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Nytorget

Kontroll av bystyrets 
vedtak    
  Side 3

Levekår

Blir det bedre i Bade-
dammen?
  Side 3

Er det lenge siden du har sett oss?

Eksempel på vår Komplett-serie:
Progressive briller fra kr. 1485,-

Lervig

For familier, med ny 
badestrand og barnehage.

    Side 4 og 5

Godt nytt frisørår!
Nye og gamle kunder ønskes velkommen. 

Jeg holder ennå lave priser, og er på Rosendal Sykehjem mandag 
og fredag, samt Øyane Bydelshus onsdag og torsdag.

Ring 99 01 31 90 for bestilling.
Bjørg Pedersen - Frisør

Fra salgsbrosjyren heter det at 
fra utsiden ser Bjellands her-
metikkfabrikk nr 10 stort sett 
ut som den har gjort siden 1910. 
Kjøperne kan velge mellom sti-
lene ”fabelaktig retro eller mo-
derne, hardt og fascinerende 
futuristisk”. Leilighetene har 
et bruttoareal på mellom 35 og 
42 kvm + en halv hemsetasje 
med soverom. I leilighetene 
tilbys ”slusedører i glass, høy-
glanset kjøkken, frekke stålde-
taljer, italiensk kjøkkendesign, 
epoxybehandlet betonggulv, 
helfliset baderom, gasspeis og 

flatskjerm-TV er inkludert 
uansett stilvalg. Og fra stuen 
kan man se rett inn i dusjen”.

Konseptet i Bjellands fabrikk 
nr 10 kommer fra Privatmegle-
ren Andersen & Partnere.
-Vi var tidligere en del av 
Postbanken, forteller Kjetil 
Andersen. –Vi satser på dyre, 
attraktive prosjekter, gjerne 
med sjel. Dette bygget har stått 
tomt siden 1982. Planene har 
vært mange men ingen har blitt 
realisert – før nå! Vi selger 13 
leiligheter fordelt på 2. etasje 
og loft. Resten av bygget reha-
biliteres med sikte på næring, 
f.eks arkitekter. I april kommer 
det 30 nye leiligheter for salg i 
Fabrikk 9, forteller Kjetil.
-Hvem er kjøperne?
-Det er to grupper. De som kjø-
per for å investere og leie ut til 
andre og så er det unge folk. 
-Hva annet er spesielt med dette 
prosjektet?
-Det legges inn fjernvarme fra 
Lyse og vannbåren varme i ra-
diatorovner.
-Og prisen?
-Cirka 40.000,- pr. m2. Leilig-
hetene blir solgt for mellom 1,3 
og 1,6 millioner pr. stk.

Populære leiligheter 
i hermetikkfabrikk
Søndag 12. februar var det visning på 
Bjellands gamle fabrikk nr 10 i Nedre Bane-
gate 5.   9 av 13 leiligheter ble solgt den første 

visningstimen. Leilighetene ble markedsført 
med ”boligrevolusjonen har startet: Litt skit-
tent. Litt industrielt. Litt rock@roll.” Bjellands kjente logo

Kjetil Andersen foran deler av interiøret som tilbys. 
Her er logoen til 
Fabrikk 10 på plass 
i gulvet som er i 
betong med epoxy-
belegg. Kjøperne 
kan få denne eller 
en selvvalgt logo 
strategisk plassert 
i gulvet.

Litt industrielt og litt skittent
selger godt.

Tre unge og nyutdannede spanske arkitekter vant konkurransen om beste forslag til utforming 
av en tomt i Lervig i Europans 8. konkurranse. Fra venstre Javier Yáñez, Ivan Capdevila og 
teamleder Vicente Iborra.

Unge arkitekter fra hele Europa har sett på Lervig med nye øyne og kommet med spenstige for-
slag til fremtidens bygging i området. 32 forslag deltok i konkurransen. Vinnerutkastet foreslås 
lav bebyggelse - tett som i en pingvinkoloni. Les mer side 8 og 9. 

Lave patiohus i Lervig?

Lacrosse

Hurtigste sport på egne bein. 
Les historien.

    Side 10
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       For egen regning
Heldige oss som får lov å bo på Storhaug!

Etter flere forespørsler fra Sigrid om å 
skrive ”for egen regning” var jeg nå tom 
for unskyldninger.  Hva i all verden har 
jeg, som slett ikke er noen skribent, å 
skrive om, som kan interessere andre, var 
den første tanken. Jo mer jeg tenkte på det 
jo klarere ble det for meg at å fortelle om 
hvor flott jeg synes det er å bo på Storhaug 
igjen, det var tingen.

Himalaia

Jeg er blant de heldige som fikk lov å trø 
barneskoene her, nærmere bestemt på 
selveste ”Himalaia” (i enden av Jelsagt).  I 
voksen alder gjorde jeg som mange andre, 
giftet meg og flyttet fra bydelen, men et-
ter atten år på Våland, Kampen og Tasta, 
var det bare å innrømme – nå ville jeg  
”hjem” igjen.

Gater fyllt av biler

Det Storhaug jeg kom tilbake til var både 
likt og ulikt det jeg reiste fra.  Det var lik-

som ikke så ”stort” lenger.  Som barn var 
det ikke ofte jeg beveget meg helt ned i 
den delen av Storhaug som jeg nå bor i. 
For da måtte vi krysse den trafikkerte 
Nymannsveien og det var ikke mor særlig 
begeistret for.  Så barndommens rike var 
helst på Storhaugmarken med tilliggende 
gater.  Ja, tenk vi lekte i gatene !!!  Når jeg 
i dag ser på de gatene som vi spilte bren-
nball og lekte gjemmeleken i, så er de så 
fyllt opp av biler at det ikke er mye plass 
for unger å leke der. Utviklingen har jo sin 
pris!  

Jobb på Cementen

Min første jobb i ungdommen var på Ce-
menten. Litt rart var det derfor da vi kjøpte 
leilighet i Lervig Maritim – midt på ”fer-
digbetongen”. Ja, for den lå der hvor min 
bolig i dag er.

Ta vare på nabokjerring

Selv om mye er  forandret  på de årene 
jeg var borte, så er det noe jeg synes er 
som før. Mennesker som bryr seg, både 

om sine naboer og om sitt bomiljø.  Det 
virker som om folk her har klart å ta bedre 
vare på det positive i ”nabokjerringa” enn 
mange andre steder.  Folk snakker sam-
men når vi treffes på gatene. Om vi er 
etnisk norske eller innflyttere fra andre 
land så har det ikke noen betydning. Her 
har jo Brodd IL gjort en formidabel jobb. 
”Idretten er fargeblind” – det virker som 
om dette er overført til resten av vårt lille 
samfunn også.

Endelig har vi jo også  fått vår egen id-
rettshall, så at vi bor i en flott bydel er vel 
ingen i tvil om!

Takk til Beate og Svanhild

Frivillighetssentralen på Storhaug må vel 
være den beste og mest velfungerende i 
byen vår. Dette kan vi i stor grad takke 
Beate og Svanhild for!

 Av Anne Marie Ervik, FrP

SEN RYDDEAKSJON 
– REN BYDEL

Uke 17
      

Store og små med kost og spade 
i bydelens uteområder rent vil ha det.

NYTT I ÅR!
SOPEUKER PÅ STORHAUG

Uke 16-17 i forkant og under Ryddeaksjonen
”Fei for egen dør og fortau”

Tøm sand i sort bossdunk i uke 16 og 17 
– følg egen tømmekalender.

OBS!  Sanden pakkes i vanlige plastposer før den legges i 
bossdunken. Fyll opp maksimum ¼ av dunken med sand. 

Hvis dunken blir for tung  
- fordel gateoppsopet til neste tømmedato

For spørsmål: 
ring Frivillighetssentralen tlf 51 56 15 85

Bydelsutvalget brukte lang tid 
på å diskutere gatenavn og hva 
en gatelenke er i.f.m. valg av 
gatenavn nær Ramsvig. Spørs-
målet var om Knud Sørnes vei 
skulle skifte navn på hele eller 
deler av veien. Espen Ruud (H) 
kom inn i stedet for Ingebeth 
Bergesen Himle (H) som var 
inhabil i saken.

Under behandling av saken ut-
talte Anne Marie Erevik (Frp) 
at bydelsutvalget har behand-
let flere gatenavnssaker og at 
mange beboere på Storhaug 
har måttet skifte gatenavn uten 
at det har blitt så mye oppstuss 

om det som i denne saken.

Geir Rolandsen (H) foreslo at 
den delen som tidligere hadde 
navnet Knud Sørnes vei skulle 
beholde det og at den nytilko-
blede del (i lenken) skulle få 
navnet Ramsvigkroken. Men 
dette forslaget falt. Flertal-
let mente at saken som var til 
behandling, var navn på hele 
veien (lenken)  og ikke en to-
deling.

Ved votering gikk 9 av bydels-
utvalgets medlemmer inn for 
å beholde dagens navn på hele 
Knud Sørnes vei.

Lang diskusjon 
om gatenavn

Den ekstraordinære general-
forsamlingen i Tou Scene AS 
valgte nylig nytt styre. 

Per-Harald Nilsson ble valgt 
til styreleder. Han er i dag kul-
tursjef i Sandnes kommune og 
daglig leder for Sandnes kul-
turhus. Tidligere har han erfa-
ring fra oppstart av kulturhuset 
Verftet i Bergen.

