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-Sånn skal paviljongen på Ny-
torget se ut, sier Henrik Lund-
berg fra KAP (Kontor for 
Arkitektur og Plan). 

-Som illustrasjonen viser har den 
veldig mange bruksmuligheter. 
Byrommet på Nytorget kan 
brukes til langt flere arrange-
menter enn i dag - og paviljongen 
er en ny arena. Kanskje kan pavil-

jongen og bruken peke fremover 
mot det nye som vil komme, spør 
Henrik Lundberg.

Stavanger Arkitektforening fyller 
75 år i år og står for konkurransen 
om jubileumspaviljong på Nytor-
get. Lundbergs forslag vant.

-Når vil den stå klar? 
-Til åpningen av arkitektforenin-

gens jubileum den 21. mai. Vi job-
ber nå både med å løse detaljene 
og å gi paviljongen endelig form. 
Og så skal vi programmere aktiv-
iteter ut over de som skal være i 
regi av arkitektforeningen. Vi har 
innledet samarbeid med kunst- 
senteret men er også åpne for 
andres ideer. Paviljongen kan 
resirkuleres, de ulike delene kan 
gis ny bruk. 

Jubileumspaviljong

-Vår bydel og hele Stavanger har 
stor mangel på sykehjemsplasser. 
Hvordan kan vi få det planlagte 
sykehjemmet i Lervig større? 
Gjerne til hele 150 plasser. Med 
en slik størrelse kan vi slippe å 
bygge det påtenkte sykehjemmet 
i Emmausområdet, foreslo Terje 
Rønnevik på sist møte i Storhaug 
bydelsutvalg. 

Bydelsutvalget behandlet regu-
leringsplan for Lervig. -Nytt 
sykehjem er prioritert så høyt at 
planen kan bli vedtatt av bystyret 
allerede 9. mai, sa saksbehandler 
Frode Solheim. 
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De teller biler for å beregne 
trafikkstøyen. Studenter fra 
teknisk planlegging og urban 
design ved Universitetet i Sta-
vanger teller fra kl. 7 til 9 om 
morgenen og fra kl. 15 til 17 
om ettermiddagen. Tallene leg-
ges inn i en modell for å be-

regne støy ved boliger, skoler, 
barnehager og annen bebyg-
gelse. Kartet skal være ferdig 
første halvår 2012 og følges 
opp med handlingsplaner for å 
redusere støyen innen 30. juni 
2013. Tellestedene vises på kart 
på kommunens hjemmeside. 

Fluktstol 
i veikanten
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       Leder For egen regning

Ved en del anledninger i den se-
nere tiden har jeg vært litt frem 
på vedrørende aktiviteten til be-
boerforeningene på Storhaug, 
eller mer spesifikt SBS som står 
for Samarbeidsutvalget for be-
boerforeningene på Storhaug. 
Dette kommer også frem i et 
intervju i denne utgaven av 
bydelsavisen. Da jeg også fikk 
anledningen til å boltre meg i 
spalten ”for egen regning” vil 
jeg benytte meg av anledningen 
til å utdype dette nærmere.

Gjennom mange år har bydelen 
hatt stor glede av det betydelige 
arbeidet som er lagt ned i beboer- 
foreningsarbeidet. 

For å ta det sosiale først. Det er 
vel ingen som har tall på hvor 
mange grillfester og nabosam-
menkomster som opp igjennom 
årene er arrangert av en beboer- 
forening. Der nabolaget kan 

komme sammen for å bli bedre 
kjent og skape gode relasjoner 
på tvers av generasjoner. Blant 
de aktive foreningene har det i 
en årrekke vært tradisjon for å 
delta på Storhaugs versjon av 
”Vårens vakreste eventyr” den 
årlige ryddeaksjonen. Etter at 
nabolaget er ryddet rent skal 
det som seg hør og bør avsluttes 
med en grillfest. Da er bydelen 
klar for en ny sommersesong. 
Dette er verdier og aktiviteter 
som ikke kan verdsettes nok. 

Et annet eksempel er Storhaug 
øst beboerforening som i mange 
år hadde avtale med St. Svithun 
skole om lån av svømmebas-
senget fredag ettermiddag. Her 
kunne alle som ville komme 
og boltre seg. Av andre sosiale 
tilstelninger er det nok ingen 
som glemmer de årene som 
Storhaugdagen ble avviklet. 
Det var et SBS tiltak som viser 

hva som kan oppnås når alle er 
med og trekker samme lass. 

Det som i mange tilfelle er den 
utløsende faktoren for oppstart 
av en beboerforening er enten et 
ønske om en fysisk forandring, 
for eksempel gatetun, eller 
planer/tiltak som en er sterkt i 
mot. For ca. 15 år siden var det 
et sterkt ønske for mange og få 
rustet opp gaten utenfor husene 
sine. Det var allmøter, møte 
med landskapsarkitekter, møte 
med kommunen. Alle skulle ha 
et ord med i laget. I det hele tatt 
en interessant, men tidkrevende 
prosess. De prosjektene som 
ble realisert i denne proses-
sen var Vikedalsgaten mellom 
Sandeidgaten og Opheimsgat-
en. Sandsgaten opp til Ned-
strandsgaten. Nedre Dalgate fra 
blokken i Pedersgaten til Nor-
mannsgate. Samt oppgraderin-
gen av Frue plass. 

Dette er kun eksempler på ak-
tiviteter og fysiske resultater, 
og det viser hva som er mulig 
og oppnå. Hvis det skal bli ny 
aktivitet i SBS er det mange på 
Storhaug som må bli med og ta 
i et tak. Det beste var om de be-
boerforeninger som fremdeles 
er aktive tar initiativ til å gjøre 
noe. Vi i bydelsutvalget vil 
selvfølgelig være med og bidra. 
Da er det avgjørende at en ikke 
stivner i gamle former. Nye 
tanker og ideer må få komme 
frem. 

Med alt det viktige arbeidet 
som SBS og de forskjellige 
beboerforeninger har gjort, og 
som forhåpentligvis også vil bli 
gjort i fremtiden vil jeg avslutte 
med overskriften: 
HURRA FOR BEBOER-
FORENINGSARBEIDET! 
 
Geir Rolandsen (H)

Hurra for beboerforeningsarbeidet!

Bydelen Storhaug er kjent for 
stort beboerengasjement. De 
siste årene har det vært stil-
lere og Samarbeidsutvalget for 
beboerforninger på Storhaug 
(SBS) er knapt i live. Beboer-
nettsiden har knapt nyheter. 
Plassen utvalget hadde i bydels-
utvalget benyttes ikke lenger. 

Bydelsutvalgets leder, Geir Ro-
landsen (H) var tidligere leder for 
samarbeidsutvalget.

-Hva har skjedd?

-Det er nå ti år siden jeg var leder 
i SBS. Mye har skjedd etter det. 
Det jeg først og fremst vil trekke 
frem er internettsiden som så da-
gens lys for noen år siden. Den 
er bra og fungerte som en god 
informasjonskilde for bydelen. 
Den kan også brukes til mobili-
sering i enkeltsaker. Men tilbake 
til spørsmålet. Uten å kjenne til 
alle detaljer regner jeg med at det 
er det samme som har skjedd her 
som i så mange andre tilfeller. Et-
ter X antall år er det ønskelig at 
andre tar over stafettpinnen, da 
ingen står klar til å ta over risi-

kerer saken/organisajonen å lide 
en stille død. Nå må ingen misfor-
stå. Jeg er fullstendig klar over at 
det ennå er livskraftige og svært 
oppegående beboerforeninger på 
Storhaug. Det jeg savner er den 
funksjonen som SBS har/hadde 
som paraplyorganisasjon for alle 
beboerforeningene.  Slik det ser 
ut nå står bydelen i fare for å 
miste et viktig talerør.

-Hva ønsker du skal skje?

-Å få tilbake aktiviteten i SBS 
igjen. Det ville vært bra. Men jeg 
er ikke sikker på at gårsdagens 
løsninger vedrørende organiser-
ing, aktivitetsnivå og type aktiv-
iteter er morgendagens løsninger. 
Vi må sette oss ned i sammen og 
se om det kan være andre måter 
og løse denne saken på. Nye 
mennesker og miljøer må kon-
taktes for å få nye ideer og inn-
fallsvinkler.

-Hvordan kan bydelsutvalget 
støtte dette?

-Vi vil være behjelpelige med 
det vi kan ovenfor kommunen 

og kommunale instanser. Men 
noe av det viktigste er i mange 
tilfeller økonomi. Der kan vi 
hjelpe til igjennom bydelsutval-
gets tilskuddsmidler. Fristen for 
å søke om midler går ut 15. mars. 
I de siste årene har vi ikke fått 
mange søknader fra bydelens 
beboerforeninger. Dette er saker 
som jeg vil prioritere, sier Geir 
Rolandsen.

Mangler lokaler?
Vi ønsker å få en oversikt over lokale frivillige 
organisasjoner i Storhaug bydel som mangler 

hensiktsmessige lokaler til sin aktivitet. 
 

Kontakt Midjord bydelshus ved 
gerd.hegge@stavanger.kommune.no 

eller Storhaug Frivilligsentral ved 
sbakholt@stavanger.kommune.no.

