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Bok anbefaler 50 turer
ROGALAND: Av 50 anbefalte turer på Vestlandet, er 13 valgt ut i Rogaland
– i en ny bok fra frilansjournalist og forfatter Per Lars Tonstad (bildet) i
Stavanger. – Vestlandet har noe for alle. Alle må til Vestlandet, skriver
forfatteren. Han laget også den første boken i serien med turbøker fra Tun
Forlag, om Nord-Norge. Den kom i april og ble godt mottatt. Hver bok
inneholder turforslag, kart, faktastoff og bakgrunnsstoff for områdene.

fra deg alvoret

쐽 SKOLESTART: Bjerkreim har
ikke råd til å bygge ut Vikeså skule.
Flere firmaer har tilbudt nødløsning:
Brakker, også kalt «moduler», med
tre klasserom til skolestart 16.
august.

Tar Ogna og Nærbø først
HÅ: Jernbaneverket melder at reguleringsarbeidet for
nye krysningsspor i Hå vil starte i høst, etter at hovedplanen er godkjent internt. Først kommer nye
spor ved Ogna og Nærbø, men kryssingssporforlengelsen på Vigrestad vil få en annen framdrift,
opplyser Jernbaneverket i et brev til Hå kommune.

Oppdag band
på Ranglerock

GLEDER SEG: Ranglerock-sjef Omund Norheim har god tro på at over 1000
konsertgjengere kommer innom Bryne Mølle i løpet av helga.
Cornelius Munkvik tekst og foto

BRYNE: Musikk midt i fleisen. Det
er det du skal få på Bryne Mølle i
helga.
Ingen av de 17 bandene som i
løpet av helga skal spille på Bryne
Mølle er internasjonale bestselgere. De er dyktige musikere og
anerkjente innen sin sjanger,
men for mange av oss er nok flere
av bandene ganske ukjente.
Et av målene til den ni år gamle
Ranglerock-festivalen er å gjøre
noe med dette.
– Ranglerock er en festival
hvor folk kan oppdage band. Vi
inviterer band vi selv har sett og
som vi vet kan levere varene live.
Publikum, forhåpentligvis over
1000, skal få musikken midt i fleisen inne i det intime konsertlokalet, lover festivalleder Omund

Norheim, som selv spiller i bandet Svenssen.
Nytt for året er at det er konserter også torsdagen.
– Denne dagen skal stå i rockens tegn. De andre dagene har vi
mye forskjellig å by på. Her skal
det være spennende artister for
alle aldersgrupper, sier Norheim,
og legger til at festivalen har 18års aldersgrense.
– Vi byr på blant annet Torstein
Obrestad for det eldre publikummet. Joddski, hvor Tungtvanns
Jørgen Nordeng spiller, vil nok
appellere til yngre konsertgjengere, spår festivalsjefen.
For anledningen er Mølla pyntet i den reneste bestemor-stil.
– Vi synes det var koselig. Dessuten får det kanskje folk i et veloppdragent humør, vitser Norheim.

Kvitsøys nye hall åpnes i september
KVITSØY: 4. september åpnes
Kvitsøy sin nye aktivitetshall. 1.
august er fristen for å søke halltid. I forgår kom det inn et par
søknader, melder medarbeideren på sentralbordet. Kommu-

nens lag og foreninger har førsteprioritet. Enkeltpersoner, bedrifter eller lignende fra Kvitsøy kan
også søke om fast tid, men blir
prioritert bak.
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