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 ♥ Jon Eirik Finbak
Daglig leder, Kiwi Sola

– Da skal vi på sushirestau-
rant og kino– og så blir det en 
liten gave!. Vi pleier å markere 
dagen litt, som i fjor da vi var 

på restaurant.

 ♥ Camilla HErrEm
Håndballspiller

– Jeg tviler på at valentines blir 
feira her. Både Steffen og jeg 

kommer hjem sent. Gode mid-
dager har vi mye av uansett, så 
vi trenger ikke sette av èn dag 
til det. Tror vi begge setter pris 
på de hverdagslige tingene vi 

gjør for hverandre.

 ♥ Filip rossavik
Elev fra Tananger

- Jeg skal trene, også kanskje 
være litt med kjæresten min. 

Jeg skal ihvertfall sende henne 
en Valentines-Snap.

 ♥ GrEtHE myklEbust
Sola Gulv & Tak

– Jeg må innrømme jeg ikke 
er så flink til å markere dagen. 
Eimund og jeg reiser til Lofoten 

den dagen. Det er jo en slags 
markering, selv om det var 

tilfeldig.

 ♥ isa rott
Skoleelev fra Tananger

– Jeg skal på speideren, vi skal 
nok lære om fiske og knuter 

og sånt. Det er jo ikke så veldig 
romantisk kanskje.

Både Sola smaksfest, dragefesten 
og Skutefesten er på listen over de 
mest besøkte arrangement i fersk 
kulturbruksundersøkelse.

KULTUR: Den store kulturbrukunder-
søkelsen for 2018 ble offentliggjort tirs-
dag, og den baserer seg på spørreun-
dersøkelser blant innbyggerne i Sola, 
Stavanger, Sandnes og Randaberg.

Undersøkelsen er den fjerde i rekken 
og er blitt utført hvert tredje år siden 
2009. For første gang setter Sola Smaks-
fest sitt solide avtrykk i undersøkelsen. 
Matfesten, som ble åpnet for første gang 
i september 2016, er nå blant de mest 
populære arrangementene på Nord-
Jæren.

Fortsatt er det Gladmat som suverent 
topper statistikken, foran Tall Ships 
Races (kun i 2018, red, anm), Blink ski-
festival og utseilingen i Randaberg ved 
Tall Ships Races (også kun i 2018).

Skutefesten svært populær
Nuart, Maijazz, eventyruka i Sandnes, 
Byfest (Sandnes) og Utopia (Stavanger) 
følger videre på listen foran Sola Smaks-
fest og dragefesten på Hellestø.

Også skutefesten i Tananger i forbin-
delse med Tall Ships Races trakk mange 
publikummere, og skutefesten er der-

med inne på listen over de mest popu-
lære kulturarrangementene som inn-
byggerne i de fire kommunene har del-
tatt på.

Ifølge undersøkelsen har bruken av 
kulturtilbudene aldri vært så høy som 
nå. Interessen for kultur er stor, og folk 
er flinke til å oppsøke tilbud de interes-
serer seg for.

Strendene mest besøkt
Dette er noen av hovedtrendene som 
kan leses fra den siste kulturundersø-
kelsen som ble gjennomført av TNS 
Kantar/Norsk Gallup i slutten av 2018, 
på oppdrag fra de fire kommunene på 
Nord-Jæren, Stavanger, Sandnes, Sola 
og Randaberg. Undersøkelsen dekker 
det profesjonelle og frivilligere kultur-
feltet, idrett og friluftsliv. Den tar blant 
annet for seg oppslutningen om 43 for-
skjellige kultur- og fritidsarenaer og 22 
festivaler i regionen.

Innbyggerne er blant annet spurt 
om hvilke kulturtilbud de bruker i de 
fire kommunene. I Sola er det strendene 
og friluftsområdene som troner suve-
rent foran Sola kulturhus, museer, bibli-
otekene og ruinkirken.
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Sola smaksfest blant 
de mest populære  
kulturarrangementene 
på Nord-Jæren

POPULÆRT: Sola smaksfest har rukket å bli svært populær siden den ble 
arrangert første gang i 2016. (Foto: Arkiv )

Vil gi hundesenteret fem nye år
HUND: Eric Sandvold driver Sola Hun-
desenter AS i et nedlagt veksthus langs 
Tanangervegen nær Hagakrossen. Sand-
vold driver blant annet et dagsenter for 
hunder som rett og slett er en hunde-
barnehage. Sola Hundesenter ble eta-
blert for cirka fem år siden og fikk da 
dispensasjon til driften på en LNF-eien-
dom i fem år.

Vil ha ti år
Nå søker Eric Sandvold om forlenget 
drift på ti år. Omsetningen har økt bety-
delig disse årene, og et stort antall hun-
der er innom senteret i løpet av hver 
uke. Her får de både trening og sosial 
omgang med andre hunder. På hunde-

senteret har hundene tilgang til både 
en innendørs treningshall, oppstallin-
grom der hundene får hvile, samt fire 
mål utendørs område for trening og 
lek.

Søknaden har vært til behandling 
hos Fylkesmannen, som vil gi en dis-
pensasjon på nye fem år. Ifølge Fylkes-
mannen vil det å gi en dispensasjon på 
ti år være som å gi permanent dispen-
sasjon. Det mener Fylkesmannen ikke 
er ønskelig, etter som eiendommen er 
disponert til landbruk.
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