Beboerengasjement

Geir Rolandsen

Bydelens 
hjerte
Regulering, rehabilitering og 
nybygging i de gamle industri-
områdene skjer stykkevis. Nå 
planlegges bydelens framtid i 
det sentrale området Lervig. 
Hvor stor plass skal settes av 
til sykehjem og til barn og ung- 
dom midt i levekårssonen 
Spilderhaug som har noen av 
de største levekårsutfordrin-
gene i bydelen. 
 På hvilken måte skal barn 
og ungdoms ønsker og behov 
ivaretas? Det enkle svar er 
ofte det beste: Spør dem! Og 
ta hensyn til svarene! Inviter 
dem til å planlegge arealer og 
dermed framtiden i sin egen 
bydel. Barn og unge som gjen-
nom planlegging får innfly-
telse vil også bry seg mer.
 Universitetsstudenter skri-
ver oppgave om Emmaus og 
vil kartlegge hva beboere øns-
ker i friområdet. Bare ved å 
spørre får man vite hva som 
ønskes.
 På Øvre Blåsenborg vil be- 
boerne ha aktivitetshus for 
barn og bedre grønne om-
råder.
 Badedammen har alt for lite 
grønne områder. Beboerne 
ber om støtte til park og mye 
mer grønt.
 Beboere engasjerer seg. 
Storhaugs hjerte banker.
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-Beboere fra Normannsgata 
og Nedre Dalgate forteller om 
urovekkende forverring av bo-
området. Vi må stå sammen og 
gjøre noe med det, sier Sonja 
Sjølie. Hun flyttet til Norge 
fra Tyskland i 2001 og uttaler 
seg på vegne av beboerne på 
Øvre Blåsenborg. I desember 
holdt hun et engasjert innlegg 
for lokalpolitikerne i Storhaug 
bydelsutvalg. 

-Hva har forverret seg?
-Narkotikahandelen har tatt seg 
opp. Beboere observerer handel. 
I Pedersgata har det dukket opp 
forsamlingslokaler med aktivitet 
mesteparten av døgnet. Store 
forsamlinger av folk har ”røy-
kerom” ute som stenger fortauet. 
Vi vil ikke ha strippeklubb i Love 
Shop. En bygning i Normannsga-
ta som er regulert til kontor og la-
ger fungerer i følge naboene som 
utested, nattklubb, bruktbutikk, 
bolig og ulovlig formidling av 
arbeidskraft. Ulovlig snikhybili-
sering og leilighetshoteller fører 
til mer gjennomtrekk, hærverk, 
fyll og søppel, forteller Sonja 
Sjølie. -Ingen vil ha det sånn! 
Hvem kan stoppe dette?

Beboere fra Normannsgata og 
Nedre Dalgate henvendte seg i 
brevs form til samarbeidsutvalget 
for beboerforeninger på Storhaug 
(SBS) om dette i oktober i fjor. 
Øvre Blåsenborg beboerfore-
ning kontaktet Storhaug bydels-

utvalg i november og i desember 
orienterte Sonja Sjølie og Bjørn 
Thomas Bache fra Øvre Blåsen-
borg beboerforening om forhol-
dene for lokalpolitikerne. 

-Hva har skjedd med saken siden 
oktober?
-Bydelsutvalget har bedt admi-
nistrasjonen å ta initiativ til et 
kontaktmøte mellom beboere og 
kommunen for å få løsning på 
problemene. Mer vet jeg ikke!

-Hvordan ble du talsperson for 
beboerne? 
-Jeg vokste opp i München. I 
2002 var jeg nyutdannet arkitekt. 
Det var vanskelig å få jobb i 
Tyskland. Siden faren min er 
norsk hadde jeg vært i Stavanger 
et par ganger som turist. Jeg 
søkte og fikk jobb hos Asplan 
Viak i Stavanger og var veldig 
glad for det!  Jeg kan vel bo i den 
lille byen et par år, tenkte jeg den 
gang. Min tyske samboer ble med 
til Norge. Nå trives vi og barna 
utrolig godt! Blant annet fordi det 
er så lett å bli kjent med folk.
-Hvordan?
-Naboer stopper opp utenfor hu-
set, sier hei, vil prate og bli kjent. 

Min samboer og jeg har felles 
interesse i klatresporten og i or-
ganisasjonen Bratte Rogalands-
venner har vi fått mange gode 
venner.

-Hvordan havnet dere på Øvre 
Blåsenborg?
-Vi leide mange steder, blant an-
net på Våland de første årene i 
Stavanger. Jeg var på visning i 
Tårngata i 2005 og falt pladask 
for beliggenheten på et berg, 
lyst og luftig og med utsikt. Den 
korte gåavstanden til sentrum 
er viktig. Huset var et nedslitt 
dødsbo. Lite var gjort de siste 
50 år. Min samboer er heldigvis 
tømmermann. Han sto på døgnet 

rundt de første tre månedene og 
da var halve huset ferdig! Resten 
har vi tatt etter hvert. 

-Hva liker du best i nærmiljøet?
-Kjekke naboer som vil ha kon-
takt og Kyviksmarka, St Petri 
kirke og tettlavbebyggelsen. Vi er 
ofte på Kyviksmarka med ungene 
som er 1 ½ og 4 år. Flere naboer 
har også små barn. Vi bruker le-
keplassen mye! Da jeg fikk høre 
om planene for utvidelse og kva-
litetsbedring av Kyviksmarka 
ville jeg vite mer og gjerne bidra 
det jeg kunne for å få planene rea-
lisert. I oktober hadde vi møte 
i beboerforeningen med nyvalg 
av styre og nå er det ny giv i bo- 
området vårt. I desember orien-
terte vi Storhaug bydelsutvalg om 
de mange negative utviklings-
trekk i nærområdet. 
-Hva kan gjøres?
-Bevis på at kvalitet tiltrekker seg 
folk er Ostehuset i Ryfylkegata.
-Hva med Pedersgata og Nytor-
get?
-Her er gallerier og take away, 
men ellers få brukbare butikker. 
Mange hus har stengte dører 
og vinduer. Det gir utrygghet. 
Bensinstasjonen tiltrekker seg 

mye bråk og uhygge. Rent by-
utviklingsessig syns jeg at det 
er feil å ha slik virksomhet i så 
små gatedrag som det er her. I de 
fem årene jeg har bodd her har 
ingenting skjedd på Nytorget. 
Parkeringsplassen er der ennå. 
Nytoget trenger en publikums-
trekkende funksjon. Jeg liker 
det som er gjort mellom St Petri 
kirke og Stavanger Aftenblad. 
Uterommet henger sammen nå 
selv om kirken kunne fått mer 
åpen plass rundt seg. Stavanger 
Arkitektforning skal stå for en 
utstillingspaviljong på Nytorget. 
Det er veldig bra! 
-Hva håper du skal skje fram-
over?
-Hva med en idé og designkonkur-
ranse og ny reguleringsplan for 
hele Nytorget? Blir det tatt or-
dentlig tak i Nytorget vil det gi 
positive ringvirkninger for hele 
Pedersgata og boområdene rundt. 
Og bydelsutvalget kunne invitert 
alle i Pedersgta til et felles møte. 
For å få en felles forståelse om 
hva som kan gjøres for å gjøre 
det trivelig og mer attraktivt for 
andre ved å opprette virksomhet 
og aktivitet som alle kan benytte 
seg av.
-Hva med huset på Kyviksmarka 
som barnehagen flyttet ut av i 
fjor?
-Kanskje en kombinasjon av 
aktivitetshus for barn og unge i 
tillegg til en kommersiell bydels-
kafé? Det ville gitt området mye 
liv hvis mange tok huset i bruk.

-Ulovligheter 
forverrer boområdet! 

Navn:    
Sonja Sjølie
Fødeår/sted:    
1975 i Frankfurt am Main. 
Oppvekst i München.
Sivilstand:    
Samboer, 2 barn
Bosted:   
Tårngata
Arbeid/sted: 
Østervåg, arkitekt 
i Asplan Viak

Hus med stengte dører og vinduer gir utrygghet. -Her vil vi ha aktivitetshus for barn og unge og kafé.

Tekst og foto: Sigrid Bækholt
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Arkipartner AS har varslet opp-
start av planarbeid for å tilret-
telegge for bygging av boliger i 
det omstridte området B1 mel-
lom Emmaus barnehage og lav-
blokkene i borettslaget Rosenli. 
Det er krav om detaljplan for bo-
ligområdet. 

Fristen for å komme med 
merknader gikk ut 9. februar.

-Varslingen nå går på at vi starter
opp arbeidet med bebyggelses-
plan. I neste omgang vil selve 
planen bli lagt ut til offentlig et-
tersyn. Konkret er vårt oppdrag

å utarbeide en plan for boliger 
slik det er vedtatt i gjeldende 
reguleringsplan, sier Helge 
Bjørnevik fra Arkipartner AS.

-Endelig antall har vi ikke før vi 
har gått dypere i prosjektet, men 
vil holde oss til det som er ved-

tatt i gjeldende plan. Eventuelle 
kommentarer til varsling blir 
tatt med i saken som blir lagt ut 
til offentlig ettersyn, sier Helge 
Bjørnevik.

Boliger i Emmaus planlegges av Arkipartner 

Mona Orstad Hansen er årets 
Stavangerkunstner. Tittelen til-
deles hvert år til en kunstner i 
Stavanger som er aktiv i byens 
kulturliv. 

Monas produksjon består både 
av grafikk og maleri. Hun var in-
itiativtaker til Rogaland kunst- 
senters Grasrota-prosjekt og 
kunstprosjektet Freeride, en 
utopisk bysykkelordning for 
Stavanger. Begge presentert på 
Nytorget. Mona er engasjert 
Storhaugbeboer og har atelier i 
Paradis.
-Hvordan er det å være Sta-
vangerkunstner?
-Det var veldig stas å bli valgt 

og motiverende at noen har tro 
på det en holder på med, sier 
Mona.

