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Nytt tak?
Ring oss!

Tlf:
51 52 43 00

E-post:
salg@byggmester-bob.no

Ullandhaugveien 25 
4019 Stavanger

Bydelens lokale politikere uttalte seg veldig tydelig da den sjuende leve-
kårsundersøkelsen nylig ble behandlet i Storhaug bydelsutvalg.  
Les mer side 3.

Vil ha skole i Lervig og 
ny barnehage
– ikke ofre parkareal for brannstasjon 

Anders Fjelland Bentsen (Ap) foreslo full fremdrift i arbeidet med å bygge ny skole i Lervig, ny 
kommunal barnehage og ikke ofre parkareal for brannstasjon. 

– Vi er visst glemt
Beboere vil ha bedre bomiljø på Bergeland

Vi er visst glemt i bydelens levekårsløft og vil gjerne ha litt smuler fra 
budsjettet til oppjusteringer av gaterom. Marianne Onarheim og Stein 
Tonning har invitert bydelspolitikere hjem til seg i Vaisenhusgata.  
Les mer side 2.

Bergeland har utfordringer som høy utflytting, lav inntekt, høy arbeidsløshet og lav barneandel.

– 1000 gatetrær der de trenges mest
Storhaugområder 
som scorer lavt i 
levekårsundersøkelser har 
også minst grønnstruktur. 
I saken Levekårsløft – flere 
gatetrær foreslås det å ta 
først fatt i de av bydelens 
områder som trenger 
det mest bl.a. fordi trær 
har en dokumentert og 
avgjørende helseeffekt.

I 2012 vedtok Stavanger bystyre 
at 600 trær skulle plantes i byga-
tene som del av at områdeløft for 
Storhaug. I 2013 engasjerte nær 
100 beboere seg med forslag til 
forbedringer av bydelens uterom. 
Og nå, fire år senere, kommer 
en sak som konkret foreslår hvor 
1000 trær kan plantes. 

Storhaug bydelsutvalg har be-
handlet saken og sendt sitt vedtak 
om å prioritere også Haugesunds-
gata og Normannsgata til admi-

nistrasjonen som nå skal forbe-
rede en politisk sak om trærne. 
Hvor mye penger og hvor stor 
fremdrift vil politikerne endelig 
bestemme seg for? 

 
Link til hele saken som Storhaug 
bydelsutvalg behandlet kan du 
finne på kommunens hjemmeside 
eller på facebooksiden til Stor-
haug bydelsavis. 

Les mer på side 10 og 11.
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Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!

E-post:
storhaug_bydelsavis@ 

outlook.com

Neste nummer av
BYDELSAVISA

3. april.

Frist for levering av 
annonser neste nummer

24. mars.

Neste nummer
29. mai 

28.august

Utgiver
Storhaug bydelsutvalg

Postboks 1608, Kjelvene
4093 Stavanger

Avisstyre
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Roar Houen (V)  
Ingebeth Bergesen Himle (H) 

Ingeborg Sanner (Rødt)

Redaksjon
Sigrid Bækholt (redaktør)

Tlf 926 56 544
Sten Solberg (design) 

Tlf 970 76 438

Annonsesalg
annonse@storhaug-bydelsavis.no 

Tlf 950 24 545

Distribusjon
Nylund skolekorps

v/Charlotta Vikstrøm
Tlf 984 18 296 

Trykkeri
Dalane Tidende
Opplag: 9.700

 Leder BREV TIL STORHAUG BYDELSUTVALG:

Vil ha bedre bomiljø på Bergeland 
Kom til oss politikere! Vi er visst glemt i bydelens leve-
kårsløft. Marianne Onarheim og Stein Tonning inviterte i 
brevs form bydelspolitikere hjem til seg.

– Vi fikk umiddelbart positiv til-
bakemelding fra Roar Houen, le-
der i bydelsutvalget og Erlend Jor-
dal, nestleder i bydelsutvalget, om 
å komme på besøk for en prat med 
oss. Da vil vi snakke litt sammen 
om enkle grep som vi mener kan 
bidra positivt til et bedre bomiljø 
til minimale kostnader. Vi skal 
selvsagt sørge for kaffe/te og noe 
å bite i når de kommer, sier Mari-
anne Onarheim og Stein Tonning.

Til Storhaug bydelsutvalg
Med utgangspunkt i de siste åre-
nes levekårsundersøkelser der 
Berge land stadig ender på neder-
ste del (nest sist) av oversikten og 
at det ikke planlegges å gjøre noe 
særlig for de bynære delene av 
Bergeland, slik vi forstår det, hå-
per jeg noen kan ta dette alvorlig 
og bidra til at vi som bor her kan 
få gleden av litt smuler fra bud-
sjettet til oppjusteringer av gate-
rom også.

Kvartalet vi bor i ble vernet da 
noen ønsket å rive et gammelt hus 
og bygge nytt i Kongsteinsgata 
23. Det synes vi er et godt vedtak, 
men vi mener kommunen samti-
dig må se på gatene, parkering og 

husene samlet og helhetlig.
Vernede trehus er fint men hva 

hjelper det når gater forsøples? 
Det er nært sentrum, og turister 
og tilreisende vandrer også på 
denne siden av byen for å se på 
trehusbebyggelsen og kirkene. 
Hva er et vernet område hvis man 
ikke samtidig følger opp med 
dialog, tilrettelegging og krav om 
vedlikehold av husene?

Da IMI bygget om for å leie 
ut til Vegvesenet ble f.eks. 2 fine 
trær kuttet ned i Vaisenhusgata. 
Det ser ikke ut til at det kommer 
opp noen nye som erstatning for 
disse nå som veien og bygget er 
ferdig. I byggeperioden har be-
boerne måttet tåle mye støy og 
belastning i.f.m med sprenging, 
store kjøretøy som kraner, grave-
maskiner, traktorer og lastebiler. 
Dette har gjerne vart fra tidlig 
morgen til nærmere midnatt i pe-
rioder.

