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Sokndal Info
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

Sokndal Info
Cittaslow

Dette blir den siste Sokndal Info som
Sokndal kommune gir ut. Dette er et av
flere innsparingstiltak.

Cittaslow har følgende hovedmål: Økt livskvalitet
for de som bor i kommunen, identitet til stedet,
gjestfrihet og bærekraftig utvikling.

Informasjon om kommunen finnes på
www.sokndal.kommune.no og
www.facebook.com/DetGodeLivISokndal/

Brann- og vannverksvakt

Cittaslow omfatter mye av alt det gode arbeid
som gjøres i Sokndal. Ikke minst innsatsen som
legges ned blant kommunens mange frivillige
organisasjoner til beste for bygdas innbyggere.

Folkebibliotek

Ved vannlekkasjer utenom ordinær arbeidstid,
kontakt vakthavende brannbefal, mobiltelefon til
alle vakter tlf. 90 08 63 79.

SOKNDAL FOLKEBIBLIOTEK

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

Næringsarbeid
Tellenes Vindpark
Avtale om finansiering av Tellenes vindkraftverk er
signert og arbeidet er allerede i gang. Verdens
største investeringsselskap BlackRock går inn
som eiere, mens Google har inngått en 12 årig
avtale om kjøp av fornybar energi.
Hovedentreprenør er Stangeland Maskin.
Tellenes Vindpark ligger i Lund kommune (40%)
og Sokndal kommune (60%).

Biblioteket er stengt fra 27. juni til
1. august.
Første åpningsdag etter sommerferien
tirsdag 2. august
Endrede åpningstider i uke 31, 32 og 33
(fra 2. august til 17. august)

Vindparken vil bestå av 50 turbiner med en total
kapasitet på 160 megawatt, noe som gjør den til
Norges største vindpark.

Tirsdag, torsdag kl. 14.00 til 19.00
Onsdag kl. 08.30 til 14.00

Lykke til!

Vanlige åpningstider fra skolestart 18. august.
Mandag, onsdag, fredag kl. 08.30 - 14.00
Tirsdag, torsdag kl. 10.30 - 19.00
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E-mai: bibliotek@sokndal.kommune.no
Telefon: 51 47 07 10.

Starter torsdag 8. september.
Hver torsdag for 4 – 6 år
kl. 17.15 – kl. 17.45

I forbindelse med satsing på folkehelse vil Sokndal
folkebibliotek ha åpent den første lørdag i
måneden fra kl. 11.00 til 14.00, med opplegg kl.
12.00.

Det er lov å ta med eldre søsken og å komme
denne dagen hvis den passer bedre også for
eldre barn.

Lørdag 3. september
Lørdag 1. oktober
Lørdag 5. november
Lørdag 3. desember

Psykisk helsetjeneste / rusomsorg
Kontorer til høyre ved inngangen på Soknatun.
Det tilbys samtaler, hjemmebesøk, støtte og
oppfølging til voksne, eldre, barn og ungdom.
Tjenesten er gratis. Diverse gruppetilbud ved
Gosen Aktivitetssenter.

Følg Sokndal folkebibliotek på facebook, og få
med alt som skjer på bibliotek.

Kom innom eller ring oss:
- Monika Laupstad
51470668 / 48286490
- Ellen Birkeland
51470667 / 40021241
- Marianne Strøm Larshus 51470660 / 91818254
Annenhver torsdag er det bokkafe for seniorer på
biblioteket kl. 14.30. Følgende torsdager i
september. 1. og 15. og 29.
Vi koser oss med kaffe og diskuterer bøker vi har
lest og informasjon om nye bøker som har
kommet.
Ta turen innom til kaffe og drøs.

Lesing gir forsprang.
Det er et tilbud på biblioteket der barna kan
komme, sammen med en voksen, en gang i uka.
På biblioteket vil det bli lest høyt for barna, som
voksen kan du få tips til bøker å lese for barna, råd
om hvordan snakke med barna om bøker og tips
til hvordan du lærer barna flest mulig begrep.

