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FORORD:

Strand kommune har utarbeidet en plan for kultur, idrett og friluftsliv for perioden 2016 – 2026. Vi
er takknemlige for at frivillige lag og organisasjoner har engasjerer seg i planarbeidet og bidrat med
gode innspill til planen.
Plan for kultur, idrett og friluftsliv ble vedtatt i Kommunestyret 2. november 2016 i sak 72/16.

Vennlig hilsen

Anne – Kristin Sæther

Anita Ellefsen Hus

Kulturleder

Fagansvarlig park- og grønt

Jørpeland, 2. november 2016.
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INNLEDNING
HENSIKTEN
Formålet med plan for kultur, idrett og friluftsliv, også kalt kulturplan, er å gi innbyggerne i
Strand kommune et godt tilbud innen kultur,
idrett og friluftsliv i nært samarbeid med frivillige
lag og organisasjoner. Planen skal synliggjøre
hvilke mål og tiltak kommunen kan ta grep om
for å gjøre samfunnet rikere på kulturopplevelser de kommende årene.

opplevelser i kulturlivet, i naturen, på skolen og
barnehagen, og i omsorgstjenestene.

OVERODNA MÅL
Det skal legges til rette for gode, trygge og stimulerende nærmiljø for barn og unge.
Gjøre kommunen attraktiv å bo og vokse opp i,
samt flytte til.

KULTURPLAN
Plan for kultur, idrett og friluftsliv er en temaplan
som er retningsgivende for kommuneplanarbeid
og budsjettbehandlinger. Planen vil være et
viktig redskap for frivillige kulturaktører i Strand,
administrasjon og politikere i kommunen. Dette
er et overordnet dokument som skal være med
å styre utviklingen i en tid hvor prioriteringene
er mange og ofte vanskelige.

Det utvida kulturbegrepet ligger til grunn for
planen. Det vil si at vi tenker både tradisjonell
kunst- og kulturformidling, frivillige lag og organisasjoner, idrett- og friluftsliv, fritid og nærliggende samfunnsområder. Kultur bidrar til et
kvalitativt rikere lokalsamfunn. Kultur gir helse
og livskvalitet og er en arena for mestring, inkludering og utvikling. Kultur skaper viktige sosiale
møteplasser og er en viktig del av oppvekstmiljøet for barn og unge. Et lokalsamfunn som
kan tilby sine innbyggere varierte kulturtilbud, vil
trolig også være mer attraktivt for bosetting.

Planen rulleres hvert fjerde år og handlingsprogrammet med prioriterte tiltak rulleres årlig
parallelt med budsjettarbeidet. Gjennomførbarheten av planen avhenger av nasjonale føringer, kreativitet, økonomiske rammer og politiske
prioriteringer.

Strand kommune skal ha et inkluderende kulturliv for alle, der frivillig innsats blir stimulert og
støttet.
Kulturen sin egenverdi skal tas vare på og være
en kvalitet som blir vektlagt i planlegging av
kommunal kulturaktivitet.
Kulturlivet i Strand skal være nyskapende, men
skal også ta vare på egen kulturarv og identitet.
Skape gode opplevelser og møteplasser.
Bidra til økt folkehelse.

MEDVIRKNING
Det ble satt ned en ressursgruppe med representanter fra levekårsutvalget, ungdomsrådet,
idrettsrådet og frivilligsentralen, samt kultur og
bygg & eiendom.
I et åpent møte der frivillige lag og foreninger og
andre innbyggere deltok, fikk kommunen gode
innspill til planen. Det har også vært avholdt
møte med friluftsorganisasjoner med tema friluftsliv og turstier, samt møte med idrettslagene.
En stor del av innspillene fra møtene er innarbeidet i planen.

VISJON
Visjonen for Strand kommune er «Sammen om
trivsel». I denne kulturplanen er det nettopp
det det fokuseres på. I Strand skal alle få gode
4
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FØRINGER FOR PLANARBEIDET
Lokale
Planstrategi for Strand kommune 2012-2015
Kommunestyret vedtok i planstrategien i sak
69/12 den 12.12.2012 at det skal utarbeides
en plan for kultur, idrett og friluftsliv for Strand
kommune. Skisse for arbeidet ble lagt frem for
Formannskapet 04.06.2014.
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv
Planen som ble vedtatt i 2002 gikk ut som styringsdokument i 2006. Prioriteringene innenfor
de siste årene har ikke vært forankret i overordnede planer. Det er behov for en økonomisk
prioritering knyttet til de grønne omgivelsene,
kulturarven, kulturbygg og idrettsanlegg i
Strand. Det er en målsetting å opprettholde god
kvalitet på anleggene i kommunen innen idrett,
friluftsliv og kultur.
Strand2050
Byggingen av Ryfast gjør Strand kommune
landfast med Stavangerregionen og nord-Jæren. Denne tilgjengeligheten er den vesentligste
grunnen til at Strand kommune har ønsket å
tenke langsiktig om sine utviklingsmuligheter

og utfordringer innen kulturfeltet. Strand kommune sitt fremtidsbilde «Eplehekk» fra prosjekt
Strand2050 er historien om en eventyrlig og
bærekraftig vekst i kommunen de kommende
årene og et handlekraftig lokalsamfunn. Denne
utviklingsretningen danner også grunnlaget for
kulturplanen.
Noen av resultatene fra Strand2050 prosjektet
som innbyggerne, administrasjon og politikere
som deltok i prosessen kom frem til var:
•

Økt evne til å løfte blikket og tenke framover
og utover i Strands nære og fjerne omgivelser.

•

Økt bevissthet om usikkerheten knyttet til
Strands framtid.

•

Økt bevissthet om behov for helhetlig og
langsiktig styring og handlekraft.

•

Økt handlingsberedskap.

•

Økt tillit og bedre dialog.

Flere av punktene legger føringer for målene
i denne planen, blant annet fokus på å tenke
fremover og skape økt tillit og god dialog med
innbyggerne i kommunen.

FREMTIDSBILDER FOR STRANDSAMFUNNET

Lavere

såkorn

Helhetlig
og
langsiktig

Styring / handlekraft

Spirende

Eplehekk

Aktivitet i olje - og gass - sektoren

Brakk

Kratt

Fortsatt
høy

Ad hoc /
tilfeldig
utvikling
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Regionale
Regional kulturplan for Rogaland 2015 – 2025
ble vedtatt i 2015. Denne planen omhandler
fylkeskommunens rolle i kulturpolitikken i Rogaland, og gir primært føringer for hvordan Rogaland fylkeskommune plasserer seg i forhold
til lokale og statlige aktører på kulturfeltet med
henblikk på strategier og prioriteringer.
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, kultur- og naturvern - FINK (2005) er under revisjon. Dette
med grunnlag i erfaringer og med en tilpasning til endringer i lovverk og dagens behov.
Endringer i vedtatt plan kan trekkes inn i handlingsprogrammet de kommende årene.

rende og andre relevante tiltak som fremmer og
legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet lokalt.
Ny St.meld. om friluftsliv er under utarbeidelse
(fremlegges for Stortinget i 2016). Meldingen
skal prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at flest
mulig kan delta og slik at friluftsliv i størst mulig
grad blir et lavterskeltilbud.
I St.meld. nr. 16 (2002 – 2003) Resept for et
sunnere Norge rettes søkelyset mot folkehelsearbeidet i Norge. Verdien av fysisk aktivitet for
folk sin helse og trivsel fremheves i denne meldingen for bl.a. innen idrett og aktivitetsarbeid.

Nasjonale
Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet – kulturloven, ble vedtatt i 2007.
Formålet med denne loven er å fastlegge offentlige styresmakter sitt ansvar for å fremme
og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta
i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av
kulturuttrykk. Kommunene skal ifølge § 4 i loven
sørge for økonomiske, organisatoriske, informe-

6
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BEFOLKNINGSUTVIKLING

BEFOLKNINGSUTVIKLING
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Folketall
Folketallet i Strand er pr. 1. januar 2015 på
12395 innbyggere og dette er en vekst på 2,1
% fra 2014. I Rogaland var veksten i samme
periode på 1,5 %. Strand kommune har de siste
7 årene hatt en relativt jevn befolkningsutvikling
på 1,7 %.

4

2013
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2014
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2015

7
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Utfordringer:
•

Forventet befolkningsvekst som følge av
Ryfast.

•

Økt barnefattigdom i Strand.

•

Mange av våre nye innbyggere vil være
barn og familier. Behovet for kultur- og fritidsaktiviteter vil øke.

•

Økt tilflytning vil føre til større mangfold.
Større mangfold gir større muligheter.

•

Stavangerregionen vokser og har behov for
nye forsteder. Det vil være utfordrende for
Strand å holde på sin egen identitet når Ryfast er ferdig. Tradisjonelle verdier og holdninger utfordres.

•

Behov for flere lavterskeltilbud for friluftsliv
og fysisk aktivitet og møteplasser for. all
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Graf som viser netto driftsutgifter for kultursektoren i prosent av kommunens totale nettodriftsutgifter i 2012 – 2014.

ØKONOMI
KOSTRA - tall
KOSTRA står for Kommune- Stat – Rapportering og gir statistikk om ressursbruken, prioritering og måloppnåelse i kommuner, fylkeskommuner og bydeler. Man kan sammenligne
kommuner med hverandre, med regionen og
med landsgjennomsnittet. Tallene sier altså
noe om hvor mye Strand kommune bruker på
kulturfeltet når vi sammenligner vår kommune
med andre kommuner. Det kan være feilkilder
i KOSTRA, men hovedtendensene er likevel
klare.
Kommunene er delt opp i ulike grupper etter
ulike kriterier som folketall og inntekter. Strand
kommune er i KOSTRAgruppe 8 som består av
kommunene Time, Gjesdal (fra 2013) og Randaberg. Vi har også tatt med KOSTRAgruppe 7
som er en annen gruppe vi ofte sammenligner
oss med. Kommuner som er med i denne gruppen er Hå, Klepp og Gjesdal (2012).

8

Fram til 2014 har tendensen vært at Strand
kommune har brukt mindre og mindre midler på
kulturfeltet i forhold til andre områder. Dette gjør
at vi ligger under gjennomsnittet for lignende
kommuner, i Rogaland og på landsbasis.
Overordna mål for økonomiske rammer er at
netto driftsutgifter for kultursektoren i prosent av
Strand kommune sine totale netto driftsutgifter,
i løpet av planperioden skal opp mot kommunegruppe 8 sitt nivå. Dette legges til grunn for
handlingsplan og prioritering av tiltak i Plan for
kultur, idrett og friluftsliv (2016 – 2026).
* Kostragruppe 8: Mellomstore kommuner med
middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter.
* Kostragruppe 7: Mellomstore kommuner med
lave bundne kostnader per innbygger, lave frie
disponible inntekter.
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Barn og unge
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Fordeling av netto driftsutgifter internt i virksomheten kultur i Strand kommune til barn og unge i %.

Kulturskole
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Fordeling av netto driftsutgifter internt i virksomheten kultur i Strand kommune til kulturskolen i %.

Idrettsbygg og anlegg
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Fordeling av netto driftsutgifter internt i virksomheten kultur i Strand kommune til idrettsbygg – og anlegg i %.
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BARN OG UNGE
Strand kommune skal være en god og trygg
kommune å vokse opp i. Barn og unge skal
kjenne seg sett og hørt, og kjenne at deres innspill blir tatt hensyn til. Barn og unge har rett til
hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst- og kulturlivet. (FNs barnekonvensjon)
Det er mange frivillige lag og foreninger i Strand
kommune som tilbyr ulike fritidsaktiviteter til
barn og unge. Det er viktig med et godt samarbeid mellom de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene og kommunen.
Strand kommune støtter i dag barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom driftstilskudd.
Det er også satt av midler til tiltak, utstyr og arrangementer for barn og unge, som blir fordelt
av ungdomsrådet.