Med en mengde tunge store 
kjøretøy i 2-3 års tid er asfalten i 
Vaisenhusgata mellom Kirkebak-
ken og Hetlandsgata delvis øde-
lagt og sprukket opp. Vi forventer 
at noen snakker med byggherren 
om dette så det ikke kun er ved 

Vegvesenets lokaler det blir ny as-
falt. Veglyset i gata har vært borte 
i måneder og er enda ikke tilbake. 
Det føles ikke trygt eller sikkert 
for folk som går hjem på kvelds/
nattetid og burde være en enkel 
sak å fikse?

Nå er det åpnet for kjøring i 
begge retninger igjen etter ferdig 
oppgradert vann, kloakk og Veg-
vesenets bygg, der bilkjøring og 
fart tar seg opp igjen.

Vi ønsker sterkt at det blir 
plantet nye trær, at det blir enveis-
kjøring og at det legges opp til 

gatetun og parkering bare på en 
side av veien – dvs skråparkering. 
Dette må vurderes for Vaisen-
husgata på strekningen mellom 
Breibakken og Hetlandsgata. Vi 
liker oss her, men håper gata ikke 
glemmes i alle andre prestisjepro-
sjekter…

Vi håper dette er noe våre by-
delspolitikere i Storhaug bydels-
utvalg kan diskutere.

Med vennlig hilsen Marianne 
Onarheim og Stein Tonning som 

eier og bor i Vaisenhusgata.

Marianne Onarheim og Stein Tonning gleder seg til å treffe bydelsutvalgets 
leder og nestleder. -Vi ønsker sterkt at det blir plantet nye trær, at det blir 
enveiskjøring og at det legges opp til gatetun og parkering bare på
en side av veien.

Frister for 
tilskudd
1. februar og 1. september for til-
skudd fra Storhaug bydelsutvalg.

Levekårsløftets nærmiljøtil-
skudd har i 2017 frister 1. februar, 
1. april, 1. juni, 18. august, 1. ok-
tober og 1. desember.

Campingvogna fra Midjord til Bergeland
– Campingvogna synliggjør ar-
beidet med levekårsløft og er en 
arena for datainnsamling, kom-
munikasjon og medvirkning. Vi 

har gjort terskel for deltakelse og 
kontakt så lav som mulig, sier pro-
sjektleder for levekårsløftet  Han-
ne Navdal Vatnaland. – Fra okto-
ber til desember i fjor var cam-
pingvogna plassert på Midjord. 
Erfaringene er veldig positive. Vi 
har kommet i kontakt med mange 
beboere og fått innspill som vi hå-
per å få realisert i løpet av våren, 
blant annet belysning og oppgra-
dering av et felles uteområde, sier 
Hanne.

 Vogna har vært bemannet hver 
torsdag mellom kl 16 og 18 med 
representanter fra Stavanger kom-
mune og LÉVA Urban design. I 
løpet av februar ruller camping-
vogna videre til Bergeland. 

– Før vi går i gang må vi lage 
en plan for arbeidet og få avklart 
noen praktiske spørsmål som 
plassering og tilgang på strøm. Vi 
håper vognen kan plasseres i nær-
heten av Jokeren og håper å kom-

me i kontakt med mange beboere. 
Det er de som er ekspertene på si-
ne bo- og nærområder, sier Hanne 
Navdal Vatnaland. 

Facebooksiden Levekårsløftet 
på hjul informerer om plassering, 
åpningstider og aktiviteter. 

Servering av suppe siste dag på 
Midjord.

Elever som har valgt faget Innsats for andre fra St Svithun ungdomsskole 
hjalp til med å ta ned lys fra trær og busker.

Barn i byen
 

La oss ta i et tak sammen for barn 
og alle andre beboere på Berge-
land og Nytorget! Gjør Nytor-
get snarest om til et bilfritt grønt 
torg. Fjern den midlertidige for-
slummende parkeringsplassen 
mellom Nytorget og Brødrega-
ta. Lag isteden et sammenheng-
ende levende område med torg 
og park. Bygg Tinghus en annen 
plass. Gi trygghet på at Metropo-
lis og andre viktige ungdomstil-
bud forblir på Nytorget. Restau-
rer gamle trehus. 

100 idéverksted om Nytorget uten 
oppfølging må ta slutt. Beboere, 
kunstnere, ungdom og andre har i 
tyve år bidratt med 1000 dugnad-
stimer og nesten like mange gode 
forbedringsforslag. 

Tiden er overmoden for gjenn-
omføring. Bygg om til en barne-
hage, lekeområder, basketbane, 
park, utvid bilfrie grøntområder 
og torg, kunst i uterom, plant trær 
og blomster, gi plass til drikke-
vann og toalett, spill, benker og 
bord er en god begynnelse! Barn 
som trives er bra for byen.
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Vil ha skole i Lervig og ny barnehage 
- ikke ofre parkareal for brannstasjon
Bydelens lokale politikere uttalte seg veldig tydelig 
da den sjuende levekårsundersøkelsen ble behandlet 
i Storhaug bydelsutvalg tirsdag 24. januar. Vi vil ha ny 
skole i Lervig, ny kommunal barnehage og park isteden-
for brannstasjon var Anders Fjelland Bentsens (Ap) klare 
budskap i forslaget som ble vedtatt.

Einar Skjæveland fra kommune-
planavdelingen presenterte Sta-
vangers sjuende levekårsundersø-
kelse. - Det er sjuende gang jeg er 
her, det er alltid spennende å være 
i Storhaug bydelsutvalg. Før kom-
munen fulgte opp undersøkelsen 
blant annet med levekårsløftet var 
det noe frustrerende å legge fram 
en analyse uten tiltak. Det er mer 
hyggelig å legge fram en ny ut-
gave som viser at iverksatte tiltak 
virker.

Data fra 2014
Den første rapporten ble lagt 
fram av rådmannen til oriente-
ring i 2004. Bystyret vedtok en-
stemmig eget forslag om å legge 
rapporten til grunn for all drift og 
planlegging. -Den skal gjennom-
syre det meste administrasjonen 
og de folkevalgte gjør, sa Skjæve-
land. -Data i denne undersøkelsen 
er fra 2014 før nedgangen i oljå. 
Først i neste undersøkelse vil vi se 
hvilke virkninger nedgangen gir i 
Stavangers 70 levekårssoner.