-Hva er planene framover?
-I år har jeg først en utstilling 
i mai på Kunstmuseet Kube 
i Åleseund og på Galleri Sult 
i august. Fremtidsplanen er å 
fortsette å jobbe med dette og 
utvikle seg. Jeg synes også de 
relasjonelle kunstprosjektene 
jeg har gjort har vært utford-
rende og spennende og kan 
tenke meg å jobbe videre med 
det, selv om det foles som det 
er maleriet som er hovedpro-
sjektet.
 

Stavangerkunstner

-Bildet hører med til en serie på tre bilder som ble laget med ut-
gangspunkt i fotografier jeg hadde tatt fra Finnøy. Det er ikke så 
åpenbart, men bildet er faktisk bygget opp av former tatt fra disse 
fotoene. Dette bildet er energisk. Det er et spekter av maleriske 
hendelser i det, det liker jeg, sier Mona Orstad Hansen.

Masteroppgave 
om Emmaus
Studentene Marita Furenes og 
Elin Vagle fra Universitetet i 
Stavanger skriver bachelor og 
masteroppgave om friområdet/
stranda i Emmaus. Stavanger 
kommune har bedt dem utføre 
en brukerundersøkelse for å 

kartlegge folks ønsker/visjoner 
og tanker for bruken av grøn-
tområdene. Park- og vei skal i 
høst lage mulighetsanalyse for 
området.

-Emmaus barnehage var svært 
positiv til å be foreldrene/
barna svare på det enkle spør-
reskjemaet vi har laget, fortel-
ler Marita. –Vi håper Rosenli 
borettslag og andre er like posi-
tive. Alle som har lyst å svare 
på hva de ønsker i området kan 
hente og levere skjema på Mid-
jord bydelshus eller kontakte 
oss direkte på mail eller telefon. 
Vi må få inn alle svar senest 
fredag 4. mars. 
 
Marita Furenes tlf 901 42 133 
epost: ma.furenes@stud.uis.no
Elin Vagle tlf 992 27 226 
epost: e.vagle@stud.uis.no

Badedammen Vel:

-Park ved sjøen
Parkeringsplassen for nåværende 
Aker Solutions og RIMI langs 
Badehusgata foreslås omregulert 
til grøntområde. Denne tomten 
har et fantastisk potensiale langs 
vannet med tilgang til den lune 
og historiske Svankevika. Her 
kan man i dag leie kajakker fra 
Ut i Naturen og padle rett ut i 
Byfjordens fantastiske øyrike. 
Dette er en av de siste ubebygde 
tomtene i området, og en av de 
siste sjansene til å øke andelen 
av grøntareal i Badedammen og 
i bydelen. 

Slik lyder teksten i brev som be- 
boerne i Badedammen sen-
der som merknader til kom-
muneplanen. De sender mange 
brev om det alle i hele Stavanger 
er unisont enige om: Bade-
dammen mangler grønne om-
råder. 

Badedammen Velforening ble 
stiftet i desember i fjor og vil mo-
bilisere samtlige beboere i områ-
det til å verne om fellesinteres-
sene til nabolaget. -Dette kan bli 
et unikt miljø ved å kombinere 
trivelig småbåthavn, grønne 
rekreasjonsområder og urbane 
møtesteder, sier Torunn Larsen 
fra velforeningen. -Innbygger-
tallet har steget fra 300 til 1300 
på ti år. Selve dammen ligger 
bare noen meter fra sjøen som 
den dessverre har mistet kontak-
ten med grunnet høyhusbebyg-
gelsen. Noe kan gjenopprettes 
gjennom et offentlig parkanlegg 
mot Svankevika, sier Torunn 
Larsen. 

-Hva vil du si til avisas lesere?

-Støtt våre grønne ønsker. Vi er 
også på Facebook. 

I brevene oppsummerer be- 
boerne situasjonen slik: 

De siste års levekårsun-
dersøkelser dokumenterer Sta-
vangers dårligste levekår i Bade-
dammen, med en urovekkende 
høy ungdomskriminalitet på 

15%, og byens hyppigste utflyt-
ting. Levekårsundersøkelsene 
viser dessuten en meget skjev 
demografisk fordeling, og by-
ens laveste andel barnefamilier. 
Rause gode parker og uterom er 
spesielt viktig for barn og unge.

Det er i disse dager nokså nøyak-
tig ti år siden den storstilte utbyg- 
gingen i Badedammen ble ved-
tatt. Sven Egil Omdals kronikk 
i Stavanger Aftenblad ble publi-
sert 6. mars 2001. Den het Adjø 
Stavanger velkommen Selmer-
stadt. Omdal stilte spørsmålet 
slik: 

Selmer skal få bygge et enormt 
laboratorium for varig byforand- 
ring på Verven. Hvorfor bryr vi 
oss ikke? 

... Sjefarkitekten i kommunen nek- 
ter å underskrive saksdokumen-
tene i protest mot det overgrep 
politikerne er i ferd med å begå. 
Under ledelse av Karl W. Sand-
vig fra Fremskrittspartiet gikk 
kommunalstyret for byutvikling 
den 1. mars inn for et forslag som 
kommunens egen fagavdeling 
karakteriserer som et sosialt eks- 
periment uten like i denne delen 
av Europa.
 ... Alt er blitt satt til side av politi- 
kerne i Fremskrittspartiet, Høy- 

re, Kristelig Folkeparti og Ar-
beiderpartiet, som med sitt 
vedtak den 1. mars, har erklært 
sin mistillit til de faglige vurde-
ringene til byplankontoret, sjef-
arkitekt Lise Storås og kommu-
naldirektør Halvor S. Karlsen. 
Dette er ikke en vanlig liten 
uenighet mellom ekspertene og 
politikerne. Her sier flertallet ja 
til et prosjekt som internt i kom-
munen omtales som «Murmansk 
terrasse».

Fra venstre Torunn Larsen, Åse Skarde Høiland, Geir Høiland, Tone 
Elin Grimstad, Preben Brun Hansen, Gunhild Seim og John Lilja.

10 år siden utbygging ble vedtatt
Skravert område foreslås omregulert til park.
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Støperigt. 2, 4014 STAVANGER
Telefon: 51 52 88 10 - Telefaks 51 52 88 17

Mobil: 464 25 841 - E-mail: blikkteknikk@innboks.com

El. Anlegg
Boliger
Næringsbygg
Alarm
Rehabilitering

Nybygg
Service
Forhåndspris/
Anbud

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10

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 63 20

Bydelens eneste

	 bakeri	og

	 konditori

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

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

Bistands- og støttesenter for kvinner og 
barn utsatt for vold

Senteret tilbyr individual-samtaler og gruppeopplegg både til 
kvinner utsatt for vold, og til barn som enten er vitne til eller 
selv blir utsatt for vold i familien.

Senteret holder til i Klubbgaten 5,
5. etasje, i Familievernkontorets lokaler. Tilbudet er gratis. 
Kontoret er bemannet mandag - fredag 8-15. 
Telefon: 90 84 43 64 - 51 50 80 77 - 51 50 80 76

ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

En ren fornøyelse

Vedlikehold av utearealer til faste priser og intervaller.

Advokatfirma Øverland Ans 
Kirkestien 2

4012 Stavanger          
Tlf.: 51 89 52 20

 www.advest.no

Årets
rydde-
aksjon
er fastsatt til uka etter påske fra 
tirsdag 26. - lørdag 30. april. 
Da samarbeider vi om å rydde 
parker, friareal, lekeplasser og 
eget nærmiljø. Har du nettopp 
flyttet til bydelen og vil engas-
jere deg i vårens ryddeaksjon? 
Ta kontakt med naboer, aktuell 
beboerforening eller Storhaug 
Frivilligsentral. Ungdom og fritid 
kan låne ut leker og spill til even-
tuelle arrangement etter endt ryd- 
deinnsats.  Dere kan også søke 
bydelsutvalget om tilskudd.

Vil du melde fra om områder du 
synes er spesielt ille? På kom-
munens hjemmeside (www.sta-
vanger.kommune.no) nederst til 
høyre finner du VOF (varsel om 
feil) for å registrere din melding.

I år vil det bli satt ekstra fokus 
på bolig-, industri- og friområder 
fra Badedammen til Ramsvig.

Med vennlig hilsen styringsgrup-
pa ved renovasjonen, natur og 
idrettsservice, skolene, Storhaug 
bydelsutvalg og Storhaug Frivil-
ligsentral.
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Hver tirsdag er det fokus på 
mamma og babyen er med! 
Atha Yoga holder til i en flott 
og rehabilitert musteinsbyg-
ning i krysset Avaldsnesgata 
og Støperigata. Nytt kurs i 
Mamma Pilates starter tirsdag 
22. mars. Denne våren tilbys 
en rekke forskjellige kurs som 
Mamma Yoga med babymas-
sasje, Senior Yoga for de over 
55,  Ung Yoga for ungdom 
mellom 13 og 17 og familieyo-
ga for foreldre og barn annen-
hver søndag. 

Les mer på www.athayoga.no.

-Redesign er noe jeg brenner for 
fordi det er utrolig gøy og fordi 
jeg ser viktigheten med gjen-
bruk. Jeg syr alle ting man kan 
tenke seg. Produktene jeg lager 
finnes det kun et eksemplar av. 
Hege Karlsen deler atelier med 
3 andre i Ryfylkegaten og selger 
blant annet på nettet fra sitt fir-
ma ReDoir. -Jeg begynte med 
hobbyen for noen år siden etter 
å ha sydd bunad til meg selv og 
min datter. Nå syr jeg på fritiden 

så fort jeg har anledning. Alt er 
gjenbruksmaterialer, men av og 
til med element av nye. Mate-
rialene finner jeg på Fretex og 
venner gir meg avlagte klær. Vi 
lever i et overflodssamfunn og 
jeg ønsker å lage noe vakkert av 
avlagte klær og tekstiler. Tanken 
på at brukt materiale kan brukes i 
en ny sammenheng gir gjenklang 
hos meg. I fremtiden kan jeg også 
godt tenke meg å holde kurs o.l i 
redesign, sier Hege Karlsen.