10

Barn og unges rett til å uttale seg i saker som
angår dem er lovfestet. De skal sikres deltakelse i utformingen av et godt og trygt oppvekstmiljø på hjemstedet sitt. (FNs barnekonvensjon)
Strand kommune har per i dag ingen ungdomsklubb eller et fast møtested for ungdom i kommunal regi. Det er behov for å utrede mulighet
for å få på plass et slikt tilbud.
Det har de siste årene vært en økning i fattigdomsproblematikk blant barn og unge i hele
landet, også i Strand kommune. Det er viktig å
få på plass ordninger som gjør det mulig for alle
barn og unge å delta i kulturlivet uavhengig av
økonomisk og sosial status.
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MÅL

TILTAK

Barn og unge skal ha mulighet til å påvirke
gjennom medvirkning og deltakelse.

 UKM skal arrangeres i samarbeid med
unge arrangører.
 Strand kommune skal ha et aktivt
ungdomsråd.
 Ungdomskonferanse hvert 3 år.
Ungdomsrådet bestemmer tema.
 Det blir utarbeidet en kommunal plan med
tiltak mot barnefattigdom.

Gi alle barn og unge tilbud om gode
kulturopplevelser.

 Ambisjon om gode og forutsigbare tilbud til
barn og unge. Eks. kommunal fritidsklubb.
 Godt samarbeid mellom kommunen og de
frivillige.
 Ferieaktiviteter for barn og unge i
skoleferier.
 Flere møteplass i byen for de for unge.
Eks. Skate- og andre aktivitetsmuligheter i
sentrum.
 Tilbud til barn og unge skal være av god
kvalitet.
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FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER
Det er mange frivillige lag og organisasjoner i
Strand kommune som gjør en uvurderlig innsats. Kommunen fordeler driftsmidler til de frivillige, og de kan søke om støtte til ulike tiltak.
Lag og organisasjoner har en viktig rolle ved
å legge til rette for aktivitet og opplevelse for
innbyggerne. Kommunen ønsker å spille på lag
med de frivillige og legge til rette for at de skal
kunne drive med sin aktivitet.
Stortingsmelding (nr. 44 1997-1998) slås det
fast at det er et mål ”å styrke frivillig, lokalt,
medlemsbasert virke”, og ”å støtte økonomisk
en fortjenestefri produksjon av velferdsytelser”.

Kommunen må vurdere å øke driftsstøtten til
lag og organisasjoner som driver et utstrakt
arbeid blant barn og ungdom, slik at energien
og engasjementet i størst mulig grad kan nyttes til å lage de aller beste tilbudene for våre
innbyggere fremfor å bruke tid på å fremskaffe
driftsmidler.
Det er viktig at kommunen legger til rette for
at de de frivillige kan søke om midler via «Tilskuddsportalen» eller andre kanaler. Kommunen må også sørge for å gjøre kjent hvilke
kommunale tilskudd som er tilgjengelig for de
frivillige.
Det er viktig at de frivillige føler seg sett og hørt
og at kommunen legger til rette for et godt samarbeid.

12
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MÅL

TILTAK

Frivillige lag og organisasjoner skal ha
gode vilkår for å drive sin aktivitet i Strand
kommune.

•

•
•

•

Det skal være et godt samarbeid mellom de
frivillige og Strand kommune.

•

•
•

•

Gjennom årlige budsjettbehandlinger vil
kommunen vurdere å øke driftsstøtten
til frivillige lag og organisasjoner. De
som driver arbeid for barn og unge vil bli
prioritert.
Revidere retningslinjer for tilskudd til
kulturtiltak.
Gi alle frivillige lag og organisasjoner i
kommunen tilbud om tilgang og opplæring i
bruk av «Tilskuddsportalen».
Legge til rette for god infrastruktur gjennom
tilgang på gode bygg og anlegg.
Kommunen skal invitere frivillige lag og
organisasjoner til et møte minst en gang
per år.
Det skal deles ut en «Ildsjelspris» hvert år.
Liste over frivillige lag og organisasjoner
oppdateres hvert år og legges ut på
kommunen sin nettside.
Opprettholde og øke aktiviteten i
frivilligsentralen.
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FRIVILLIGSENTRALEN
Strand Frivilligsentral skal bidra til å gjøre
Strand kommune til en bedre kommune å bo i
ved å kartlegge, synliggjøre og ta i bruk de frivillige ressursene i kommunen.
Sentralen skal være et knutepunkt og bindeledd
mellom de som vil yte en frivillig innsats i nærmiljøet, lokalsamfunnet og de som ønsker å ta
imot slik innsats.

14

Frivilligsentralen har siden oppstart i 2011 jobbet med integrering, kontakt med lag og organisasjoner, senioraktiviteter samt samarbeidet
både med kommunale og frivillige og andre
instanser.
Frivilligsentralen ønsker å være en kulturarena
hvor møter mellom mennesker er i fokus.
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MÅL

TILTAK

Frivilligsentralen skal fungere som en
møteplass og brobygger mellom mennesker,
frivillige organisasjoner/sammenslutninger
og det offentlige.

 Skape møteplasser, samarbeide med
ulike virksomheter i kommune, med lag og
organisasjoner.
 Rekruttere frivillige.
 Vedlikeholde og informere oversikt over
arrangement.
 Være et kontaktpunkt for lag og
organisasjoner i kontakten med det
offentlige.

Bidra til at flyktninger og arbeidsinnvandrere
blir en del av lokalmiljøet.

 Møteplasser, praksisplasser for
språkopplæring.
 «Strandavenn».
 Tverrfaglig samarbeid med kommune, lag
og organisasjoner.

Kartlegge, synliggjøre og ta i bruk de
frivillige ressursene i kommunen.

 Vedlikeholde register over frivillige lag og
organisasjoner.
 Holde oversikt over kapasitet i idrettshaller
og svømmebasseng.

Frivilligsentralen skal støtte opp om frivillig
aktivitet.

 Spre informasjon om eksisterende
aktiviteter i frivillig sektor.
 Gjøre frivillig aktivitet synlig i kommunale
politiske og administrative fora.
 Holde god kommunikasjon med den
frivillige aktiviteten i kommunen.
 Holde kurs for lag og organisasjoner
(«Tilskuddsportal», inkludering,
tilrettelegging for mennesker med ulike
behov).

Bidra til et mangfoldig seniortilbud i
kommunen.

 Samarbeid mellom ulike virksomheter i
kommunen for å kunne gi best mulig tilbud,
og for å nå flest mulig.
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STRAND KULTURSKOLE
Strand kulturskole ble startet i 1978 og har
etablert seg som en sentral og levende kulturinstitusjon i kommunen. Skolen har i dag ca. 460
elever, og tilbyr instrumental– og vokalopplæring, samt opplæring i dans, teater/drama, visuell kunst og animasjon.
Kulturskolen har konserter, forestillinger, kunstutstillinger og teaterproduksjoner som en del
av opplæringen. I tillegg er det samarbeid med
skolekorpsene gjennom tilbud om dirigenttjenester.

16

Strand kulturskole har hovedbase på Jørpeland, men driver desentralisert undervisning
på Nordre Strand og Tau. Ansatte sørger for at
kvalitet og bredde blir ivaretatt.
Den største utfordringen for kulturskolen er at
en ikke har faste lokaler med hensiktsmessige
øvingsrom, og det mangler arbeidsrom for lærerne.
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MÅL

TILTAK

Å gi tilpasset opplæring til alle interesserte
barn og unge i kommunen.

 Utvide de tilbudene som i dag har
venteliste.
 Holde kontingenten nede.
 Opprettholde desentralisert undervisning
på Tau og Nordre Strand.

Faste øvingsrom og arbeidsplasser for de
ansatte.

 Få flere undervisningsrom som
kulturskolen har råderett over, der alt
teknisk utstyr kan stå.
 Få egne arbeidsrom/fellesrom for de
ansatte. Disse må være lagt opp slik
at faglig oppdatering og praktiske
forberedelser er mulig.

Kulturskolen skal være et kulturpedagogisk
ressurssenter i kommunen.

 Fortsatt samarbeid med grunnskolen og
barnehager med konserter og forestillinger.
 Avholde konserter og forestillinger på
ulike arenaer f.eks. på gamlehjem,
Strandadagene, Mølleparken og Torghuset.
 Samarbeid med frivillige lag og
organisasjoner.

Kulturskolen skal utvikle seg videre innen
kvalitet, mangfold og tverrfaglig samarbeid.

 Finne gode modeller for kreativt samarbeid
på tvers av fagområder.
 Interkommunalt samarbeid.
 Legge vekt på samspillsgrupper (band,
strykeorkester og vokalensemble).
 Gi muligheter for talentutvikling.

Implementere ny nasjonal rammeplan for
kulturskolen.

 Jobbe aktivt med lokal tilpasning,
endringsarbeid og implementering av
rammeplanen.
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KULTURBYGG
Kulturbygg er en viktig del av infrastrukturen til
kulturlivet.
Folkets Hus i Jørpeland leies av Strand kommune. Huset benyttes av frivillige lag og organisasjoner og i kommunal regi til aktiviteter og
arrangementer. Her er det stor aktivitet hver
uke, både på dagtid, kveld og i helgene.
Torghuset fungerer som kulturhus i Strand kommune. Her er bibliotek, kinosal, scene og frivilligsentral. Bygget brukes også av andre virksomheter bl.a. som dagsenter, PUH, psykiatri
og fagforeninger. Torghuset fremstår i dag som
lite funksjonelt og fremtidsrettet, og er dårlig
egnet som kulturhus. Besøkstallet er høyt.
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Det er stor behov for et nytt kulturhus i Stand
kommune. Det er spesielt behov for nye lokaler med kulturfunksjoner til biblioteket. Det er
behov for ny kinosal og en scene som kan ta
imot større produksjoner, og være funksjonelt
til en ekspanderende kulturskole. I tillegg er det
behov for nøytralt rom som kan brukes av ulike
tros- og livssynssamfunn ved ulike seremonier.
Kirkene, bedehus, Tau aktivitetshus, Jørpeland
Brug, Mølleparken, Breidablikk og skolene benyttes som kulturbygg i kommunen.
Utradisjonelle arenaer som Tau fort, Jørpelandsholmen, ulike uteamfi kan også benyttes til
arrangement.
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Planlegge og realisere et kulturhus i
Jørpeland sentrum i samarbeid med
næringslivet, frivillige lag og organisasjoner.
Jobbe for å utvikle nye kulturarenaer, samt
bevare eksisterende historiske bygg.

 Legge til rette for nytt kulturhus, andre
kulturbygg og kulturarenaer i samarbeid
med næringslivet og andre.
 Ta i bruk nye og utradisjonelle arenaer til
ulike arrangement. Gjerne ute i naturen.
 Avklare status for historiske bygg i
kommunen gjennom kulturminneplan.

Tilby gode og hensiktsmessige lokaler
til arrangementer og kulturaktiviteter.
Jobbe for sambruk av lokaler på tvers av
kulturaktiviteter.

 Avklare videre bruk av Folkets hus (leie
eller kjøp).
 Oppgradere Folkets Hus med nytt kjøkken
og kjøpe nye møbler.
 Lage en oversikt over kulturlokaler i
kommunen.
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RYFYLKEBIBLIOTEKET STRAND
Folkebibliotekene har til oppgave å fremme
opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille
bøker og annet materiale gratis til disposisjon
for alle. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og en arena for debatt og
samtale. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud
legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Siden høsten 2011 har biblioteket i Strand
vært en del av Ryfylkebiblioteket, som består
av bibliotekene i Forsand, Hjelmeland, Suldal,
Sauda og Strand. Vi har felles katalog, utlånsreglement og et utstrakt lånesamarbeid og
samarbeider også om arrangement, formidling
og lesestimuleringstiltak.
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Ryfylkebiblioteket Strand består av et hovedbibliotek på Jørpeland og en filial på Tau.

Biblioteket sine lokaler er ikke hensiktsmessige
i forhold til dagens forventninger og krav til bibliotekenes oppgaver og rolle, og det er derfor
viktig at nye lokaler kommer på plass.

Biblioteket er et av de mest brukte kommunale
kulturtilbudene. Det er et viktig sosialt møtested
på tvers av alder, utdanning og kulturell og sosial bakgrunn.
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Biblioteklokaler som er forenlige med
nasjonal strategi for bibliotek. Samarbeide
med andre for å utvikle gode møteplasser,
debattarenaer og arrangement.