50 % flytting
Selv om opp mot 50 prosent flytter 
fra en undersøkelse til den neste, 
så er endringene på levekårskartet 
små. De som flytter inn i en bolig 
gir samme utslag på de 21 indi-
katorene som de som flytter ut av 
boligen. Det er svært ofte samme 
type mennesker som bytter bolig.

Hvorfor lavere score?
Hva gjør at et område fra en pe-
riode til en annen scorer mye la-
vere? En grunn kan være at for-
verringer f.eks. knyttet til støy-
forhold får de mest ressurssterke 

til å flytte. Andre mangler f.eks. 
økonomiske ressurser til tilsva-
rende boligbytte og må bli igjen. 

Den omvendte u er blitt forster-
ket og markerer en sterkere ten-
dens til øst-vest deling. Forhold 
i Eiganes og Våland har sterkest 
bidratt til dette.

Løft som virker
Forrige gang løftet Lervig seg. 
Nå er det tre soner i Storhaug som 
løfter seg, alle er en del av Stor-
haugsatsingen som fra 2014 førte 
til levekårsløftet. 

Bergeland og Badedammen
Kvalaberg har overtatt rollen 
Bade dammen hadde. Blant sone-
ne med størst utfordringer er Ber-
geland nå nummer to, sa Skjæve-
land. Bergeland levekårssone har 
bl.a. høy utflytting, lav inntekt, 
høg arbeidsløshet og lav barne-
andel. Sentrum og Badedammen 

scorer begge lavest på barnean-
del, eldreandel, kriminalitet, flyt-
tinger og lav inntekt med barn. 
Mer enn 60 prosent av barna flyt-
ter hvert år fra Badedammen. I en 
slik situasjon kan det være tøft å 
finne stabile lekekamerater.

Etterlyser statlig støtte
Roar Houen (V) var opptatt av at 
innsatsen for å bedre levekårene 
videreføres og etterlyste støtte fra 
staten som andre storbyer får. 

Bydelsutvalgets endelige ved-
tak ble slik:
Storhaug bydelsutvalg ser med 
glede at innsatsen som Levekårs-
løft Storhaug bærer frukter og at 
det nå registreres en positiv end-
ring for bydelen. 

Det er likevel utvetydig at leve-
kårsutfordringene fortsatt er bety-
delige og at det er svært viktig at 
innsatsen for å bedre levekårene 
videreføres. Storhaug bydelsut-
valg ser det også som svært viktig 
at fremtidig aktivitet sikres gjen-
nom statlig del-finansiering og at 
det fortsatt jobbes for å få Leve-
kårsløft Storhaug innunder slik 
ordning. 

Bydekkende ordninger knyt-
tet til levekårsundersøkelsen som 
skolebevilgninger og reduksjon 
av sosial boligbygging i de utsatte 
sonene skal fortsette. 

Det bør vurderes om noen vir-
kemidler innen barnehage også 
kan brukes til å utjevne levekår 
mellom sonene.
• Storhaug bydelsutvalg under-

streker betydningen av gode 
kommunale tjenester i områ-
der med levekårsutfordringer, 
og krever derfor full fremdrift i 
arbeidet med å bygge ny skole i 
Lervig - Storhaug bydel.

• Storhaug er fremdeles bydelen 
med størst underdekning av 
barnehageplasser i Stavanger. 
Bydelen må derfor prioriteres 
ved utbygging av nye kommu-
nale barnehageplasser i Stavan-
ger.

• For å sikre et godt bomiljø som 
bygger opp om en positiv leve-
kårsutvikling, må planene om å 
ofre parkareal i Lervig til fordel 
for brannstasjon avvises.

Siste punkt ble vedtatt mot tre 
stemmer fra Høyre og Kristelig 
Folkeparti.

For øvrig ble saken tatt til ori-
entering.

Anders Fjelland Bentsens (Ap) vil ha fortgang i tomtevalg for ny skole, ny kommunal barnehage og park istedenfor 
brannstasjon.

Positiv utvikling
Levekårssoner som inngår i 
nordøstre del av Storhaug har nå 
en positiv utvikling.
 Området inngår i prosjektet 
Levekårsløft Storhaug. Ulikhe-
ten mellom områder med størst 
og minst utfordringer kan med 
det ha blitt redusert.

Utfordringer
Alle soner domineres av innbyg-
gere uten levekårsproblemer. I 
noen soner kan levekårsproble-
mer bidra til en ugunstig utvik-
ling og problemer med blant an-
net kriminalitet, rusmisbruk og 
dårlige oppvekstvilkår. Sonene 
kan likevel oppleves som farge-
rike og attraktive boområder.

Omvendt U
Områder med utfordringer dan-
ner en omvendt U som omfatter 
levekårssoner i østre og nordre 
del av Storhaug bydel, østre del 
av Eiganes og Våland bydel og 
nordøstre del av Hillevåg bydel. 
Undersøkelsen styrker grunn-
laget for et nytt utvidet Leve-
kårsløft Hillevåg.

Manglet boligpolitisk styring 
Levekårssituasjonen påvirkes 
av boligpolitikken. I Stavangers 
aktive boligpolitikk fra 1965 
ble boligområdene bevisst satt 
sammen av ulike boligtyper og 
boligstørrelser. Denne boligpoli-
tikken er mye av årsaken til lap-
peteppestrukturen som preger 
deler av Stavanger.

Byomformingsområdet i nord-
østre del av Storhaug ble utbygd 
etter at kommunens boligpoli-
tikk var lagt om, og ble ikke un-
derlagt boligpolitisk styring på 
sammensetning av boligstørrel-
ser. Et område som i utgangs-
punktet hadde levekårsutfordrin-
ger, fikk en utbygging der små-
boliger dominerer. Disse forhold 
bidrar til opphoping av levekårs-
problemer.

Fra kommunens saksfremlegg: Den sjuende levekårsundersøkelsen. Undersøkelsen tas opp i råd, styrer og bydelsutvalg, behandles i bystyret 27. mars 
og skal følges opp med levekårsløft.
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STORHAUGGLIMT
Hurra for variasjon og mangfold! En helt vanlig vinterlørdag i februar 
er det mye snadder mat å velge i på Storhaug. Nytt konsept med 
gatemat på Fortou i Lervig, tradisjonelt tyrkisk på Midjord og etiopisk 

på Nytorget. Nyetablering i Harald Hårfagres gate holder på med nytt 
produkt som snart kommer. Og så en liten tur innom Fermenten.

