Rex Simmons tok turen til Tønsberg. Førstereisguttene bar nok litt preg av å være
nettopp det. I dobbel ble det 1 seier og 3 tap. I singel
ordnet Rex Utsiras første seier, mens Rune fulgte
opp med å kvalifisere seg til 1/32-dels finalen. 1/16
delsfinalen var ikke langt unna, men det skal trenes
mye for å komme lenger enn det…
NM er en åpen konkurranse der medlemskap og lisens er eneste kvalifiseringskrav. 111 deltok i år.
Kunne vært artig med noen Utsira-juniorer!

Haugesund, eller Karmøy - høstens tema?
Kommunestyret har som kjent bestilt en
«Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira» hos
Asplan Viak. På neste kommunestyre vil denne bli
fremlagt av Asplan. Deretter får våre utvalgte tenke seg
om til neste møte, hvor selve «saken» settes på kartet
for avstemming.

SOLGT!
Borislav Angelov Angelov har fått tilbud om å kjøpe Midtun! Huset har vært lyst
for salg med budfrist 15.8. Kontrakt forventes inngått medio september. Salget ser
ut til å gå i orden til en pris av kr 800.000.

Gåsehud og dirrende vegger i gamleskolen!
Mange forskjellige kunst og musikksjangere er innom Utsira i løpet av et år. En
egen sjanger er «A day at the lighthouse». 15.-16. august samlet et 100-talls deltakere og
publikummere seg til festival i gamleskolen i stedet for på fyret. Vinden ville nemlig
ikke spille på lag med lyden, dette året heller.
Et par tilårskomne kommunale administratorer var innom festivalen og «let vel» etterpå.
En del lokal ungdom møtte opp og ellers var det tilreisende musikere og publikum som
lot seg lokke. Arrangør var «The Grand Lodge». Ideen er å booke noen bra band og
DJs, tilbringe helgen ved et av Norges friskeste fyr og bli kjent med masse bra folk. De
såkalte dronemetalfavorittene Solens Barn, den heite nykommeren Ary Wire, Nite Site
og engelske The Egg var blant
artistene. Vår egen Anders Myklebost har en hånd med det hele på
arrangørsiden:
Fornøyd?
- Ja. Er det. Det som gjør meg
virkelig fornøyd er den positive
responsen fra både artister, tilreisende og de lokale som møtte opp.
Spesielt tilreisende og artister er
overbegeistret. Både over konseptet, men ikke minst øyen. Som så
mange andre vet de ikke hvor unik
denne øyen er, og blir overveldet
over å ha oppdaget dette stedet.
Utrolig kjekt med slike tilbakemeldinger fra tilreisende.

Kulturhistoriske registreringer—
Utsira ІІ Vindkraftverk
Ballen ruller videre i forhold til
vindmølleprosjektet. Et vilkår for
konsesjon er at det foretas kulturhistoriske registeringer i planområdet. Det er stort potensial for å
finne ikke-registrerte automatisk
freda kulturminner under dagens
markoverflate. Dessuten er det
behov for å innmåle og avklare
vernestatus for allerede kjente
kulturminner i området.
Solvind AS har fått tilbud fra fylkeskommunen om å få gjort slike registreringer. Arbeidene vil påbegynnes så snart Solvind AS aksepterer kostnadene og kan dokumentere
grunneiers aksept for inngrep. Det må påregnes kostnader på rundt kr 500.000 og 81
døgn arbeidsinnsats. Arbeidet vil bestå av overflateregistrering og prøvestikking. Dvs
det graves 50x50 cm store hull ned til såkalte sterile undergrunnsmasser, eller berg.
Vi venter i spenning på om Solvind går i gang og om arkeologene finner noe! For 11 år
siden avdekket som kjent Stavanger Arkelogiske museum en 10.000 år (8000 f. Kr)
gammel boplass ved vindmøllene til daværende Hydro!
Bildet over av Solvind AS’ nåværende møller. Solvind AS sponset som kjent
UtsirArt. Bildet er lånt fra en av kunstnerne (Stik). Frigg og Frøya er malt på møllene.
Noen av artistene du har tro på videre?
- Ary Wire har nok en lysende fremtid om hun holder fokus. Tipper du finner henne på
noen av de større festivalene i Norge neste år. F.eks Hove og/eller Øya. Vedder ei Cola
på det, Rune… (Rune=undertegnede skribent)
Blir det noe neste år?
- Håper og tror det. Men da i et litt annerledes format. Vi tenker kanskje et dagsprogram
lørdag med kunstinstallasjoner, en konsert, og forskjellige workshops (arbeidsgrupper)
for barn. Dette på dagtid, slik at familier fra Haugesund og omegn kan komme ut med
første båt lørdag, og få med seg god konsert mens barna kan delta på opplegg de synes
virker spennende. Så mulighet for retur på ettermiddagen. Det vil selvsagt også være et
kveldsprogram for voksne.
Var det noen av oss som absolutt burde ha vært der, eller møtte målgruppen opp?
- Det kunne selvsagt komt litt flere tilreisende. Veldig fornøyd med at det kom en del
lokale. Tror de fleste hadde en fin opplevelse.
Annet på hjertet?
- Takk til våre støttespillere: Rogaland Fylkeskommune, Utsira Kommune, Joker, Sildaloftet og Rutebåten. Hadde ikke vært mulig uten!