Redesign

Hege Karlsen (til venstre) gir Elin Rydningen gode råd om mulige nye 
kreasjoner (redesign) av hennes brukte tøy.

Mamma Pilates

-Ordningen for Storhaug har 
vart i fire uker og fungerer bra, 
sier Tor Egil Aukland og Bengt 
Geir Stangeland fra Renovas-
jon IKS. -Vi henter samme dag 
som bestillingen er bekreftet. 
Om nødvendig står vi på til 
seks om kvelden for å få hentet 
alt, sier Aukland.

Det er bare på Storhaug innbyg-
gerne kan bestille henting av 
grovavfall. Prøveordningen varer 
ut året. Grovavfall er det man 
ikke blir kvitt i vanlige bosspann 
eller i nedgravde containere. For 

kr 100 i året får man hentet bl.a. 
møbler, TV, kjøleskap, sykler, 
pappesker, avfall i rød boks, klær 
og sko.

Aukland og Stangeland kjører 
hver sin bil. Den ene tar restav-
fall. Den andre alt som kan lev-
eres IVARs gjenvinningsstasjon 
på Forus. 

-Vi er opptatt av at mest mulig 
kan gjenvinnes, sier Aukland. 
–De første ukene hentet vi mest 
restavfall. Nå går mer og mer til 
byttebua og det er bra! Når vi lev-

erer der står folk i kø og vil ha alt 
vi har med oss.

 -Hva kan folk gjøre bedre?
-Merke det som skal til byttebua. 
Hvis f. eks. en sofa skal dit så kan 
den ikke stå ute en dag i regnet. 
Da må den beskyttes til vi henter 
den. Klær til Fretex skal være 
sortert, rene og pene ellers går 
det til restavfall.

-Hva synes dere i det store og 
hele?
-Det er en takknemlig jobb, sier 
Stangeland.

-Vi treffer på veldig fornøyde folk som liker ordningen, sier Tor Egil Aukland og Bengt Geir Stangeland fra Renovasjonen IKS. 

Tjuvpakk
-Vi har bodd i Lervig i 4 år. I 
løpet av den tiden har vi fått 
stjålet 1 sykkel, fått ødelagt og 
hatt innbrudd i 2 biler og inn-
brudd i bod, alt i det samme 
lukkede garasjeanlegget. I 
desember ble all utvendig ju-
lebelysning stjålet. I flere av 
blokkene har det vært inn-
brudd. I vår blokk (D) ble det 
nylig knust rute i bil og inn-
brudd i en leilighet. 

-Hva vil du si til avisas lesere? 
-Vi ønsker at dere kunne skrive 
en advarsel til innbyggerne i 
Storhaug bydel, nærmere bes-
temt i Lervig boområde. Nå 
har vi fått nok av hele området. 
Vi lurer på om der bare bor 
kjeltringer og tjuvpakk der, 
sier Hilde Solsvik til bydels-
avisa. 

Grovavfall hentes
Henting bestilles via 
internett på: 
www.stavanger.kommune.no 
– velg ”Renovasjon og avfall”
–“Henteordning for grovavfall”. 

Der finner du et enkelt 
bestillingsskjema. 

De som ikke har internett-
tilgang, kan alternativt ringe 
Renovasjonen IKS på 
tlf. 51 800 800, eller Stavanger 
kommunes servicetorg på 
tlf. 04005. 

Det nye uterommet mellom St Petri kirke og Stavanger Aftenblad er gitt navnet Ajax-parken. Alle foto: Sigrid Bækholt.
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Vil ha større 
skateareal
Stavanger Skateklubb har sendt 
en lang begrunnelse for utvidelse 
av skatearealet i Multifunsjonelt 
Idrettsanlegg som planlegges 
i Lervig. De mener det er mel-
lom 3000 og 5000 skatere i 
kommunen. Hallen de nå dispo- 
nerer i Ryfylkegata har 700 kvm 
skateareal.  I programmet for det 
planlagte Multifunksjonelle Id-
rettsanlegget er det avsatt 1000 

kvm til skatehall. Skateklubben 
forslår at dette arealet økes til 
1500 eller aller helst til 2000 m2 
og at de 500 kvm som er planlagt 
til BMX bør kunne åpnes opp 
slik at alt kan brukes samtidig 
på store arrangement. Skateklub-
ben foreslår også et tilleggsareale 
på 200 kvm til toaletter, resep-
sjon, lager, verksted og hvilerom. 
Klubben beskriver en eksplosiv 

økning i skateinteresse, spesielt 
i yngre årsklasser ned til 10 år, 
mens nåværende hall er designet 
for eldre aldersgrupper. En ny 
hall bør ha så store arealer at alle 
aldersgrupper kan være der sam-
tidig men litt mer ved siden av 
hverandre. Da vil det ikke være 
nødvendig med aldersbegrens-
ninger i skatetiden og alle vil få 
skate oftere.

Ivrige skatere i alle aldre skatet fra Kjelvene for å åpne Stavanger 
Skatehall i Ryfylkegata 61a i 2009.

Nytt sykehjem i Lervig

-Byggevolum 
bør økes
Terje Rønnevik (Ap) hadde 
en aktiv rolle i bydelsutvalget 
da det planlagte sykehjem-
mets størrelse, den påtenkte 
barnehagens plassering og den 
sammenhengende grøntstruk-
tur i plan 2218 ble diskutert på 
møtet i januar. Noen av hans 
forslag ble etter diskusjon til 
slutt enstemmig vedtatt. 
  
-Det er flertall i bystyret for at det 
planlagte sykehjemmet i Lervig 
skal romme 120 plasser, sa Terje 
Rønnevik. Rønnevik sitter også 
i det planlagte sykehjemmets 
romprogramkomite. -Mens det 
skjer ombygging og forbedringer 
av andre sykehjem, blant annet 
Våland, skal beboerne derfra 
overføres til Lervig. Tosengsrom 
bygges nå om til ensengsrom, 
og for å få reell vekst i antal-

let sykehjemsplasser, må derfor 
Lervig bli så stort som mulig. 
Vår bydel og hele Stavanger har 
stor mangel på sykehjemsplasser. 
Hvordan kan vi få sykehjemmet i 
Lervig større? Gjerne til hele 150 
plasser. Med en slik størrelse kan 
vi slippe å bygge det påtenkte 
sykehjemmet i Emmausområdet, 
foreslo Terje Rønnevik.
  
Rønnevik sa at det er positive 
signaler fra både Arbeiderpar-
tiet, Høyre og Venstre om at de 
vil gå inn for utvidelse av arealet 
når saken kommer opp i kommu-
nalstyret for byutvikling. -Det 
foreslåtte plassareal mot Hauge-
sundsgata er neppe stort nok for 
så stor økning i byggevolum. Nå 
må vi ta alle virkemidler i bruk 
for å få mange borom i det plan-
lagte sykehjemmet. I valgets kval 

må vi være villige til å flytte på 
f eks det foreslåtte legesenteret. 
Noen meter å gå fra eller til har 
neppe den store betydningen, sa 
Rønnevik.
  
Rønneviks forslag om at arealet 
avsatt til sykehjem økes for å få 
flere beboerrom ble enstemmig 

vedtatt. Forslaget om å vurdere 
alternativ plassering av lege-
senter ble vedtatt med stemmene 
fra Ap, H, Frp, KrF og SV. Roar 
Houen (V) og Tone Brandtzæg 
(H) stemte mot forslaget.
  
Rønnevik fikk hele bydelsutval-
get med seg på vedtaket om at en 

overordnet grøntstruktur må pri-
oritere sammenhenger og forbin-
delser mellom ulike områder. 
Primært ønsker bydelsutvalget 
at området som nå foreslås regu-
lert til barnehage/bolig skal være 
regulert til friområde, og ber om 
ny vurdering av behovet for plas-
sering av barnehage her. 

Terje Rønnevik (Ap) peker på området hvor det nå planlegges nytt sykehjem. -Det bør være så stort at vi 
ikke trenger bygge i Emmaus, sier han.

Brannstasjon eller svømmebasseng?
Et av de viktigste områdene 
for bydelens framtid planleg-
ges nå. Hvor skal nytt syke-
hjem ligge? Hvor stort skal det 
være? Skal det ha eget lege-
senter, kjøkken og bibliotek? 
Hva med brannstasjon? Eller 
svømmeanlegg? Kvartalene på 
vestsiden av Lervig formes nå.

Saksbehandlerne Frode Solheim 
og Jo Fougli orienterte om plan 
2218 på Storhaug bydelsutvalgs 
møte 11. januar i år. Høringsfris-
ten for å komme med merknader 
til planen gikk ut få dager et-
terpå.

-Planen er et samarbeidsprosjekt 
med Urban Sjøfront hvor Kap 

(kontor for arkitek-
tur og plan) er hyret 
inn. Nytt sykehjem 
er prio-ritert så 
høyt i kommunen 
at planen kan bli 
vedtatt av by-
styret allerede 
9. mai, sa Frode 
Solheim. -Detalj- 
planer for id-
rettsanlegg m.m. 
kommer senere. Nå 
gjelder det å sette 
av, regulere nok 
plass, til de viktig-
ste funksjonene i 
dette området. 

   Plan 2218 handler om
 
-  Et levende lokalsentrum fra  
  morgen til kveld.
 - Bytte friområde med 
  byggeområde.
 - Sette av plass til
  Multisportshall
  Sykehjem
  Dagsenter
  Omsorgsboliger
  Legesenter
  Barnehage
  Brannstasjon
  Brannbåt
  Boliger
  Kafeer
  Butikker
  Kontor
  Park
 - Bevare Tinfabrikkens 
  administrasjonsbygg, 
  uterom og to haller.
 - Ryfylkegata som 
  kollektivgate.  
 - Haugesundsgata for bil.