Ingredienser til pils

– Vi skal handle de rette ingredienser og så skal vi hjem til Randaberg
for å brygge pils, sier Torbjørn Gran Sivertsen og Markus Jonge.  
Til venstre Erlend Bjelland som ekspederte på Fermenten.

– Fortous mat blir bedre, mer  
autentisk og sykt mye kulere

De er svært hemmelighets-
fulle, Arnt Skjerve og Fred-
rik Lundberg, som gjerne 
vil snakke om Fortous nye 
matkonsept som kommer 
denne uka. – Kom og smak 
selv, sier Arnt.

– Vi kommer med et nytt konsept, 
mer autentisk gatemat, ikke for-
norska, men sånn det skal smake. 
Det blir fokus på bærekraft, lo-
kale produkter og håndlaget selv-
følgelig! De fleste retter vil ha et 
vegetaralternativ. Vi vil skille oss 
litt ut og distanserer oss fra van-
lige hamburgere. Hver dag fra 
11-15 blir det lunsjmeny og  ellers 

åpent til kl 22, søndag stenger 
vi litt tidligere. Vi planlegger en 
spesiell hendelse, event, en gang 
i måneden. F. eks. besøk av kokk 
fra et annet sted. Inntekter til et 
veldedig formål. Utendørsarr-
ange  ment.

Hva med samarbeidet med 
ølbaren Øst?
– Vi lager egen meny for Øst med 
småretter som har modne spen-
nende smaker, f eks reinsdyrhjer-
ter eller østers, sesongbasert mat 
som bestilles på Øst. Vi leverer.  

Fredrik Lundgren kom nylig 
hjem fra Frankrike hvor han var 
kjøkkenassistent for Christopher 
Davidsen som vant sølv for Norge 
i Bocuse D´Or. Nå skal han kok-

kelere hos Fortou. – Arnt og jeg 
har tidligere jobba sammen på 
Gastronomisk institutt og trives 
godt sammen. Jeg gleder meg, 
sier Fredrik. 

– Etter åpningen i oktober 
beveger vi oss nå til å bli enda 
bedre, mer autentiske og sykt 
mye kulere, sier Arnt med et bredt 
glis. – Vi er litt vanskelige å nå 
på telefon, vi jobber med maten 
hele tiden, og vil jo gjerne treffe 
kundene. Om ikke køen går rundt 
hjørnet lager vi maten på 5-10 mi-
nutt. Og så kan vi nås på epost el-
ler telefon for bestillinger 10+. Og 
vi serverer i nedbrytbar embal-
lasje som sorteres sammen med 
matav fallet. Kom og prøv oss, sier 
Arnt og Fredrik.

Injera fra Etiopia på 
Nytorget
Asegod Tamene, 
Tigste Mabetamu 
og Tigist Tades-
se serverte injera 
til maten fra Etio-
pia på Internasjo-
nal Kulturkafé på 
Nytorget 1. Injera 
er et bløtt og flatt 
brød, egentlig en 
s u rde ig s pa n ne -
kake som lages av 
av teff-mel. Mel og 
vann blandes til en 
deig som står og 
gjærer noen dager. 
Så bakes brødene 
som store panne-
kaker. Injera spi-
ses som tilbehør til middagsretter. 
Stuingen legges på brødet/lefsa 
eller serveres i skåler ved siden av. 

Biter rives av injera og brukes til å 
forsyne seg med den andre maten. 
(Wikipedia)

Tyrkisk hjemmelaget – for en hundrelapp
Det luktet deilig grillmat over 
hele Midjord når Rogaland 
islamske fellesforening 
arrangerte tyrkisk mat & 
håndverksmesse lørdag 4. 
februar. Godt og nygrilla!

Melek Dogru og Lutfiye 
Cetintas hadde en travel 

dag og serverte mat til nær 
300 besøkende. 

 Tradisjonell tyrkisk god og 
hjemmelaget mat.

Tugba Kan, Melek Dogru og Hevin Anli Durmaz viser stolt fram søte 
fargerike hjemmelaga kaker. Deilig middag og dessert for en hundrelapp!



Gjelder i Rogaland til og med 11.02.2017 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

9900PR. PK

LAMBI TOALETTPAPIR SEKK 36PK
Metsä, 36 rl, 2,75 pr. rull

6950PR. PK

BIG ONE KJØTTDEIG&GRILLET LØK
Stabburet, 580 g, 119,83 pr. kg

5900PR. PK

TORSKEFILET NATURELL
REMA 1000, 400 g, 147,50 pr. kg

2000PR. PK

BLOMKÅL, BROKKOLI OG ASSORTERT BLANDING
Ferdig kuttet, 20,00 pr. pk

nyhet!

Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap  
er en helt ny måte å bo og leve på: 

Din egen leilighet med alt du trenger,  
fantastiske fellesområder inne og ute og en mer 
bærekraftig hverdag. Sentralt i Stavanger Øst.

Kun 26 leiligheter i 1. byggetrinn , 
hvorav 14 allerede er solgt. 

dere deler verktøy, tid,
bil og sportsutstyr

litt mindre eget areal 
gir muligheter du ellers 

bare kan drømme om

Klar for å leve og bo

vegger av tre i leiligheten 
din gir godt innemiljø

stor bruk av tre reduserer 
CO2-avtrykket kraftig

gjennom felles hverdag 
kan man spare ressurser

sosialt fellesskap når 
du selv ønsker det

Visning og vafler i prototypen
tirsdag 7. februar kl. 17-19

14 solgt!

Aldente Illustrasjon: vY / Brick Visual   Alle illustrasjoner og perspektiver er kun m
ent til å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse.

bærekraftig?
Totalt 40 leiligheter, 38–95 m2 

kr 1 800 000–5 800 000
vindmollebakken.no

facebook.no/vindmollebakken
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Blomstrende på Hermetikken
– Jeg finner gjerne på diverse stunts med botaniske 
materialer ute også! Lervigtunet er et av mange 
fristende steder i østre bydel hvor det kunne vært 
spennende å skape noe. 

