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10.00 Slusedagen åpner ved leder  
 Monika Lindanger

 På Notaflot: Internasjonal fest for  
 innvandrere på Haugalandet. 

11.00 Sluse restauranten åpner 
          Kafe inne på Grendasenteret

11.00 Mc klubben Hogg kjører kortesje

11.15 Slusing av båter og sveiving av slusebru. 

11.45 Internasjonal apell v/Ståle Pedersen,  
 Fairtrade.

          Buthanesisk og afrikansk dans

13.00 Show/konsert v/Silje og  
 Reiulf- Barnas Silje kjent fra TV

14.30 Premieutdeling

15.00 Avslutning

20.00 - 01.00 Utedans på Notaflot, Skjoldastraumen.  
 Kvednabekkjers og Rune Lindanger  
 spiller opp til dans. 15 års aldersgrense  
 Inng: 200,- Kiosk. Det blir satt opp telt  
 dersom regn.

 Arr Sluselaget.

Lørdag 23. juni, 1000-1500, Skjoldastraumen

Program

The Kvednabekkjers 
og Rune Lindanger

The Kvednabekkjers fikk 
kreativitets prisen i Bokn  
kommune i 2010 og består av 
Tommy Øvrebø, Jardar Havikbotn, 
Kjetil Østebøvik, Eirik Nedrebø  
og Wolfgang B. Ognøy.  Rune  
Lindanger trubadur fra Skjolda-
straumen, bosatt i Grinde. 

SLUSEDag 

Velkommen til vår utsøkte

Menyen er:

• Laksetallerken grillet laks, potetsalat og salat  

• Fiskesuppe av fersk fisk fra havet

• Fiskeburger i heitevegg

”SLUSERESTAURANT” ER SPONSET AV:

Lørdag 23 juni kl 20.00-01.00. 15 års aldersgrense Inngang 200,- Kiosk.  

Ps Det blir satt opp telt dersom regn. Husk legitimasjon. 

UTEDANS På NOTAFLOT 

  

 

LØRDAG 23. JUNI KL. 20.00 - 01.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAFLÅT, SKJOLDASTRAUMEN 

UTEDANS 

Aldersgrense:  
 

15 år 

Inngang:  

 

  200,- 

Arr. Sluselaget 

 

Kiosk 

SLUSErEStaUrant 

Her kan Dere sitte og ta en pust i bakken og nyte noe fra den 

gode fiskemenyen. God appetitt! Sluselaget.

I SKJOLDASTRAUMEN
Skjoldastraumen ligg i Skjoldafjorden som eneste 
saltvannssluse som er i drift i Norden. Selve strøm-
men skifter retning med flo og fjære. Ved flo renne 
sjøvannet inn i fjordbassenget. Når sjøen fjærer 
ut igjen, renner sjøvannet ut mot Boknafjorden. 
Slusene hadde 100 års jubileum i 2008. I idylliske 
Skjoldastraumen samles vi til folkefest med slusing 
av båt gjennom slusen, foredrag, show, salgsboder 
og mange aktiviteter. Elias båten kommer også. 
Velkommen 



4

sluseavis 2012

5

sluseavis 2012

4

Skjoldastraumen

SiLjE
BarnaS 

KOMMER MED 
FAMILIESHOWET 

Det er med stor glede vi i 
Sluselaget 

kan presentere Silje på 
Slusedagen i år. 

Møt opp på showet kl 
13.00 ved scenen. 

KJENT 

FRA TV 

Silje og 

Reiulf

Ståle Pedersen

Frontfigur for fairtrade – Ståle Pedersen 
holder internasjonal apell kl 11.45

Vi er en 
fAiRTRADe 
kommune
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5567 SKJOLDASTRAUMEN   Tlf. 52 77 92 39

Tlf: 920 21 694. Adr: 5567 Skjoldastraumen. E-mail: joneselvag@gmail.com

TøRRESDAL FORSKALING AS
Alt innen forskaling!

Per Ivar Tørresdal, mobil 901 44 013

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skjoldastraumen Bygdalag ble stiftet høsten 2009 for å 
styrke bygda utad, samle bygda sine aktiviteter og gi ut informasjon om dette via nettsiden. 

 Ett felles lag for å fronte saker som berører bygda,  
Vi skal være et lag for alle i lokalsamfunnet. 

Å skape aktivitet og 
trivsel er ett mål.  
Felles aktiviteter som 
St.Hans, Sluseløpet, 
Fakkeltog og 
juleverksted, er alle 
arrangement i 
bygdalagets regi. 
 
Turgruppen inviterte til 
familietur til Svebakken 
1.mai og har lagt planer 
for flere turer utover 
høsten.  
 
Grøntgruppen har hengt 
opp blomster langs 
veien i sentrum. 
Rydding og stell av 
Notaflåt området er en 
del av avtalen med 
friluftsrådet hvor vi 
mottar honorar for den 
dugnaden vi gjør.  
 