Stor enighet i bydelsutvalget

Lokalpolitikerne hadde en lang 
diskusjon om hovedgrep og de-
taljer. I det store og hele er de 
positive til endringene og den 
store fornyingen som nå vil kom-
me i området. Men de vedtok 
også forslag de mener vil gjøre 
området ennå bedre og mer at-
traktivt for alle i bydelen.

Disse forbedringsforslagene fra 
Geir Rolandsen (H) ble enstem-
mig vedtatt og sendes videre til 
bystyrets behandling:

 - Gi plass for sentrums-
  funksjoner. 
 - Innarbeid basseng for
   vannsport utover svømming.
 - Vektlegg kollektivtrafikk 
  og bybane. 
 - Sikre gode sykkel og 
  fotgjengertraseer.
 - Høy arkitektonisk kvalitet.
 - Høye miljøambisjoner for 
  energi- og materialbruk.

 - Reell parkeringsdekning 
  på egen grunn.
 - Minst 1 parkeringsplass 
  pr. boenhet.
 - Boligparkering under bakken.
 - Sykkelparkering under tak.
 - Kontor og idrettsformål (ikke  
  bolig) mot Haugesundsgata.

Helge Dagfinn Andersen (SV)
 
sørget for vedtak om støyutred-
ning og luftforurensing, spesielt 
for barnehagen.

Anne Torill Stensberg Lura (Ap)

foreslo bibliotektilbud samloka-
lisert med cafe og fellesområde i 
det nye sykehjemmet.

Inger Marie Karterud (KrF)

foreslo musikkrom med plass for 
musikkterapi i sykehjemmet.

Tekst og foto: Sigrid Bækholt 
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Fredag 2. februar var det fullt 
hus og mye aktivitet i Storhaug 
idrettshall. -Det var ca 170 
barn tidlig på kvelden og ca 90 
ungdommer etterpå. Dette er 
veldig bra, sier Kalle Eide fra 
Ungdom og fritid til bydelsavi-
sa. -Det kokte med aktivitet og 
deltakelse.

Storhaug er kjent for å være en 
bydel hvor noen får til å drive 
Åpen Hall for barn og ungdom 
fredagskvelder med godt besøk. 
Samarbeidet er tett mellom Ung-
dom og Fritid og IL Brodd. Når 
ungdom gis innflytelse på ak-
tivitet og drift gir det ofte ennå 
bedre resultater. 

-Vi hadde denne fredagen ny inn- 
deling av baner og aktiviteter 
som fotball, innebandy, fri ak-
tivitet og klatring. Vi fortsetter 
på denne måten framover. Neste 
fredag blir det musikkanlegg ute 
i foajeen og muligheter for sjong-
lering. Dette var en veldig positiv 

kveld og vi gleder oss til fortset-
telsen, sier Kalle. 

Mer informasjon på facebooksi-
dene Fritid Storhaug eller Åpen 
Hall Storhaug.

Stavanger Skateklubb, Ses-
sion og Fredrik Nærland har 
samarbeidet med Wang topp-
idrettsgymnas. Til høsten 
starter det første treårige 
tilbudet i Norge hvor skat-
ing blir kombinert med vide-
regående skole. Søknadsfrist 
er 1. mars.

Unge, lovende skatere skal få ut-
vikle seg for å prestere optimalt 
i nasjonale og internasjonale 
konkurranser, heter det på sko-
lens hjemmeside (www.wang.

no). Tilbudet skal dekke et be-
hov hos mange talentfulle skat-
ere som har ambisjoner både in-
nen skating og skole. Elever fra 
hele landet kan søke.

WANG vil fokusere på å bygge 
opp skateferdighetene til hver 
enkelt utøver. Gjennom den 
daglige aktiviteten skal utøverne 
tilegne seg grunnleggende fy-
siske og koordinative ferdigheter 
som skal danne grunnlaget for 
en skatekarriere. Fredrik Nær-
land vil være trener.

Første skateskole 
i landet

Fullt på fredag i Åpen Hall

IL Brodd ved Lene Sørensen 
og Ungdom og fritid ved Kalle 
Eide inviterte elever fra 8. og 9. 
klassene på St. Svithun skole til 
idémyldring i idrettshallen. 13 
elever deltok.

-Møtet handlet opprinnelig om 
hele bydelens fritidstilbud men 
interessen ble fort ”snevret” inn 
til Åpen Hall. Der hadde alle del-
tatt en eller flere ganger, forteller 
Kalle Eide.

-Ungdom har mange tilbud men 
er kanskje ikke så bundet til 
bydel som tidligere. Større mo-
bilitet og lettere kommunikasjon 
gjør at mange deltar i aktiviteter 
andre steder. På ønskelisten nå 

står dramatilbud for ungdom, 
stort svømmebasseng, flere so-
siale aktiviteter, mindre presta-
sjonspress og mer moro bl.a in-
nen idrett, Åpen Scene i bydelen 
og mer uteaktiviteter vår og som-
mer. Og så de vil de gjerne være 
med å mene noe selv, sier Kalle.

-Når det gjelder Åpen Hall øns-
ker de flere aktiviteter, mer opp-
deling i f.h.t. alder og aktiviteter, 
informasjon via Facebook og 
sunnere mat i kiosken. 

Tekst: 
Sigrid Bækholt
Foto: 
Jørgen Dahl Nielsen 
og Kalle Eide

Vi vet best!

Hver onsdag formiddag i titiden samles fedre med sin håpefulle unge små på Midjord bydelshus. Flere har 
internasjonal bakgrunn. Fedrene får snakket sammen med og om barna på mannfolkvis. Og de har plass 
til mange flere!

Elevene deltok med stort engasjement. Mange gode forslag er allerede realisert.
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-Vi trenger mer halltid. Vi 
har begrenset tilgang og har 
opplevd mange tildelinger 
som har fått oss til å lure på 
logikken. I fjor ble 4 timer plas-
sert i Tasta Idrettshall mens id-
rettslag fra Tasta ble plassert 
på Storhaug. 
 
-De som tildelte lovet bot og 
bedring. I år endret Idrettsrådet 
tildelingsnøkkelen til det verre 
for småidrettene og til fordel for 
lagidrettene. Vår seniorgruppe 
måtte kuttes til et minimum og 
1. og 2. divisjonslaget ble trukket 
før sesongstart da ungdommene 

ble prioritert innad i Brodd Bad-
minton. Totalresultatet blir færre 
medlemmer. Mange meldte over-
gang til Stavanger Badminton 
som trener på Jåttå. I tillegg fant 
de som tildeler halltid ut at vi 
måtte bytte treningsdager. Hvor 
er logikken? Vi registrerer også 
at mye av halltiden nå benyttes av 
lag utenfor vår bydel. Vi får rett 
og slett ikke tilby idrett til våre 
egne innbyggere, sier en irritert 
Jørn Nielsen. 

-Bydelsutvalget på Storhaug 
har innsett hvor viktig vår tilst-
edeværelse er og tildelte oss  

kr 8000,- til dommer og trener-
dannelse. Disse pengene kommer 
godt med! 

-I kommuneplanen ble det for 
3 år siden vedtatt planer for en 
egen spesialhall for badminton 
og racketidretter i Stavanger. Vi 
venter med spenning på lokali-
sering og har tidligere fått høre at 
Urban Sjøfront er et aktuelt om-
råde. Badminton er en idrett for 
alle med få skader, lav terskel for 
å komme i gang, billig utstyr og 
mye idrettsglede!
 
Tekst og foto: Sigrid Bækholt

-Jeg takker mamma og åpen hall
Brodd Badmintonklubb blant de beste:

-I øyeblikket er fire av våre 
spillere blant landets aller bes-
te i aldersgruppen 12-13 år. Tre 
har vært uttatt til forbundets 
talentgruppe og får ekstra mo-
tivasjon og oppfølging. Det er 
klart vi er stolte! Dette er et 
av mange flotte resultat vi har 
oppnådd på fem år, sier Jørn 
Nielsen, leder av Brodd Bad-
mintonklubb.

-Hva skal til for å bli så gode?
-Jeg har vært med fra klubb-
start for fem år siden og har 
trent veldig mye, sier Christiane.  

-I hallen har vi topp trenings-
forhold og veldig gode trenere.

-Jørn, Mette og Anne Mette er 
veldig flinke til å vise oss mye, 
sier Ingrid. 

-Hva fikk dere til å starte med 
badminton?
-Min storebror var kamerat med 
Christianes storebror og begge 
var aktive spillere. Familiene ble 
kjent. Nå går Christiane og jeg i 
samme klasse på Storhaug skole. 

Miljøet har veldig mye å si, sier 
Karl. 

-Min storebror spilte i Stavanger 
Badminton så jeg begynte der 
først. Men det var mange flere 
på min alder i Brodd Badmin-
tonklubb så jeg byttet. Jeg trives 
kjempegodt og har fått mange 
gode venner, forteller Ingrid. 

-Mamma dro meg med på åpen 
hall for tre år siden. Jeg hadde 
ikke veldig lyst å dra dit, men ble 
med for at mamma ikke skulle 
bli lei seg. I hallen fikk vi prøve 
oss på nye idrettsaktiviteter. Jeg 
hadde høydeskrekk og dermed 
ble det ikke klatreveggen. Så jeg 
prøvde badminton. Tilfeldig og 
heldigvis! Takk til mamma og de 
som startet åpen hall, sier Elisa-
beth.