Flotteste oppdrag hittil var å lage 
et moseteppe til fotoshoot for Lil-
leba & Herremanns nye sommer-
kolleksjon. De holder til i Støpe-
rigata. Det er ekstra kjekt å sam-
arbeide med folk i nærområdet. 
Jeg vil elske at noen kaller meg 
Storhaugs blomsterdame, sier Eli-
sabeth Strøm som nylig etablerte 
Stilken & Strøm i Hermetikken.

– Farmor drev Strøms kolonial 
på Våland, så det navnet ville jeg 
ha med videre. Og Stilken? Alt 
har verdi, både stilk og blader, 
ikke bare selve blomsten. Jeg har 
stor interesse og fagkunnskap om 

både planter og blomster, har fag-
brev som blomsterdekoratør og 10 
års erfaring i yrket. Jeg har jobbet 
flere år på Sølvberget Blomster, 
sier Elisabeth.

– Jeg lager gjerne noe unikt 
tilpasset kundens ønske, stedet, 
rommet, interiøret eller annet. 
Jeg har inntrykk av at mange har 
en vase hjemme som de synes er 
vanskelig å kombinere med blom-
ster. Ta den med til meg; Vase, 
skål eller hva som helst som tåler 
vann, så får du blomster tilpasset i 
den. Spør meg om kranser, dekor-
asjoner, buketter og stemninger til 
firma, venner og familie, fest og 
merkedager, barnedåp, konfirma-
sjon, bryllup og begravelser og til 
store arrangement, sier Elisabeth. 
-Kom gjerne innom, for en titt, 
kjøp en sesongbukett, en vakker 
blomst, unike blader, en fin stilk 
eller en spesiell potte. Så tar vi en 
prat om mulighetene. Gi meg bare 
et par dager så jeg får tak i de rette 
råvarene. 

Hvor kommer råvarene fra?
– Det aller meste er kjøpt på auk-
sjoner i Nederland. Men det er 
også ønskelig med lokale produ-
senter. Jeg kan blant annet tilby 
økologiske og kortreiste blomster 

fra Polly & Molly på Randaberg. 
Og så designer jeg gjerne dekora-
sjoner eller buketter med produk-
ter fra naboene i Hermetikken. 
Odd Standard har et fantastisk og 
originalt uttrykk.

Hva er forholdet til Storhaug?
–  Vi ville helt bestemt hit! Vi eide 
hus på Kvitsøy halvannet år uten 
bil. Nå setter vi pris på korte av-

stander. Vi kom til Storhaug for 
3-4 år siden og bor nær Paradis. 
Mannen jobber på Sølvberget og 
jeg i Badedammen, barnet går i 
Steinhagen barnehage og sviger-
foreldrene bor nær jobben min. 
Det er en luksustilværelse i nær-
het. På Storhaug skjer det noe, 
folk er mer åpne, det er mangfol-
dig og kreativt!
 

Favorittsteder på Storhaug?
– Etter å ha jobbet i byen flere år 
oppdager jeg nå nye og spennende 
prosjekter, kontraster, aktiviteter 
og virksomheter ukentlig! Og det 
er dette og menneskene bak som 
gjør bydelen så unik. Jeg er alle-
rede avhengig av Fortou sin mat, 
gåturer i Storhaugs gater og mil-
jøet nede i Badedammen, avslut-
ter Elisabeth Strøm.

Claus Andersens Enke
Hermetikken i Badehusgata 33 har i dag fått nytt liv. For hundre år siden var 
bygget en hermetikkfabrikkfilial drevet av en driftig dame med firmanavnet 
Claus Andersens Enke. Hun var den eneste kvinnen i en slik posisjon og 
engasjerte i 1908 godt over 100 arbeidere i sesongen.

Mange forskjellige personer har startet her-
metikkfabrikker i Norge. Sopelimeselgere, 
butikkansatte, loddere og flere andre, men vi 
finner bare en kvinne som drev egen fabrikk.

Anna Andersen drev fabrikken Claus An-
dersens Enke fra 1891 til 1924.

Fabrikken var en av de tidlige hermetikk-
fabrikkene og satset på eksport til USA og 
England. Anna Andersen var søsteren til kve-
keren Thorstein Bryne og hadde kontakter 
med kvekere i utlandet. Grunnen til at fabrik-
ken het Claus Andersens Enke var at det var 
lov for enker å starte virksomhet i sin avdøde 
ektemanns navn, med tilføyelse av Enke etter 
navnet. 

Reiste til USA
Claus Andersens Enke var en liten fabrikk 
med 20-30 ansatte og produserte de samme 
produktene som de andre hermetikkfabrikk-
ene på denne tiden som, oksekjøtt med suppe, 
fiskeboller i kraft og sauser, appetittsild, finere 
kjøttretter og røykte sardiner. Anna Andersen 
reiste til USA to ganger for å bearbeide mar-
kedene. På slike reiser brukte hun sine kontak-
ter i kvekermiljøene for å selge sine produkter.

Anna Andersen hadde fem døtre som også 
hjalp til med driften av fabrikken, og som ofte 

reiste til utlandet for å selge firmaets herme-
tikk. I 1893 var Claus Andersens Enke med på 
utstilling i Chicago. 

Religion må ha betydd mye for Anna An-
dersen, hun solgte sine produkter til kvekere 
og hun registrerte flere religiøst inspirerte 
varemerker. Santa Claus ble registrert som 
varemerke i 1911, så Anna Andersen brukte 
julenissen i markedsføring før Coca Cola!

Den 17. mai 1900 ble den første falsemaski-
nen for urund boks, Søren Opsahls falsemas-
kin, demonstrert på Claus Andersens Enke. 
Falsemaskinen, som festet lokket til boksen, 
var en av de viktigste maskinene som ble ut-
viklet til hermetikkindustrien i Norge. Til 
dags dato virker falsemaskinene i stor grad på 
samme måte som den fra 1900, men de er i dag 
langt mer effektive.