Bidra til økt leseglede og styrke leseevnen
hos barn og unge.

 Funksjonelle biblioteklokaler med plass til
skoleklasser og arrangement.
 Lesestund for alle førskolebarn.
 Klassebesøk for 1. til 8. trinn.
 Lesestimuleringskampanjer.
 Samarbeid med skoler og barnehager.

Synliggjøre biblioteket sine tjenester og
tilbud.






Styrke bibliotekets rolle som arena for
inkludering.

 Skaffe bøker på ulike språk.
 Arrangere språkkafe.
 Økt samarbeid med læringssenteret.

Tilrettelegge for møter i biblioteket.
Skape arenaer for debatt.
Foredrag og forfatterbesøk.
Arrangere kurs.
Skape et levende bibliotek med kafe, aviser
og sittegrupper.
 Tilrettelegge for studenter og tilby
grupperom og studieceller.

Gode åpningstider.
God nettløsning.
Markedsføring via sosiale medier.
Bedre oversikt over lokal litteratur og
fotosamling.
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KINO
Strand Kino har visninger i Torghuset to kvelder
i uka - fredager og søndager. Kinoen ble digitalisert i november 2010. Kvalitetshevingen har
bidratt til fordobling av besøkstallene og et mer
fornøyd publikum.
Kinoen tilbyr skolekino, babykino og seniorkino
i ukedagene. Vi har årlige filmvisninger i samarbeid med ulike frivillige organisasjoner.
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Strand kino har i perioden 2011 til 2014 besøkstall på omtrent 12.000 besøkende fordelt på
rundt 300 forestillinger.
Filmutvalg tenderer mot det kommersielle, forventet populære filmer, og i stor grad barne- og
ungdomsfilmer. Samarbeid med andre aktører
bidrar til visning av smalere filmer.
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Fortsette å være en populær kulturarena for
barnefamilier, unge og voksne i helgene.

 Markedsføring av tjenester og tilbud via
sosiale medier.
 Investere i utstyr til «livestreaming» av
konserter, sportsarrangement, opera og
teater.
 Videreutvikle tilbud for skoler og
barnehager, og andre målgrupper.

Å yte god service og kvalitet på kinotilbudet.

 Nye seter i kinosalen, investeringer i
lydanlegg og et nytt kinolerret.

Fortsette å vise gode kommersielle
kvalitetsfilmer, men i samarbeid med andre
også kunne tilby kvalitetsfilmer som er
mindre kommersielle. Samarbeid med andre
aktører hvor film kan diskuteres i en sosial
ramme.

 Få i stand en filmklubb drevet av frivillige
og hvor kinoen kan stille med lokaler og
kompetanse.
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KUNST OG KULTURFORMIDLING
Strand kommune mottar årlig et tilskudd fra Rogaland fylkeskommune til drift av Den Kulturelle
Skolesekken(DKS). DKS gir alle grunnskoleelevene årlige møter med profesjonelle kunstnere. DKS tar i bruk ulike uttrykksformer som
teater, musikk, dans, film, litteratur, billedkunst,
skulptur og arkitektur.
I Strand kommune ønsker vi at barn og unge
skal få et helhetlig og mangfoldig tilbud innen
kunst og kulturformidling. Det behov for økte
bevilgninger til kunst og kulturformidling.
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Det er behov for økte bevilgninger til kunstnerisk utsmykking av nye skoler og andre offentlige bygninger. Behov for registrering av all kunst
kommunen eier.
Strand kommune samarbeider med andre kommuner, institusjoner samt frivillige lag og organisasjoner og arrangementer. Dette er viktig for å
få vist kunst og kultur av høy kvalitet til innbyggerne i kommunen.
Strand kommune mottar også midler til Den
Kulturelle Spaserstokken fra Fylkeskommunen.
Dette gir oss mulighet til å tilby kulturtilbud av
høy kvalitet til eldresentrene i kommunen.
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Skoleelever skal få minst to årlige møter
med profesjonelle kunstnere.

 Gjennom DKS skal alle skoleelever få
møter med profesjonelle kunstnere.
 Strand kommune avsetter egne midler til
lokalt DKS arbeid.

Gi alle barn og unge jevnlig gode
kulturtilbud. Prioritere primært barnehage
og skole, slik at alle barn får samme
mulighet til utviklende, verdiskapende og
spennende kulturopplevelser.

 Gi kulturtilbud som teater, konserter,
dukketeater og andre spennende
opplevelser og attraktive tilbud.

Gi jevnlige kulturtilbud av høy kvalitet til
eldre.

 Gjennom Den Kulturelle Spaserstokken
gi faste kulturtilbud til eldresentrene i
kommunen.

Gi hele befolkningen gode, varierte kunstog kulturtilbud av høy kvalitet.

 Flere klassiske konserter i Samarbeid med
Stavanger Symfoniorkester, Stavanger
Youth Chambre Music Festival og andre.
 Samarbeid med andre kommuner om
«Kulturhausten».
 Samarbeid Ryfylke Kunstlag om
kunstutstillinger.
 Samarbeid med frivillige lag og
organisasjoner.
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KULTURMINNE OG MUSEUM
Strand kommune har en spennende fortid og
kulturarv, noe av historien er samlet i Breidablikk på Tau. Gjenstander er innsamlet,
registrert, og tatt vare på av entusiaster og
interessegrupper fra hele kommunen. Denne
samlingen er ikke tilgjengelig for allmenheten i
dag. Et samarbeid med Ryfylkemuseet er viktig
i dette arbeidet.
I Kulturminneloven heter det «Kulturminne og
kulturlandskap skal registreres, sikres og forvaltes på en forsvarlig og framtidsrettet måte».
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I Strand kommune er det mange kulturminner
med kulturhistorisk verdi, som bør tas vare på
og må være tilgjengelig. Dette gjelder også
immaterielle kulturminner og nyere tids kulturminner.
Strand kommune skal lage en egen plan for
kulturminne som skal være ferdig i 2017. I dette
arbeidet vil en også samarbeide med frivillige
organisasjoner.
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Bidra til økt interesse og oppmerksomhet
rundt kommunen sin historie og
kulturminner.

 Lage kulturminneplan.
 Bedre oversikt over lokal litteratur og
fotosamling.
 Merking av kulturminner på kart.
 Oppgradering av kulturminneløypa på Tau.
 Registrering og skilting av kulturminner.

Gi innbyggerne, og besøkende, en mulighet
til å oppleve Strand sin fortid.

 Samarbeid med Ryfylkemuseet,
Fylkeskommunen og frivillige lag og
foreninger om utstillinger, samlinger og
andre tiltak.

Sikker oppbevaring av museale gjenstander
i kommunen.

 Sikre forutsigbare og egnede lokaler til
museale formål.
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KULTUR OG NÆRING
Kulturnæringene utgjør en stadig større del av
næringene i Norge. Samhandling mellom private næringsaktører, kunstnere og den offentlige
kulturøkonomien er økende, og kulturbasert
næring blir vanligere. I den grad kultur gir opplevelser for tilreisende, har kultur vært av interesse for reiselivsdelen av næringslivet. Næringslivet er en viktig støttespiller for særlig de frivillige
organisasjonene gjennom sponsorstøtte.
Utvikling av samarbeid mellom det offentlige
og næringslivet med målsetting om utvikling av
nye kulturarenaer som kulturhus, flerbrukshall,
svømmehall og lignende.
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Det er viktig å informere og jobbe innovativt
med de unge for å skape nye muligheter og
gjøre kommunen attraktiv slik at de ønsker å
etablere seg her.
Etablering av nisje butikker og attraktive sentrum kan trekke innbyggere, turister og andre
næringsaktører til sentrumsområdene. Nyskapende industri, forsking og ulike kulturtilbud vil
også bidra til en mer attraktiv kommune å besøke.
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Etablere enda mer attraktive og levende
sentrum på Jørpeland og Tau.







Videreutvikle satsing på kultur og næring.

 Etablering av nytt kulturhus.
 Offensiv markedsføring av Strand
kommune.

Kulturarrangement i sentrum.
Sommerkonserter.
Strandadagane.
Bykonferanser.
Læring i næring.
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IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
”Frivillig arbeid i lokale lag og foreninger er en
forutsetning for den aktivitet som skapes i norsk
idrett”, sies det i Stortingsmelding 14 (19992000 - Idrettslivet i endring). Dette gjelder i høy
grad også i Strand.
Det er de frivillige organisasjonene som har
vært - og er - hoveddrivkraften bak de fleste
former for idrett i Strand. Kommunen er en viktig bidragsyter ved å investere i idrettsanlegg
og ved å yte tilskudd til investeringer og drift av
idrettsanlegg. Likevel er det idrettslagene selv
som må skaffe en stor andel investeringsmidler.
Idrettslagene er en svært viktig arena for å
skape lokale sosiale nettverk, og som bidrar til
gode og trygge lokalsamfunn. Kommunen vil
derfor i årene framover ta et betydelig større løft
når det gjelder utbygging av idrettsanlegg som
blir brukt av store deler av befolkningen. Pr. i
dag er kapasiteten sprengt i idrettsanleggene i
kommunen.
Når kommunen velger å bygge ut større idrettsanlegg, vil dette også gi forbedrede forhold for
lovfestede idrettsaktiviteter i skoleregi, og det
vil endre standarden på tilbudet organisasjoner og lag kan gi til innbyggerne. Eksempler
30

på slike anlegg er: fotballbaner, svømmehaller,
flerbrukshaller/idrettshaller og friidrettsanlegg.
Utbygging av denne type anlegg vil ikke bare
gi betydelige bidrag til etablerte idretter som
fotball, håndball, svømming og friidrett, men gi
muligheter for at mindre etablerte idretter kan få
treningstider og dermed bedre vekstvilkår, samt
gi rom for oppstart av nye aktivitetstilbud.
Utendørs idrettsanlegg som er åpne hele døgnet bør inngå i den kommunale planleggingen
av nyanlegg. Universell utforming av anleggene
er en forutsetning ved etablering av nye anlegg.
Tilrettelegging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er viktige bidrag i kommunens folkehelsearbeid, jamfør ny folkehelselov.
Ved å etablere lokale møteplasser der deltagerne kan engasjere seg i natur og kulturaktiviteter,
skal opplevelser og et godt og inkluderende fellesskap styrke mestringsfølelsen, bedre livskvaliteten og slik gjøre oss bedre rustet til å møte
hverdagen.
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Kommunen vil bidra til at frivillige lag og
organisasjoner får bedre rammevilkår
som gjør at man kan gi gode idrettstilbud
til våre innbyggere. Barne- og
ungdomsorganisasjoner vil bli prioritert.

I overordna planlegging og reguleringsplaner
skal det legges til rette for anlegg, areal og
infrastruktur som gjør det lettere å være i
fysisk aktivitet.

Kommunen vil ta hovedansvar for utbygging
av større idrettsanlegg som bl.a. gir de
nødvendige lovpålagte rammer for skolens
idrettsaktiviteter, og som i stor grad ellers
dekker idrettslagenes og innbyggernes
behov.

