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10.00 Slusedagen åpner ved leder  
Monika Lindanger.

10.00  Salgsbodene åpner
10.00 Fotball quiz kan hentes i Sluselaget  

sitt telt.
 Trekking av signert drakt fra  

Håvard Nordtveit
11.00 Sluserestaurant og kafe åpner
11.00 Mc klubben Hogg kjører kortesje
11.15 Skjoldastraumen barnekor opptrer
11.30 Oppdatering fra Aksjonsgruppa Skjolda

straumen i fokus v/Maren Økland.
12.00 Slusing av båten Hildring og sveiving  

av slusebru
12.30 Historisk streiftog om transport  

v/Sigmar Myhre.
 Fikk kongens fortjenestemedalje for 

arbeid innen kultur. 
13.00 Moro for store og små. Familieunder

holdning ved Per Inge Torkelsen
14.00 Skattejakt på Notaflot for barn.
14.30 Premie utdeling
15.00 Avslutning
21.0001.00 Utedans på Notaflot, Skjolda

straumen. ”Hard to handle” spiller 
opp til dans. 15 års aldersgrense.  
Inng 200, Kiosk.  
PS Det blir satt opp telt dersom regn. 

 Arr: Skjoldastramen Bygdelag

Lørdag 22 juni 10.0015.00

PROGRAM

”SLUSERESTAURANT” ER SPONSET Av:

SluSedag I SKJOldaSTRauMeN

Skjoldastraumen ligg i Skjoldafjorden som 
eneste saltvannssluse som er i drift i Norden. 
Selve strømmen skifter retning med flo og 
fjære. ved flo renne sjøvannet inn i fjordbas
senget. Når sjøen fjærer ut igjen, renner 
sjøvannet ut mot Boknafjorden. Slusene hadde 
100 års jubileum i 2008. I idylliske Skjolda
straumen samles vi til folkefest med slusing av 
båt gjennom slusen, foredrag, show, salgs
boder og mange aktiviteter. 

Skattejakt på Notaflåt er nytt av året og flaske
slipp. Kanskje kommer sjørøvere på besøk i 
løpet av dagen. Fotball quiz for de som har 
lyst. Her kan en vinne signert drakt fra Håvard 
Nordtveit.  Husk å ta vare på parkeringslappen 
din. Det er gratislotteri på parkeringslappen. 

velkommen!

Velkommen til vår utsøkte

Menyen er:

• Laksetallerken grillet laks, potetsalat og salat  

• Fiskesuppe av fersk fisk fra havet

• Fiskeburger i heitevegg

sluserestaurant 

slusekafe

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

gode fiskemenyen. God appetitt! Sluselaget.

Inne på Grendesenteret kan du ta en pust i 
pakken og kose deg med et kakestykke og en 
god kopp kaffe eller nystekte vafler og brus. 
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Skjoldastraumen

Sigmar Myhre

TøRRESDAL FORSKALING AS
Alt innen forskaling!

Per Ivar Tørresdal, mobil 901 44 013

Kl 12:30 Sigmar Myhre

Historisk streiftog  
om transport
vi har gleden av å få besøk av Sigmar Myhre som fikk kongens fortjeneste  
medalje for sitt arbeid med å trygge historiske fakta og oppbygging av museum. 
Sigmar Myhre har vært engasjert i museumsrelatert arbeid i over 70 år.  
Han gir oss ett historisk foredrag. 

Eg va bare 15 år i 1968, men kalle meg ein 68 
ar fordi eg på denne tidå blei sterkt engasjerte i 
 religiøse og politiske sager. 

Blei tidligt ein nerd. Forstod ikkje vitsen med å 
springa rundt itte ein ball, fekk eksem av jenter, 
og begynte derfor med trylling (verdens mest 
 ensomme hobby). Satt aleina på guttarommet i 
fem år og øvde på ”trekk et kort”, fekk sjokk då 
eg som 19åring, i 1972, blei juniornorgesmester 
i trylling. Begynte for alvor å opptre og snakka i 
 mikrofon. Jenter sko ha autografen min, og eg fekk 
ittekvert sjølvtillit. Spelte studentrevy på lerar
skolen, og rett ittepå stifta me revygruppå Løgna
slaget, så har eksistert siden 1980. Steinar Lyse og 
meg vant i 1982 Norgesmesterskapet i Humor.

Gifta meg i 1979 med Anne Mette, me e gifte ennå, 
og me har fira voksne og flotte ungar.

Begynte i 1981 å skriva ei ukentlige spalta i 
 Stavanger Aftenblad, som eg skrive ennå. Gav 
ud den fyssta bogå i 1986, og har skrevet øve 20 
bøger. De fleste bøgene tar for seg et konkret tema 
(idrett, pensjonistar, begravelsar, jul, injuriar, 

røyking, osv.) som 
eg prøve å harselera 
humoristisk med. 