Problemer etter 1. verdenskrig
I 1907 bestemte Anna Andersen seg for å byg-
ge en ny fabrikk, kjent som filialen. Filialen 
ble basert på eksport til USA og det var om lag 
100 personer som jobbet her. 

I 1917 ble Anna Andersen med i eksport-
firmaet NORCANNERS, men som flere andre 
hermetikkfabrikker, fikk hun problemer i ti-
den etter 1. verdenskrig og i november 1924 

ble det åpnet konkurs i fabrikken Claus An-
dersens Enke, og en av de mest unike histori-
ene i den norske hermetikkindustri.

Utdrag fra Hermetikkbloggen av Erik R. 
Bergsagel, Norsk Hermetikkmuseum

Etiketten Santa Claus. Dette varemerket ble 
registrert av Claus Andersens Enke i 1911, 
omtrent 10 år før Coca Cola tok i bruk julenissen i 
sin markedsføring , 
Foto: MUST/ Norsk hermetikkmuseum

– Vi gjenskaper et håndverkspre-
get miljø, sier Caroline Steine fra 
Norwegian Property. – Husets 
møte plass, markedsplass, leke-
plass og arbeidsplass i 2. etasje er 
åpent hverdager fra 8-16 for alle.  
Du kan forsyne deg med kaffe, 
ta et møte eller bare sitte og nyte 
atmosfæren i det lune rommet. I 
første etasje har Odd Standard en 
liten keramisk mikrofabrikk. De 
leverer dekketøy til restaurant-
bransjen og jobber med flere av 
de beste restaurantene i Norge og 
Sverige! Selskapet drives av Con-
stance og Tonje. 4 av 7 arbeids-
rom i byggets 3. etasje er leid ut. 
Bl.a. til Himala, Stilken & Strøm 
og Myklebust Illustrasjon. Vi øn-
sker å få med oss flere på laget. I 
4. etasje på loftsrommet kan du 
finne roen hos Satya Yoga. Når 
folk tenker Hermetikken skal de 
først og fremst tenke lokalt hånd-
verk og design av kvalitet. Her er 
de som satser på faget og produk-
tet sitt, sier Caroline Steine.

Kom gjerne innom for en titt, kjøp en sesongbukett, en vakker blomst, unike blader, en fin stilk eller en spesiell potte. 
Så tar vi en prat om mulighetene. Gi meg bare et par dager så jeg får tak i de rette råvarene, sier Elisabeth Strøm.

Skålen er laget av Odd Standard. 
En av flere produkter som er et 
samarbeid mellom Stilken & Strøm 
og Odd Standard.
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Coop – litt ditt
I Coop får du kjøpeutbytte 
på alt du handler. 
Mer informasjon om de 
ulike fordelene � nner du på: 
Coop.no

EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER

Coop Extra Norge extra_norge

coop.no/extra

Hos Extra får du alle dine 
hverdagsfavoritter til 

extra lave priser.

NORVEGIA
Skorpefri. Pr kg

7490

COOP SJOKOLADEKAKE
2 pk. 300 g. Pr pk
Pr kg 83,33

25

JORDBÆR I 
HJERTEBEGER
Import. 300 g. Pr pk
Pr kg 83,33

25
Ved bruk av Coop Medlemsapp

PINK LADY EPLER I HJERTEBEGER
3 stk. 450 g. Pr pk. Pr kg 55,55

25

Medlemskuppet varer fra 6. februar til 5. mars. 
Utvalget kan variere fra butikk til butikk. 
Forbehold om utsolgt.

Roser
Assorterte farger. 
20 stk. Pr bukett

MEDLEMSKUPP

69,90
Ikke-medlem: 99,90

HATTING FRYST
Utvalgte varianter

-30%

PINK LADY EPLER I HJERTEBEGER
3 stk. 450 g. Pr pk. Pr kg 55,55

Husk morsdag søndag 12/2 og Valentinsdagen tirsdag 14/2

Extra Lervig
Haugesundsgata 30, Stavanger, tlf 900 24 197

7-23 (8-21)

790

Selges i 4 kg pose kr 31.60
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Nytt stupetårn i Strømvig?

Christian Topstad

– Jeg er innflytter fra Kristian-
sand og synes stupetårn er en av 
verdens fineste innretninger, sa 
Christian Topstad. – Stupetårn 
blir rehabilitert eller er nyoppført 
over hele landet. Bør ikke en by 
av Stavangers størrelse ha et stu-
petårn i sjø? Og finnes det da et 
bedre sted enn Strømvig, hvor det 
gamle tårnet sto?

Christian Topstad foreslo nytt 

ti-meters stupetårn i Strømvig på 
møte i Storhaug bydelsutvalg 24. 
januar. 

–  Et stupetårn vil bli et sam-
lingspunkt og et sted for opplevel-
ser for barn og unge fra hele byen. 
Gratis, tilgjengelig og inklude-
rende. Alt du behøver er badetøy.

Forslaget er ett av mange beboe-
rinitiativ som ble presentert i be-

boerrapport om bydelens uterom 
i mai 2013.

– Jeg synes forslaget om stupe-
tårn er veldig spennende, et flott 
beboerinitiativ som inkluderer 
veldig mange, sa Hege Benedicte 
Blom (V). Topstads forslag sen-
des Kommunalstyret for miljø og 
utbygging sammen med bydelsut-
valgets uttalelse der de ber om ut-
redning av mulighet for å etablere 

stupetårn i området Strømvig – 
Godalen.

Hvorfor stupetårn?
• En magnet for barn, unge og 

voksne fra hele regionen,
• Et samlingspunkt på tvers av 

sosioøkonomiske skillelinjer
• En arena for idrett og opple-

velser
• Gratis og ikke utstyrskrevende 

- alt du behøver er badetøy
• Naturopplevelser og nærhet til 

elementene
• Mestring og fellesskap
Det er nylig opprettet en side på 
facebook for stupetårn-initiativet. 

Adressen er  
www.fb.com/stupetaarn

Åpnet i 1914 
Da Strømvig bad ble åpnet 1. juni 
1914 fikk bydelen og byen et po-
pulært badested. Svømmestevner 
ble avholdt i 25-meters basseng, 
et 10 meter høyt stupetårn var det 
og. Det var kjønnsdelt bading til 
prisen av 10 øre for barn og 25 øre 
for voksne. I 1958 var det slutt. 
Bassenget ble fylt igjen og sjøba-
det omgjort til båthavn (Fra Stor-
haug Bydelsleksikon 2001). I 2016 
åpnet nye Strømvig sjøbad.