Som representanter for kunst-
nerne (A-aksjonærer) ble Gry 
Isabell Sannes og Pål Jackman 
valgt med Tore Renberg som 
vara. B-aksjonærene valgte Ca-
milla Veen og Kristin Gustav-
sen, med Bjarne Aadnesen som 
vara. Stavanger kommunes re-
presentant er Halvor Karlsen, 
kommunaldirektør for kultur 
og  byutvikling.  I   tillegg   ble 

Terje Eidsmo og Knut Birger 
Svihus oppnevnt fra kreditore-
ne. Forslaget fra valgkomiteen 
gikk enstemmig igjennom. 

Fire nye personer er gått inn 
som A-aksjonærer: Anne-Mar-
te Rygh, Kenneth Varpe, Geir 
Netland og Torild Wardenær. 

Fra websiden 
www.touscene.com.

Nytt 
styre for 
Tou 
Scene

Bildet viser de siste restene av 
den innvendige heisen i den gam-
le hermetikkfabrikken Merkantil 
som nylig ble revet i Støperi-
gaten. Her holdt også Gjøstein 
trykkeri til. Senere ble bygget 
brukt til verksted for blikken-
slager, diverse kontorer og utleie. 
Nå skal det bygges en tre-etasjes 
blokk med tilsammen 33 to-roms 
leiligheter. 

       Leder

Nytorget 

Det er februar og vinter og 
rett tidspunkt for å plan-
legge vårens og somme-
rens aktiviteter. Men ingen 
planlegger Storhaugdag 
på Nytorget. Tidligere ar-
rangementskomiteer har 
brukt mye tid, energi og 
penger på å tømme torget 
for biler før festen kunne 
starte. Bare en dag i året 
har øvre og nedre platå 
vært tom for biler og fullt 
av folk. Nå skal trærne og 
muren rives for å sprenge 
plass til et underjordisk 
parkeringsanlegg. Og så 
skal verneverdige hus ri-
ves for å skaffe plass til et 
midlertidig parkeringsan-
legg mens det permanente 
anlegget bygges. Det sier 
seg selv at det ikke blir 
plass til folk og fest på Ny-
torget i denne perioden. 
Når parkeringsanlegget er 
ferdig så blir det så fint så, 
sier planleggerne. Det kan 
jo godt være, men da er det 
lite igjen av akkurat det 
som vi er så glad i på Ny-
torget i dag.
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meglerhuset 
ottesen & dreyer

Statsautorisert eiendomsmegler MNEF

Tlf. 51 53 20 20

Selge bolig?
    Kontakt oss for et godt tilbud!

Folkemengden i området Ba-
dedammen har økt med 68%  
i perioden fra 2002–2004. 
Samtidig har barneandelen 
blitt redusert fra 11 til 7 pro-
sent. Andelen barn er nå la-
vest i Stavanger. Andel unge 
voksne har økt fra en tredel til 
halvparten av folkemengden 
og leiligheter med 1 og 2 rom 
har økt fra 40 til 56 % av bo-
ligmassen. 

I sak til Storhaug bydelsutvalg 
om levekår i Stavanger ble 
det konkludert med at Bade-
dammen har hatt en gunstig 
utvikling, men har fortsatt store 
utfordringer. Storhaug bydels-

utvalg tok saken til orientering.
 -Statistikkene fra den siste 
levekårsundersøkelsen og vir-
keligheten forteller meg at det 
skjer store forandringer i Bade-
dammen. Gjennomtrekken blir 
større, det blir mindre stabilitet 
og kortere botid. Området blir 
mer stereotypt og mangler mel-
lomgruppene. Med lite barn i 
området blir terskelen høyere 
for at folk tar kontakt med 
hverandre, forteller Hilde Noer 
Borrevik som bor i et av de 
flotte gamle trehusene på top-
pen av Ramslandsbjerget. 
 -Hva endrer seg?
 -Området har forandret seg 
sinnssykt på de årene jeg har 

bodd her. Jeg synes egentlig 
det er ganske morsomt med de 
store forskjellene på det gamle 
og alt det nye. All nybyggingen 
og opprusting av Badedammen 
og Kjelvene har gjort området 
mer attraktivt. Det fremstår 
som mer tiltrekkende. Vi har 
fått butikker. Prisene på eksis-
terende hus har steget på grunn 
av utbyggingene og at det er 
gunstig for oss som allerede bor 
i området. Men jeg synes det er 
grusomt å tenke på hva folk i 
dag må betale for å komme seg 
inn på boligmarkedet.
 -Hva skjer videre i området?
 -Uteområdet ved Store Blå 
kan bli veldig spennende. Vi 

har fått noen fine nye grønne 
flekker i området. Det er flott 
med utbyggere som Idun eien-
dom, de bygger ut for Hetland 
boligbyggerlag. Andre steder 
er det ikke laget så bra... Tre 
områder i nærheten er regulert 
men bebyggelsesplaner er ikke 
vedtatt. Området trenger større 
leiligheter og barnefamilier! 
Og så må det planlegges med 
minimum en parkeringsplass 
pr. boenhet. Området kan godt 
tåle høyhus hvis det bare gis 
romslig plass til luft og grønne 
områder og gode siktlinjer, av-
slutter Hilde.

Helge Solum Larsen (V) spilte 
en aktiv rolle under bystyrets 
behandling av reguleringsp-
lan for Nytorget forrige uke. 
Han er medlem av bystyret 
og kommunalstyret for byut-
vikling. Nå ønsker han en lov-
lighetskontroll av bystyrets 
vedtak om å sanere den gamle 
bebyggelsen på Nytorget som 
i planen kalles BS1 og BS2.

-Hva slags hus og bygninger er 
det bystyret har vedtatt å sanere 
på Nytorget?
-Området BS1 består av to 
bygninger, blant annet det hvor 
Kunstnersenteret holder til. BS2 
er hele kvartalet fra Nytorget og 
sørover langs Kongsteinsgata 
opp til Brødregata. Bygningene  
lang Kongssteinsgata er fra 
midten av 1800 tallet, og har en 
vakker fasaderekke. Midt inne 
i området ligger et svært gam-
melt hus, Nytorget 11 b, som 
er et av de eldste på Storhaug. 
Dette er kanskje egentlig en 
gammel gårdsbygning, sier 
Helge Solum Larsen.

Tap av verdier

-Hva synes du om vedtaket by-
styret gjorde?
-Vedtaket vitner om at respekten 
for kulturminnevernet ikke er 
stor nok i Stavanger nå. Trehus-
byen er et kjennetegn for Sta-
vanger, noe som skiller oss fra 
andre steder. Vedtak av denne 
typen sørger for at vi mister 
verdier vi aldri kommer til å få 
tilbake. Jeg synes dette er trist.

Tap av muren, trær og hus

-Hva innebærer vedtaket?
-På kort sikt betyr vedtaket at 

Nytorget blir sentrums største 
anleggsområde i årene som 
kommer. Det innebærer at Ny-
torget forsvinner slik det ser 
ut nå. Muren, trærne og byg-
ningene på sørsiden oppe på 
Storhaug rives. På sikt kan det 
komme et nytt bygg her, i opp 
til fem etasjer mot Nytoget der 
Kunstnersenteret ligger og fem 
etasjer på toppen mot Brødrega-
ta, forklarer Helge.

Lovlighetskontroll

-Hva er en lovlighetskontroll?
-En lovlighetskontroll er en mu-
lighet et mindretall i bystyret 
har til å få Fylkesmannen til å 
se gjennom om en sak er be-
handlet på riktig måte. I tillegg 
er det mulig for alle berørte på 
Storhaug som er uenige med 
denne planen selv å klage på 
vedtaket. Hvis man f.eks synes 
at man ikke har fått god nok in-
formasjon, at planen ødelegger 
eiendom eller at trafikken som 
kommer av de nye parkerings-
anleggene blir en belastning.

Ulovlig?

- Hvorfor mener du 
bystyrets vedtak 
er ulovlig?
- I  kommune
delplan for 
Stavan-
ger 

sentrum er det sagt i retningslin-
jene at ”utbyggingsmuligheter/
vern i kvartalene må avklares 
nærmere” og at ”Nytorget   reg-
uleres   til   offentlig plass/opp-
holdsarealer” samt ”det gamle 
politikammeret med tomt øst 
for dette, med bevaring av el-
dre husrekke.” I Kulturmin-
neplanen, vedtatt av Stavanger 
bystyre 29.05.05, er områdene 
BS1 og BS2 listet opp som del 
av kulturområde 28. Kultur-
minneplanens retningslinjer 
klargjør at disse områdene skal 
sikres gjennom regulering til 
spesialområder for bevaring. 
Bystyrets vedtak er gjort uten 
at disse viktige vurderingene er 
redegjort for i saksutredningen. 
Dette er ikke i tråd med Sta-
vanger kommunes overordnede 
planer, og dette vil det være 
veldig greit at Fylkesmannen 
sier sin mening om, avslutter 
Helge Solum Larsen.

Bedre levekår i Badedammen?

