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Sokndal Info
Næringsarbeid

Sokndal kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon 51 47 06 00
Epost: postmottak@sokndal.kommune.no
www.sokndal.kommune.no - www.cittaslow.com
Frist for innlevering: 20. i hver måned

!Etablererveiledning!
Det er et sterkt ønske om flere etableringer,
videreutvikling av eksisterende virksomheter
og flere arbeidsplasser i Sokndal.

Sokndal Info
Sokndal Infoen legges ut på kommunens heimeside i
slutten av hver måned og trykkes opp/legges ut på
servicekontoret på Soknatun, Biblioteket, Bakkaåno
Camping, Sogndalstrand Kulturhotell, Kiwi Sokndal
og Åna-Sira Grensehandel. Vi setter pris på
kommentarer/forslag til forbedringer. Har du noe å
fortelle som har allmenn interesse, mottar vi
gjerne informasjon om dette til:
postmottak@sokndal.kommune.no.

Kommunale møter høsten 2013






Kommunestyret: 9/12, kl. 18.
Formannskapet: 26/11, 17/12, kl. 09.
Hovedutvalg helse/omsorg: 12/11, kl. 18.
Hovedutvalg oppvekst/kultur: 18/11, kl. 18.
Hovedutvalg LMT: 13/11, 18/12, kl. 18.

Gruppemøter før kommunestyret:
-H
Torsdag 19.00 Møterom 2, Soknatun.
- Kr.F. Torsdag 19.00 Møterom nr. 1 Soknatun.
- Ap
Torsdag 19.00 Bøsenteret
- Fr.P. Torsdag 19.00 Kantinen Soknatun.
- V/SP Torsdag 19.00 Møterom nr. 3 Soknatun.

Brann- og vannverksvakt
Ved vannlekkasjer utenom ordinær arbeidstid,
kontakt vakthavende brannbefal, mobiltelefon til
alle vakter tlf. 90 08 63 79.
Brann- og nødmeldinger:
Tlf. 110.
Når hjelpen kan vente litt:
Tlf. 51 50 22 00
Telefon Sokndal kommune
på dagtid
Tlf. 51 47 06 00

Har du en god idè bør du ta kontakt med
næringssjef Nils Jacobsen, mobil 907 22 088,
for å se på muligheter for realisering av
prosjektet. Muligheter for støtte fra
kommunalt næringsfond. I tillegg vil du kunne
få hjelp i forhold til Innovasjon Norge og
andre.

Ta kontakt – vi er her for DEG!
Medlemskap i Region Stavanger BA
Kommunestyret har vedtatt at Sokndal kommune
melder seg inn som medlem i
destinasjonsselskapet Region Stavanger BA. Det
er avtalt møte med Region Stavanger med sikte
på snarlig oppdatering av informasjon fra Sokndal
på nettsidene og i brosjyren for 2014.

Kontorlokaler til leie hos Dalane Energi på
Drageland
Fungerende ordfører, rådmann og næringssjef
besøkte i dag Dalane Energi sine kontorlokaler på
Drageland. Samarbeid mellom Dalane Energi og
Sokndal kommune. Dalane Energi leier ut
kontorlokaler og Sokndal kommune bidrar med
markedsføring av tilbudet. Gunstige betingelser
for leie av kontorlokaler med breibånd. Dalane
Energi har klargjort 9 kontorer (10-12 m2). 2 av
disse er utleid. Når alle er utleid, vil det være
mulighet for tilrettelegging for flere kontorer. Mål:
Legge forholdene til rette for et kreativt miljø som
gir flere arbeidsplasser i Sokndal. Ta kontakt for
mer informasjon! Velkommen til etablering i
Sokndal! Spre informasjonen videre i ditt nettverk
og til personer som kan være aktuelle!

Side 1

Nr. 9 November 2013

Byggeklar kommunal næringstomt

Folkebibliotek

Sokndal kommune har for salg byggeklar
næringstomt på industriområdet Rekeland 1.
Kontakt: nils@sokndal.kommune.no.