SPENNENDE!
I juni fikk vi gjenpart av skriv fra Statoil til Kystverket. Statoil ønsker å foreta geotekniske undersøkelser på havbunnen mellom Karmøy-Utsira i uke 27-29. I skrivende stund
er altså undersøkelsene gjort.
Det interessante er imidlertid hvorfor? Jo, partnerne i Johan Sverdrup Export Pipeline
Project ønsker å koble en ilandføringsledning for gass fra feltet Johan Sverdrup på eksisterende Statpipe-gassledning. Dette skal skje 8,1 km fra Karmøy og den nye 156 km
lange ledningen vil som bildet viser passere Utsira.
Bildet er utydelig, men den røde streken er Statpipe som Utsira kommune årlig får kr
251.000 i eiendomsskatt for. Bare en liten del av denne ledningen går innom våre grenser.
Det ligger som kjent flere ledninger på feil side av vår kommunegrense som Karmøy gjør
gode inntekter på. Vi får håpe at denne nye kommer nærme nok vårt territorium til at vi
også kan gjøre krav på noe… Vi har imidlertid ikke lov å kreve skatt av det som er vest
for grunnlinjen. Grunnlinjen gjør som kjent en sving rundt Utsira og vil trolig avskjære
oss fra betydelige inntekter her! Vi avventer endelig trasè og kyndig hjelp med kartkoordinater, før vi våger å tro på noe.
SPILLEMIDLER TIL SIRAKOMPASSET
Jammen fikk vi de til slutt! Ved bygging av Sirakompasset fikk vi forhåndstilsagn om
spillemidler på kr 500.000. Vi har måttet vente noen år på utbetaling, men nå får vi de!
Det kjedelige er at pengene er brukte og budsjetterte med for lengst, så egentlig er denne
informasjonen mest interessante for revisor og regnskapsfører som kan puste lettet ut...

Øystein Austrheim har flytta fr a øya og søker fr itak for sine politiske ver v. Han
har bla verv i eiendomsskattenemda.
Produksjonstilskudd. Landbrukskontakt Grimsby opplyser at han har oversendt 5 søknader om produksjonstilskudd. Dette er 1 mer enn i fjor.
Stor nettrafikk. Gr imsby melder om 100-200 treff på «Utsira» i sosiale medier for
tiden. Mye skyldes UtsirArt.
Åpent avløp. Kamer ainspeksjon har avslør t at stein og asfalt har samlet seg i kummer hvor det meste skulle flyte fritt på Siratun. Bakgrunnen for inspeksjonen var problemer med toalettene. Etter at problemet nå er ordnet opp i, får vi tro det vil lukte mindre
og flyte bedre framover.
Hull i taket. Når nytt ventilasjonsanlegg skal monter es i Sir ahallen skjer dette gjennom å skjære hull i taket! Nye lysarmaturer er på plass, og driftssjefen mener lyset blir
bedre selv om de nye armaturene er mindre.

Neida, rektor Arna har ikke begynt som gymlærer… Tvert imot teller hun elever på Sirakompassets oppmøteplass iht branninstruks. Som vi ser er det i ballbingen. Når vi
først har bildet framme: Legg merke til sikringen av fjellskrenten som ble gjort i vår.

Vellykket brannøvelse!

«Sirakompasset» gjennomførte en vellykket brannøvelse torsdag 21.aug. kl. 0847.
Øvelsen ble gjennomført som en uanmeldt øvelse og gikk usedvanlig rolig for seg.
Elever, barnehagebarn, lærere, assistenter og ikke minst rektor forlot undervisningen og
møtte opp i ballbingen. Driftssjef og brannansvarlig Helgesen kom imponert tilbake fra
øvelsen. Han hadde ikke trodd barna skulle være så gode; rolige og disiplinerte på en
uanmeldt øvelse.

Feiing og branntilsyn på MANDAG!
Mandag 25. august 2014 vil Karmøy brann- og redningsvesen foreta feiing og boligtilsyn av helårsboliger på Utsira. Det vil bli utført feiing av den vestlige
delen av Utsira og boligtilsyn av den østlige delen av
Utsira (se kartet under for hvor skillet går).
Dersom dere vil komme i kontakt med feierne, kan
dere ringe: Bjørn Sørvaag, telefon: 480 39 837

Norsk storfilm til Utsira!
Bygdekinoen er ikke lenger noe sidrumpa greier med gamle filmer. Nå kommer den
norske storfilmen «Børning», den første norske bilfilmen noensinne, til Utsira allerede
4. september! Dette i følge www.bygdekinoen.no. Her kan du følge med på programmet
framover. Barnefilmen er «Brann og redning».
Festhelg i menigheten
Gudstjeneste, dåp og konfirmantfest står på planen til helga. Det er de som ble konfirmert for 49, 50 og 51 år siden som møtes til fest og mimring i bedehuset.
Gudstjenesten er på søndag 24.8. kl 12:00.
Dagen vil bla bli husket som Bo Skartveits dåpsdag! (ref Anne Nilsen, nå Skartveit)

Lørdagens konfirmantfest avvikles med 36 påmeldte. En del av gjengen
over møter, gjerne med sine respektive. Utsira skole 1958/59.
Meir enn tango for 2!
Dei som ikkje likar tango, bør røme øya 5.-7. september! Då kjem
TangoTare, tangoklubben på Haugalandet til Sira. Det blir tango,
vals, Sacadas, Milonga og oppvisning. Det meste i gamleskulen og
Sirakompasset. Noko også i Dalanaustet. Arrangementet har eigne
imponerande heimesider «Seinsommartango på Utsira». Danseglade
kan sikkert både melde seg inn i klubben og på dansekurs! Helga har
vore planlagt i minst eitt år, så her blir det liv for tangofrelste!
God helg!