Eg har det godt, og 
 trives. Får leva av 
det eg lige aller best 
å holda på med. Får 
stadigt nye udfordrin
gar så gjør at eg må 
komma meg videre, og 
lera någe nytt.

Eg holde meg godt. vanligvis i rekkverket eller 
bordkanten. Eg går dagligt tur, ofta flerne meter. 
Eg e ein tekniske begavelse med utallige sidestyk
ker, og e voldsomt glade i dyr. Spesielt svinasteig 
og lammakotelettar. Eg e i full form. Mest full, 
men har flerne ganger vært i dårlige form. Eg 
e  lobotomerte og tvangssteriliserte, og for tidå 
 mesten heilt frie for kjønnssygdommar. 

Eg møde opp på Slusedagen i Skjoldastraumen 
lørdag 22 juni ca kl ett…… Me sjåast… 

Per Inge 

Per Inge Torkelsen

Per Inge Torkelsen
Moro for store og sMå
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5567 SKJOLDASTRAUMEN   Tlf. 52 77 92 39

bohuS vikSe møbler

 
 

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

 

HARD TO HANDLE
Hard to Handle har sitt tilholds-
sted på Karmøy og består av fem 
musikere med lang fartstid innen 
musikkbransjen. Til sammen har 
Hard To Handle består av:
 

Roger Pedersen – gitar, kor 
Einar Klubben – bass, kor
Jan Einar Haaland – trommer, kor
Christian Welde – keys, kor
Lars Skjoldal – vokal.

Hard To Handle spiller coverlåter 
av artister som Mods, Bjørn Eids-
våg, Delbert McClinton, Stretch, 
Rainbow (norske), James Brown, 
Vamp, Toto, The Rolling Stones, 
Doobie Brothers, Joe Cocker, 
Christian Welde, Whitesnake og 
mange andre….!

Rett og slett god og frisk 
dansemusikk innenfor de 
mange ulike stilarter.

UTEDANS 
NOTAFLOT 

S k a t t e j a k t  
p å  N o t a f l å t

B l i  m e d  p å  
S k a t t e j a k t 

k l  1 4 : 0 0
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Lilleskog Forskaling

Mob. 959 30 582
Din betongentrepenør

mAGNAr hAlvorSeN

b y g g m e s t e r

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

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 

ST.HANS FEIRING  
TORSDAG 20. JUNI PÅ NOTAFLÅT KL 17.30 

 
 
NATURSTI 
 
BÅLBRENNING KL 18.30 
 
KIOSK  
Pølser, brus, is, 
snop, kaffe, kaker 
 
LEKER OG 
UNDERHOLDNING 
 
 Arr: SKJOLDASTRAUMEN 

BYGDALAG 
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TRIMKlaSSe  

Kl 12.00

For familien

2,0km/ 4,5km 

BaRN 

Kl 13.00

011år

ca 400m 

KONKuRRaNSe 

Kl 14.00

Dame/herre

4,5km 

 
  
 

 
  
 

sluselØpet 2013 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

9 seter også tilpasset rullestol
7 seter og 5 seter 

Skjoldastraumen Taxi

T l f  52 77 77 77

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

 

fOR 3. gaNg

SøNdag 8.SepTeMBeR 2013 I SKJOldaSTRauMeN

Arrangør:  
SKJOLDASTRAUMEN  
BYGDALAG

se www.skjoldastraumen.no

WWW.SKJOLDASTRAUMEN.NO 
Skjoldastraumen bygdelag sin nettside 

med informasjon om alt som skjer i bygda. 
Meld inn aktiviteter :)
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org nr 994 539 647 

JULETRE 
Olav Straum, 982 27 659

Odd Paul lilleskOg
trANsPort

tlf.: 916 97 472

Nedstrandsveien 79
5567 Skjoldastraumen
Bankkonto: 3240 16 64113
Org. nr. 994251236 MVA
Mobiltelefon: +47 941 72 601

Skjoldastraumen Camping AS

Hent quiz i Sluselaget sin stand  
og vinn signert drakt fra Håvard nordtveit

Håvard Nordtveit (født 21. juni 1990 i vats) er en 
norsk fotballspiller som spiller for toppklubben  
Borussia Mönchengladbachi tysk Bundesliga. 

fotBall QuiZ
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Høyteknologisk leik i Straumen

Hausten 2012 var legoutstyr for omlag NOK 70000 kjøpt inn  
og klar til å pakkas ut og tas fatt på. Borna har gjennom sam
lingar på kveldstid lært seg å bygga og programmera  robotar 
som kan kjøra rundt og gjera operasjonar som å sparka 
 ballar, løfta boksar og transportera ”juletre”. 