SOKNDAL FOLKEBIBLIOTEK

Tilsyn i byggesaker
Åpningstider:
Mandag, onsdag, fredag kl. 08.30 - 14.00
Tirsdag, torsdag
kl. 10.30 - 19.00

E-mai: bibliotek@sokndal.kommune.no
Telefon: 51 47 07 10.
Lørdagstilbud:
I forbindelse med satsing på folkehelse vil
Sokndal folkebibliotek ha åpent
den første lørdag i måneden fra kl. 11.00 til 14.00.
Sokndal kommune har nå startet et prosjekt der
man vil avdekke om det er utført søknadspliktige
tiltak uten at det foreligger nødvendige tillatelser.

HUSK – LØRDAG 5. OKTOBER
Kl. 12.00 – kom og bli med på dramatisering av bøker

Dette gjelder forhold som for eksempel:

Åpningstider i svømmehallen



Sokndal, 2013/14
Fra 30. september til 13. april
(Men ikke i skolens ferier)









Innredning av mer enn 1 boenhet i bygninger
som er godkjente som eneboliger.
Deler av garasjer som er tatt i bruk til bolig
eller fritidsbolig.
Naust / båthus som er tilrettelagt som
fritidsboliger.
Påbygginger og tilbygginger på bygninger.
Rivning av bygninger uten tillatelse.
Oppføring av søknadspliktige murer.
Bygging av søknadspliktige veier, kaier o.l.
Søknadspliktige fyllinger som det ikke er gitt
tillatelse til.

Mandager: Kl 18.00 - 19.30 Varmtvannstrening
for revmatikere og andre med behov
Tirsdager: Kl 17.00 – 19.00
Familiebading. Barn i følge med voksne
(t.o.m. 4. kl)
Kl. 19.00 – 20.00 Ungdom fra 5. kl/voksne
Torsdager: Kl 17.00 – 18.30
Familiebading. Barn i følge med voksne (t.o.m. 4. kl)
Kl 18.30 -19.15 Ungdom fra 5. klasse
Kl 19.15 - 20.00 Voksne

De som blir gjenstand for undersøkelser blir i
første omgang tilskrevet og bedt om å svare på
konkrete spørsmål fra kommunens side. I
nødvendig grad blir disse sakene fulgt opp med
pålegg, dagmulkter og forelegg.
Dersom det er noen som mener at de tiltakene de
har utført kanskje burde vært søkt om, har man nå
anledning til å finne ut av dette ved å ta kontakt
med kommunens byggesaksbehandler før
kommunen tar kontakt.

Priser: Barn: kr 20,- Voksne: kr 30,Begrenset til 30 personer samtidig i vannet
Husk badehette
Lørdag: 5. okt, 2. nov og 7. des
kl.12.00 – 15.00 Bading for alle
De samme lørdagene er det åpent i biblioteket fra
11.00 – 14.00, men opplegg kl. 12.00.
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Risiko- og sårbarhetsanalyse for
Sokndal kommune

Frivillige organisasjoner

Sivilbeskyttelsesloven krever at alle
kommuner skal utarbeide en helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).
Sokndal kommune har nå startet et prosjekt
der man skal arbeide med å utarbeide en slik
analyse for kommunen.

Frivilligsentralen

ROS-analysen skal være en hjelp til å finne
fram til de største risikoene som er i Sokndal
og i hvilke situasjoner lokalsamfunnet er
spesielt sårbart. Analysen skal være et
grunnlag for å utarbeide / ajourføre
beredskapsplaner i kommunen. Gjennom
analysen skal man også finne fram til hvilke
forebyggende og avhjelpende tiltak som bør
iverksettes for å redusere sannsynligheten for
ulike typer uønskede hendelser og begrense
konsekvensene dersom disse hendelsene
likevel skjer.
Sokndal kommune ønsker å involvere både
alle ansatte i kommunen og alle innbyggerne i
dette arbeidet. Innspill og forslag til uønskede
hendelser som bør analyseres mottas med
takk. Slike innspill og forslag kan sendes til
kommunen med post til Sokndal kommune,
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller
som e-post til
postmottak@sokndal.kommune.no.