Lovlighetskontroll av 
vedtak om Nytorget

Fra Kongsteinsgata

Hilde Noer Borrevik
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-Skal det bygges nye familie-
boliger i byen må det være 
her. Det er en utfordrende 
oppgave, men jeg har respekt 
for utbyggernes ambisjoner 
og stor tro på at de lykkes, sa 
prosjektleder for arbeidet med 
bebyggelsesplan for Lervig 
Brygge, Kristin Gustavsen. 
En ny eierstruktur står bak en 
fremtidig utbygging av områ-
det mellom Lervig og Breivig. 
Området rommer bl.a. et nytt 
friareal på ca 10.000 m2. Det 
planlegges en stor variasjon 
av boliger, også lave familie-
boliger. De første boligene 
legges etter planen ut for salg 
våren 2007.

Arbeidet med bebyggelsesplan 
for området mellom Lervig og 
Breivig (felt BK1� - BK 23 og 
F6) starter nå og ideene ble pre-
sentert på et informasjonsmøte 
på Johannes læringssenter i 
slutten av januar. Tretti - førti 
interesserte og spørrelystne 

tilhørere møtte opp. Formålet 
med planen er i følge KAP å 
legge til rette for ny bolig- og 
næringsbebyggelse, barnehage, 
friområder og småbåthavn.

Båthavn, badeplass 
og fiskepir
- Den vedtatte reguleringsplanen 
viser en betydelig utfylling i 
området som samlet er omtrent 
så stort som fra Kulturhuset til 
Domkirken, forklarte Henrik 
Lundberg fra KAP (kontor for 
arkitektur og plan).

–De viktigste elementene blir 
møtet med sjøen som båthavn, 
badeplass og fiskepir. Det plan-
legges en ny grønn buffert mot 
sjenerende virksomhet og byg-
ging av mindre og lave hus i 
kontakt med bakken, familie-
boliger som får utgang rett ut 
i området. Det fører til at om-
rådet fortere setter seg og at 
mellomrommene blir bra. En 
overkommelig pris vil også ha 
positiv betydning.

Ny barnehage
Utbyggerne arbeider for at det 
nye grøntområdet nær båthavna 
i Breivig kommer på plass tidlig 
i utbyggingen og at de første 
familieboligene bygges inntil 
det. Her kan det komme en ny 
barnehage med plass til 110 un-
ger. Flere kommenterte at det 
hadde vært en fordel med lokalt 
opptak til barnehagen bl.a. for å 
minske biltrafikken.
 
Ny eierstuktur
-Det er nå to eiere i området 
som det er varslet bebyggelses-
plan-start på, fortalte Kristin 
Gustavsen. -Det største områ-
det eies av Lervig Brygge as, 
som igjen eies av Bo1 as (�0%), 
Leif Hübert as (�0%) og ABP 
Eiendom as (20%). Det minste 
området eies av Byggholt as. 
De har også kjøpt Stavanger 
Næringsselskap og skal utvikle 
resten av Lervig Maritim.

Støy, bråk og brutte løfter
Mange av de fremmøtte kom 

fra Lervig Maritim og var 
opptatt av støy, bråk og brutte 
løfter overfor beboere i dette 
området.  

-Ingen vil vel kjøpe noe som 
helst her med alt det bråket som 
nå preger området!

-Vi har hørt om folk som flytta 
inn på en fredelig søndag og 
våkna i sjokk mandag morgen 
til en hel uke med rabalder.

Både Kristin Gustavsen og 
Henrik Lundberg gav uttrykk 
for at de nye oppdragsgiverne 
for Lervig Brygge er svært be-
visste i forhold til at området 
skal være et godt nærområde 
allerede når de første beboerne 
flytter inn. Det innebærer en 
generell opprusting av området 
og en avvikling av sement- og 
betongindustrien. Tidspunkt 
for avviklingen er pr. i dag ikke 
avklart, men beboere og utbyg-
gere har felles interesse av at 
dette skjer så raskt som mulig. 

10 til 20 år fram i tid

Utbyggingen av området mel-
lom Breivig og Lervig vil skje 
i etapper, med mulig bygge-
start i 2007. Tidsperspektivet 
vil avhenge av etterspørselen 
i markedet og kan strekke seg 
over 10 - 20 år. Veier for anlegg 
og bolig vil sannsynligvis bli 
separert i byggeperioden.
–Først vedtas reguleringsplanen 
som inneholder max høyder, ut-
nyttelse m.m. Nå er vi kommet 
til bebyggelsesplanen som bl.a. 
viser bygningstyper. Vi regner 
med at det går ca ett år for å få 
planen godkjent. Vi ønsker mest 
mulg kommentarer til planen 
når denne kommer på høring - 
positivt og negativt., sa Kristin 
Gustavsen.

Flere fremmøtte gav ros for 
at det nå planlegges familie-
boliger. Andre roste at det ble 
holdt informasjonsmøte. –Vi er 
ikke vant til det fra Lervig Ma-
ritim, ble det sagt.

Slik kan det bli. Illustrasjonene viser de første ideskissene for Lervig brygge utformet av KAP, Code Arkitektur og Klorofyll Landskap. Venstre bilde viser utsikten fra en ny pir 
i båthavna i Breivig med utsikt mot en ny badestrand og nye boliger i forkant av det nye grøntområdet.

Lervig brygge for familier: 

Badestrand, barnehage og nytt friareal

Friområder mellom Breivig 
og Lervig bør henge sammen
De to friområdene i bebyggelses-
planen bør knyttes sammen med en 
grønn turveiforbindelse formet som et 
vegetasjonsbelte med plass til gruset 
turvei, frodig vegetasjon og med trygg 
adkomst til lekeplasser som gjerne kan 
legges i tilknytning til turveien.

Rogaland fylkeskommune ved regio-
nalutviklingsavdelingen har uttalt seg 
om varslet  bebyggelsesplan for områ-
det mellom Lervig og Breivig. I utta-
lelsen heter det at de grønne områdene 
i planen bør utvides slik at det på sikt 
oppnås et sammenhengende turstinett 
for utbyggingsområdet Urban Sjøfront 
og viser i den forbindelse til retnings-

linjene i fylkesdelplan for langsiktig 
byutvikling på Jæren.

Det må lages en risiko- og sårbarhets-
analyse for området og en støyfaglig 
utredning for å sikre at bebyggelsen 
plasseres og utformes slik at evt. støy-
skjermingstiltak i ettertid unngås. 
Grenseverdier for støy bør innarbei-
des i bestemmelsene.

Prinsippene bak universell utforming, 
dvs tilgjengelighet for alle, må legges 
til grunn både ute og inne ved plan-
legging av nybygg, heter det videre i 
uttalelsen.
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KRISTOFFERSEN
ARKADEN, TLF. �1 89 43 34

ARKADEN, TLF. �1 89 43 34
KRISTOFFERSEN

ALLIANSE
Vi tilbyr landets største utvalg av allianse

ringer, ørepynt, armbånd og kjeder til meget
konkurransedyktige priser.

Du finner alltids en anledning.

Vi tilbyr landets største utvalg av allianse
ringer, ørepynt, armbånd og kjeder til meget 

konkurransedyktige priser.

Mange vil si at det er en sann-
het med modifikasjoner. Andre 
vil absolutt føle seg hjemme i 
en slik beskrivelse. En ting er 
helt sikkert, skal en slik på-
stand kunne dokumenteres i 
geografisk fordeling for leve-
kår i Stavanger må tiltak settes 
inn. For mange betyr det økte 
bevilgninger, at økonomiske 
resurser må settes inn i diverse 
prosjekter. 

Nå er det en gang heldigvis 
ikke kun økonomi som teller. 
Politikere, planleggere, grunn-
eiere og beboere kan danne seg 
et felles bilde og forståelse av 
hva som er et godt bomiljø med 
en god blanding av mennesker 
i alle aldersgrupper og ulike 
livsfaser. Skal vi få til det må vi 
vite hva som er status pr. i dag, 
og planlegge ut i fra de skjevhe-
ter som eksisterer. 

I januar i år kom del 2 av rap-
porten levekår i Stavanger. Den 
kan blant annet fortelle oss at:
Storhaug har få barn i grunn-
skolen. Bydelen utvikler seg 
mot å bli en bydel for 20 årin-
ger. Badedammen har en andel 
med 4� % unge, og dette er en 
stigende tendens. Nær 40% 
av bydelens boliger er boliger 
i leieforhold. I store deler av 
Storhaug utgjør leide boliger 
flertall av boligmassen. 38% 
av Storhaugs boligmasse består 

av små boliger, andelen har økt 
fra 33% i 2002. 1 til 2 romsboli-
gene er i stor del knyttet til by-
delens nordre og østre deler.

Nå skal bebyggelsesplan utfor-
mes for det som i offentlige pa-
pirer kalles for ” Plan 178�B7 
bebyggelsesplan for området 
mellom Lervig og Breivig felt 
BK 14-24 Storhaug bydel”. Med 
utgangspunkt i det som kan le-
ses ut av levekårsundersøkel-
sen er det nå viktig at det satses 
på større leiligheter, med flere 
rom som kan huse en familie 
og som oppføres med livsløps-
standard. 

Boligene må være selveier. I 
utformingen må det legges vekt 
på at flest mulig av de boligsø-
kende får sine behov tilfreds-
stilt. Gode og solfylte rekrea-
sjonsarealer må sikres. Det må 
tilrettelegges for barnefamilier. 
Barn må sikres trygge og gode 
oppvekstvilkår.