I løpet av høsten starter 
vi opp en barne- og 
ungdomsgruppe hvor vi 
vil skape kjekke 
aktiviteter.  
 
Det er etablert en vei- 
og trafikk gruppe som 
holder nærliggende 
saker varmt mot 
vegvesenet og 
kommunen. 
 

Viktige saker og 
debatter vi deltar i: 
 

- Barnehagesaken 
 

- Etterbruk av 
grendasenteret 
 

- Vannkvaliteten i 
Måvatnet 
 

- Trafikksikring og vei 
standard 

 
Dette er saker 
bygdalaget ser ansvar 
for å tale utad til beste 
bygda vår.  
 
Ta gjerne kontakt om det 
er noe du brenner for. 

Grasrotandelen 
For å skape aktivitet må man i mange tilfeller ha penger.  
Dette kan du enkelt hjelpe til med når du tipper. Spør 
personalet på handelslaget eller registrer deg via 
www.grasrotandelen.no Se også egen annonse her i bladet . 
 
 

Nettsiden www.skjoldastraumen.no 
 
Bygdalaget drifter nettsiden hvor alle er hjertelig velkomne 
til å melde inn sine aktiviteter i kalenderen eller annonsere 
for tilstelninger.  
Foreninger har mulighet til å legge ut informasjon til 
medlemmer og andre om det er ønskelig. 
Ta kontakt så ordner vi det. 
 
Sjekk ut nettsiden og følg med på det meste som skjer i 
Skjoldastraumen! 
 
 

 

SKJOLDASTRAUMEN  
BYGDALAG 



8

sluseavis 2012

9

sluseavis 2012

Lilleskog Forskaling

Mob. 959 30 582
Din betongentrepenør

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har skjedd ting i Skjoldastraumen siste året. 

 
o Slusene har vært gjennom rehabilitering, det gjenstår enda litt men 
dette fullføres i 2008. 
 
o Ungdomslaget har lagt ut ungdomshuset og tomten for salg. 
 
o Skulekorpset har for få musikkanter til å ha korps, det må mange flere 
aspiranter til for at det blir korps igjen i Skjoldastraumen. 
 
o Allmannamøte, sluselaget presenterte ideer til sentrumsplan og 
Notaflåt. Nytt bygdalag er under stiftelse. 
 
o Kommunen har satt i gang med å planlegge ny barnehage i 
Skjoldastraumen. 

 

BYGGMESTER 
TROND STEINSLAND AS 

MOBIL: 934 32 427 
E-POST: trondst@online.no 

 
JARLE FERKINGSTAD 

GRAVING OG TRANSPORT 
 

TLF 906 71 520 

 

TØRRESDAL 
LAKKERING 

 

 
HAUGALAND 

TRANSPORTSKOLE 
 

 

 
MORTEN LILLESKOG FORSKALING 

 
ALT INNEN FORSKALING 

MOB 959 30 582 

MAGNAR HALVORSEN

b y g g m e s t e r

 
 

DIN ELEKTRO 
LEVERANDØR 

 
Tore Hope 
928 22 938 

elektroinstallatør 

 
 

 
 

DIN ELEKTRO 
LEVERANDØR 

 
Tore Hope 
928 22 938 

elektroinstallatør 

 
 

Tore Hope - elektroinstallatør, tlf. 928 22 938

 

SønDAg 9.SepTembeR

Løypen starter med vippe 
broen, rundt Straum, tilbake 
over broene og sentrum, 
opp Bjørkebakkane, over 
Østenstad og Dalbygda, ned 
Kleivå, over gamle bruen og 
i mål ved bensinstasjonen til 
sammen 4,5 km.

Løpet er delt inn i 3 klasser, 
Trim, Barn og Konkurranse. 

Trim og mosjonsdelen er 
valgfritt en eller to sløyfer  
(2 eller 4,5km).

Barn spring rundt broene  
ca 400 meter.

Konkurransedelen er unik 
med de to sløyfene rundt 
slusene. I konkurranse 
delen kan alle delta, her 
springer en mot seg selv og 
si egen tid. 

ARRAngøR :

Skjoldastraumen Bygdalag

 
  
 

 
  
 

SLUSELØPEt 2012 

 

Vi ønsker alle velkommen!   
                               Kommer du?
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Odd Paul lilleskOg
TRANSPORT

Tlf.: 916 97 472

 

Straumen Lagerhotell DA har som mål  
å drive med vinterlagring av båt og caravan.

Hallen er plassert i Skjoldastraumen industri-
område, lett tilgjengelig fra riksveg 515.

Prisen for sesongen 10/11

600,- pr mnd (min 6 mnd) for lengder inntil 6 m

700,- pr mnd (min 6 mnd) for lengder fra 6 til 8 m

Alle priser er eks mva.