er en møteplass som
formidler kontakt mellom
mennesker, noen trenger hjelp og andre ønsker å
hjelpe. Sentralen skal koordinere og videreutvikle
det frivillige arbeid som utføres i kommunen.
Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å
bruke deg selv er den betalingen du får.
Hva kan hjelpen bestå av? Praktiske oppgaver
som hagearbeid, handling, transporttjeneste,
bibliotektjeneste, turkamerat, besøksvenn,
telefonkontakt, rådgivning m.v.
Har du lyst til å melde deg som frivillig, eller som
bruker, er du hjertelig velkommen. Ta kontakt på
tlf. 51 47 61 02 eller 952 72 136. Epost:
frsoknda@online.no.
Sentralen er åpen mandag, tirsdag og fredag fra
kl. 08.30 til kl. 13.30. Torsdag fra kl. 14.30 til kl.
18.15. Du finner oss i Gamle Skolevei 6 (i det
gamle Elverksbygget. Inngang på baksiden).
Ta kontakt for leie av Festsalen.

Sokndal Amatørteater
Vi starter opp igjen etter sommerferien.
Er dette noe for deg? ( fra 8. klasse)
Møt opp i kinosalen på Soknatun.

Psykisk helsetjeneste / rusomsorg
Vi begynner torsdag den 29. august kl.19.00.
Kontorer til høyre ved inngangen på Soknatun.
Velkommen!
Det tilbys samtaler, hjemmebesøk, støtte og
oppfølging til voksne, eldre, barn og ungdom.
Tjenesten er gratis. Diverse gruppetilbud ved
Gosen Aktivitetssenter.
Kom innom eller ring oss:
- Tom Sigurd Nybø
51470668 / 48286490
- Ellen Birkeland
51470667 / 40021241
- Sissel Bø Stene
51470654 / 91818254
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Frivilligsentralen
er en møteplass som
formidler kontakt mellom mennesker, noen trenger
hjelp og andre ønsker å hjelpe. Sentralen skal
koordinere og videreutvikle det frivillige arbeid som
utføres i kommunen. Frivilligsentralen er et sted
hvor gleden over å bruke deg selv er den
betalingen du får.
Hva kan hjelpen bestå av? Praktiske oppgaver
som hagearbeid, handling, transporttjeneste,
bibliotektjeneste, turkamerat, besøksvenn,
telefonkontakt, rådgivning m.v.
Har du lyst til å melde deg som frivillig, eller som
bruker, er du hjertelig velkommen. Ta kontakt på
tlf. 51 47 61 02 eller 952 72 136. Epost:
frsoknda@online.no.
Sentralen er åpen mandag, tirsdag og fredag fra
kl. 08.30 til kl. 13.30. Torsdag fra kl. 14.30 til kl.
18.15. Du finner oss i Gamle Skolevei 6 (i det
gamle Elverksbygget. Inngang på baksiden).
Ta kontakt for leie av Festsalen.

Aktiviteter i 2013
Mandager:
SOSIALT SAMVÆR kl. 16.30 i peisestua. For
beboerne på Bø-senteret.
Tirsdager:
SENIORDANS kl.11.00 – 13.00 på gamle skolen
FORMIDDAGSTREFF kl. 10.00 – 12.30 i
Frivilligsentralens lokaler på gamle skolen

Guttespeiderne:
Oppdagerne 2.-3. kl. – mandager kl. 17.15
Stifinnerne
4.-5. kl. – mandager kl. 18.30
Vandrerne
fra 6. kl. – tirsdager kl. 19.00
(lengde på møtene varierer, dere får info om
dette)
Jentespeiderne:
Oppdagerne 2.-3. kl.–onsdager kl. 17.30-18.45
Stifinnerne
4.-5. kl.–onsdager kl. 17.30-18.45
Vandrerne
fra 6. kl.–torsdager kl. 18.00-19.15
www.kmspeider.no/Sokndal
Sokndal 1. KFUK-KFUM Sokndal 2 KFUK-KFUM

Sokndalshallen
I tillegg til idrettshallen kan vi tilby:
Solarium
Inngang på hallens bakside.
Mandag-torsdag
Kl. 08.00 – 21.00
Fredag
Kl. 08.00 – 18.00
Lørdag
Kl. 09.00 – 17.00
Styrketrening
Ledige timer, kr 350,- pr. ½ år.