I undervisninga på skulen har utstyret blitt brukt av elevane 
til å lære seg matematiske omgrep og grunnlag for tekniske 
operasjonar. I vår har borna simulert bygging av ein by som 
skal drivast med fornybar energi. Borna har mellom anna 
bygd vindmølle, demning, solcellepanel og søppelsorterings
stasjon av lego som vert sett i drift med programmerte robo
tar p å hjul. Det store målet i år er å stilla lag fra Straumen til 
den årlege First Lego League konkurransen i Haugesund som 
startar i september.

På slusedagen vil Skjoldastraumen Teknolab ha eigen stand 
der det vert salg av grillmat, demonstrasjon av ”Green City” 
robotkonkurranse og teknologibaserte konkurransar for 
born og vaksne. Me ynskjer alle store og små teknolgispirer 
 velkommen til vår Skjoldastraumen Teknolab sin stand!   

Skjoldastraumen Teknolab vart etablert hausten 2011 der 
formålet var å skape eit gratis fritidstilbod for skuleborn i 
Straumen. Grunntanken bak teknolab konseptet er å auke 
interessa for realfag gjennom løysing av praktiske tekniske 
oppgåver med bruk av avansert lego.

Når du kommer fram til Skjoldastraumen 
sentrum, området rundt landets eneste 
saltvannssluser i bruk, er grendasenteret 
noe av det første du ser. Grendasenteret 
ble i sin tid bygget med tanke på at unge 
og eldre skulle bruke bygget sammen. 
Grendasenteret ble plassert i sentrum av 
bygda, for å skape et naturlig samlings-
sted med sluser, båthavn, strand, butikk 
og bensinstasjon i nærheten. Et positivt 
tiltak, både for unge og gamle.

Økt tilflytting og utbygging har ført til 
en jevn økning av innbyggere i Skjolda
straumen. Bygda vokser og det er mye 
positivt som skjer, både for unge og gamle.  
Det er planer om utbygging og opprustning 
av både båthavna og Notaflot.Trygde
boligene/eldreboligene er alle opptatt og 
det er ønskelig med flere. Det er en mange 
pensjonister som samles på grenda
senteret to dager i uken, og grendasenteret 
er også mye brukt til lag/foreninger og 
private arrangementer. Straumen skole 
har ennå god plass, og nye elever blir vel 
 mottatt. Det er opprettet Teknolab ved 
skolen, og dette skaper engasjement både 
på skole og fritid. En stor utfordring knyttet 
til skolen er trafikksikring. Dette har vært 
en aktuell og vanskelig sak for FAU i mange 
år. Både bygdelaget og grunneiere har 
engasjert seg i saken. Barnehagen i bygda 
har gått fra å være en 1avdelings barne
hage til å bli en 3avdelings barnehage. 
Det er svært positivt for bygda at det er så 
 mange barn som trenger barnehageplass 
og som vil gå i Skjoldastraumen barnehage. 
Plass mangel er dessverre et stort  problem 
som har skapt utfordringer i  årevis. Nå 
ser det ut til at barnehage problematikken 
kan få fatale konsekvenser for bygda for 
 politikerne vil se på muligheten for å ta i 
bruk hele grenda senteret til barnehage. 
Hvordan kunne dette skje??

Allerede rundt år 2000 ble man avhengig av 
mer areal for å kunne gi et godt barne
hagetilbud i bygda, og det ble nødvendig å 
se på alternative løsninger. Både bygdefolk 
og politikere engasjerte seg i saken, men 
bygging av ny barnehage ble nedpriori
tert og debatten dreide seg stort sett om 
midlertidig bruk av grendasenterdelen. 
Altså, mer plass til de minste innbyggerne, 