 Kommunale bygg som kan nyttes til
idrettsformål skal fortsatt leies ut gratis til lag
og organisasjoner.
 Det skal søkes om støtte til anlegg
via spillemidler og eventuelt andre
tilskuddsordninger, og bistå lag ved
søknadsskriving.
 Kommunen vil informere om og stimulere
tilrettelegging og utforming av fysisk aktivitet.
 Fokus på universell utforming i nye anlegg.
Det skal tas hensyn til barn og unge, og
grupper med særlige behov for tilrettelegging.
 Kommunen vil sammen med idrettsrådet
planlegge og bygge ut anlegg for fysisk
aktivitet som er åpne hele døgnet
(idrettsparker).
 Belysning av sentrumsnære turveger;
eksempelvis Krossvatnet, Jørpelandsholmen,
Nordvatnet, Selemorkvegen,
Barkastølsvegen (Utsiktsvegen).
 Kommunen skal være hovedansvarlig for
planlegging og utbygging av ny flerbrukshall
på Tau, og samarbeide nært med brukerne og
idrettsrådet. Flerbrukshall på Jørpeland med
Staal Jørpeland IL som byggherre.
 Kommunen vil utrede behov for ny(e)
svømmehall(er) og lokalisering i forbindelse
med skoleutbyggingen på Tau og Jørpeland.
 Idrettsrådet skal i 2016, i samspill med
kommunen og idrettslagene, avklare hvilket
friidrettsanlegg og hvilke fotballstadioner som
skal oppgraderes og prioriteres.
Funksjoner knyttet til friidrett med løp, hopp
og kast tilrettelegges i ny flerbrukshall. Andre
friidrettsfunskjoner som ikke kan utføres
innendørs eller prioriteres i flerbrukshallen må
planlegges i forbindelse med oppgradering av
stadionområdet.
Kunstgress på Jørpeland stadion med tribune/
stadionanlegg.
 Kommunen vil gjennom tilskudd til
investeringer bidra til at også organisasjoner
med færre medlemmer får rammevilkår som
gjør det mulig å beholde og utvikle et bredt
idrettstilbud for innbyggerne.
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NATUR OG FRILUFTSLIV
Strand kommune er beriket med naturgitte
forutsetninger fra fjord til fjell, som kan bidra til
gode naturopplevelser i nærheten av boligområdene. Høghei er tilgjengelig i våre nærmeste
nabokommuner. Det ligger derfor til rette for at
lokalbefolkningen kan begi seg ut i naturen på
mange ulike plan.
Friluftsliv med aktiv utfoldelse i fjell, fjord og
nærområder har alltid vært en del av Ryfylkeidentiteten. Men dette er ikke selvsagt. Vi har
også i Strand etter hvert merket at det er mer
krevende å overlevere en genuin entusiasme
for friluftsliv til stadig nye generasjoner.
I vårt lokalmiljø er det tydelig å merke at aktiv tilrettelegging fører til større engasjement
og større deltakelse. Her er «10 på tur» og
«7-topps-turen» glimrende eksempler: Strandabefolkningen går gjerne ut på tur. Gjerne i flokk.
Men også enkeltvis. For å trene - for å oppleve
– for å være sammen - for å være i bevegelse –
for å ha det gøy!
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Lag og organisasjoner har spilt en særdeles
viktig rolle gjennom mange år ved å tilrettelegge
for opplevelser i natur- og friluftsliv i kommunen.
Strand kommune ønsker å spille på lag, og
gjerne ta føringen der dette er deres ansvar.
Det er de siste årene blitt satset på turstier og
turveger i våre nærområder. Nærhet til stier,
turveier og spesielle naturkvaliteter i nærmiljøet
vil bidra sterkt til bevegelse og aktivitet, hvilket
er et klart folkehelsemål i Norge. Sammenhengende grønnstruktur fra sjø til skog og fjell vil bli
prioritert de kommende årene.
En bevisst satsing på å bruke kultur og natur
som folkehelse, skal fremme aktiviteter og væremåter med utgangspunkt i verdiene glede,
langsiktighet, aktivisering og inkludering.
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Legge til rette for aktiv bruk av eksisterende
og nye badeplasser i sjø og vassdrag, sikre nye områder gjennom planarbeid
og servitutter/ervervelse for at fremtidige
generasjoner har tilgang til sjø og vassdrag
i nærområdet.

 Gjøre badeplasser attraktive gjennom
aktiv tilrettelegging og opprustning med
universell utforming.
 Tilrettelegge for rekreasjon ved Stølalè i
Jørpelandsvassdraget og badeplass ved
Loen på Tau.
 I samarbeid med Ryfylke friluftsråd vil
kommunen søke å tilrettelegge nye
sjønære områder.
 Videreføre arbeid med hogst på sitkagran
på badeplasser og friluftsområder.
 Satse på tilrettelegging for friluftsliv i
Skyljavika og Tøgjevågen i samarbeid med
brukere.

Være tydelige på å etterleve nasjonale
retningslinjer vedrørende forbudet mot
bygging i 100- metersbeltet til sjø.

 Være restriktiv mht. tillatelser vedrørende
utbygging og inngrep i 100- metersbeltet.

Vi vil holde naturen ren og bidra til å
opprettholde viktige kulturlandskap og
naturkvaliteter av lokal og nasjonal verdi.

 Samarbeid med landbruket/ grunneiere
med sikte på et aktivt husdyrhold, som
bidrar til å opprettholde våre unike
kulturlandskap.
 Kommunen skal være aktiv og bruke
pålegg for å få fjernet søppel og skrot som
er kastet i natur og utmark.
 Det skal satses i skolen og barnehagen
på berikende friluftsopplevelser og bruk av
naturen for å danne et godt grunnlag for
friluftsinteresse senere i livet.
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Øke andelen aktive brukere av turstier og
turveger i sentrumsnære områder og fjell/
utmark, samt sikre viktige grønnstrukturer i
tettstedene.

 Støtte opp om og styrke arbeidet som
drives i regi av friluftsorganisasjoner og
opprettholde kommunens medlemskap i
Ryfylke Friluftsråd.
 Utvikle og forbedre eksisterende turkart
over Strand kommune med oversikt
over turstier, kulturminner og spesielle
naturkvaliteter.
 Kommunen tar på seg en koordinerende
rolle vedrørende vedlikehold av merkede
turstier i fjell/utmark.
 Markedsføre tilbud i kommunen rettet mot
friluftsliv på sosiale medier og kommunens
nettside.
 Utarbeide skjøtsel- og tilretteleggingsplan
for Tau Fort- området i samarbeid med
grunneier, og andre interessenter. Foreta
kulturminneregistrering.
 Realisere gangbro til Jørpelandsholmen
og gjennomføre tiltak i tråd med
tilretteleggingsplan for holmen.
 Vedlikeholde eksisterende turveger, turstier
og viktige grønnstrukturer/grøntdrag,
samt planlegge og opparbeide nye
gangforbindelser i tettstedene. Følgende
grønnstrukturer og/eller turveger/turstier
prioriteres:
- Strandastøa - Tau kai.
- Krossvatnet rundt.
- Tursti fra Jørpelandsholmen - Jørpelandsvassdraget - Grimsli.
- Opparbeide regulert turveg i strandsonen
fra Barkavika til Tungland.
- Turveg Kvednaneset - Tau Fort - Marshove.
- Turveg rundt Nordvatnet.
- Turveg Norlys - Hestestien - Utsiktsvegen.
- Barkved til Åsvatnet (sikre sammenhengende grønnstruktur/LNF).
- Kvednaneset - Tau Fort - Marshove - Nordvatnet (sikre sammenhengende grønnstruktur/LNF).

Kunnskapsformidling, friluftsliv og
folkehelse for barn og unge.
34

 Grimsliprosjektet og Ørnabuprosjektet får
høy prioritet i budsjettsammenheng.
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OVERORDNET GRØNNSTRUKTUR
I kulturplanen fremgår illustrasjonskart over
arealer avsatt i kommuneplan eller reguleringsplan til grønne formål, dvs. LNF- områder,
friområder, friluftsområder, område for jord- og
skog, samt hensyssoner for områder med viktig
grønnstruktur, natur, friluftsliv, vassdragsoner,
kulturminner og kulturmiljø. Det vises også
viktige sammenhengende grøntdrag på Tau og
Jørpeland og viktig sammenhengende grøntdrag langs sjøen mellom Tau og Jørpeland. Se
vedlagte kart s.38 - 40.
Det er viktig å sikre sammenhengende strukturer for fremtidige generasjoner og sikre at
arealene ikke bygges ned, samt tas hensyn til
i reguleringsplaner. Det kan etableres gangforbindelser i grønnstrukturen der dette er formålstjenlig. Det er lagt opp til sammenhengende
gangforbindelse fra Tungland til Grønevoll på
Jørpeland og fra Tau båthavn til Strandastøa på
Tau. Det er viktig å sikre gode sammenhengende grøntdrag fra fjord til fjell i tettstedsområdene for å sikre et levende bo- og bymiljø for
fremtidens innbyggere. I dette ligger romslige
36

blå/grønne strukturer løst som nye flomveier og park/uteområder. Disse områdene må
planlegges som sosiale møteplasser, gang og
sykkelveger, lekeplasser, rekreasjonsområder,
badeplasser m.m.

Vannet som ressurs
Rennende vann har vært en av de viktigste
næringsressursene for Strand. Rennende vann
må også gis en verdi i utviklingen av parker og
uteområder, og nyttes positivt i en fremtid der
vi vil møte klimaendringer som utfordrer oss
med økende nedbør og havnivåstigning. En
blågrønn strategi vil være et virkemiddel for å
begrense risiko i kommunens flomsoner, men
også for å sikre gode boligområder og attraktive
byrom. Overordnet grønnstruktur følger hovedsakelig vannveiene i tettstedene, både vassdrag og strandsone.
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Strand2050
Med utgangspunkt i Strands verdier har det
vært drøftet hvilke verdier som er viktige for, og
som bør prege utviklingen av Strand-samfunnet. Her er noen av de viktigste temaene som
omfatter kulturplanen mht. rekreasjon og frilufts•liv: Tilgang til sjøareal for allmenheten.
• Grøntområder i sentrum (Krossvatnet, Jørpelandsvassdraget)
•

Flom-sikring.

•

Tilgang til turområder for alle.

•

Blågrønne verdier.

Følgende anbefalinger fremkom i prosjekt
Strand2050:
•

Ta vare på og foredle natur og kulturhistorie,
etablere grense mot LNF- områder (markagrense).

•

Bruk vannet som ressurs!

•

Lage en områdeplan for hvert tettsted for å
sikre: Særegenhet i eksisterende bebyggelse, natur og kulturhistorie.

•

Høy kvalitet og sammenheng i arkitektur og
uterom.

•

Romslige blå/grønne korridorer som flomveier og rekreasjonsområder.

•

I områder som egner seg for spredt bebyggelse; sikre gode løsninger bebyggelse på
kulturlandskapets premisser.

•

Sikre g/s veg langs sjøen mellom Tau og
Jørpeland.

Disse anbefalingene er høyst relevante for utviklingen av Strandasamfunnet for å sikre innbyggerne gode og kvalitetsfylte rekreasjonsområder i nærområdet, samt sikre kulturhistoriske
spor som viktig ressurs som gir tettstedene og
kommunen identitet.
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HANDLINGSPROGRAM
SPILLEMIDLER - ORDINÆREANLEGG
NR:

TILTAK:

ANSVARLIG:

2016

2017

2018

2019

KOMMENTAR:

1

Servicebygg

Vaulali
Trialklubb

Kr 529.000
*

Fornyet
søknad

2

Turveg
Jørpelandsholmen

Ryfylke
Friluftsråd

Kr
2.000.000 *

Fornyet
søknad

3

Gangbro
Jørpelandsholmen

Strand
kommune

Kr
14.536.000
*

Ny søknad

4

Lysanlegg
kunstgressbane

Strand
kommune

Kr
1.200.000 *

Ny Søknad

5

Turveg
Jørpelandsvassdraget

Strand
kommune

Kr
4.500.000 *

Ny Søknad

6

Belysning av turveg
Jørpelandsholmen

Strand
kommune

Kr
2.610.000 *

Ny søknad

*Total sum for anlegg.