Dette er kun en del av de tiltak 
som må iverksettes. Med en fel-
les innsats fra alle parter er jeg 
sikker på at Storhaug i fremti-
dige levekårsundersøkelsen vil 
skåre høyt og at vi i alle hense-
ender vil bo i, DEN ATTRAK-
TIVE BYDELEN. Noe jeg for 
min del mener jeg gjør i dag.

Geir Rolandsen (H)

Storhaug bydelsutvalg be-
handlet varslet bebyggel-
sesplan for området mellom 
Breivig og Lervig på sitt møte 
i februar. De var opptatt av at 
det må sikres gode solfylte 
rekreasjonsarealer med god 
tilgang til sjøen for allmenn-
heten.

I sitt vedtak viser bydelsutval-
get til rapport nr. 2 om levekår 
for Stavanger som sier at ande-
len små boliger i bydelen har 

økt fra 33 % til 38 %. De nye 
utbygningsområdene må mot-
virke denne tendensen. Det er 
derfor viktig med store leilig-
heter med livsløpstandard.

Videre i vedtaket heter det at 
parkeringsdekning bør være 
minst en parkeringsplass pr. 
leilighet og at nødvendig par-
kering for annen aktivitet må 
komme i tillegg. Bydelsutval-
get bemerket også at næringsli-
vet må tilpasses boområdet.

-Hvorfor er det viktig å bygge 
familieboliger?

-For å få et bedre bomiljø, sier 
Torgrim Olsen (A), leder i Stor-
haug bydelsutvalg. -Med man-
ge små leiligheter blir det stor 
flyttehyppighet. Dette medfø-
rer vansker med å skape stabile 
bomiljøer. Mange, særlig de 
unge, regner ikke en slik liten 
bolig som sin permanente. 

Storhaug, 
En attraktiv bydel

God tilgang til sjøen

Tett og lavt. Illustrasjon fra KAP.

Planområdet 
mellom Lervig 
og Breivig.

Den Uavhengige Sosialrådgivningen

DUS er et tilbud fra Universitetet i Stavanger som drives av sosionomstudenter. Vi kan 
hjelpe med spørsmål av økonomisk, sosialfaglig og personlig art. Vi yter ingen økonomisk 
stønad, men kan gi råd om rettigheter, og hjelp til formulering av søknader og klager. 
Ta kontakt for en uforpliktende samtale! 

DUS Stavanger Verksgt. 31, 2. etg. 4013 Stavanger
Tlf.: 51553626 Epost: stavanger@dusnorge.no
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Jelsagata 1 - 4012 Stavanger - tlf. 51 52 23 91

VI HAR TIPPING OG FLAX!

Åpningstider 9-21 (20) Søndag 12-20

NATURTERAPEUT
AKUPUNKTUR

Aase Marie Bowitz

Telefon 51 53 27 18 - 51 53 12 48
Jelsagt. �2, 4012 Stavanger

Familiefrisøren på Storhaug
Karlsminnegt. 91A * vis a vis Prix

Tlf./Fax: 51 52 58 55

www.john-dahle.no

El. Anlegg
Boliger
Næringsbygg
Alarm
Rehabilitering

Nybygg
Service
Forhåndspris/
Anbud

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10

Åpningstider
Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 9.30-1�

Tirsdag: 9.30-19
 Lørdag: 10.00-14.00

Bergelandsgt. 37, 

4012 Stavanger  

Tlf. 51 52 54 83

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av:

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg, 
skoler, fritidsbygg og boliger.

El. anlegg for messer.
VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM

LERVIKSVEIEN 22 - 4014 STAVANGER - TLF: 51 84 �3 20

Bydelens eneste

	 bakeri	og

	 konditori

Normannsgt. 38 - 4014 Stavanger - Tlf.: 51 89 01 56 - 51 89 01 54

Ryfylkegt. 22, 4014 Stavanger
Tlf 51 86 26 95 - fax 51 86 22 35

BYGGMESTER
TERJE FØRLAND
TELEFON: 51 89 05 88 - MOBIL: 917 ��107

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER

Alt innen rehabilitering.
Bruk din lokale byggmester!
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ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

HVIDING  
BEGRAVELSESBYRÅ AS
 Tlf. 51 82 00 50
Til tjeneste hele døgnet  
Transport i inn- og utland www.hviding.no
Vi gir alltid prisoverslag   post@hviding.no

Når personlig service 
ikke trenger å koste mere!

Støberigården
Tlf. 51 89 03 70

-Det var kjempekjekt at så man-
ge var inntressert i å være med 
på festen vår, forteller Astrid 
Haugland Larsen som er styrer 
i Vassøy barnehage. Onsdag 
15. februar var det innvielses-
fest og åpent hus i den nye bar-
nehagen.

- Enormt mange møtte fram. 
Det kom barn, foreldre, beste-
foreldre, slekt, venner og
mange andre av øyas befolk-
ning. Alle barnehagebarna var 
med og underholdt med sang 
og dramatisering. Flotte kulis-
ser hadde de også laget. Det var 
en kjempeflott fest!

Kommunen har drevet barne-
hage på Vassøy siden 19�8. 
Den har inntil nå holdt til i det 
over hundre år gamle skolebyg-
get på Vassøy.

- Vi flytta inn i den nye barne-
hagen ved årsskiftet og barneh-
gen ble utvidet fra to til fire av-
delinger. Vi er nå tilsammen 65 
barn og 16 voksne som holder 
til i den nye, flotte barnehagen 
vår som vil er veldig stolte av, 
forteller Astrid til bydelsavisa.

Foto: Hege Aadnesen 

Ny barnehage 
på Vassøy

Juledisko i hallen
Spreke klatrere 
under julediskoen 
som Brodd IL, Fri-
tid Storhaug 
og Norsk Folke-
hjelp arrangerte 
i desember.

Poesti 
Maren Østrem Nesse (14) 
har foreslått at det lages 
en poesi-sti langs turvei-
en fra Godalen til Breivig. 
Det kan bli en kulturell og 
innholdsrik turopplevelse. 
Poesti tavlene plasseres litt 
utenfor stien slik at de f.eks. 
gir en naturskjønn utsikt i 
tillegg. Hun ser for seg at 
lokale poeter og andre invi-
teres til å spre sitt budskap 
på 15 oppslagstavler og at 
innholdet skiftes ca en gang 
pr mnd. 

Maren vil bli invitert til 
møtet i Storhaug bydels-
utvalg i mars for å fortelle 
mer om sine ideer.
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Lervig: Fra industriområde ...

Flyfoto til venstre viser at avstanden fra sentrum til Lervig på Storhaug er liten. Oval sirkel til høyre på bildet viser konkurranseområdet for Europan 8. Flyfoto til høyre viser 
inntegnet konkurranseområde innenfor hvite streker. Her kan vi se hvordan deler av tomta i Lervig skal fylles ut langs Siriskjær. Det inntegnede blå området viser hvilket område 
konkurransedeltakerne har studert for å bli kjent med området. Illustrasjoner og foto er velvillig utlånt fra Europan 8 og Urban Sjøfront.

Tomta i Lervig 
I konkurransen ble tomta i Ler-
vig fremstilt slik:

Den ligger i utkanten av Sta-
vanger sentrum, i et tidligere 
industriområde som står over-
for en stykkvis transformasjon 
til bolig, kultur og nye nærin-
ger. Området er svært mangfol-

dig. Over tid har en rekke kul-
tur- og utdanningsinstitusjoner 
etablert seg her, og et kunst-
relatert miljø vokst fram, side 
om side med et økende etnisk 
og kulturelt mangfold. 

En betydelig andel grunneiere 
har sammen med kommunen 
etablert et utbyggingsselskap 
(Urban Sjøfront) og fremmet 

en reguleringsplan for hele 
konkurranseområdet. Konkur-
ransen etterlyser ideer for hvor-
dan de eksisterende fysiske, 
sosiale og kulturelle ressursene 
skal videreutvikles. Planer og 
arkitektoniske løsninger skal 
utforske høy tetthet og nærhet 
mellom funksjoner og brukere. 
Området trenger også forslag 
til offentlige, urbane rom og 

strukturelle sammenhenger, 
spesielt i.f.m. havnefronten. 

Spørmål man 
ville ha svar på:

-Hvordan ivareta sosial og kul-
turell variasjon?
-Hvordan utvikle gode offent-

lige plasser og byrom i det 
gamle inustriområdet?
-Hvordan oppnå en bærekraf-
tig utvikling?
-Hvordan få en god sammen-
setning av boliger og andre 
funksjoner?
-Hvordan oppnå en variert 
befolkningssammensetning 
–et område som også vil være 
attraktivt for barnefamilier?

Europan 8 

Europan 8 er Europas største arkitektur- og urbanismekon-
kurranse. Et område i Lervig er blitt sett på med unge euro-
peiske arkitektøyne.

 - Konkurransen ble lansert i mars 2005
 - 19 land deltok med tilsammen 74 tomter
 - For arkitekter og planleggere under 40 år
 - 3740 arkitektteam deltok
 - Norge deltok med fem tomter 
 - Tomta i Lervig var en av disse
 - Stavanger kommune og Urban Sjøfront 
  samarbeidet om deltakelsen
 - Konkurransetomta i Lervig omfattet et studieområde   
  på 12 ha (120 daa) og en prosjekttomt på 0,77 ha (7,7 daa)
 - Tomta eies dels av kommunen, 
  dels av Stavanger Tinfabrik as.
 - 32 forslag deltok i konkurransen om denne tomta.
 - Forslagene var utstilt på Tou Scene forrige uke

Vinnerutkastet og 31 andre bidrag ble vist fram på utstillingen på Tou 
Scene. 