mindre til de eldre. Selv om løsningen 
skulle være midlertidig ble det mye uro og 
uenighet i bygda. Den vedtatte løsningen 
viste seg å bli dårlig for alle parter. Delen 
av grendasenteret som midlertidig (de siste 
13 årene.) blir benyttet til barnehage er 
selvfølgelig ikke egnet til dette for målet. 
Manglende garderobeplass, dårlige toalett 
og stelleforhold og ugunstige romløsninger 
er bare noen av utfordringene barne
hagen sliter med. I tillegg er det for lite 
uteområde og dersom noen ønsker å leie 
hele grendasenteret må den midler tidige 
barnehageavdelingen vike. Leker, møbler, 
barn og voksne må altså inn på den 
andre avdelingen. Dette er selvfølgelig en 
påkjenning både for barnehagen og de som 
bruker grendasenteret. Barnehagen har og 
slitt med manglende pauserom og arbeids
plass til de ansatte. Denne midlertidige 
løsningen har altså vært både dårlig og 
langvarig, og gleden var derfor stor når det 
i 2009 ble vedtatt at det skulle bygges ny 
barnehage i Skjoldastraumen. Barne hagen 
ble tegnet inn i ny reguleringsplan som 
også ryddet opp i noen av utfordringene 
knyttet til trafikksikring til skolen. Endelig 
skulle Skjoldastraumen prioriteres. Endelig 
skulle både de yngste og de eldste få et 
godt tilbud. Behovet for flere barnehage
plasser var større en noen gang, og det 
var et faktum at Skjoldastraumen var en 
bygd i vekst. Det var noe samtlige partier i 
kommunen kunne enes om. Dessverre var 
det ellers lite det var enighet om. veien fra 
ord til handling har mislykkes. Prosessen 
i etterkant av vedtak har vært uoversikte
lig, den har tatt tid og den har vært lite 
konstruktiv. I 2011 ble det behov for enda 
en midlertidig avdeling i barnehagen. 
 Forslaget fra rådmann og barnehagesjef 
var at førskolegruppen skulle holde til 
oppe ved skolen. Nok en gang måtte det 
aksjoneres mot kommunen og deres 
dårlige løsninger. Protestene vant fram og 
politikerne gjorde vedtak om midlertidige 
moduler som ble plassert i barnehagen. 
Altså 3 avdelinger, 2 av disse midlertidige, 
omtrent samme uteareal som da barneha
gen bare hadde en avdeling. Ny barnehage 
skulle snart stå klar og bygda godtok på 
ny dårlige, midlertidige løsninger i påvente 
av et bedre tilbud. Sommeren 2012 gikk 
rådmann og barnehagesjef i gang med 
forhandlinger med Trygge barnehager for 

å få i gang bygging av ny barnehage i Skjol
dastraumen. Endelig ny barnehage, endelig 
trafikksikring til skolen. Så hva skjedde?

 Status i 2013 er sjokkerende nok at indus
trivei og trafikksikringstiltak for skolebarn 
er lagt på is, bygging av ny barnehage er 
utsatt og politikerne vil bruke 500 000 på å 
undersøke alternative løsninger til bygging; 
i hovedsak å ta i bruk hele grendasenteret 
til barnehage. Kommunen har “plutselig” 
ikke penger til å gjennomføre politiske 
vedtak, i hvert fall ikke i Skjoldastraumen. 
Både politikere, rådmann og ordfører har 
visst om barnehagebehovet i Skjoldastrau
men i 13 år, de har jo faktisk vedtatt at det 
må bygges en ny barnehage. Det er sjok
kerende at de da likevel ikke finner penger 
til bygging i Skjoldastraumen, mens det 
bygges på, opprustes og bygges nye barne
hager andre steder i kommunen. At poli
tikerne vil ta fra bygda forsamlingshuset, 
fjerne tilbudet til de eldre og muligheten til 
å gjennomføre arrangement som sluseløp 
og slusedag og heller la bygda ta til takke 
med et barnehagetilbud med utilfreds
stillende inne og uteareal er opprørende 
for en bygd med så mye engasjement og 
pågangsmot. 13 år med påtrykk om ny 
barnehage og trafikksikring har tydeligvis 
ikke vært nok, politikerne går for en lettvint, 
billig og dårlig løsning for bygda. Et tragisk 
utgangspunkt for ei bygd i vekst og med 
vilje til å overleve. Skal bygda overleve er vi 
avhengig av skole, barnehage, eldretilbud 
og gode trafikkforhold. Heldigvis er viljen 
til å overleve fortsatt til stede. Etter at 
budsjettet ble lagt fram i desember 2012 
har bygda satt sammen en aksjonsgruppe. 
Nå skal bygda stå sammen i kampen.  
19. februar ble det gjennomført et folke
møte med fokus på Skjoldastraumen og 
veien videre. Hundrevis av bygdefolk møtte 
opp og politikerne måtte ta inn over seg 
at Skjoldastraumen er ei bygd med vilje 
til å overleve, og at kampen om et godt 
tilbud til både unge og gamle vil fortsette. 
 Aksjonsgruppa arbeider med facebook
gruppe, leserinnlegg, avisartikler, besøk 
på de politiske gruppemøtene, brev til 
politikere og kommuneadministrasjon 
osv. Kampen for å få politikerne til å holde 
løfter, vedtak og planer fortsetter. I Skjolda
straumen gir vi oss aldri!!!

aksjonsgruppa Skjoldastraumen i fokus

MED vILJE TIL Å OvERLEvE



E T  K N A L LT Ø F T  T RY K K E R I

www.hbo.no