Månedlig:
BINGO kl. 17.00 den første tirsdag i mnd. på Bøsent, Grendelokale
Utleie til selskaper og møter, m/kjøkken til 80
personer. For leie, ta kontakt på telefon eller SMS
UNDERHOLDNING kl. 17.30 tredje tirsdagen i
99 41 13 44.
mnd. på Bø-senteret
STRIKKEKAFÈ kl. 19.00 den siste tirsdagen i
mnd. i Frivilligsentralens lokaler på gamle skolen
For mer info om aktivitetene: ta kontakt med
Sokndal Frivilligsentral på tlf. 51 47 61 02/
95272136.
E-post: frsoknda@online.no
BRUKTBUTIKKENS ÅPNINGSTIDER:
Torsdag: 10.00 – 16.30
Fredag: 10.00 – 17.00
Lørdag: 10.00 – 14.00

Annen utleie
Vi har lydanlegg m/mikrofoner og projector til
Grendelokale for utleie ved kurs og
arrangementer.
Postadresse. Aktivitetshallen i Sokndal, postboks
5, 4381 Hauge i Dalane.
Epost: sokndalshallen@gmail.com
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Sokndal Fly og Heliklubb
Gudstjenester i Sokndal
og Åna-Sira kirker
Hei alle modellflygere og andre interesserte, vi
starter opp igjen med innendørsflyging i hallen.
Flyging hver lørdag mellom kl 15:00 og 18:00,
med forbehold i forandringer på tidene. Se
hjemmesiden våres.
Etter planen starter opp lørdag den 2 november
2013 og vil fly ut mars 2014
Alle som har lyst å prøve seg, er hjertelig
velkommen.
Ta gjerne kontakt, klubben er behjelpelig med
veiledning for å komme i gang. Klubben har egne
fly og simulatorer til å prøve seg på.

Jimmy Handeland
Terje Bratli
Kjetil Tønnesen
Arvid Johnsen

3. nov. Sokndal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
med minning av de som er gått bort et
siste året.
Offer til Diakoniarbeidet i Sokndal.
Minnedag.
10. nov. Sokndal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Offer til Menighetens Misjonsprosjekt.
17. nov. Åna-Sira kirke kl. 10.30:
Familiegudstjeneste. Offer til Kirkelig
undervisning i Sokndal. Utdeling av
kirkebok.
24. nov. Sokndal kirke kl. 11.00: Lysmesse. Offer
til Menighetens Ungdomsarbeid.

Se hjemmesiden våres
http://sokndal-modellfly.com/
Styret

Gudstjenester i november 2013

tlf 99790063
tlf 90722250
tlf 95786837
tlf 48162943

Ullmax
KORKOMPANIET

10. klasse selger Ullmax produkter til inntekt for
Tyskland/Polen tur juni 2014.
Sokker, trøye/stilongs, polo o.l.
i god ull-kvalitet

Korkompaniet er ett damekor med allsidig
reportoar.

Ta kontakt med en 10. klassing!

Vi øver hver onsdag kl 19.30 i festsalen på
Gamle Skolen.
Liker du å synge....kom og bli med oss eller
ta kontakt for mer info. Du er hjertelig
velkommen
Inger Grude Kapstad, leder, tlf. 90882727
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Dugnad i Jøssingfjord!