-Hva motiverer dere til å fort-
sette?
-Blandingen av å spille og å ha 
det kjekt sammen, hele miljøet, 
sier Casper.

-Når vi spiller turnering er det 

kjekt å heie på de andre i klub-
ben, sier Ingrid.

-Jeg har lyst å nå veldig høyt. Da 
må jeg trene enormt og ikke gi 
opp. Det er rett og slett lurt å bli 
med på treningsleirer, sier Chris-
tiane. 

-Noen av oss blir pusja av talent-
gruppa i Norges Badmintonfor-
bund, sier Carl. -Vi får tre-fire 
ekstra treningssamlinger i året 
sammen med de aller beste fra 
hele landet. Trenerne der er blant 
de beste i Norden.

-Hva vil dere si til dem som lurer 
på å begynne med badminton?
-En gøy og sosial sport, sier In-
grid. -Vi bruker absolutt hele 
kroppen når vi spiller, sier Carl. 
-Vi har det veldig kjekt, vi får re-
ise og får nye venner!

Bak fra venstre Christiane M. 
Dahl Nielsen (12), Ingrid 

Øgreid (11), Elisabeth Garnes 
Pape (12), Casper 

Cappelen (11) og Karl 
Bleskestad Ødegård (13).

Jørn Nielsen, leder i Brodd Bad-
mintonklubb.

Treningstider i 
Storhaughallen
Mandag 18- 20:           
Konkurransespillere 12-20 år
Tirsdag 16-17:              
Ungdomsgruppe 1: 9-11 år
Tirsdag 17-18:              
Ungdomsgruppe 2: 12-15 år
Tirsdag 18-20:             
Konkurransespillere 12-20 år
Trimmere:                   
Mandag eller tirsdag 19-20
Nye spillere er velkommen. 
Ta kontakt på trening eller via 
post@broddbadminton.no
Nettlinker:      
www.broddbadminton.no      
Brodd Badmintonklubb
www.badminton.no       
Norges Badminton Forbund

 -Hvor er logikken?
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Hvor lå St Peders gjerde?
Det er en hutrende kald lørdag 
i midten av januar. Med lokal-
historiker og tidligere lærer 
Gunnar A. Skadberg i spis-
sen tråler en svær gjeng med 
folk smågatene rundt St Petri 
kirke, Stavanger Storsenter 
og Tinghuset. Skadberg leven-
degjør gamle historier. St Petri 
menighet feiret nylig 150 år. 
Vandringen er en av mange ju-
bileumsbegivenheter.

Området øst for sentrum har helt 
fra middelalderen av hatt steds- 
navn knyttet til Sankt Peter. 
Skadberg peker og forteller. Han 
leder vandringen som et levende 
leksikon og later til å vite alt 
som er verdt å vite om folk og 
hus og bygg. Når ble de bygget 
og av hvem? Hva skjedde hvor? 
Hvem bodde hvor? Hvor kom-
mer navnene fra? Skadberg og 
hans familie ble også berørt av 
mye som skjedde akkurat i dette 
området.

Inngjerdet eiendom
-Her lå eiendommen St Peders 
gjerde! Skadberg står på vest-
siden av St Petri kirke og peker 
sørover mot Asylgata og Tinghu-
set på den andre siden av Hospi-
talgata.

-St. Peders gjerde var opprin-
nelig en del av Hetlandsmarken, 
forklarer han. -Men etter refor-
masjonen ble denne eiendommen 
skilt ut av kongemakten og be-
nifisert kirken. Biskopen skulle 
forvalte eiendommen til beste for 
kirkens interesser. I 1684 ble Sta-
vanger bispestol flyttet til Kris-
tiansand, men inntekten av St. 
Peders gjerde skulle tilbakeføres 

til presteenker i Stavanger eller 
til soknepresten i byen, bestemte 
biskopen på Sørlandet. I 1750 be-
stemte sokneprest Claus Winther 
i Stavanger at det kunne bygges 
noen få hus på St. Peders gjerde 
mot at eiendommen ble inngjer-
det. Derav navnet gjerde! 

I siste del av 1700-tallet skrev 
klokker Hans Schmid i Dom-
kirken at det var funnet mye røt-
ter og eikestubber på St. Peders 
gjerde under oppdyrking der. I 
1822 fikk Stavanger Amt kjøpe 
St. Peders gjerde, og i 1842 star-
tet boligbyggingen på denne 
eiendommen.

Den kombinerede Indretning
Skadberg har mye han vil ha 
sagt. Han står fremdeles på vest-
siden av St Petri kirke men peker 
nå nordover.  

-Her lå Den kombinerede Indret-
ning som var Stavangers forsøk 
på å ta vare på de menneskene 
som falt utenfor det samfunnet 
som vokste ut av sildesalting, 
sildefiske og sildehandel. Fra 
1820-årene virket Stavanger som 
en magnet på mennesker fra byg-
dene omring byen. Ikke alle fant 
seg til rette i smeltedigelen ved 
Vågen, og fra 1843 ble det bygd 
et sosialkompleks på Hospitalets 
Grunder, som lå nord for St. Pe- 
ders gjerde. Den nye institus-
jonen omfattet arbeidsanstalt, 
sykehus, dollhus (dårekiste), 
spinnehus og vaktmesterbolig. 
“Alt i en Gryte!” som Alexander 
L. Kielland uttrykte det.

-Steiner som havnet på soverom-
met til den 12 år gamle Gina 
Amalia Oftedal, ble kastet av 

mentalt syke mennesker som 
befant seg i luftegården uten-
for Dollhuset. Både vaktmester 
Peder Ravn og fattigforstander 
Ole Omdahl deltok under tam- 
ping av asylanter som hadde 
overtrådt institusjonens regle-
ment. Hylene fra menneskene 
som ble herset med, satt fast i Gi-
nas ører for resten av hennes 82 
årige liv. Hun var min bestemor, 
forteller Gunnar A Skadberg til 
den lydhøre forsamlingen som 
deltar i vandringen.

Hospital for trengende
-Et hospital ble opprettet i 1270 
der hvor Stavanger Storsenter 
befinner seg i dag. Det skulle ta 
vare på gamle, ubemidlede og 
uføre mennesker. En liten kirke 
ble opprettet i tilknytning til 
dette hospitalet, og denne kirken 
hadde St. Peter som skytshelgen, 
derav navnet på dette området, 
forteller Skadberg. -Kirken var 
ikke større enn 45 kvm. På kartet 
til byskriver Aagaard fra 1726 
kan vi se at kirken befant seg 
nord for toppen av Hospitals-
berget. Og denne toppen kan vi 
i dag se i kjelleren under St. Petri 
kirke.

Her rant en bekk!
På lekeplassen i krysset mellom 
Smedgata og Brødregata stopper 
Gunnar Skadberg opp igjen for å 
fortelle mer. Vandrerne leter et-
ter ly for blåst og regn inntil de 
gamle trehusene. -Her rant det 
en gang en bekk fra toppen av 
Hetlandshøyden og ned til Skole-
bekken, forteller Skadberg. -Sta-
vangers svar på Gjest Bårdsen 
het Ingvald Enersen. Han bodde 
i Asylgvata 14 som tenåring. Han 
kom like glatt ut av fengselet ved 

Torget som han kom inn der. I 
1877 fant han et gjemmested un-
der en steinbro som førte over 
bekken som rant akkurat her, for-
teller Skadberg.

7 smeder i Smedgata
-Bodde det mange smeder i 
Smedgata? En av deltakerne på 
vandringen spør. 

-Ja, på et tidspunkt holdt i hvert 
fall 7 smeder til her, sier Skad-
berg. -Og den siste av dem husker 
jeg godt, forteller en dame. -På 
femtitallet holdt han til ut mot 
Hospitalgata. Der kunne det stå 
mange hester utenfor som ventet 
på nye hestesko.

Børneasyl på St Peders gjerde
-Et børneasyl ble bygd på St. 
Peders gjerde samtidig som Den 
kombinerede Indretning reiste 
seg noen meter lenger nord. 
Asylet var for barn fra arbeider-
hjem slik at foreldrene, ofte ens-
lige mødre, kunne få anledning 
til å gå ut i arbeid for å tjene til 
livets opphold. 60-70 barn fikk 

servert to måltider per dag ved 
barneasylet, som ble drevet av 
frivillige gaver. Fru Christine 
Fugellie var bestyrerinne i en 
periode og lærte bl.a. barna å 
sy sydvester. Det ble produsert 
300 sydvester per år, noe som 
ga asylet velkomne inntekter. 
Landets første søndagsskole ble 
etablert i barneasylets lokaler i 
1844.

Lange møter i misjonsselskap
I ly fra høye bygninger i Asylgata 
forteller Skadberg historier som 
også omfatter hans familie og 
ham selv. -Det norske misjons-
selskap (NMS) kjøpte Asylgatga 
10 i 1874 og oppførte bl.a. kontor-
bygning, bokhandel og trykkeri. 
De kjøpte også Asylgatga 8 hvor 
de bygde Misjonshuset. Og siden 
mine foreldre sang seg sammen 
i et kor i dette huset, kan vi vel 
si at min bror, Rune, og jeg er et 
resultat av dette huset, forteller 
Skadberg med et smil. 

-Vi vokste delvis opp her og fikk 
et globalt perspektiv over våre liv. 
Men det var tøft for en 8-åring å 
delta ved søndagssamlinger med 
opptil 42 taler og hilsener fra de 
ulike misjonsmarkene. Jeg ble i 
alle fall flink til å telle, for det var 
måten jeg fikk tiden til å gå med. 
Hadde det ikke vært for solide 
pauser med innlagt mat og gjem-
meleken, vet jeg ikke hvordan det 
hadde gått. 