Stavanger kommune og Urban 
Sjøfront inviterte �. februar til 
utstilling og miniseminar på 
Tou Scene for å presentere kon-
kurransen og vinnerutkastene 
til tomta i Lervig i Stavanger-
biten av Europan � konkurran-
sen. 

Cornelius Brekke fra Europan 
� i Norge innledet om konkur-
ransen, prosessen og juryens 
arbeid. Juryen har vært inter-
nasjonalt sammensatt med tett 
samarbeid over landegren-
sene. - Stavanger kommune 
har utmerket seg som en aktiv 
pådriver i prosessen for å bli 
med i konkurransen, sa han.

Utstillingen på Tou Scene viste 
bilder, illustrasjoner og tekst til 
32 forskjellige bidrag til Euro-
pan � - konkurransen omkring 
tomta i Lervig. De mange bidra-
gene kan gi verdifulle innspill 
for dem som skal planlegge for 
fremtiden i området Urban Sjø-
front. Vinnerutkastet “Beyond 
the horizon” er laget av Iborra 
Pallares Vicente med lands-
mannen Yanez Molina Javier 
som medhjelper. De holder til i 
Alicante i Spania. Deler av pro-
sjektet presenteres på neste side 
i avisa. 

Andrepremien gikk til franske 
Denis Gabillat, Alice Dietsch 

og André Guillaume for utkas-
tet “Infranature”.

Kristin Aslaksen fra utbyg-
gingsavdelingen i kommunen 
berømmet samarbeidet med 
Europan �, Urban Sjøfront og 
Husbanken som bidro med et 
tilskudd på kr 500.000,-. Vi har 
lyst å gå videre og gi vinnerne 
et avgrenset oppdrag i området, 
sa Kristin Aslaksen. 

-Det spanske teamet var her 
i hemmelighet søndag og så 
tomta for første gang. De ble 
ikke avskremt og har lyst til å 
gå videre, sa Kristin Gustavsen 
fra Urban Sjøfront.

Utstilling og miniseminar

Utsikt mot Møllehaugen

Utsikt fra Lervigskaia
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Juryens dom:
Juryen beskriver at vinner-
teamet introduserer en kom-
binasjon av horisontal og ver-
tikal boligstruktur i området 
som ulike måter å forholde 
seg til fjorden og bakken. Den 
lave patio-typologien utforsker 
forholdet mellom boligen og 
gata, og det å bo langs vannet. 
I hvert patiohus brukes taket 
for å artikulere og ramme inn 
himmelrommet. 

Ved å legge en liten del av 
boligen på takplanet får en 
også utsikt over havet. Mens 
patio-huset har direkte kon-
takt med livet i gata, gir tår-
net mulighet for å trekke seg 
tilbake fra byen og suge inn 
horisonten og havet. Den fore-
slåtte tårn-typologien, som er 
relativt slank, kan tilretteleg-
ges for ulike bolig- og kontor-
typologier. Energiøkonomiske 
løsninger, bruk av tre og flek-
sible boligstrukturer vektleg-
ges. Prosjektet utfordrer ved 
å tilføre området en ny type 
bomiljø med utgangspunkt 
i individets og fellesskapets 
behov.

Siv.ark. Rolf Skjelstad, Asplan

- Dette er enormt kjekt! Tenk verdien! 
Folk fra hele verden ser på området 
utenfra - med distanse. Dette i seg selv 
gir et voldsomt puff til oss som job-
ber med områdene på nært hold hele 
tiden! Jeg er imponert av Stavanger 
kommune! Stavanger er et spennede 
sted for arkitekter, uttalte siv.ark Rolf 
Skjelstad. 

- Og det er gledelig at det er et inter-
essant analyserende materiale vi får se 
som gir oss en forståelse av hva de ten-
ker. Og noen drar konseptet helt ut og 
viser det gjennom gode illustrasjoner. 

- Miljø og økologi er så selvfølgelig 
tilstede i flere av prosjektene. Og det 
jobbes med det sosiale. Det offentlige 
er tydelig til stede. Det brukes mange 
nye typer betegnelser og beskrivelser. 
Symboleffektene er tydelige. Som for 
eksempel med pingvinfilmen.

- Vinnerprosjektet viser at de forstår 
Stavangers kontrast mellom liten og 
stor skala. Og det er nytenkende. Pro-
sjektet deles inn i to hovedbolker med 
lave lameller og kvartalsstruktur. Selv 
ble jeg mest nysgjerrig på kvartals-
strukturen.

- Tre store utfordringer ligger i sjøen 
som premiss, industriens store struk-
turer og kvartalsstrukturene, kommen-
terte Rolf.

- Jeg er fascinert av de frodige, skulptu-
relle rekkehus som trehus. Her er dratt 
frem det beste fra norsk trehusstruktur. 
Her vises opplagte kvaliteter som kan 
bli veldig flotte boliger. Det jobbes med 
belysning og materialer i kontrastene 
høyt og lavt.

- Innvendingene mot vinnerprosjek-
tet går på situasjonsforståelsen. Hva 
er kvalitetene med nærheten til sjøen? 
Er det ikke vinduer mot sjøen? Er det 
som de fortalte om i Kvernavik; Hvis 
ikke alle får se sjøen så skal ingen få 
se den! 

- Og så synes jeg det er mange merke-
lige uterom som ikke ser så gode ut. 
Boligene har større kvaliteter og større 
potensiale enn planen.

- Samlet sett er Stavangers deltakelse 
i Europankonkurransen et løft til å få 
folk i gang med nyskapende ting, av-
sluttet Rolf Skjelstad sine kommentarer 
med.

- Jeg har vært sterkt engasjert i byde-
len siden jeg flyttet hit i 1��6. Urban 
Sjøfronts tydelige intensjon for sin vi-
sjon er sentrumsutvidelse. Området 
har en urban og sammensatt bystruk-
tur. Det er ikke mulig å komme her og 
gjøre et enkelt grep som ikke tar vare 
på de mange eksisterende kvalitetene. 
Badedammen er etter mitt skjønn blitt 
et utrolig trist område som ikke har 
kombinert boligprogrammene med 
andre funksjoner mot de offentlige 
rom.

- Det spanske teamet viser klart evner 
til å bære fram noe unikt og framtids-
orientert. Prosjektet er bra og har et 
potensiale som er grensesprengende  i 
vår region. Prosjektet viser nytenken-
de og verdifulle ideer omkring ”hvor-
dan bygge i vårt klima”? En tett, lav 
struktur bygger på en bærekraftig 
pingvinideologi hvor man drar nytte 
av naboens varme. Det er et mor-
somt konsept hvor de også lar en lit-
terær tolkning av hermetikkmiljøet 
sette  preg på presentasjonsmaterialet 
og konseptbetegnelser. Prosjektets 
styrke ligger i den strukturelle opp-
finnelse og at de har fattet særpreget 
av et område hvor industrianlegg har 
vokst organisk fram over tid slik som 
Tou anlegget og Tinn fabrikken, kom-
menterte Siv Helen Stangeland.

- Prosjektet etablerer mindre ”com-
munities” eller enheter med boliger, 
service, offentlige rom og fine gang-
systemer av stier og gater som er halv-
klimatisert eller dekket med tak. Bo-
ligstrukturen viser lave hus med lys 
gjennom små gårdsrom.Grønne pro-
gram for sport og lek er vevet sammen 
til sammenhengende årer og felt som 
også forbinder større offentlige pro-
gram.

- Styrken i prosjektet er den varierte 
og sammensatte strukturen av offent-
lige rom av ulik skala og romlig kva-
litet. Det er interessant at de utfordrer 
prinsippet om at det må være sjøpro-
menade overalt og lar noen leiligheter 
ligge rett  i sjøkanten. Samtidig får 
alle leiligheter egen takterrasse hvor 
de kan se sjøen.

- Utfordringen i halvoffentlige rom er 
å lage tydelige og kvalitetsfulle over-
ganger mellom gate og bolig. Dette 
krever grundige studier av løsninger 
som kan fungere. Det har helt klart en 
verdi å bygge tett og lavt også i sen-
trumsområder som kan fungere bra 
for barnefamilier. Viktige spørsmål 
videre vil bli om tårnene kan byg-
ges med den foreslåtte høyden slik at 
spenningsforholdet mellom den tette, 
lave bebyggelsen og de høyreiste vo-
lumene kan opprettholdes.

Vinnerutkastet “Beyond the horizon” er laget av spanske Iborra Pallares Vicente med lands-
mannen Yanez Molina Javier som medhjelper. De holder til i Alicante i Spania.

Patiohusene i tre kan ha stor variasjon i typer og størrelser. Bolig-
kombinasjonen er også blitt kalt urbane bølger.

-Enormt kjekt!

... til lave patiohus i tre

Blandingen av gjennomsiktige og ugjennomsiktige materialer i 
taket kan gjøre hvert enkelt hus lysmessig unikt som f.eks. det 
svarte huset, zebra-huset, himmel-huset, lys-huset etc.