SPILLEMIDLER - NÆRMILJØANLEGG
NR:

TILTAK:

ANSVARLIG:

2016

2017

2018

1

Ballbinge
Resahagen

Resahagen
Velforening

Kr 750.500
*

Ny søknad

2

Klatrejungel på
Jørpelandsholmen

Ryfylke
Friluftsråd

Kr 600.000
*

Ny søknad

* Total sum for anlegg.
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2019

KOMMENTAR:

PRIORITERTE TILTAK MED KOMMUNAL/ANNEN FINANSIERING (Tilfeldig rekkefølge)
TILTAK:

TEMA:

ANSVARLIG:

2016

2017

2018

2019

KOMMENTAR:

Økt tilskudd til
barn/unge

Kultur

Oppvekst og
levekår

Kr
200.0
00

Kr
200.00
0

Kr
200.00
0

Kr.200.
000

Driftstilskudd

Opplevelsekort

Kultur

Oppvekst og
levekår

Kr
200.0
00

Kr.200.
000

Kr
200.00
0

Kr.200.
000

Barnefattigdoms
prosjekt

Økt stilling i
kulturskolen

Kultur

Oppvekst og
levekår

Kr
350.0
00

Kr
350.00
0

Kr
350.00
0

Kr
350.00
0

Reduksjon av
ventelister

Nytt kjøkken i
Folkets Hus

Kultur

Oppvekst og
levekår

Kr
100.0
00

Ildsjelspris

Kultur

Oppvekst og
levekår

Kr
10.00
0

Styrking av
frivilligsentralen

Kultur

Diverse tiltak

Forbedring av
kulturhus
Kr
10.000

Kr
10.000

Kr
10.000

Hedring av
frivillige

Oppvekst og
levekår

Kr
500.00
0

Kr
500.00
0

Kr
500.00
0

Ny stilling i
Frivilligsentralen

Kultur

Oppvekst og
levekår

Kr
200.00
0

Kr200.
000

Kr
200.00
0

Oppfølging av
kulturplanen

Skjøtsel- og
tilretteleggingsp
lan Tau fort +
Kulturminneregi
strering Tau fort

Kultur/Fr
iluftsliv

Tekniske
tjenester/Oppv
ekst og
levekår

Kr 300
000

Kr 300
000

Kr 300
000

Avsatt 300 000
pr. år fri
økonomiplan fra
2015 – 2018.
Påbegynnes i
2016.

Turveg
Strandastøa

Friluftsliv

Tekniske
tjenester

Tilskudd til
opparbeidelse
av Osaplassen
i Mølleparken

Friluftsliv

Tekniske
tjenester

Kr
100
000

Planlegging
friidrettsanlegg
mm. Jørpeland
sentralidrettsanl
egg

Idrett

Tekniske
tjenester

Kr
250
000

Kr
300
000

Kr
1 000
000
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Utsatt til 2017,
jf.
Budsjettbehandl
ing 2015.
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Turveg
Krossvatnet

Friluftsliv

Tekniske
tjenester

Kr
3 000
000

Jørpelandsvass
draget turveg,
gangbro,
rekreasjonsomr
åde Stølale

Friluftsliv

Tekniske
tjenester

Ca.
Kr 1
100
000

Gangbro til
Jørpelandshol
men

Friluftsliv

Tekniske
tjenester

Kr
6 500
000

Gangbro koster
Kr 14 536 000
inkl. moms, jf.
anbud.

Utbygging av
laksetrapp

Friluftsliv

Strand Jeger
og
Sportsfiskerlag

Kr
45 00
0

Driftsfondsmidle
r ferdselstiltak
Jørpelandsvass
draget 2015 –
fått utsatt frist
for utbedring til
2016.

Lekeplass/møte
plass i
Jørpeland
sentrum

Idrett/Kul
tur

Tekniske
tjenester

Kr
300
000

Innspill fra
Ungdomsrådet
- skateanlegg i
sentrum.

Aktivitetsanlegg
Jørpelandshol
men

Friluftsliv

Ryfylke
friluftsråd/Tekn
iske tjenester

Øke
driftstilskuddet
til lag og
foreninger

Kultur

Tekniske
tjenester/
Oppvekst og
levekår

Forprosjekt
flerbrukshall

Idrett/Kul
tur

Tekniske
tjenester/
Oppvekst og
levekår

Kr
300
000

Tilskudd til Staal
IL for
utarbeidelse av
skisseprosjekt.

Toalett
Foreneset

Friluftsliv

Tekniske
tjenester

Kr 30
000

Årlig
driftstilskudd
Vesterlen
Speiderkrets.

Ryfylke
friluftsråd har
søkt ulike
tilskudd til
prosjektet og
fått positive
svar. Kan bli
realisert i 2016.
Kr
200000

Toaletter
badeplasser

44

Økt
driftstilskuddet
til lag og
foreninger.

Nye universelt
utformede
toaletter vil
erstatte gamle
toaletter på
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sentralt
beliggende
badeplasser, jf.
statlig
tiltakspakke
2016.

LISTE OVER UPRIORITERTE TILTAK – KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV
TILTAK:

TEMA:

ANSVARLIG:

KOSTNAD:

Nytt Kulturhus

Kultur

Tekniske tjenester/
Oppvekst og levekår

200 mill.

Ny flerbrukshall

Idrett/Kultur

Tekniske tjenester/
Oppvekst og levekår

150 mill.

Museum –
utstillingslokaler og
magasin

Kultur

Tekniske tjenester/
Oppvekst og levekår

3 mill.

Nytt kinolerret

Kultur

Tekniske
tjenester/Oppvekst og
levekår

Kr
200.000

Restaurere viktige
kulturbygg

Kultur

Tekniske
tjenester/Oppvekst og
levekår

Nye stoler i
kinosalen

Kultur

Tekniske tjenester/
Oppvekst og levekår

Oppgradering av
gulvdekke i
kinosalen

Kultur

Tekniske
tjenester/Oppvekst og
levekår

Oppgradering av
lysrigg og lysutstyr i
kinosalen

Kultur

Tekniske
tjenester/Oppvekst og
levekår

Oppgradering av
garderobe ved scene
med dusj og toalett

Kultur

Tekniske
tjenester/Oppvekst og
levekår

Oppgradering av
lydanlegg
(kinosalen)

Kultur

Tekniske
tjenester/Oppvekst og
levekår

Kr
400.000

Nytt hyllesystem i

Kultur

Oppvekst og levekår

Kr

KOMMENTAR:

Behov for
avklaringer på
viktige kulturbygg i
Strand, særlig
prekært er Gamle
gymnaset,
Breidablikk og
Jørpeland Brug.
Vurdere å gi tilskudd
til stiftelser til drift av
bygg.
Kr
500.000

Kr
200.000
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biblioteket

300.000

Ny skranke i
biblioteket

Kultur

Oppvekst og levekår

Kr
100.000

Nye møbler til
barneavdeling i
biblioteket

Kultur

Oppvekst og levekår

Kr
200.000

Leserom/amfi til
høytlesing i
biblioteket

Kultur

Oppvekst og levekår

Kr
500.000

Økte ressurser til
barne- og
ungdomsarbeid

Kultur

Oppvekst og levekår

Tilbud til uorganisert
ungdom

Oppgradering av
toaletter i Folkets
Hus

Kultur

Oppvekst og levekår

Frivillige lag og
foreninger, barneog ungdomstilbud.

Nye
parkeringsplasser
ved
hovedutfartsområde
ne for tur/friluftsliv

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Utvidelse av
parkeringsplassen
ved Foreneset

Friluftsliv

Tekniske tjenester

1 700 000
kr

Tilrettelegge for
toalettfasiliteter ved
hovedutfartsområde
ne for tur/friluftsliv

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Ca.
300 000
kr pr.
toalett

Tilrettelegge flere
toppturer med
turbok- kasser og
vurdere oppsett av
kikkert på utvalgte
topper/utsiktspunkt i
Strand

Friluftsliv

Tekniske
tjenester/Frivillige lag

Oppdatering av
turkart for Strand

Friluftsliv

Tekniske tjenester

200 000
kr

Turstier – infotavler,
veg skilt til
turområder og tursti
skilt.

Friluftsliv

Tekniske
tjenester/Frivillige lag

100 000
kr pr. år

Sandvolleyballbane
Strandastøa

Idrett/Friluftsliv

Tekniske tjenester

250 000
kr

Oppgradering av
toalettene på
badeplasser

Friluftsliv

Tekniske tjenester

400 000
kr pr. år
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Behov for
oppgradering av
resterende toaletter
på badeplassene.
Vurdere behov for å

legge inn vann der
dette er mulig.
Belysning
Selemorkvegen

Friluftsliv

Tekniske tjenester

2 000 000
kr

Belysning mellom
kraftstasjonen og
Dalavegen

Friluftsliv

Tekniske tjenester

190 000
kr

Sammenhengende
tursti fra
Jørpelandsholmen Jørpelandsvassdrag
et - Grimsli

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Reguleringsplan for
Jørpelandsvassdrag
et må revideres.

Turveg rundt hele
Krossvatnet med
belysning

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Reguleringsplan for
Krossvatnet må
revideres.

Benker, bord,
infoskilt,
søppeldunker mm.
langs turveg
Krossvatnet

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Opparbeide regulert
turveg i strandsonen
fra Grønevoll til
Tungland

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Mulig behov for
revisjon av
reguleringsplaner –
ekspropriasjonsrette
n er utgått.

Turveg Kvednaneset
– Tau fort Marshove

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Krav om regulering
før gjennomføring av
tiltak.

Turveg rundt
Nordvatnet med
belysning

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Krav om regulering
før gjennomføring av
tiltak.

Turveg Norlys –
Hestestien Utsiktsvegen

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Sikring av
grønnstruktur til
offentlig bruk samt
opparbeidelse?

Opparbeide
badeplassen ved
Loen i tråd med
reguleringsplan –
omlegging av veg

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Kan opparbeides i
tråd med
reguleringsplan.

Sikring av
Fjellsholmen

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Har vært dialog med
grunneiere –
sikringssum må
økes i forhold til
miljødirektoratets
anbefaling dersom
forhandlinger skal
fortsette.
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Offentlig sikring av
badeplasser

Friluftsliv

Tekniske tjenester

Norlys, Kuvika og
Strandastøa –
foreligger leieavtaler.
Barkavika eies av
Strand kommune.

Ny svømmehall –
25m

Kultur/Idrett

Tekniske
tjenester/Oppvekst og
levekår

Lokalisering av ny
svømmehall er ikke
endelig avklart. Tau
eller Jørpeland.
Svømmeklubben har
behov for større
svømmehall til
svømmetrening og
svømmeopplæring.
Vurdere om det kan
kombineres med
flerbrukshall.

Utvidelse av
skytebane/jegersent
er i Nordmarka

Idrett/friluftsliv

Strand Jeger og
Sportsfiskerlag

Utbygging av
laksetrapp

Friluftsliv

Strand Jeger og
Sportsfiskerlag

Skateramper

Idrett/friluftsliv

Bjørheimsbygd
Bygdelag / Tekniske
tjenester

Parkeringsplass ved
Holtakrossen

Idrett/friluftsliv

Bjørheimsbygd
Bygdelag / Tekniske
tjenester

Utvidelse av p-plass
Rødlandsmyra

Idrett / friluftsliv

MIL / Tekniske tjenester

Behov for utvidelse
av p- plass ved
idrettsanlegget –
sprengt kapasitet.
Brukes også ved
bading i Loen. Tiltak
i tråd med
reguleringsplan.

Belysning turveg
Jørpelandsholmen

Idrett / friluftsliv

Ryfylke
friluftsråd/Tekniske
tjenester

Søkt spillemidler.

Benker, bord,
grillplasser, uufiskeplass, infoskilt,
mm. på
Jørpelandsholmen

Friluftsliv

Ryfylke friluftsråd /
Tekniske tjenester

I tråd med vedtatt
tiltaksplan universell
utforming
Jørpelandsholmen.

Utvidelse av
bryggeanlegg

Friluftsliv

Ryfylke friluftsråd /
Tekniske tjenester

Populært
båtutfartsområde –
sprengt kapasitet
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Ønske fra
Bjørheimsbygd
Bygdelag ved
Bjørheimsbygd
skole.

Jørpelandsholmen

sommerstid.

Scene
Jørpelandsholmen
for konserter,
arrangementer,
gudstjenester, mm.

Kultur/Friluftsliv

Ryfylke
friluftsråd/Tekniske
tjenester/Oppvekst og
levekår

Kollonihage
Barkavika

Friluftsliv

Kultur/Tekniske
tjenester

Utvidelse av
adkomstveg til
Barkavika

Friluftsliv/Nærin
g

Oppvekst og
levekår/Tekniske
tjenester/Næring

Opprusting av
grasbaner på Tau

Idrett

Midtbygdens
IL/Tekniske tjenester

Opprusting av
friidrettsanlegget på
Tau

Idrett

Midtbygdens
IL/Tekniske tjenester

Ny tribune Jørpeland
sentralidrettsanlegg

Idrett

Tekniske
tjenester/Staal
Jørpeland IL

Ridehall

Idrett

Strand
hestesportklubb/Teknis
ke tjenester

Ønsker å disponere
eksisterende
ridehall.