Sokndal kommune har inngått et samarbeid
med TUBFRIM om innsamling av brukte
frimerker og prospektkort.
Innsamlingskasse for TUBFRIM henger i
inngangen i 1. etg. på Soknatun.
Vi håper at mange vil støtte opp om dette og
levere brukte frimerker i innsamlingskassen.
Innsamling av brukte frimerker fra bedrifter og
privatpersoner er helt avgjørende for
TUBFRIM’S fremtid.
Prosjekt Jøssingfjord Vitenmuseum startet i
sommer med rehabilitering av trallebane,
spelhus og rørgater.
Dette skal bli en ny topptur i Jøssingfjord og
du får oppleve vannets vei fra demningen ned
til kraftstasjonen.
Trallebanen ble bygget mellom 1908 - 1915
trolig stod den ferdig til bruk under
oppføringen av øvre Helleren kraftstasjon.
Når arbeidet med trallebanen er klar starter vi
med rehabilitering av Nedre Helleren
kraftstasjon og verksted.
I tillegg til innleid arbeidskraft skal mye gjøres
på dugnad. Til nå i prosjektet har det vært og
er over 30 dugnadsarbeidere. Dette er veldig
bra men vi har plass til mange flere. Det
utføres dugnad både på dag og
ettermiddagstid.
Har du anledning og lyst til å være med i
dugnadsgjengen er det bare å ta kontakt! Det
er mye forskjellig arbeid både lett og tungt.
God samarbeidsvilje og godt humør er viktig!
Ta kontakt: 91847020 - bess@jossingfjord.no
Hilsen prosjekt Jøssingfjord Vitenmuseum
Bess Grastveit

Selv om bruk av frimerker er nedadgående,
klarer en fortsatt å skape solide overskudd.
I år ble det delt ut kr 650.000,- som
TUBFRIM-midler.
Pengene deles ut til forebyggende og
trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og
funksjonshemmede barn og unge, samt til
bekjempelse av tuberkulose.
Vi oppfordrer all til å støtte en god sak!
Les mer om TUBFRIM på www.tubfrim.no

Sokndal Ættesogelag avholder medlemsmøte
den andre onsdagen i måneden.
Møtene starter kl.19.00, og holder vanligvis på
til kl . 21.00.
- Vanlige lagsaker
- Medlemmer forteller om sin ættegransking
- Informasjon vedr.stoff/bilder til neste gardsbok
- De som har gamle billeder og/eller gamle
historier fra bygda, ta dem med.
- Kaffekos og drøs
Vi ønsker flere medlemmer til laget. Kontingenten
er bare kr.150,- for medlemmer/kr 200,- for par pr.
år. Så kom å bli med oss!
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GÅ/ SYKLE TIL JOBBEN

Nå er høsten her, og vi er klar til en ny kampanje periode! Det kan gå godt!!
FOLKEHELSEGRUPPEN i SOKNDAL har noen midler for å få flest mulig i aktivitet, noe som igjen gjør utslag på
helse, trivsel, utholdenhet, humør….
Vi vil gjøre oppmerksom på et par ting:







Dersom du sykler, er sykkelhjelm er selvfølge.
Det gjelder både til og fra jobben
Er det vanskelig på grunn av laaaang vei, fysiske hindringer, snø/is, så kan en føre opp alternative
egentreninger. (se bakside)
Du må ha minst 64 kryss i alt, før innlevering
Registreringen starter i uke 35 og slutter i uke 50, med trekning av gavekort på 5 000 kr, som du ev kan kjøpe
ny sykkel for.
Det er lov å tjuvtrene og fortsette å sykle etterpå.

Spørsmål til dette kan rettes til Johannes Sirevåg, folkehelsekoordinator. jsi@sokndal.kommune.no
Utfullt lapp sendes til samme mailadresse, eller leveres i Soknatun sin postkasse eller i resepsjonen innen
torsdag 19. des, så trekker vi fredag 20.des.
Lykke til med folkehelsen.
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SOKNDAL KINO - PROGRAM FOR NOVEMBER
Følg med på Sokndal kino på Filmweb.no / sokndal.kommune.no og på Facebook! Nå kan du
også kjøpe billetter på internett, både på kinoens hjemmeside og på Facebook!
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