De spanske vinnerne vil plan-
legge BYEN som en urban 
fabrikk, livlig og intens, og 
henter sin design fra sjøen 
eller havet. Pingviner er 
flokkdyr som holder sammen 

i sine fellesskap eller samfunn 
for å holde på sin egen varme 
og dra nytte av andres. Boli-
ger foreslås samlet horisontalt 
i stedet for å stable dem i høy-
den.

To arkitekter ble på miniseminaret invitert til å komme med sine kommenterer til konkurransen og vinnerutkastet. 

Siv.ark. Siv Helen Stangeland, 
Helen & Hard
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meglerhuset 
ottesen & dreyer

Statsautorisert eiendomsmegler MNEF

Tlf. 51 53 20 20

Selge bolig?
    Kontakt oss for et godt tilbud!

Illustrasjonsfoto

Spillet er antagelig nord-Ameri-
kas eldste idrett. Blant indi-
anerstammer ble spillet brukt 
for å løse konflikter, helbrede 
syke og utvikle sterke og vi-
rile menn. Et spill kunne vare i 
mange dager og målene kunne 
være i kilometers avstand fra 
hverandre.

Cherokeene kalte sporten for 
krigens lillebror fordi den ble 
ansett som en meget god mil-
itær trening. Ett lag kunne bestå 
av hundre, ja til og med tusen 
spillere. Ofte kunne en hel by 
eller en stamme delta. Målene 
kunne være i kilometers av-
stand fra hverandre. En kamp 
kunne vare opp til tre dager. 
Siden de fleste spillerne over-
hodet ikke kunne komme i nær-
heten av ballen, konsentrerte de 
seg om bruke køllen til å skade 
motstanderen. 

Baggataway

Indianerstammen ”de seks nas-
joners iroques” kom fra området 
som i dag er det sørlige Ontario 
i Canada og staten New York 
i USA. De kalte sin versjon av 
sporten for ”baggataway” eller 
”tewaathon”. Spillet var 
mer organisert hos 
dem enn hos 
andre. De hadde 
12 til 15 
spillere på 
hvert 
lag 

og målene var 120 fot fra 
hverandre. Spillere fra enkelte 
stammer brukte to køller, en 
i hver hånd. Kvinner og menn 
konkurrerte innimellom på 
samme lag. Kvinnene hadde 
også sin egen versjon av sporten 
i noen områder.

Nytt navn: Lacrosse
De franske oppdagelsesreisende 
var kanskje de første europeerne 
som så baggatawy bli spilt. De 
syntes køllene lignet på en bis-
pestav (la crosse på fransk) og 
gav sporten ett nytt navn. 

På 1600-tallet ble foreskjellige 
typer av lacrosse spilt av minst 
48 innfødte stammer i hele sør-
Canada og i alle deler av USA. 

Franske   pionerer   begynte   å 
spille  på  1800 tallet.  Tidlig på 

1900 tallet  begynte europeere i 
Canada å spille sporten. 

De første skrevne regler
Montreal Lacrosse-klubb ut-
viklet de første skrevne regler. 
Det skulle være  12  spillere  pr 
lag og navngitte posisjoner som, 
mål, spiss, midtspiss, første for-
svarer, andre forsvarer, tredje 
forsvarer, senter, første angrep, 
andre angrep osv. De harde 
dyreskinnsballene ble ertsattet 
med en hard gummiball og det 
ble utviklet en kølle som passet 
bedre til å ta i mot og slå ballen 
med . 

Utbredelsen øker
Lacrosse var en olympisk sport 
i 1904 i St. Louis og i 1908 i 
London. Bare tre land, Canada, 
England og USA var repre-
sentert og Canada vant begge 

gullmedaljene. Det internasjon-
ale lacrosseforbundet  har  ar-
rangert  verdens-esterskap for 
menn siden 1967. Kvinnenes 
mesterskap startet i 1969 men 
ble i 1982 erstattet av kvinnenes 
verdenscup-turnering. 

I dag blir lacrosse spilt i flere 
og flere land verden over som 
Australia, New Zealand, Japan, 
Hong Kong, Sør Korea, Cana-
da, USA, Argentina og i 17 eu-
ropeiske land. 

Fra websider om lacrosse
Oversatt fra engelsk 
av Bjørg M Hansen 

LACROSSE
Hurtigste sport på egne ben:

Henrik Hatleskog Osmundsen, Jan Ragnar Frøyland og Trym Harald 
Øien.

Lacrosse er den hurtigst voksende idretten 
i Nord-Amerika for kvinner og menn i alle 
aldersgrupper. De sier om seg selv at de er den 
raskeste sport som eksisterer på to ben. I Norge 
ble det stiftet et lag i Bergen i fjor. To lag er på 
vei til å etablere seg i Oslo. Foreløpig er det ca 
8 interesserte spillere i Stavanger. Nesten nok 
til et lag. To ganger har spillerne vist seg fram 
på Kjelvene for å få tak i flere interesserte. 
Tre gutter i 16 års alderen og to voksne menn 
trente forrige søndag på Kjelvene.

Spillet kan sammenlignes med ishockey uten is. 
To lag skal ha ti spillere hver, tre i angrep, tre 
i midten og tre i forsvar pluss målvakt. Lagene 
stiller opp med ansiktene mot hverandre. Alle 
spillere har en ”lacrossepinne” med nett til å 
fange ballen med, kaste og score mot motpartens 
mål for å få poeng. Målet er litt større enn et 
ishockeymål. Hovedregelen er at ballen, med få 

unntak, ikke skal røres med hendene. Spillerne 
er godt utstyrt med hjelmer, hansker og annen 
beskyttelse. 

–Vi vil bli et offisielt team og søker etter spillere 
i alle aldre, menn og kvinner, forteller Bob Schei-
der som har tatt initiativ til etableringen i Sta-
vanger.  

-Jeg har spilt lacrosse siden 1979 og vært trener i 
flere perioder. 

–Mitt lag fra Frankfurt vant det tyske mesterska-
pet i 2002 og 2005, forteller Bob.
- Dette er et tøft fysisk spill, sier Ivan Karlsen. 
–Det går sinnssykt fort men det er en fantastisk 
kjekk lagsport. Jeg spilte en del da jeg bodde i 
Maine i USA, men det er over femten år siden. 
Jeg så en lapp som Bob hadde laget og tok kon-
takt med ham. Og her er jeg!

Historien om lacrosse

Interessert i lacrosse?
Kontakte Bob Scheider på mail 
bob_scheider@yahoo.com eller 
møt opp på neste visning av 
lacrosse på Kjelvene onsdag 1. 
mars eller søndag 5. mars kl 14.
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Opprinnelig het korpset Sta-
vanger guttemusikkorps og 
startet opp 1. mars 1911. Det 
var stor stas! Det var nemlig 
byens eneste korps ved star-
ten. Storhaug skolekorps er 
Rogalands eldste skolekorps 
og det 3. eldste i Norge. 

Opp igjennom årene har korp-
set vært på ulike turer og del-
tatt i krets og landstevner. Etter  
krigen har turen til landstev-
nene som regel vært kombinert 
med en rundtur som deltakerne 
har vært begeistret for. Første 
guttekorpsstevne var i Kris-
tiania i 1914 og første langtur 
gikk til Haugesund.

Den første dirigenten het Søren 
Berg. Han var sammen med 
skolebestyrer I. Godal og lærer 
Olav Engen initiativtakerne til 
det første guttekorpset og ledet 
dette i flere år. I 1960 ble det 
vedtatt at piker også skulle få 
være med i korpset og navnet 

ble endret til Storhaug Skole-
korps. 

I 2001 sto korpset i fare for 
nedleggelse. Men en iherdig 
innsats av noen foreldre klarte 
å snu denne trenden. 

Korpset anno 2006 består av 
50 medlemmer, inndelt i seni-
or, junior og aspiranter. De er 
en ivrig gjeng. 

Dirigent er Ola Koll Aune. 
Ansvarlig for junior og aspi-
rantene er Tone Stang Våland. 
Det er også et samarbeid med 
Stavanger musikkskole.  

Gjennom året er korpset med 
på ulike arrangementer som 
Kretsmesterskapet og konser-
ter og har ulike arrangemen-
ter selv. Korpsturer hører også 
med. 

95 års jubileet feires 18. mars 
med konsert i Vår Frues kirke 

(Hetlandskirken) kl 14 og vi-
dere feiring på Storhaug skole.
Om kvelden blir det fest på 
Bergeland bydelssenter for ve-

teranmusikantene, styret og 
andre voksne som er involvert i 
Storhaug skolekorps. 

Av
Katrine Paulsen
Styremedlem i Storhaug 
skolekorps 

Mange mennesker passerer 
nok baptistkirken ofte uten å 
vite om den. Men vi er i høy-
este grad levende og tilstede 
i Bergelandsgaten like ved 
tinghuset. Hver søndag er det 
gudstjeneste i kirken og alle 
er hjertelig velkommen. Guds-
tjenesten byr på sang, musikk, 

preken, bønn og kirkekaffe. Vi 
ønsker å ta hverdagslivet på al-
vor og forsøker å la det komme 
frem i for eksempel prekenen. 
Det er også tilbud om søndags-
skole for barna hver søndag. 
Ellers i uken er det ulike små-
grupper som kommer sammen, 
blant annet dansegruppe, bibel-

grupper og ungdomsgruppe. 
Vi har et tilbud til alle og alle 
slags folk kommer til vår guds-
tjeneste, unge og eldre, store 
og små. Vi er også et interna-
sjonalt fellesskap med folk fra 
blant annet Burma og Vietnam 
på gudstjenestene. 