Faste funksjonelle
treningslokaler

Idrett

Strand
karateklubb/Oppvekst
og levekår

Lokaler til trening og
sosial møteplass for
medlemmene.

Klatrevegg og
bouldrevegg i
forbindelse med ny
flerbrukshall

Idrett

Jørpeland
klatreklubb/Tekniske
tjenester

Behov for nytt
ventilasjonsanlegg i
kjeller i
Strandahallen

Idrett

Strand
Pistolklubb/Tekniske
tjenester

Gammelt
ventilasjonsanlegg
gir begrensninger da
en kun kan skyte
med fin- kaliber (22)
innendørs.

Behov for
oppgradering av
utendørs skytebane
på Leite

Idrett

Strand
Pistolklubb/Oppvekst
og levekår

Generelt behov for
oppgradering.

Skatepark

Idrett

Tekniske tjenester

Bør lokaliseres på
en trygg og
oversiktlig
møteplass i sentrum.
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I tråd med vedtatt
tiltaksplan universell
utforming
Jørpelandsholmen.

Endre til fast dekke
på løpebanen.
Behov for opprusting
av hele anlegget.
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VEDLEGG 1

OVERSIKT OVER KULTURBYGG
Anleggsenhet

Anleggskategori

Anleggstype

Anleggseier

Heia skole

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Strand kommune

Idse grendahus

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Strand kommune

Jørpeland brug

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Jørpeland Kraft as / Jørpeland Brug Stiftelsen

Klippen forsamlingslokale

Kulturbygg

Kulturbygg - Allment kulturhus

Strand kommune

Kraftverket

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Jonny Krucow Heng

Tau aktivitetshus

Aktivitetssal

Samfunnshus(idrettsdelen)

Tau aktivitetshus / Strand kommune

Torghuset kulturbygg

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Strand kommune

Gamle gymnas

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg og skole

Strand kommune

Frøken Brynhuset

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Strand kommune

Breidablikk

Museum

Lokalt kulturbygg

Strand kommune

Villa Mølleparken

Musealt kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Strand kommune

Kvernhus på Tau

Musealt kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Strand kommune

Resahaugen skole

Kulturbygg

Skole

Strand kommune

Fjelltun skole

Kulturbygg

Skole

Strand kommune

Jørpeland ungdomsskole

Kulturbygg

Skole

Strand kommune

Tau ungdomsskole

Kulturbygg

Skole

Strand kommune
Strand kommune

Tau barneskole

Kulturbygg

Skole

Nordre Strand Oppvekstsenter

Kulturbygg

Skole

Strand kommune

Bjørheimsbygd skole

Kulturbygg

Skole

Strand kommune
Den norske kyrkje

Strand Kyrkje

Kulturbygg

Kyrkje

Jørpeland Kyrkje

Kulturbygg

Kyrkje

Den norske kyrkje

Heia bedehus

Kulturbygg

Bedehus

NLM

Tau bedehus

Kulturbygg

Bedehus

NLM

Barkved bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Barkved bedehus

Kjølevik Bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Kjølevik Bedehus

Jøssang Bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Jøssang Bedehus

Fiskå Bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Fiskå Bedehus

Voster Bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Voster Bedehus

Jørpeland Bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Jørpeland Bedehus

Tjøstheim Bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Tjøstheim Bedehus

Sørskår Bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Sørskår Bedehus

Vataland Bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Vataland Bedehus

Kvalvåg Bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Kvalvåg Bedehus

Idse Bedehus

Kulturbygg

Bedehus

Idse Bedehus

Sørskår Grendahus

Kulturbygg

Samfunnshus

Sørskår Grendalag

Fiskå Grendahus

Kulturbygg

Samfunnshus

Fiskå Grendalag

Vatland Grendahus

Kulturbygg

Samfunnshus

Vatland Grendalag

Rosehagen

Kulturbygg

Lokalt Kulturbygg

Privat/Strand kommune
Stålverksarbeidernes Velforening

Folkets hus

Kulturbygg

Samfunnshus

Tau Fort - Bunkers

Militært kulturbygg

Militært anlegg

Gryhuset

Kulturbygg

Deler av tabellen er hentet ifra www.idrettsanlegg.no. Tabellen er ikke fullstendig.
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Privat / Strand
NLM
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VEDLEGG 2

OVERSIKT OVER FRILUFTSLIVSANLEGG
Anleggsenhet

Anleggskategori

Anleggstype

Barkavika

Friluftsliv

Badeplass

Fjellsholmen

Friluftsliv

Badeplass

Foreholmen

Friluftsliv

Badeplass

Fossen

Friluftsliv

Badeplass

Hinnaholmen/raunholmane

Friluftsliv

Badeplass
Badeplass

Holtakrossen

Friluftsliv

Kjeksevåg

Friluftsliv

Badeplass

Krogholmen/lyngholmen

Friluftsliv

Badeplass
Badeplass

Krossvatnet

Friluftsliv

Kuvika

Friluftsliv

Badeplass

Kværa

Friluftsliv

Badeplass

Loddervik/bjelkarvik

Friluftsliv

Badeplass

Loen

Friluftsliv

Badeplass
Badeplass

Longevollsvågen

Friluftsliv

Nordlys

Friluftsliv

Badeplass

Østerhusvatnet

Friluftsliv

Badeplass

Paddevika

Friluftsliv

Badeplass

Preikestolhytta

Friluftsliv

Badeplass

Refsvatnet - Baderampe (planlagt)

Friluftsliv

Badeplass

Regarvik

Friluftsliv

Badeplass

Sandvika

Friluftsliv

Badeplass

Skåraneset

Friluftsliv

Badeplass
Badeplass

Strandastøa

Friluftsliv

Voster

Friluftsliv

Badeplass

Furuneset speidertun

Friluftsliv

Dagsturhytter

Mosli speiderhytte

Friluftsliv

Dagsturhytter

Preikestolen Basecamp (planlagt)

Friluftsliv

Dagsturhytter

Fjellsholmen

Friluftsliv

Friluftsområde

Foreholmen

Friluftsliv

Friluftsområde

Hinnaholmen/raunholmane

Friluftsliv

Friluftsområde
Friluftsområde

Jørpelandsholmen

Friluftsliv

Kjeksevåg

Friluftsliv

Friluftsområde

Krogholmen

Friluftsliv

Friluftsområde

Kværa

Friluftsliv

Friluftsområde

Loddervik/bjelkarvik

Friluftsliv

Friluftsområde

Longevollsvågen

Friluftsliv

Friluftsområde
Friluftsområde

Preikestolen Sanitæranlegg Basecamp

Friluftsliv

Sandvika

Friluftsliv

Friluftsområde

Skåraneset

Friluftsliv

Friluftsområde

Tøgjevågen

Friluftsliv

Friluftsområde

Strand turkart

Kart

Turkart
Tursti

Botsheia - Ulvaskog

Friluftsliv

Foreneset

Friluftsliv

Tursti

Foreneset - Grimsli

Friluftsliv

Tursti
Tursti

Førlandsåsen

Friluftsliv

Hamrane skogsti

Friluftsliv

Tursti

Hesten

Friluftsliv

Tursti

Holtaheia

Friluftsliv

Tursti

Hovedsti Preikestolen

Friluftsliv

Tursti

52

Strand kommune - Kulturplan 2016 - 2026 - K-sak 72/16, 02.11.2016

Idsal

Friluftsliv

Kjortåsen

Friluftsliv

Tursti
Tursti

Liarvann tursti

Friluftsliv

Tursti

Moslivarden

Friluftsliv

Tursti

Nagastølen - Svortingsvatnet

Friluftsliv

Tursti

Nordmarka

Friluftsliv

Tursti

Nordre strand skole

Friluftsliv

Tursti

Refsvatnet rundt

Friluftsliv

Tursti

Reinarknuten

Friluftsliv

Tursti

Rødlandsmyra tursti

Friluftsliv

Tursti

Selemork - Tømmervatnet

Friluftsliv

Tursti

Skåraneset

Friluftsliv

Tursti

Småsildalen - Heiahorn

Friluftsliv

Tursti

Strandastøa - Tau båthavn tursti (planlagt)

Friluftsliv

Tursti

Taurafjellet

Friluftsliv

Tursti

Tøgjevågen

Friluftsliv

Tursti

Tou mølle - tursti

Friluftsliv

Tursti

Ugelidåsen

Friluftsliv

Tursti

Ulvaskoghytta

Friluftsliv

Tursti

Vågen - Selemork

Friluftsliv

Tursti

Krokhøl turveg

Friluftsliv

Turvei

Krossvatnet

Friluftsliv

Turvei

Tabelloversikten er hentet ifra www.idrettsanlegg.no. Mindre justeringer er foretatt. Informasjon om anleggsenheter anleggskategorier og anleggstyper er tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no.

*Det jobbes med oppdatering av kart over prioriterte turstier i Strand. Lista ovenfor viser ikke alle turstiene i Strand, kun anlegg oppført på www.idrettsanlegg.no.
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VEDLEGG 3

OVERSIKT OVER IDRETTSANLEGG
Anleggsenhet

Anleggskategori

Anleggstype

Anleggseier

Strand vid.skole - basketballbane

Aktivitetsanlegg

Ballbane

Rogaland fylkeskommune

Jørpeland ungdomsskole

Aktivitetsanlegg

Ballbane

Strand kommune

Hellandsbingen

Aktivitetsanlegg

Ballbinge

Strand kommune

Jørpeland idrettsanlegg ballbinge

Aktivitetsanlegg

Ballbinge

Strand kommune

Nordre strand skole - flerbruksflate

Aktivitetsanlegg

Ballbinge

Strand kommune

Tau skole ballbinge

Aktivitetsanlegg

Ballbinge

Strand kommune

Elgvegen

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Fiskå balløkke

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Fullshammervegen

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Håbakkvegen

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Heia skole

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune
Strand kommune

Idse skole

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Kuvika

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune*

Lauvtunvegen

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Preikestolhytta

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Stavanger turistforening

Sandsteinvegen/Klovsteinsfeltet

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Sigvartmarka

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Skolebakken

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Solbakk

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Sørstadmarka

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Steinrøysa balløkke

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Steinrøysa velforening?