-Den beste gjemmeplassen var i 
pissoaret i kjelleren mot Asylga-
ta. Lukten av ekspedert kaffe var 
så stram at det bare var jeg som 
overlevde i gassen over lengre 
perioder. Jeg forspiste meg altså 
på lange møter, og fortsatt sliter 
jeg med møter som varer mer enn 
en time. Og da jeg oppdaget at 
jeg brukte like mye tid på møter i 
skolen som på å undervise, takket 
jeg for meg, og gikk over til by-
vandringer. Her får jeg i alle fall 
beveget meg, avslutter Gunnar A. 
Skadberg.

 
Tekst:

Sigrid Bækholt

Lokalhistoriker Gunnar A Skadberg. Foto: Sigrid Bækholt.

I grove trekk omfattet eiendom-
men St Peders gjerde det kvar-
talet som i dag befinner seg in-
nenfor rektangelet Hospitalsgat-
en, Asylgaten, Hetlandsgaten og 
Vaisenhusgaten til Nytorget.Den siste smeden i Smedgata holdt til i nr. 5 så seint som i 1950-årene.
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Eldres Hus, Kongsgt. 43
Åpningstider Kafe: Mandag – lørdag: kl. 10.00 – 14.00

  10.02  Strikkekafe, kl.14.00-16.00

  19.02  Kunstutstilling ”Det gode liv”

  22.02 ”Skjønnhetens dag”

  01.03 Frokost, kl.10.00-11.00

  10.03 Strikkekafe, kl.14.00-16.00

  17.03 Konsert, kl.18.00: Birgitte Grimstad

  29.03 Temamøte, kl.18.00 m/Tarald Aano

  05.03 Frokost, kl.10.00-11.00

     
  Hjelp til utfylling av selvangivelsen,  
  11.-12.04 kl.10.00-14.00

  Hver onsdag kl.11.00-12.00: Datahjelp

Rådgivningsontoret for pensjoninster: 11.00-13.00, mandag – fredag
Rådgivningskontoret for hørselshemmede: 10.00 – 12.00, torsdag 

Hyggelig lokale til leie i 
anledning fødselsdager, 

barnedåp, konfirmasjoner 
og bryllup. 

Ta kontakt med Brit Bjørkli: 
51507214/7271, 

eldres.hus@
stavanger.kommune.no

Alle er velkommen 
til Eldres Hus !

Ungdom og fritid

BYDELSUTVALGENES 
TILSKUDDSMIDLER

Søknadsfrist er 15. mars 2011

Lag og foreninger i bydelene kan søke om økonomisk tilskudd fra bydelsutvalgene. 
Utvalgene disponerer midler som skal fremme ulike formål:

a. Lokale stimuleringstilskudd. Åpne arrangementer som styrker det sosiale 
 fellesskap i nærmiljøet, kursing og lederutvikling i organisasjonene, 
 og oppstart av nye grupper.
b.  Rusfrie miljøtilbud. Tilskudd til rusfrie ungdomsarrangementer i helgene.
c. Kulturmidler. Generelle kulturtiltak i bydelen.
d. Nettverksmidler. Aktiviteter som styrker det sosiale nettverket rundt 
 barn og unge i bydelen
e. Ungdomsmidler: Tilskudd til nye prosjekter og aktiviteter som styrker 
 ungdomstilbudet i bydelen.

Søknad stiles til bydelsutvalget i den bydel organisasjonen er lokalisert og sendes 
følgende adresse:

Storhaug bydelsutvalg
Stavanger kommune
Sentralarkivet
Postboks 8001 
4068 Stavanger 

Søknadsskjemaet finner du på kommunens hjemmesider 
www.stavanger.kommune.no 
Velg: Tilbud og Tjenester / Blanketter / Bydelsutvalgenes tilskuddsmidler.

Rask behandling forutsetter nøye utfylt søknad og dokumentert bydelstilhørighet. 
Erfaringsmessig kan ikke søkere forvente endelig svar før etter 1-2 måneder.

Lurer dere på noe annet i forbindelse med Bydelsutvalgets tilskuddsmidler kan 
senterleder Gerd Hegge på Midjord Bydelshus kontaktes på mailadresse 
gerd.hegge@stavanger.kommune.no 

FRE 25 FEB KL 2000 
HADDY N J̀IE
VERDEN I STAVANGER

FRE 25 FEB KL 1900
STAVANGER FORTELLERKAFÈ
Anders Granstrøm. 

LØR 26 FEB KL 1500-1800 
GRATIS BAZAAR
Denne gang med fokus på karneval og 
Sør- Amerika! Dans, verksted, musikk og 
gode mat. Mye kjekt for store og små.
ARRANGØRER: UNGDOM OG FRITID 
STORHAUG, ST. JOHANNES MENIGHET, 
BRODD, SIRIUS OG TOU SCENE.

LØR 26 FEB DØRENE ÅPNER KL 2000 
KR 250
La Frenchy Festivale
Årets karneval! Dress 2 impress, 
tenk “Moulin Rouge”.

FRE 4 MARS KL 2000
LOKALE HELTER GOES METAL
I SHOT ALICE, SAINTS IN SIN, 
SUBLIME EYES

LØR 5 MARS KL 2000
LIONHEART BROTHERS

SØN 20 MARS KL 1400
BARNEKONSERT 
STAVANGER JAZZFORUM

FORESTILLING
TORS 24, FRE 25 & LØR 26 MARS KL 2000
THE PRECISION OF FREEDOM
BANALITY DREAMS

JAZZ PÅ LOFTET
25 MARS KL 2100
THE THIN RED LINE

26 MARS OG 27 MARS KL 1400-1600
NYBEGYNNERFLAKS
SJONGLERINGSSKOLE FOR BARN

27 MARS KL 1200-1600
VÅRMARKED

8 APRIL KL 2000
VIVA MEXICO
VERDEN I STAVANGER
 
9 APRIL KL 1200
BARN AV TOU

9 APRIL KL 2100
NYMUSIKK SIN VÅRKONSERT

Mer info om programmet kommer, 
følg med på www.touscene.com

CAFÈ/ BAR ER ÅPEN VED ARRANGE-
MENT. TOU SCENE KAN LEIES TIL 
BRYLLUP, BARNEDÅP, BURSDAGS-
FEST, KURS, KONFERANSER, JULE-
BORD OSV…
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Vi kan hjelpe deg med maten

Diverse kaker fra  kr 175,-
Smørbrød       kr    23,-

Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.

St. Petri Aldershjem 

Tlf. 51 53 57 67        Fax  51 53 46 37

Venter du gjester?

Verksgata 54, 
4013 Stavanger

Sentralbord:   51 84 93 93   
Telefaks: 51 84 93 94

E-post firma: 
firma@abacusrevisjon.no

Hjemmeside: 
www.abacusrevisjon.no

Revisjon
Bokføring

Årsoppgjør

Stavanger Fortellerkafé startet 
årets program fredag 28. ja-
nuar. På Tou Scenes hyggelige 
Loft fortalte Liv Brita Brodal 
våre gode gamle eventyr om 
Rødhette og ulven på sin al-
ternative måte, og absolutt 
med en ny vri. En engasjert 
forsamling humret, kom med 
tilrop og gledet seg over Britas 
nye eventyrslutt hvor Rødhette 
skjøt jegeren. Etter forestil- 
lingen var det Åpen Scene 
hvor publikum bl.a. fikk høre 
og oppleve en fornøyelig his-
torie fra Nina Næsheim. 

Neste fortellerkafé arran-
geres fredag 25. februar. 
Svensken Anders Gran-
ström forteller Ramaya- 
na, et over to tusen år gammelt 
bollywooddrama. Samme helg 
holder Granström kurs i scene-
fortelling for erfarne fortellere 
på Midjord bydelshus. 

25. mars arrangeres Forteller-
slam. Hvem er best i Rogaland 
til å fortelle en historie?

Etter bokloppemarkedet i 
januar gjør vi oss nå klar 
for det ordinære vårlop-
pemarkedet i april.  Da-
toen er fastsatt til lørdag  
2. april.  

Dørene åpnes kl. 1100, og auk-
sjonen starter kl. 1100. Kafèen 
vil være åpen under hele lop-
pemarkedet.

Vi har fremdeles masser av 
bøker til en billig penge og 
kjelleren fylles nå etter hvert 
av små og store gjenstand-
er som venter på nye eiere. 
Det går an å levere lopper til 
menighetssenteret i løpet av 
kontortiden. Av forskjellige 
årsaker  må vi si nei takk til 
hvitevarer, senger og tunge 
møbler.

Har du lopper liggende for 
henting, så ring følgende num-
mer for henting:

51 85 48 41  
Menighetssenteret
51 52 37 60  
Atle og Kirsten Johansen
51 52 82 18  
Karl og Elin Svela

Vi er også i behov for hjelpende 
hender. Hvis du kunne tenke 
deg å gi oss en hjelpende 
hånd, så trenger vi assistanse 
både fredag kveld og lørdag 
formiddag.

Loppemarkedet i 
St. Johanneskirken

Liv Brita Brodal

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

TIRSDAG OG TORSDAG

Klipp og føhn kr  450
Føhn kr 250
Herreklipp kr 200
Permanent/klipp/føhn kr 800
Striper kr 350-400

Jeg ønsker alle aldersgrupper velkommen.

NY FRISØR  - Ramsvigtunet 

JORUNN 
Tlf. 920 82 390

Gratis kur 
hver 5 gang!

FRISØR BJØRG PEDERSEN

ER FREMDELES I RAMSVIKTUNET!

VELKOMMEN TIL FORTSATT 
GODT KUNDEFORHOLD

FASTE DAGER: 
MANDAG, ONSDAG OG FREDAG.