Vassøyelever på tredjeplass i nasjonal lesekonkurranse
God grunn til å juble for sjetteklassingene på Vassøy skole: I den store nasjonale lese-
konkurransen «Norli Junior Lesekonkurranse», som ble gjennomført høsten 2016, har 
elevene i klassen under hele konkurransen ligget på 1. plass i Rogaland. Av Elise Sesilie 
Aske Aanes, lærer Vassøy skole 

På landsbasis endte de til slutt opp 
på tredjeplass, med hele 10 348,5 
leste sider i snitt pr. elev i løpet av 
de tre månedene konkurransen 
pågikk. 

Elevene på 6. trinn ved Vassøy 
skole har vært utrolig engasjerte 
i Norli Junior sin lesekonkur-
ranse. Klassen har benyttet hver 
en sjanse på å lese, enten det har 
vært i friminutt, hjemme eller på 
skolen. Det har også blitt arran-
gert en bok- og pizzakveld på sko-
len, hvor elever og lærer koste seg 
med pizza og leste bøker.  Mange 

av elevene brukte også feriene i 
perioden på å lese, og læreren har 
vært aktiv med å følge dette opp, 
ved å sende boostermeldinger i 
helger og ferie.

Over 23000 deltakere fra 1400 
klasser 
Mer enn 23.000 elever fra 3.-7. 
klasse fra 1400 klasser og 572 
skoler har deltatt. De har lest 39,3 
millioner sider fra oktober til de-
sember. Klassene har nådd ulike 
nivåer for lesing: Bronse for 800 
leste sider i snitt per elev, sølv 

(2000 sider), gull (3000 sider), di-
amant (5000 sider) og til slutt lu-
ridium (8000 sider per elev). Bare 
36 klasser har nådd de øverste ni-
våene diamant og luridium. Av 
disse 36 er hele 8 fra Rogaland, 
som gir en andel på 22 %. 

Oversikt over superklassene 
i Rogaland, og antall sider disse 
har lest i snitt per elev i løpet av 
de tre månedene hvor konkurran-
sen har foregått. Gjennomsnittet 
for alle de ca 1400 klassene som 
deltok,  er 1661 sider per elev.

1. 6A - Vassøy skole  10348,5 
2. 7A - Stavanger 

Kristne Grunnskole
 8350,65 

3. 5C - Rosseland skule  7315,15 
4.  6A - Vinjar skule   6291,95 
5. 5A - Kampen skole 

(Stavanger)  
5738,35 

6. 5B - Kampen skole 
(Stavanger)  

5574,9 

7. 4A - Maudland Skole  5449,6 
8. 4A - Rossabø skole  5190,9 

– Konkurranse skaper enorm 
motivasjon
Konkurransen har vært arrangert 
som en klassekonkurranse, der 
elevene kunne følge med i sann-

tid på hvordan klassen lå an i for-
hold til andre klasser på skolen, i 
landet totalt, i fylket og på klas-
setrinnet. Lærerne har godkjent 
lesingen. 

Konkurransen har gitt gode re-
sultater: Lærerne anslo i en spør-
reundersøkelse at barna leste 62 
sider i uken per elev før konkur-
ransen. Under konkurransen har 
barna lest 128 sider i uken. Dette 
er mer enn en dobling. 

- Norli Junior Lesekonkur-
ranse gjør litt av det samme for 
lesing det Pokemon Go gjør for 
turgåing, sier Caroline Heitmann. 
- Lesekonkurransen har nivåer, 
på samme måte som dataspill. 
Mange barn blir enormt motivert 
av konkurranse. Mange hundre 
barn har vunnet lesegleden gjen-

nom konkurransen, og som en 
lærer sier: Det er den største pre-
mien.  

Bedre leseferdigheter
Det at elevene leser mye har også 
vist igjen på kartlegging i lesing 
på trinnet. - Denne konkurransen 
har både økt lesehastighet, forstå-
else og leseglede blant elevene på 
trinnet, forteller læreren. Siden 
sjette klasse på Vassøy både er 
fylkes– og luridiumsvinnere, er 
de invitert til å motta både kake 
og pokal den 18. februar hos Nor-
li i Stavanger sentrum. - Vi gle-
der oss allerede til å være med på 
konkurransen til høsten igjen. Da 
skal vi være best i Norge, forteller 
vassøyelevene. 

Ideen om nytt stupetårn i Strømvig dukket opp på beboermøte om uterom på Bergeland bydelssenter i februar 2013. I 
fjor var ideen visualisert i Aftenbladets  pepperkakeby på Sølvberget. Her er pepperkakemodellen visualisert inn på 
den ytterste tuppen av det nye sjøbadet i Strømvig. Felleskjøpet i Hillevåg i bakgrunnen.



Pedersgata 12, 4013 Stavanger • www.zouq.no 
Catering - Restaurant - Take away - Hjemkjøring - Overtidsmat

Bestilling: 400 500 55

Publikumsfavoritten 
Gladmat 2014

- 5 i Stavanger Aftenblad 2015
«Meget oppegående alternativ for den som vil 
ha kjapp, god og spicy mat i store porsjoner»

Kom og ta med hjem, eller vi bringer.  
Jungeltelegrafen lyver aldri. Ekte pakistansk mat. Bestill online 400 500 55

• •

FELLESKI OGSÅ 
TIL JUNIOR!

Din lokale sportsbutikk SPORT 1 HUNDVÅG
Hele 800 kvadratmeter med sport og fritid! 

Stor gratis parkeringsplass!

KARI TRAA  
KRYSS ULLONGS/
ULLTRØYE
Varm og funksjonell ullundertøy.
Modell: Dame

ULVANG RAV 
SWEATER ZIP
Bestselger! Tykk  
ullgenser for tur og  
fritid. 100% ull.  
Modell: Dame/Herre

599;

399;pr. del

Sjekk prisen!

Førpris 999; Den kalde fine tida!