Hvem er baptistene? 

Baptistene er en del av den 
store verdensvide kristne kir-
ke. Faktisk er baptistene en av 
verdens største kirkesamfunn 
utenom den katolske kirken. 
Baptistenes røtter strekker seg 
tilbake til 1500 tallet da vi fin-
ner de første spor av døpere i 
Holland. Det mest påfallende 
“tegnet” hos baptistene er nok 
også dåpen. Vi døper ikke 
barn, men de som tror på Jesus 
(ofte fra ungdomsskolealder) i 
et stort basseng fullt av vann. 
Dåpen er inngangsporten til 
medlemsskap i menigheten. Vi 
har ikke en bundet struktur i 
baptistkirken og derfor er bap-
tistkirkene veldig forskjellige. 
Likevel samarbeider vi om fel-
lessaker som misjon og skole. 
Baptistkirken nasjonal i Norge 
heter Det Norske Baptistsam-
funn (www.baptist.no). 

Baptistene i Stavanger 

I Stavanger har baptistene vært 
en del av bybildet siden 1913. 
Baptistkirken ligger i Berge-
landsgaten nr. 24. Den ble bygd 
så tidlig som 1893, men ble 
ikke baptistkirke før 1932. Den 
var i begynnelsen bedehus for 
Lars Oftedal-kretsen og senere 
Folkets Hus og kinosal. Det 
er også baptistkirker på Sola, 
Sandnes, Ålgård, Tonstad, Gy-
land, Haugesund og i Bergen. 

Det finnes mange kjente bap-
tister i verden, her kan vi nevne 
Jimmy Carter, Martin Luther 
King Jr., Billy Graham og her 
hjemme er nok den mest kjente 
Jan Erik “Autofil” Larssen. 

Budskapet baptistene vil spre 
videre er budskapet om at Jesus 
Kristus lever i dag og er opp-
stått, at kristendommen ikke 
er kjedelig og irrelevant, men 
spennende og meningsfull. 

Du er velkommen til baptist-
kirken! 

Baptistkirkens hjemmeside: 
www.baptistkirken.net 

 Bjørn Egeland (30)
 pastor i baptistkirken 

Bjørn Egeland.
Foto: Erlend Skarsaune

Storhaug skolekorps 95 år! 

Storhaug Skolekorps

VETERANER
OG 

DIRIGENTER
Det er fortsatt plass til 
veteraner og dirigenter 

som har vært med 
i skolekorpset! 

17. mai skal vi delta i 
folketoget og barnetoget 

sammen med 
skolekorpset.

Flest mulig veteraner 
oppfordres til å bli med!

Ta kontakt med  

Hildegunn Morken 
på mobil 920 69 781 

eller epost: 
morkenh@yahoo.no.

Baptistkirken 
-et levende fellesskap på Storhaug! 

Broddkafé 
hver 

torsdag fra kl. 

17.30
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-Riskafjord e nesten ein 
Storhaugbåd, innledet Erik 
Thoring. –Fra huset mitt på 
Øvre Blåsenborg konne eg 
se Riskafjord sige forbi i fast 
rute fem–seks ganger kver 
dag. Det gjørr någe me deg! 
Eg fekk et forhold te ein båd 
så eg nesten ikkje har reist 
me sjøl. ”Riskafjord II” gikk 
i fast rute mellom Stavanger 
og Riskalandet i 69 år fram 
til sin siste ordinære tur 31. 
oktober 1996.

Erik Thoring innledet om sin 
egen bok, Riskafjord kom sei-
lande – om båtene, bygda og 
byen i over 140 år, på møte 
i Storhaug historielag i for-
rige uke. Erik utga boka høsten 
2005 på eget forlag. 
 På trettitallet hadde bøn-
dene fra Riskalandet behov for 
å få levert melken sin til Frue 
Meieri. Og det var stort sett det 
Riskafjord var til å begynne 
med – en melkerute. Og så var 
det folk fra Riska som skulle 
på jobb i Stavanger. Etterhvert 
ble det mye trafikk også andre 

veien. Rutetrafikken før krigen 
var formidabel. Spesielt i pin-
sen. Folk fra Stavanger ville ut 
av byen. Mange tok Riskafjord 
til Riskalandet for så å traske 
videre på fjelltur til f.eks Vår-
livarden eller Bymarken.
 ”Hyttebyggingen hadde for 
alvor skutt fart på 1930-tallet. 
I tillegg til Usken, Li og Hom-
mersåk kom det nå opp et stort 
antall hytter langs hele strand-
linja fra Hommersåk til Vier 
og enda lenger inn i Høgsfjord. 
Hyttetomtene var billige. På 
den nakne steinheia på Sjølvik 
kostet ett mål hyttetomt 50 kro-
ner.” (side 64)
 Mannskapet ombord ble 
flinke til å bære! Byfolket kjøp-
te seg tomter og bygde hytter 
rundt anløpsstedene. Og hele 
og halve hytter ble transportert 
med Riskafjord.
 -Sjølvig ble kalt hytteområ-
det te Pedersgadå. Hyttene ble 
bygd av pianokasser, ja av det 
man hadde for hånden. Dette 
var miljøvern i praksis.
 Riskafjord II ble bygd i Gø-
teborg i 1864. Den er 25 m lang 

og 4,5 m bred. Opprinnelig ble 
den bygd for å betjene som-
merturister rundt Särö i den 
svenske skjærgården. I 1883 ble 
båten solgt til Halden og fikk 
navnet Olava. 
 Det var dårlig med rutebå-
ter i Riska-området på denne 
tiden. Det var mest private bå-
ter som trafikerte området, ofte 
med dårlig sikkerhet ombord. 
2. desember 1893 forliste en 
båt med 10 passasjerer utenfor 
Marøy – alle druknet. 

 A/S Riskafjord ble stiftet i 
desember 1913 og kjøpte båten 
”Ly” som fikk navnet ”Riska-
fjord” (seinere ”Viervåg I”).  
”Riskafjord II” kom til Hom-
mersåk i 1927 og var rederiets 
fjerde båt. Første styreformann 
var Mathias Clausen Høie som 
var seilskuteskipper fra Stavan-
ger. Det var mest  melkebønder 
med i styret fra begynnelsen. 
Skillet mellom 1.og 2. klasse 
som hadde vært på båten tidli-
gere ble opphevet – det var ikke 

noe for Riskabøndene! Båten 
hadde først tilhold på Baker-
bryggen, så på Fiskepiren og til 
slutt på Steinkarkaien. 
 Rederiet har hatt til sammen 
7 båter. Det har vært mange 
småulykker, men kun én stor, 
da båten ”Dunkå” ble rent i 
senk i 1923. Selskapet hadde 
også lastebiler. Etter hvert tok 
buss-tilbudet og seinere privat-
bilismen over mer og mer, og 
selskapet satte seg også i gjeld 
p.g.a. store ombygginger.

Riskafjord kom
seilande

I fem år har Naturvernforbun-
dets dugnadsgjeng reist til Store 
Marøy med små landstedsbåter. 
Vinterstid, når sør-austkulingen 
feier over Gandsfjorden, kan det 
være en utrivelig opplevelse. 
Derfor var det en stor lettelse 
da vi nylig fikk hånd om en 20-

fots livbåt som opprinnelig kom 
fra Tau-ferja “Solbakk”. Navnet 
“Marøyferjå” har altså mer enn 
én betydning!
 Livbåten er svært stabil og 
solid,  og har plass til inntil 
20 personer. Båten som er av 
typen Harding ble bygd i 1978, 

og har i ettertid fått installert 
en 8 HK Sabb dieselmotor. I 
vinter ligger båten i Østkanten 
Motorbåtforening i Breivik, og  
kanskje kan vi også ha båten 
der i sommer. Vi  håper nemlig 
at “Marøyferjå” kan brukes til å 
skysse Storhaugs barn og unge 
til flotte opplevelser på øya 
midt i Gandsfjorden. 
 Som de fleste andre frivil-
lige organisasjoner sliter Natur-
vernforbundet med anstrengt 
økonomi. Derfor har det vært 

svært oppmuntrende at våre 
medlemmer så langt har bidratt 
med i alt 15 000 kroner til kjøp 
av livbåten. Alle er hjertelig 
velkomne til å bli med på 
spleiselaget, ikke minst gjelder 
det bydelsavisas lesere. Vi har 
solgt 50 av i alt 150 andeler 
i båten, hver andel koster kr 
300,-
 Vil du være med å støtte en 
god sak, kan du betale for en el-
ler flere andeler til vår kontonr 
9685 10 51055. 

Ryddearbeidet på øya er ikke 
brakt helt i mål. I vinter skal vi 
rydde ferdig kystlyngheia som 
ligger på østsida slik at områ-
det kan svis av. Marøy beites i 
vinter av 15 nydelige villsauer, 
og Naturvernforbundet har ans-
varet for tilsynet med dyra, i 
samarbeid med Stavanger kom-
mune og to bønder fra Strand 
kommune.  