RING 990 13 190 FOR BESTILLING

PårørendeSenteret
Vaisenhusgt. 39, inngang B,

4012 Stavanger

Senteret har tilbud til  barn og voksne som er pårørende 
til personer med rus- og/eller psykiske problemer 

eller spilleavhengighet.

Vi tilbyr:
Individual-, par- og familiesamtaler.

Ulike gruppetilbud. Kurs. Telefonrådgivning.
Du vil møte fagpersoner med solid erfaring.

Velkommen til å ta kontakt på 
tlf. 51 53 11 11 

e-post: parorende@parorendesenteret.no
http://www.parorendesenteret.no

Alle konsultasjoner er gratis.

Velkommen til 
spedbarnsgrupper

”Kom sammen 
etter fødselen”

 
Midjord bydelshus, 

Nordre Ramsvigvei 1
Hver mandag 

kl. 12-14, barn 0-1 år
 

Et hyggelig ektepar fra 
Storhaug Frivilligsentral

steiker vafler, tilbyr 
frukt, kaffe og te.

 
Bruktsalg av spedbarns-
klær lørdag 19. februar.

 
Bergeland 

bydelssenter, 
Jelsagt. 2

Hver fredag kl. 12-14, 
barn 0-1 år

Jubileumet markeres med to ar-
rangementer i mars måned.
 
Tirsdag 1. mars kl.10 i Storhaug 
skolegård (på selve 100 årsda-
gen):   
  
Kransenedleggelse ved statuen 
“Skolemusikanten” i Storhaug 
skolegård kl.10.00. Konsert ved 
Storhaug skolekorps. 

Lørdag 26. mars kl. 14  i St. Jo-
hannes kirke: 

Stor jubileumskonsert. Storhaug 
skolekorps feirer seg selv med 
jubileumskonsert. På konserten 
vil også aspiranter og junior-
korps være med. I forbindelse 
med jubileet er det satt sammen 
et jubileumskorps som også vil 
delta på konserten. Repertoaret 

består av mye variert og flott 
musikk. Innsatspris vil bli delt ut 
på konserten. Kunstneren Terry 
Nilssen-Love har bidratt med 
bilde. 

Etter konserten vil det bli jubi-
leumskafè med gratis kaffe og 
kaker. 

Alle er velkommen! 

Åpningstider: 

 Man, tirs, fre: 
10.00 – 16.00
Ons, tors: 
10.00 – 19.00
 Lør: 
10.00 – 14.00

Ring: 
51 91 93 00
930 18 262    Haugesundsgt. 7a

Velkommen til St. Johannes menighetssenter

Fredagsklubb hver fredag 17.30-19.00 for 5.-7. kl.

S.J.U.K. annenhver lørdag fra 19. februar kl. 19-23 for 
8.kl og oppover

Babysang hver fredag kl. 10.00 for 0-6mnd, kl. 11.00 
og 12.15 for 7-12 mnd.

Middagstreff for alle første tirsdag i måneden kl. 16.30 - påmelding
dagen før

St. Johannes-sangerne torsdager aldersbestemt 
fra kl. 17.00 og utover

Søndagsskole søndager kl. 11.15

Se menighetens nettside: www.johannes-menighet.no

Storhaug Skolekorps fyller 100 år 

Korpset feirer 17. mai. Elin Svela bærer korpsets fane.

St Johannes menighet 
og menighetsbladet 
finner du på
www.johannes-menighet.no
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BERGELAND BYDELSSENTER

Vi er godt i gang med vinterens aktiviteter og planleggingen av 
våren og sommerens aktiviteter er godt i gang.

I år håper vi å få til et prosjekt med mer fokus på utendørsak-
tiviteter for barn og ungdom på Storhaug. Vi vil bl.a. være be-
hjelpelig med utlån av diverse aktivitetsutstyr, ta kontakt for mer 
informasjon om dette.

Åpen Hall hver fredag fra kl. 1900 – 2300, for barn og ungdom.
Åpen Hall og Fritid Storhaug er på Facebook, søk oss opp og få 
informasjon direkte om aktiviteter for barn og ungdom.

Klatring hver tirsdag fra 1600 – 1800 i Storhaug Idrettshall, åpent 
for alle, utlån av utstyr og klatrevakter tilstede som sikrer.

Sjekk nettsidene: www.ungistavanger.no for mer informasjon om 
fritidstilbud og aktiviteter

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 orga-
nisasjoner.

FRITID STORHAUG
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger 
E-post: midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no 
Senterleder: Gerd Hegge – telefon 51508996 
gerd.hegge@stavanger.kommune.no
Fritidsleder: Kalle Eide  – telefon 51508998
kalle.eide@stavanger.kommune.no

  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 

Øvingslokale
for band og rock

leies ut ved 
Tou Scene.

Kontakt Rogaland
musikkråd

rogaland@musikk.no
tlf 51 84 66 55

Historielaget på 
Storhaug

inviterer medlemmer 
og andre interesserte: 

Onsdag 16. februar kl. 18.30 
i Bergeland bydelssenter: 

Årsmøte
Kl. 19.30 samme sted: 

Storhaug og den 
store mannedauen

Ved Birger Lindanger

Onsdag 16. mars kl. 19.30 
i Bergeland bydelssenter:

Stavanger i middelalderen
Ved Torstein Jørgensen

Onsdag 27. april kl. 18.00 (NB!):
Byvandring:

Den store bybrannen i 1860
Oppmøte ved Rødne A/S, 

Skagenkaien 35
Ved Rune Helgø

Med forbehold om endringer
Kontaktpersoner i styret:

Anne Torunn Braut, 
tlf.: 51 89 34 18/92 20 58 25

Carolyn Fjeld, 
tlf.: 51 89 02 88/92 44 38 53

carolyn.fjeld@stavanger-
kulturhus.no

knut.bjelland@online.no

Godalen sjøbaderforening

Hver lørdag, året rundt!

Møt opp kl. 10.00 ved miljøstasjonen på Varden, 
eller kl. 10.30 i Godalen.

Storhaug Frivilligsentral
på Midjord bydelshus

 
Alle uansett alder og bakgrunn er velkommen som frivillige!

 
Vil du gjøre en innsats for andre?
Noe praktisk? Mer sosial kontakt?

Møte folk fra andre land? Følge eldre til lege?
 

Vi formidler også frivillige til andres
aktiviteter og arrangement.

 
Skatehallen trenger frivillige vakter!

 
Hva har du lyst til?

 
Turgruppe hver mandag kl 18 fra Midjord bydelshus.

 
Møteplass på Midjord bydelshus

hver fredag fra kl 12
med drøs, aviser, kaffe, te og brødmat.

Innsamling, scanning og arkivering av gamle bilder.
 
 

Ta gjerne kontakt med sentralen på tlf 51 50 72 20/90 71 39 92
 eller på e-post sbakholt@stavanger.kommune.no.

Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 14.00
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 
Tlf: 51 53 52 67  Faks: 51 53 98 80
E-mail: bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

Aktiviteter våren 2011

Mandager:
Snekkerverksted, Trim, Litteraturgruppe (partallsuke) 
Tirsdager:
Bingo (partallsuke), Treskjæringsgruppe
Nyhet! Turgruppe (oddetallsuke) Ta kontakt ved interesse.
Onsdager:
Boccia, Frokost (den siste onsdagen i måneden)
Torsdager:
Snekkerverksted, Håndarbeidsgruppe, Bridge

Kafeteria 10 - 13

Bli med på veldig hyggelige grupper.
 
KURS:
Svømming mandag kl. 15.45 – 16.45 (på St. Svithun skole)
Rank og glad tirsdag kl. 09.30 – 10.30. God styrketrening med 
elementer fra Yoga og Pilates. Fra 50 år. Kom og prøv! 
Treskjæringskurs kl. 10.00 – 13.00 (ta kontakt)
Oljemalingskurs kl. 10.00 – 13.00 (ta kontakt)
Glasskunst tirsdag kl.10.30 – 13.30.
Vi lager gjenstander av både float (vindu) og kunstglass.

NYHETER! 
Spikkekurs à 5 ganger.
Oppstart tirsdag 22. februar 
kl. 09.00 – 12.00. 
Vi lager små, artige figurer. 
Kurs for nybegynnere – men du må 
kunne skrelle poteter.

Tovekurs mandag 28. februar 
og mandag 7. mars kl. 12.00 – 16.00.

Vårens aktiviteter: 
Bjørn Kallevik og Halvard Josefsen: ”Av hjertens lyst” 
Mandag 14. februar kl.12.00.
Birgitte Grimstad fra visegruppen Ballade 14. mars kl 11.30.
Velkommen!

Teater-, revy- og konsertbesøk, kulturkveld, turer o.l.
Kontakt oss på Bergeland Bydelssenter for informasjon/brosjyre.

Kan du spille og synge?
Vi søker en frivillig som kan glede en ”gladgjeng” med musikk 
og allsang. Vi liker å synge, men trenger en som kan dra oss i 
gang og akkompagnere våre muntre toner! Hvis du kan spille et 
instrument og har mulighet til å avse en time eller to i måneden, 
til ”Sangtimen”, blir vi takknemlige om du kontakter oss på 
Bergeland Bydelssenter, tlf: 51 53 52 67

ER DU MELLOM 
13 OG 20 ÅR OG HAR EN 

ARTIST, MUSIKER, 
FOTOGRAF ELLER 

KUNSTNER I MAGEN? 

Meld deg på til 
UNGDOMMENS 

KULTURMØNSTRING, 
lokalmønstringen arrangeres 

på ungdomskulturhuset 
Metropolis, Nytorget 1,  
lørdag 26. februar 2011. 

Kontakt Metropolis 
på 51 91 38 38

Les mer på www.UKM.no
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