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I Skjoldastraumen Bygdalag -  (heretter kalt SB) - ble det i 2013 avholdt                

5 styremøter. Møtene har stort sett omhandlet planlegging og gjennomføring 

av de aktiviteter vi håndterer.  

En av hovedsakene har vært avklaring rundt Grendasenteret, Barnehage, og 

industrivei. Her har det vært engasjert en egen aksjonsgruppe i regi av SB 

(Aksjonsgruppa Skjoldastraumen i fokus) som har kjørt løpet etter 

budsjettvedtaket 2012 (med nedslående utfall for Skjoldastraumen), til 

budsjettvedtak 2013 der det nå er satt av midler til ny vei bort til tomt der en 

tenker å etablere ny barnehage. 

Folkemøte 19. februar 2013 brakte Skjoldastraumen for alvor på kartet igjen. 

Politikere og bygdefolk møttes til allmannamøte der fremtidsplaner for  

Skjoldastraumen ble diskutert. Bygdefolket fikk komme med sine meninger og 

politikerne måtte svare på hvorfor vi nå var havnet i en situasjon der man igjen 

diskuterte bruk av hele Grendasenteret til barnehage. I forkant av møtet var 

TVHaugaland på besøk her i Skjoldastraumen og lagde en fyldig reportasje om 

saken. Link til reportasjen: http://tvh.no/skuffet-over-kommunen/30298 

I etterkant er det avholdt flere møter i Aksjonsgruppa, samt møter med 

politikere og ordfører, diverse diskusjoner i media osv. Det hele munnet ut i 

Tysvær Kommune vedtok at Skjoldastraumen i budsjettet for 2014 er med i 

planene igjen, og SB kan nå jobbe videre med planene om å overta 

Grendasenteret i sin helhet – med bakgrunn i at arbeidet med ny vei til 

industriområdet  og ny barnehage nå ser ut til å bli en realitet. MEGET god jobb 

av bygdefolket – med Aksjonsgruppa Skjoldastraumen i fokus i spissen  

Det er nå planlagt samhandlingsmøte med alle lag og foreninger i 

Skjoldastraumen og Yrkje for å se på driftsplan for evt overtakelse av hele 

bygget. Aksjonsgruppa Skjoldastraumen i fokus har utarbeidet ett utkast som 

grunnlag for videre arbeid. Dette punktet er det viktig å ha en avklaring og 



tydelig enighet om i løpet av 1. halvår 2014, da evt. diskusjon/forhandling med 

Tysvær Kommune antas å starte i løpet av dette året/neste år. 

 

Andre gjøremål 2013 

 I 2013 har SB vedlikeholdt sandvolleyballbanen og arrangert rydding av 

Notaflåtstranden den 13.06.  Vi fikk tilkjørt 2 lass med sand, på 

friluftsrådets regning. 

Veiene ble rensket for søppel, blomster i sentrum ble hengt opp før 

17.mai  og disse er vannet hele sommeren. Flere personer sa seg villig til 

å ta hver sin uke. 

 Turgruppen ble i år lagt på is – ingen turer i regi av SB ble arrangert. 

 

 St. Hans 20. juni ble arrangert med stor suksess. Grunnet svært god 

værmelding arrangerte vi St. Hans litt tidligere enn vanlig. 

Fint vær bidro til at det var mange bygdefolk som tok turen.  

Salget i kiosken var bra og de ansvarlige hadde satt sammen flotte 

underholdningsinnslag og tursti. Arrangementet gikk med kr. 3900 i 

overskudd. 

Vi hadde for øvrig besøk av TVHaugaland, og de laget en flott reportasje 

fra arrangementet. Link til reportasje: 

http://tvh.no/sommernatt-ved-fjorden/30886 

 

 Slusedansen 2013 ble arrangert av SB den 22.06.  

Arrangementet ble en økonomisk  suksess. Kr 70 000 i overskudd. 

 

 08. september arrangerte vi for tredje gang trim- og mosjonsløpet 

Sluseløpet. Det ble nok en gang knall suksess. Halvard Hanevold deltok 

og bidro til godt oppmøte. Underskudd i år, - kr. 3000,-. 

 

 Appex – ny leverandør av nettsiden www.skjoldastraumen.no har gitt 

den stabilitet vi ønsket. Prislapp kr. 20 000,- (i samarbeid med Båtlaget) 

 

http://tvh.no/sommernatt-ved-fjorden/30886


 Grunnet fokus på budsjettforhandlingene i nov. og desember 2013 utgikk 

planlegging og gjennomføring av fakkeltog. Dette er det vedtatt å 

gjennomføre igjen i 2014. Julegran ble tent uten videre seremoni. 

 

 SB overtok i 2012/2013 eierforholdet for Prosjekt Notaflåt fra Sluselaget. 

Status i Prosjekt Notaflåt er at vi har fått på plass en del av midlene, og 

en egen gruppe er nå nedsatt for å tegne, søke, planlegge og sørge for 

oppføring av servicebygget i 2014. Ansvarlig: Eivind Tore Langelandsvik. 

 

 Lavvoprosjektet er ferdigstilt. Etterbehandling av materialer blir utført i 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret 2013 takker for tilliten og ønsker det nye styret lykke til. 

 

Øyvind Hellerslien  Synne M Pedersen  Eivind Tore Langelandsvik 

Olav Straum  Monika Lindanger  Helge Hetland Svein Dalva 

 