Erik Thoring
Dugnadsleder 

i Naturvernforbundet

Aktivt medlem i dugnadsgjengen, Asbjørn Simonsen fra Storhaug, er svært fornøyd med den solide og 
vakre “Marøyferjå”. Foto: Erik Thoring.

Marøy har fått egen “ferje”!

Riskafjord var en populær båt for tur- og hyttefolk. Bildet er tatt ved kaien på Uskekalven i 1994.

Referat Carolyn Fjeld
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Frivillighetssentralen formidler frivillig innsats 
mellom de som ønsker å motta hjelp og de som ønsker å gi hjelp.

I tillegg arrangerer sentralen forskjellige sosiale treff i samarbeid med 
andre organisasjoner og institusjoner.

NY FARGE PÅ TILVÆRELSEN? ER DU NY I BYDELEN?
Ønsker du  å lære noe nytt, Ønsker du å bli bedre kjent i området,
møte andre på tvers av kulturer -  trenger du informasjon om frivillige lag
oppdage forskjeller, men også likheter? og organisasjoner i bydelen?
Setter du også pris på en god latter? Ønsker du å delta i foreldre/barn gruppe?

KONTAKT FRIVILLIGHETSSENTRALEN, STORHAUG
MIDJORD BYDELSHUS

Tlf 51 56 15 85

Stiftelsen
PårørendeSenteret
PårørendeSenteret er en fri-
villig virksomhet med tilbud 
til pårørende av personer 
med rusproblem og/eller en 
psykisk lidelse eller spilleav-
hengighet. 

PårørendeSenteret har drifts-
avtale med Stavanger kom-
mune, Sandnes kommune og 
Helse Vest RHF. 

Vi tilbyr:

•Individualsamtaler
•Parsamtaler
•Familiesamtaler
•Ulike gruppetilbud
•Informasjon og rådgivning 
pr. telefon.

Du vil møte fagpersoner som 
har taushetsplikt og solid 
erfaring. Vi ønsker deg vel-
kommen til å ta kontakt.

Tilbudet er gratis.

Besøksadresse: 
Vaisenhusgt. 39 B
4012 Stavanger

Telefon: 51 53 11 11
Faks: 51 53 11 10

Hjemmeside: 
www.parorendesenteret.no
e-post:	 
parorende@
parorendesenteret.no

Åpningstider: 

Mandag 11.00 – 19.00
Tirsdag  09.00 – 15.00
Onsdag  09.00 – 19.00
Torsdag 09.00 – 15.00
Fredag   09.00 – 15.00
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NYTT BYDELSHUS :
Ikke nytt hus men forhåpentligvis nyoppusset og fint på Mid-
jord bydelshus. Denne våren starter oppussingen på huset og 
dette kommer til å påvirke mange aktiviteter og brukere på 
bydelshuset.

Huset skal pusses opp både utvendig og innvendig og uteom-
rådet skal rustes opp. Bydelshuset kommer til å bli helt stengt i 
denne perioden og det satses på en oppstart av dette arbeidet i 
april/mai måned. Går alt etter planen er arbeidet ferdig til opp-
start i august måned igjen.

Vi som jobber her blir fortsatt tilgjengelig på telefon og mail, 
men kommer til å ha kontorplass andre steder i bydelen. 

Fritid Storhaug har lokaler i Midjord bydelshus. Lokalene leies 
ut til grupper, organisasjoner og arrangementer. Vi har oversikt 
over fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper og kan informere 
om ulike tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

MIDJORD BYDELSHUS
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger tlf 51 50 89 96/98
E – post : midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no 
Senterleder : Gerd Hegge gerd.hegge@stavanger.kommune.no
Fritidsleder: Kalle Eide kalle.eide@stavanger.kommune.no 

LYST TIL Å JOBBE MED BARN OG UNGDOM 
I BYDELEN ?

Fritid Storhaug trenger flere positive, engasjerte, kreative og 
dyktige medarbeidere til vårt barne og ungdomsarbeid.
Er du sporty, har teknisk innsikt, er kreativ, ser på ungdom som 
en ressurs eller bare har lyst til å gjøre en innsats i bydelen, ta 
kontakt med Fritidsleder Kalle Eide så snart som mulig. 

  det skjer    det skjer    det skjer    det skjer    det skjer

Annonser på det skjer-siden er gratis for lag og foreninger i bydelen.  
E-mail: storhaug.bydelsavis@enternett.no 

KOMME SAMMEN  -  SNAKKE NORSK   
“Komme sammen” på fredager er et åpent tilbud for alle 

som ønsker å bli bedre kjent i  Storhaug bydel 
- på tvers av alder og kultur. 

HVER FREDAG KL. 11.30 - 13.00
MIDJORD BYDELSHUS, rom 103

Har du spørsmål ta kontakt med 
Frivillighetssentralen  tlf 51 56 15 85  

Historielaget på Storhaug inviterer medlemmer og andre 
interesserte til:

Program for våren 2006:

Onsdag 15. mars kl.19.30 i Bergeland bydelssenter
Ingeborgs tid: Om Ingeborg Bækholt 
og Stavangers nyere historie
ved Jan Gjerde

Onsdag 19. april kl.18 (NB!!!)
Oppmøte foran Midjord bydelshus  
Bydelsvandring på Midjord og Ramsvig: 
Hvorfor heter stedene det de heter?
ved Svein A Johnsen

Med forbehold om endringer.

Kontaktpersoner i styret:
Anne Torunn Braut, tlf. 51 89 34 18
Carolyn Fjeld, tlf. 51 89 02 88

www.storhaug-historielag.com

Frisinn   

Trim til musikk torsdag 
kl 19–20 i gymsalen på 

Nylund skole

Gymlek: 
barn fra 3–6 år 

sammen med voksen. 
Torsdag kl 18–18.45 i 

gymsalen på Nylund skole 

Instruktør : Hanne Nøland

Knossos 
tegne- og maleskole

Nye kurs for både barn og 
voksne starter på 
Midjord bydelshus 

mandag 20.2. kl 17-20

Mer informasjon på telefon 
41677773

VARDEN OG 
ST. JOHANNES 
MENIGHETER 
INVITERER TIL 

AKTIVITETSDAGER FOR 
1.-4. KLASSINGER 
I VARDEN KIRKE

Når Skolefritidsordningen 
(SFO) har stengt, inviterer 
Varden og St. Johannes me-
nigheter til aktivitetsdag i 
Varden kirke følgende dager 
våren 2006:

Fredag 3. mars, Nylund SFO 
har stengt, Storhaug elever er 
selvsagt velkommen

Tirsdag 18. april, Storhaug 
SFO har stengt, Nylund elever 
er selvsagt velkommen

Fredag 26. mai, Nylund SFO 
har stengt, Storhaug elever er 
selvsagt velkommen

Kirken er åpen fra kl 07.30-
16.30. Vi ber om at alle er til-
stede fra kl 09.00 til kl 15.00, 
på grunn av programmet. El-
lers er det fleksibelt når barna 
kommer og blir hentet. 

Maks 40 barn hver dag, de 
40 første påmeldte får plass. 
Påmeldingsfrist en uke før 
aktivitetsdagen. Påmelding 
skjer til Varden kirke på mail: 
varden.menighet@stavanger.
kommune.no, 
evt. tlf 51 91 71 43. 
Kontaktperson: Barne- og 
ungdomssekretær Margrete 
Stang Haualand. Pris: Kr 40,- 
per barn per dag som dekker 
lunsj og aktivitetsmateriell. 

DET SKJER
mye kjekt i Metodistkirka som ligger på hjørnet 

Hetlandsgata/Vaisenhusgata Vi ønsker velkommen til:

AKTIVITETSDAG mandager fra kl.17.30 til 19.00. 
(13.og 27.mars, 24.mars, 24.april, 8.og 22.mai)
Aktivitetsdag er en samling for barn i alderen 2-10 år sammen 
med foreldre, besteforeldre eller andre voksne. Vi har samlings-
stund, leker og hobbyaktiviteter og avslutter med kveldsmat.
BARNEKORET har flinke og ivrige unge ledere som synger, 
danser og spiller sammen med en sprudlende gjeng unge san-
gere. Alder: Barneskolealder.
Vi øver hver tirsdag fra kl.17.30 - 19.00! (Ikke i skoleferier)
UNG 13+ er ungdomsklubben som møtes ca. hver andre onsdag 
i måneden fra kl.19.15 - 21.00. (22. februar, 15. og 29. mars, 26. 
april, 10. og 24. mai). Uformelle klubbkvelder med spill, film, 
musikk, prat, kiosk og litt godt å spise!

Velkommen innom Metodistkirka på Storhaug!
Inngangen fra Hetlandsgata benyttes!

Café hver fredag 
fra kl. 19.30
Med program fra kl. 20.00
     
Filmer… Konkurranser...
Konserter… sang… ord om Jesus… 
Grupper.. Bordtennis.. Spill..
        
Fra 8.klasse og oppover

----

Lyst til å synge...? 

Nå har vi kor for alle
fra 7.klasse og oppover…

Velkommen innom 
   
Vi øver torsdager fra kl.18.00-20.00               
Spm rettes til Monika: 
92 43 43 68 eller embi@online.no
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