Starter tirsdag 6. september.
Hver tirsdag for 2 – 3 år
kl. 17.00 – kl. 17.30
Det er lov å ta med eldre søsken og å komme
denne dagen hvis den passer bedre også for eldre
barn.
Side 2

Nr. 5 Juli og August 2016

Frivillige organisasjoner
Sokndalshallen
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.

I tillegg til idrettshallen kan vi tilby:

Hva kan hjelpen bestå av? Praktiske oppgaver
som hagearbeid, handling, transporttjeneste,
bibliotektjeneste, turkamerat, besøksvenn,
telefonkontakt, rådgivning m.v.

Styrketrening
Ledige timer, kr 420,- pr. ½ år.

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 2015

Solarium
Inngang på hallens bakside.
Mandag-torsdag
Kl. 08.00 – 21.00
Fredag
Kl. 08.00 – 18.00
Lørdag
Kl. 09.00 – 17.00

Grendelokale
Utleie til selskaper og møter, m/kjøkken til 80
personer. For leie, ta kontakt på telefon eller SMS
99 41 13 44.
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

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
Månedlig:
BINGO kl. 17.00 den første tirsdag i mnd. på
Bøsenteret.
UNDERHOLDNING kl. 17.30 tredje tirsdagen i
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

Guttespeiderne:
Stifinnerne
3.-5. kl. – mandager kl. 18.00
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
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Vil DU leie Lio?
Leirstedet Lio eies av Sokndal KFUK-KFUM,
men kan leies av alle. Lio ligger ca 5 km fra
Sokndal kirke til Blåfjell. Herfra er det ca. 2 km
på sti opp til Lio. Leirstedet består av to hytter.
Du kan leie både hoved hytte og nybygg,
sammen eller hver for seg. Du får nøkler til
den delen av Lio som du har leid.

Sokndal Idrettsklubb

Utleiepriser:
Medlemmer i KFUK/KFUM-Sokndal
kr 75,- pr døgn/pr. person
Andre
kr 100,-pr døgn/pr. person
Lag/foreninger/barnehager og skoler
Barn under 4 år- gratis

inviterer til klubbdag 27.august i og rundt
Sokndalshallen fra 11 til 14. Mange
forskjellige aktiviteter for barn og unge. Barn,
unge
voksne
medlemmer
kr og
100,-pr
døgn/pr.
personhjertelig
velkommen, men medlemskap er ikke
påkrevd

Bruker du kjøkkenet uten overnatting, betales
kr 100,- for bruk av gass og øvrig utstyr
Det er ikke tillatt å nyte alkohol på leirstedet.

Bli kjent med klubben vår!

Ta kontakt med Gunnar Kassem, tlf:
48162893 for mer informasjon og leie.

Forpakterboligen og Tollpakkhuset
Sokndal Bygdetun har to egenarta bygg for
utleie. Forpakterboligen på Eik og Tollpakkhuset i
Rekefjord.
Begge byggene kan en leie til ulike formål
som utstillinger, møter, konferanser, konserter
og feiring av familiebegivenheter.
Forpakterboligen fra 1817 egner seg til mindre
arrangementer og Tollpakkhuset, som er litt
yngre, kan ha plass inntil 90 personer.
Leie forpakterboligen kr. 400,- . Kontaktperson
Kirsten Brambo mobil 484 31 880.
Leie Tollpakkhuset kr. 800,- pluss strøm.
Kontaktperson Frank Toks mobil 412 27 641
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Modellflyging på Mydland
 Hei alle modellflygere og andre som er interessert i denne
hobbyen. Vi prøver å ha 2 faste flydager på Mydland, tirsdager
og lørdager så sant været tillater det.
 Alle som har lyst å prøve seg, er hjertelig velkommen.
 Ta gjerne kontakt med klubben, som er behjelpelig med
veiledning for å komme i gang. Klubben har egne fly og
simulatorer til å prøve seg på.
 Se hjemmesiden våres http://sokndal-modellfly.com/
VELKOMMEN !!!
Mvh
Styret

Øyvind Gjertsen
Terje Bratli
Kjetil Tønnesen
Egil Stene
Arvid Johnsen

tlf 41430271
tlf 90722250
tlf 95786837
tlf 92037851
tlf 48162943
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21 boligtomter er solgt!
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