Tau ungdomsskole

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Tau ungdomsskole balløkke (Tus løkka)

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Tunglandsvegen

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Varhaugvegen

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Vatland grendahus

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Strand kommune

Vaulali leirsted

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Nordmisjon

Vigå Ballbinge

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Vigå velforening

Strand vid. skole

Friidrettsanlegg

Delanlegg friidrett

Rogaland fylkeskommune

Preikestolen golfanlegg - drivingrange

Golfanlegg

Driving-Range

Preikestolen golfklubb

Strandahallen

Flerbrukshall

Flerbrukshall, normalhall

Strand kommune

Tau aktivitetshus

Idrettshus

Flerbrukshall, normalhall

Tau aktivitetshus

Jørpeland idrettsanlegg grasbane

Fotballanlegg

Fotball gressbane

Strand kommune

Jørpeland stadion

Fotballanlegg

Fotball gressbane

Strand kommune

Rødlandsmyra

Fotballanlegg

Fotball gressbane

Midtbygden IL

Tau idrettsanlegg hovedbane gress

Fotballanlegg

Fotball gressbane

Midtbygden IL

Bjørheimsbygd skole

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Strand kommune

Hellandsbanen

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Strand kommune

Nordre strand skole

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Strand kommune

Jørpeland idrettsanlegg - kunstgressbane 1

Fotballanlegg

Fotball kunstgressbane

Strand kommune

Jørpeland idrettsanlegg - kunstgressbane 2

Fotballanlegg

Fotball kunstgressbane

Strand kommune

Tau stadion kunstgressbane

Fotballanlegg

Fotball kunstgressbane

Midtbygden IL

Strand vid skole fotballhall

Fotballanlegg

Fotball Treningshall 70x50

Rogaland fylkeskommune

Jørpeland stadion

Friidrettsanlegg

Friidrett grusbane

Strand kommune
Midtbygden IL

Tau idrettsanlegg

Friidrettsanlegg

Friidrett grusbane

Rødlandsmyra sanitæranlegg

Friluftsliv

Friluftsområde

Midtbygden IL

Preikestolen golfbane

Golfanlegg

Golfbane 9 hull

Preikestolen golfklubb
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Bjørheimsbygd skole

Aktivitetssal

Gymnastikksal

Strand kommune

Jørpeland ungdomsskole

Aktivitetssal

Gymnastikksal

Strand kommune

Nordre strand skole

Aktivitetssal

Gymnastikksal

Strand kommune

Strand vid. Skole

Aktivitetssal

Gymnastikksal

Rogaland fylkeskommune

Tau skole

Aktivitetssal

Gymnastikksal

Strand kommune

Leite skytebane

Idrettshus

Idrettshus

Jørpeland skytterlag

Tau idrettsanlegg

Idrettshus

Idrettshus

Strand kommune

Klippen klatre/buldrevegg

Diverse anlegg

Klatreanlegg (innendørs)

Strand pinsemenighet Klippen

Nordmarka Trialområde klubbhus

Idrettshus

Klubbhus

Vaulali Trial Klubb

Staaltun - Klubbhus

Idrettshus

Klubbhus

Staal Jørpeland IL

Tau miljøpark

Aktivitetsanlegg

Minigolf

Strand kommune

Nordmarka Trailanlegg

Motorsportanlegg

Motorsport Trial

Vaulali Trial Klubb

Tau rideanlegg

Hestesportanlegg

Ridebane

Ove Ståle Strand

Vaulali leirsted

Aktivitetsanlegg

Sandvolleyball

Nordmisjon

Barkavika

Aktivitetsanlegg

Sandvolleyballbane

Strand kommune

Klippen Sandvolleyballbane

Aktivitetsanlegg

Sandvolleyballbane

Strand pinsemenighet Klippen

Strand vid. skole

Aktivitetsanlegg

Sandvolleyballbane

Rogaland fylkeskommune

Tau idrettsanlegg

Aktivitetsanlegg

Sandvolleyballbane

Strand kommune

Fjelltun skaterampe

Aktivitetsanlegg

Skateboardanlegg

Strand kommune

Skateboardbane Jørpeland

Aktivitetsanlegg

Skateboardanlegg

Strand kommune

Torghuset kulturbygg skaterampe

Aktivitetsanlegg

Skateboardanlegg

Strand kommune

Foreneset

Skianlegg

Skiløype

Strand kommune

Strandahallen

Skyteanlegg

Skytebane (inne)

Strand kommune

Leite skytebane

Skyteanlegg

Skytebane (ute)

Jørpeland skytterlag

Nordmarka leirduebane

Skyteanlegg

Skytebane (ute)

Strand Jegerforening

Leite skytebane

Skyteanlegg

Skytebane 100m

Jørpeland skytterlag

Leite skytebane

Skyteanlegg

Skytebane 300m

Jørpeland skytterlag

Strand travanlegg

Hestesportanlegg

Stall

Strand rideklubb

Tau rideanlegg

Hestesportanlegg

Stall

Ove Ståle Strand

Jørpeland ungdomsskole

Bad og svømmeanlegg

Svømmebasseng

Strand kommune

Strand sykehjem

Bad og svømmeanlegg

Svømmebasseng

Strand kommune

Strand vid. skole - tennisanlegg

Tennisanlegg

Tennisbane

Rogaland fylkeskommune

Strand travanlegg

Hestesportanlegg

Travbane

Strand travklubb

Foreneset

Idrettshus

Trenings-og kursenter

Camp773 Speider

Klippen aktivitetssal

Aktivitetssal

Trimrom/helsestudio

Strand pinsemenighet Klippen

Staaltun

Aktivitetssal

Trimrom/helsestudio

Staal Jørpeland IL

Strandahallen

Aktivitetssal

Trimrom/helsestudio

Strand kommune

Tabelloversikten er hentet ifra www.idrettsanlegg.no. Mindre justeringer er foretatt. Informasjon om anleggsenheter
anleggskategorier og anleggstyper er tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no.
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VEDLEGG 4

TILBAKEMELDINGER FRA ÅPENT MØTE OM KULTURPLAN
HVORDAN OG PÅ HVILKE OMRÅDER KAN KOMMUNEN STØTTE LAG
OG ORGANISASJONER?
•

Ei årlig samlig for alle lag og foreninger for gjennomgang og diskusjon. For å skape felleskap
på tvers.

•

Kommunen kan være en samarbeidspartner, ha en positiv holdning til tross for «minus» økonomi

•

Tilrettelegge lokaler

•

Penger

•

Kommunen samler inn informasjon om alle lagene, og sender ut felles katalog til alle innbyggerne

•

Tilrettelegge for samlinger for ulike lage og organiasjoner. Tema kan være: felles arrangement
og pengestøtte

•

Husleierabatt for lag og foreninger som vil bruke «kulturhuset»

•

Stipendordninger til nyskapende arrangement og aktiviteter

•

Tilrettelegging av anlegg. Positiv til forslag

•

Åpne kommunalebygg/anlegg utover vanlig brukstid

•

Gi tillitt og ansvar til brukere

•

Øknomiske rammer

•

Møteplasser/fasiliter/kontaktpunkt

•

Samarbeid om arbeid og stillinger

•

Skape forutsigbarhet

•

Hjelp til lokaler/områder for aktivitet

•

Økonomisk støtte til oppstart av nye aktiviteter

•

Gode planer slik at foreningern kan lage fremtidsplaner for aktivitet

•

Kulturkonsulent som fast kontakt til alle foreninger

•

Mulighet for støtte til nye/små klubber

•

Veiviser til foreninger og lag og deres tilbud på kummunes sine nettsider

•

Mange friviligeledere må slippe å skaffa økonomiske midler

•

Større løft som kulturhus, idrettsanlegg på Jørpeland og ny kirke på Tau.

•

Tilrettelegge, være døråpner, lage møteplasser for lag og foreninger med erfaringsutveksling.

•

JA kommune.

•

Ha oversikt over hva som finnes
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•

Økonomisk støtte

•

Bidra med lederopplæring

•

Gode lokaler

•

Ha samlinger der en viser at en setter pris på frivilligheten

•

Kommunen kan legge til rette for en kompensasjonordning, slik at det blir billigere å leie inn
tekniskutstyr og kvalifisertpersonell til forestillinger og konserter.

•

Ved nye org/tiltak må det ikke taes midler fra de eltablerte. Dette er demotiverende (spark i leggen) til de som har brukt mye tid på å bygge opp eksisterende tilbud.

HVORDAN TA VARE PÅ EKSISTERENDE TRADISJONER,
VÆRE NYSKAPENDE OG SYNLIG?
•

Tradisjoner: Støtte de som driver med å ta vare på tradisjoner

•

Skape nytt: Idedugnad i felleskap

•

Synlig: Oppdatert hjemmeside, Hva skjer?, fast infospalte i Strandbuen

•

Synlighet: aktiv god hjemmeside. Redaktør/sammarbeid med Strandbuen

•

I utgangspunktet åpen for alle forslag, hviske ut grenser mellom steder, lag og organiasjoner.

•

Alle kulturaktiviterer er like mye verd.

•

Forutsigbarhet og retningslinjer

•

Kulturkontoret/kommunen føles per i dag ikke som en natulig samarbeidspartner, vi driver på
med hvort samme hva kommune skriver i «fine planer». Så vi kan vel omtrent forsette som før,
bare gi oss svømmehall til våre poteniselle landslagssvømmere

•

Eldre personer må lære bort kunnskaper til de yngre. Håndverksteknikker. Finnes det håndverkstradisjoner som er spesielle for Strand?

•

Støtte opp eksempelvis tradisjon a) informasjon, B) lokaler c) økonomi

•

Legge «levende planer» idedugnad

•

Hvor er ungdommen?

•

Synlige planer, nettsider, lokalavis og Preikestolen (Kyrkja).

•

Nyskapende på nettsider, holde nettisder oppdatert, facebook, info.kanaler etc

•

Tilgjengelighet og imøtekommende

•

Gi positive tilbakemeldinger

•

Sørge for å bringe tradisjoner vider til yngre garde

•

Være åpene aktiviteter/arrangement - gi det en sjangse

Ubestemt innspill:
•

Tema på møter kan være Hvordan drive en organiasjon

•

Staal vil være med å bidra.
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HVA KAN VI GJØRE FOR Å STYRKE KULTURLIVET?
•

Opprette Skatepark: lokalisering sammen med annen idrett. Ikke i sentrum. Kan skape skille
mellom ungdom

•

Nytt skoleområde TAU: skatepark i denne utformingsplanen. Flerbrukspark. Skating, håndball,
basket , sparkesykkel, sykkel. Familieområde med bord og benker.

•

Ønsker noe tilsvarende Mølleparken på Graham/Rosehagen området. På dugnad!

•

Sti til Glytte: Kan være oppnåelig for yngre og eldre

•

Bruke mer penger på frivillg, dugnadsbasert arbeid. Stimulere flere til å bidra til å ta verv. Dette
må kanaliseres riktig.

•

Svømmehall m 25 metersbane. Jørpeland svømmeklubb har mange aktive og flinke medlemmer.

•

Tilrettelegge arealer/lokaliteter. Hjelp i oppstarten. Sambruk av skoler

•

Bruke strandadagene til å prioritere alle deler av det frivillige kulturlivet.

•

Felles arrangementer i regi av kulturkontoret. Deltagere fra korps, kor, kulturskole

•

Økonomi

•

Øvingslokaler/praktisk tilrettelegging

•

Forutsigbarhet, rammer, retningslinjer, økonomi, plan

•

Veiviser på kommunens nettside

•

Svømmehall på Jørpeland

•

Mer kommunal støtte og oppmerksomhet til små klubber som sjakk og brettspill

•

Trenger nytt kulturhus på Jørpeland

•

Friluftliv: trenger gapahauker i Selemork, kuvika og Dalavatnet. Muligheter for å være på tur i
all slags vær.

•

Bedre info om tilbud som finnes. Viktig med gratis aktiviteter for å inkludere alle. Tilgang på
midler for å styrke eksisterende og starte nye aktiviteter.

•

Styrk biblioteket

•

Tilrettelegge øvingslokaler for scenekunst, kor, band osv

•

Samarbeid mellom organinsasjonene f.eks speiderne lærer barn i husflidslaget å spikke. Sikkert mange ting som kan skje på tvers av lagene uten at de overordnende målene forskyves.

•

Senke prisene i kulturskolen

•

Tilrettelegge for øvingsbinger for kor korsp og scenekunst.

•

Få oversikt over hvilke tilbud som finnes. Tenke vugge til grav tilbud.

•

Lett info på hjemmesiden til Strand. Info om støtteordninger.
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•

Lag og organisasjoner trenger møterom for sine møte. Møtearena for organisasjonen mot
kommunen. Ikke bare de som driver barne og ungdomsarbeid som må kunne søke økonomisk
støtte.

•

Ensidig på Jørpeland. Bare Staal og det de proiriterer. Trenger ny idrettshall. I dag er det ikke
mulig å stifte nye lag for voksne. Badminton, volleyball, basket for å nevne noe. Ikke kapasitet.
Får bare plass dersom det er barn og unge.

HVA TA VARE PÅ KOMMUNENS IDENTITET?
•

Ta vare på og sikre våre fantastiske friluftsområder som er MYE mer enn Jørpelandsholmen.

•

Sikre/Støtte “frivilligheten”

•

Gjensidig prosess: støtte/veiledning fra kommunen medfører reklame for kommunen.

•

Slagordet sammen for trivsel…….Skal dette etterleves må det tilrettelegges for alle lag og organisasjoner. Ikke bare fotball. Aller er ikke født med fotballsko på beina. Trivsel for alle!

•

Sammenlignet med andre kommuner oppfattes kommunen som dårligere. Satser mindre på
bredde enn andre, her er det KUN fotball som teller/gjelder, andre idrettslag blir ikke prioritert /
gitt oppmerksomhet.