Ta kontakt for bestilling av plass

Roger Kallekodt 452 91 223

jon ove Hebnes 911 26 721

Tore Hope 928 22 938

Vinterlagring 
Yrkje- og Lindanger Bygdalag har 
som formål å være et samlende 
 organ for bygdene Yrkje og Lindan-
ger, og arbeide for generell bygde-
utvikling. 

Laget jobber for å styrke bosetning og trivsel, og fokusere på samhold mellom bygdene.  
Bygdene ligg langs riksvei 515, tett ved idylliske Yrkjefjorden og Skjoldafjorden. I Yrkjesfjor-
den har det i vinter vært stor aktivitet med spekkhoggere, niser og ørner. Innbyggerne job-
ber med å bevare de fantastiske naturomgivelsene med fjord og fjell som nærmeste nabo. 
Bygdalaget arrangerer basarer, St Hans, sommerfest og aktiviteter for barn. I tillegg driver 
de Lindanger bedehus som har flotte nyoppussede lokaler til dåp, konfirmasjon, bryllup og 
jubileum. Er du interessert i å leie lokalet, kontakt Olaug Hersdal på tlf. 909 14 189.

YrkjE- og  
LinDangEr 
BYgDaLag

følg oss gjerne på vår facebook side: Yrkje- og lindanger bygdalag

Tlf. 40 00 15 60

Tlf. 40 00 15 60Tlf. 40 00 15 60
Frode: 970 95 311 

B y g g m e s t e r f i r m a

Lervik Steinsland&

Tlf. 40 00 15 60
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org nr 994 539 647 

ST.HANS FEIRING  
TORSDAG 21. JUNI PÅ NOTAFLÅT KL 17.30 

 
 
NATURSTI 
 
BÅLBRENNING KL 18.30 
 
KIOSK  
Pølser, brus, is, 
snop, kaffe, kaker 
 
 

Arr: SKJOLDASTRAUMEN 
BYGDALAG 

 
 

JULETRE 
Olav Straum, 982 27 659

ledig plass til reklame
bOHuS VikSE MøbLER  

Tlf 52 77 91 61
www.langelandsvik.no
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Styreleder: Rune Baustad  
rba@gassco.no  
97124364

Nestleder: Kai Vikra  
kai.vikra@deepwell.no  
90091141

Kasserer: Brita Cecilie Harboe 
bicleth@online.no 
97142795

Sponsorkontakt: Svein Dalva 
Svein.Dalva@sr-bank.no 
95016699

Sponsorkontakt: Torstein Ramsdal 
TORA@tollpost.no 
90987090

Skolekontakt: Synne Bustad Pedersen 
synne.pedersen@tysver.kommune.no 
90913244

Sekretær: Monica Risanger 
monicarisanger@gmail.com  
92858680

Skjoldastraumen
har fått

TeknoLab utstyr!

fAu ved Straumen Skule har tatt initiativ til å opprette Teknolab i 
Skjoldastraumen. Teknolaben skal være et gratis aktivitetstilbud på 
kveldstid for gutter og jenter i alderen 6-14 år i tillegg til at det skal 
implementeres i læreplanen ved Straumen Skule. Alle aktiviteter i 
regi av Teknolaben vil skje på Straumen Skule.

En TeknoLab består av undervisningsutstyr som 
gjør at barn og ungdom kan prøve ut prinsipper 
og ideer innen forskning, teknologi, matematikk, 
mekanikk, design, data og elektronikk. TeknoLaben 
baserer seg på konseptet til Lego Education hvor 
ulike sett kan plukkes ut tilpasset ulike alderstrinn. 
Aktivitetene vil bli organisert i lag der tekniske 
problemstillinger skal løses gjennom praktiske 
prosjekter. Her får en anledning til å lære seg 
programmering, matematikk, fysikk og vitenskap på 
en morsom og konkret måte. Hovedformålet med 
TeknoLab er å inspirere barn og unge til å inter-
essere seg for realfag og øke rekruttering innen 
tekniske yrker.

Vi har nå fått på plass nok midler til at vi har 
kjøpt inn det grunnleggende av utstyr som trengs 
for en TeknoLab. Styret har kjøpt inn programmer-
bare roboter samt lego som skal brukes i TeknoLab. 
Vi har fortsatt behov for en del tilleggsutstyr; ar-
beidsbord, arbeidslamper, teknolab tilleggsmoduler 
og vanlig lego. Vi satser på å få startet opp Skjol-
dastraumen etter skoleferien. Ta gjerne kontakt 
med noen av oss i Skjoldastraumen TeknoLab for 
ytterligere informasjon og/eller ønske om støtte til 
teknolaben. 

Frivillige bidrag mottas med takk, kontonr. er 
3201 53 75131.
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www.hbo.no