•

Sammen om trivsel. Åpenhet. Samarbeid kommune og organisasjoner. Ta vare på frivillighet og
dugnad. Variert tilbud.

•

Ta vare på: småbygder, kulturlandskap, bedehus og kyrkjeliv. Turstier . Frivilligheten lag og organisasjoner.

•

Ta vare på kulturlandskap. Legge til rette for at de unge vil fortsette og drive gardene. Levende
bygd.

•

Strand kommune er ikke bare Tau og Jørpeland

•

Vi skal trives på alle arrangement

•

Lage musikkvideo. Motarbeide kommunesammenslåing. Sabotere Ryfast.

•

Best på turstier og topper

•

Flere arrangement i kristen regi

•

Identitet er mer enn et slagord

•

Jørpeland svømmeklubb er den eneste i fylket som ikke kan trene i lokalt 25 meters basseng.

•

Best: Mølleparkens venner, verkshotellet, Glassverkstedet. Å få til mye av ingenting

•

Korte reklame/filmsnutter der org kan vise sine arr.

•

Identitetseminar for alle

•

Gode og trivelige bomiljø med grønne områder.

•

Tilbud for alle og tilgang både innen kultur og idrett.

•

40 km fartsgrense på RV13 gjennom Jørpeland og lokale veier

•

Triveligere sentrum
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HVORDAN FÅ ET INKLUDERENDE KULTURLIV FOR ALLE?
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VEDLEGG 5

Referat fra møte
Behov fremover alle idrettslag kommunen
i Ståltun
Tirsdag 01.09.15 kl. 18.30

Tilstede:
Liv Turid Gjerde
Inger Marie G Fosse
Svein Gunnar
Vasstveit
Morten Mæle
Kjell Vidar Hantho
Jarle Helgøy
Ole Kristian Risa
Geir Danielsen
Anita Ellefsen Hus
Njål Sigve Seljeskog
Magnus Heskje

Strand Hestesport klubb
Strand Hestesportklubb
Tau Skole
MIL
Strand Karateklubb
MIL
Staal
Strand Kommune
Strand Kommune
Jørpeland Turn
Strand Idrettsråd

nestleder gjerde@havservice.no

svein.gunnar.vastveit@strand.kommune.no
morten.maehle@gmail.com

leder

vid-hant@online.no
jarle.helgoy@lyse.net

Leder

ole.kristian.risa@lyse.net
Geir.Danielsen@strand.kommune.no
Anita.Ellefsen.Hus@strand.kommune.no
njal.sigve.seljeskog@ria.no

Leder

magnus.heskje@dolphindrilling.no

Referat sendes til deltakere på møtet, representant for andre idrettslag i kommunen samt virksomhetsleder
kultur Anne-Kristin Sæther.

Møtet ble åpnet av Magnus Heskje med en kort orientering om Strand Idrettsråd. Har noen faste oppgaver som
fordele treningstid i kommunale anlegg og fordele økonomisk støtte fra Kommune og stat til idrettslaga i
kommunen. Styret i idrettsrådet er valgt blant medlemmer fra alle kommunens idrettslag som er medlem av
NIF.
På årsmøtet, april 15 til idrettsrådet ble det bestemt at vi skulle kalle inn alle idrettslag i kommunen til et
uformelt møte hvor vi kunne kartlegge behov som hvert lag har for anlegg og utstyr de neste årene.
Videre skulle vi se om dette kunne være et fora for å jobbe videre med dette i forhold til prioritet og videre
fremdrift.
Staal Jørpeland la frem følgende:
Trenger opprusting av friidrettsbanen.
Ny innendørs treningsflate for blant annet håndball. Sammen med andre idrettslag og skole er flerbrukshall et
alternativ.
Drift av anlegg. Staal disponerer i dag anlegg som er eiet av kommunen.
Midtbygden IL ser at det blir tyngre å drive da det er vanskeligere og vanskeligere å få tak i sponsorpenger.
Har anlegg som er gamle og som etter hvert trenger mer vedlikehold og oppgradering.
Ønsker sammen med Strand videregående skole tartandekke på løpebanen.
Ser på betre knytting av idrettsanlegget og fotballbanen på Rødlandsmyra. Bro over elva?
Strand Hestesportklubb
Trenger et ride anlegg og ønsket seg anlegget som i dag har ride hall og travbane. Dette anlegget brukes i dag til
garasje for båter og campingvogner.
Strand Karateklubb
Ønsker seg faste treningslokaler. Lokaler so det er forutsigbarhet fra år til år. Nå leier de tid i Tau Aktivitetshus.
Har bruk for lokale på min 2 x 10x10mmed normal takhøyde.
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Søker i dag hvert år om plass i Tau aktivitetshus. Får ikke alltid det samme eller til samme tidspunkt.
Ser for seg treningslokale som kan være til trening og sosialisering av sine medlemmer.
Jørpeland Svømmeklubb kunne ikke stille på møte med sendte en mail i forkant hvor de har stort behov for et
25m svømmebasseng til svømmetrening, svømmeopplæring. Anlegget som er i dag er for lite så mye av
treningen må foregå med leie av tid på Forsand. Svømmebasseng bør være i forbindelse med skole og de ser
dette for seg som del av en flerbrukshall.
Jørpeland Klatreklubb har behov for en klatrevegg og buldrevegg og ønsker det bygd i en flerbrukshall.

Idrettsrådet informerte om hvilke treningsflater som idrettsrådet fordeler treningstid på. Det er Strandahallen
m/skytebane i bomberom, gymsal i Jørpeland Ungdomsskole og svømmebassenget. Kriterier som
medlemsmasse, aktivitet, historie gir poeng ved tildeling. Ved stort press på treningstid skal idretter som ikke
trenger å være inne stille bakerst i køen for innetid.
Det ble her forestått å kunne ta med gymsal på Tau ungdomsskole i porteføljen som idrettsrådet disponerer.
Vi skal gjøre en formel henvendelse til kommunen om dette for å ha den flaten med ved neste tildeling.
Videre kom det forslag om at idrettsrådet skulle få til et samarbeid med stiftelsen Tau aktivitetshus for å se om
det og kunne være en del av porteføljen på en eller annen måte.
Videre ble det diskutert om det er andre ting idrettslaga i kommunen bør bruke idrettsrådet til. Kan de brukes
mer en d brukes i dag.
Kan det være av nytte dersom representant er på min et styremøte til hvert idrettslag i året for å informere om
sin virksomhet.
Møtet var så slutt etter mye god samtale hvor målet videre er å finne ut hva vi gjør videre.
Referatet sendes ut som sagt over hvor en ønsker en tilbakemelding fra alle lag for å se om noen behov her er
glemt.
Så vil det kalles inn til et nytt møte hvor veien videre vil bli satt
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VEDLEGG 6
DATO 16.10.2015
SIDE 1 AV 3

STRAND KOMMUNE – BYGG OG EIENDOM

MØTEREFERAT
For:
Turstier og friluftsliv
Prosjekt: Kulturplan
Pr.nr.

Møtedato:
Referatdato:
Referent:

Tilstede:

Adresse / E-post:

FOR STRAND KOMMUNE:
Geir Danielsen – B&E
Anita E. Hus – B&E

geir.danielsen@strand.kommune.no
anita.ellefsen.hus@strand.kommune.n
o

EKSTERNE PARTER:
Agnas Eystberg – Strand og Forsand Turlag
Ivar Anton Nøttestad – Vesterlen Speiderkrets
Heidi Tveit – Vesterlen Speiderkrets
Arvid Langeland – Strand/Jørpeland speidergruppe
Ove Førland - Naturvernforbundet
Rune Folkvord - Naturvernforbundet
Espen Brekke – Norsk Folkehjelp
Ole Skår – Norsk Folkehjelp
Morten Næss – Norsk Folkehjelp

Agnas.Eystberg@oceaninstaller.com
post@vesterlen.no
post@vesterlen.no
arvid@langelandmodell.no
ove.sander.forland@lyse.net
rfolkv@online.no
espenb@npaid.org
oleska@online.no
morten.naess@nomac.no

Kopi til:

Adresse / E-post:

Arnt Ole Angelsen
Rune Søyland
Jarle Neverdahl
Peder Egeland
Strand Paintball
Egil Tjensvoll
Tor Marlow Barka
Lars Sigmundstad
Aleksander Amdal
Lars Hultin
Anne-Kristin Sæther

arnt.ole.angelsen@lyse.net
leder.strandforsand@folkehjelp.no
Jarle.Neverdahl@strand.kommune.no
pe@nordicbulk.com
post@strandpaintball.no
etjensvo@frisurf.no
tor.marlow.barka@lyse.net
larssigm@online.no
aleksander@enjoyhunting.no
lars.hultin@sr-bank.no
annekristin.saether@strand.kommune.no
Heidi.RyghBowitz@strand.kommune.no
Magnus.Heskje@dolphindrilling.no
odaagr@gmail.com
westersjo@hotmail.com
sveinung.fjelde@lyse.net

Heidi Rygh Bowitz
Magnus Heskje
Oda Grødem
Odd Westersjø
Sveinung Fjelde

Pkt. Tekst
1
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21.09.2015
21.09.2015
Anita E. Hus

Formål med møtet: Friluftsliv og turstier
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Ansv.:

Frist.:

B&E

Sept

Det er ønskelig å kartlegge hvilke turstier som skal prioriteres i Strand
mht. rydding, merking, informasjonstavler, etc.
Hvor mange turstier skal prioriteres?
Hvem skal det merkes for?
Skal det være ulik vanskelighetsgrad?
Hvem skal ha ansvar for turstiene?

B&E

Okt 2015

Dette skal være Strand kommunes hoved turer som skal være trygt
merket og trygge for alle å benytte. Turene legges ut på UT.no, og
markedsføres på kommunens hjemmeside. Evt. lage kart med alle
turene eller kartutsnitt fra hver tur.
Aksjon: Bygg & Eiendom utarbeider et forslag til stier basert på
hovedutfartsområdene i Stand, eksempelvis Holtaheia, Selemork,
Foreneset, Botsheia, Preikestolhyttaområdet, Tau, Jørpeland, Fiskå,
Bjørheimsheia, m.fl. Det legges vekt på ulike vanskelighetsgrader og
variasjon i utvalget. Turstiene skal merkes for alle, også turister som
ikke er kjent i området.
2

Skogsstier:
Skogsstiene inngår i lista over prioriterte turer: Longaneset, Selemork,
Hamrane/Bjørheimsbygd, Fiskå. Infoskilt oppgraderes på samtlige
skogsstier.

B&E

2015/20
16

3

Skilting:
Viktig med god skilting fra RV13 til sentrale turområder slik at turister
finner frem. Behov for infotavler om turstier i nærområdet ved
hovedutfartsområdene.
Turkasser:
Turkasse på toppene.

B&E

2016

Strand og
Forsand
turlag?
B&E

2016

B&E

2016

B&E og
Kultur.
Andre?

2016

4

5

6

7

8

9

10

Toalett:
Vurdere om det skal settes opp toalett ved de største
utfartsområdene.
Parkeringsplass:
Vurdere behov for opparbeidelse eller om det er tilstrekkelig med
parkeringsplass ved utfartssted.
Markedsføring:
Markedsføring på kommunens hjemmeside av hvilke tilbud som finnes
innenfor friluftsliv i kommunen – både kommunale tilbud og private.
Oppfølging av nettsiden er viktig.
Annet: Behov for utvidelse av skytebane/jegersenter i Nordmarka.
Utbygging av laksetrapp og tursti ved Jørpelandsvassdraget.
Innkommet som henvendelse pr. mail fra deltager som ikke hadde
anledning til å stille på møtet.
Konklusjon: Forslag tas med i det videre arbeidet med plan for kultur,
idrett og friluftsliv (kulturplan). Forslag til prioriterte stier danner
grunnlag for handlingsdelen til kulturplanen.
Annet: Stavanger turistforening vil i regi av Strand kommune
arrangerer kurs i merking av turstier. Sender ut egen invitasjon.
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2016

Strand
2015 og
jeger og
2016
sportsfiske
rlag + B&E
B&E og
2015
Kultur
B&E

29.
oktober
2015
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