VÖLKL VTA80 
Lett alpin turski.med solid trekjerne, 
tupprocker og moderat tapering.  
Bredde: 118-80-100 mm. Vekt: 1250 
gram (170 cm). Lengder: 150-175 cm
DYNAFIT TLT SPEED TURN 2.0 binding. 
Vekt: 370 gram DIN: 4-10

FRIKJØRING/TOPPTUR!

4999;
Ski + binding!

2199;
Ski + binding!

FISCHER TWIN 
SKIN RACE JR 
Til bruk under ulike 
snøforhold, er ideell ved 
vanskelige smøreforhold. 
Rottefella Xcelerator Jr 
Classic binding.

SPORT 1 HUNDVÅG
Restaurationveien 2 
Tlf: 51 89 54 88

ÅPNINGSTIDER:
Mandag-fredag: 10-19
Lørdag: 10-17

Følg oss på:
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– Trær i gatene gjør det mykere og lunere og viser årsti-
dene. Er det to år siden bystyret vedtok 600 nye trær til 
Storhaug bydel? Roar Houen (V) innledet da saken om 
1000 gatetrær var oppe til behandling i Storhaug bydels-
utvalg 24. januar.

 – Dette er en god sak, sa Sara 
Mauland (Rødt). –I saken er det 
truffet godt på hvilke gater som 
trenger et løft. For eksempel trek-
kes et område ned når ødelagte 
trær ikke blir erstattet. I denne 
saken ser man den tydelige sam-
menhengen mellom grønnstruk-
tur og levekår.

I 2012 vedtok Stavanger by-
styre at 600 trær skulle plantes i 
bygatene som del av et område-
løft for Storhaug og at det skulle 
gjøres i samarbeid med Storhaug 
bydelsutvalg. I tillegg skulle 10 
nye felles uterom oppgraderes og 
gjøres mer brukervennlige. 

Vedtaket inspirerte Storhaug 
bydelsutvalg og Storhaug frivil-
ligsentral til et samarbeid om å 
engasjere bydelens beboere for 
å få fram ideer om hvor de nye 
uterommene skulle være og hva 
de skulle inneholde. Fem egnede 
plasser for skulpturer/figurativ 
kunst skulle velges.

I februar 2013 deltok 70 frem-
møte på et åpent møte. Resultatet 
ble rapporten som heter Bebo-
ernes forslag til felles uterom i 
Storhaug bydel – en rapport som 
rommer svært mange av beboer-
nes egne ideer om hva det bør tas 
tak i.

Og nå, fire år senere, kommer 
en sak som konkret foreslår hvor 

1000 trær kan plantes.
 

Følgende gater er foreslått som de 
aller viktigste for planting av trær:
1. Badedamområdet (Nedre 
og Øvre Banegate og 
Spliderhauggata)
2. Nymansveien
2. Nedstrandsgata
3. Langgata
4. Emmausveien
5. Sandnesgata
6. Hjelmelandsgata
– Jeg vil foreslå at også Hauge-
sundsgata prioriteres, sa Vera 
Sommer (Ap). – Og Normanns-
gata, foreslo Nina Galta. Begge 
tilleggsforslagene ble enstemmig 
vedtatt av Storhaug bydelsutvalg. 
Etter forslag fra Roar Houen (V) 
vedtok bydelsutvalget også at:

Storhaug bydelsutvalg støtter 
foreslått løsning og stiller seg 
bak forslaget til utplanting av 
trær i bydelen. For rekkefølge i 
prosessen ønsker bydelsutvalget 
å prioritere de nordøstlige 
delene av bydelen, slik at tiltaket 
forsterker de allerede vedtatte 
innsatsområdene for Levekårsløft 
Storhaug. Foruten disse 
områdene bør det prioriteres 
de steder hvor enkelt trær 
kan plantes inn i eksisterende 
beplantning.

Boliggater med behov for oppgradering

1000 gatetrær der de 
trenges mest

HOVEDAKSE MILJØGATE er svært viktige gater som binder sammen bydelen og som strukturer ferdsel. Trær 
skal bidra til orientering og identitet. Tiltak: Dobbeltsidig trerekke der det er plass og sikret underbeplanting 
i eksisterende plantebed. Gater kompletteres med eksisterende tretype eller blir tildelt en ny tretype for bedre 
orientering. Fra rapporten Storhaug gatetrær. Bildet viser Nymansveien.

Nr. 1 – Februar 2017

Eksisterende situasjon: Boliggate med behov for tiltak. Parkering på to sider og 
mangler grønnstruktur i både det private og det offentlige rommet.  
(Fra rapport Storhaug gatetrær)

Anbefalt oppgradering: Forbedring av fortau, organisering av parkeringsplasser og 
nye innslag av grønt, møblering, lek eller annen oppholdsfunksjon som styrker ga-
tens identitet.  
(Fra rapport Storhaug gatetrær)
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Free Soul –  
Irrenn Celest  
Daniela
SPIRITUELL  
HEALER/VEILEDER
Timebestilling 0900-1900.  
Mandag – Lørdag.  
Tlf: 450 37 469 
Mail: irenm@online.no  
Ryfylkegt. 13 – 2 etg.   
– 4014 Stavanger.

Økologiske 
Dagligvarer
er en spesialbutikk for de 
som ønsker økologisk mat, 
men som ikke ønsker å gå 
hyllelangs å lete etter hva 
som er økologisk.  
Vi har lett for deg; så hos 
oss er all mat økologisk!

Åpningstider:  
Man, tirs, ons og fredag : 
10.00 - 17.00  
Torsdag 10.00 - 19.00  
Lørdag 10.00 - 15.00

Mat med mening®

Økologiske Dagligvarer AS
Langgata 2
4013 STAVANGER

Bydelens delområder 

I forbindelse med oppfølging av 
bystyrets vedtak fra 2012, har det 
nå blitt vurdert hvor det kan plan-
tes flere trær. Park og vei ved Tor-
geir E Sørensen og Hanne Polden 
Sæverud har fått utarbeidet en 
rapport og en liste over alle gate-
ne på Storhaug hvor det kan være 
mulig å plante trær. Den grundige 
mulighetsstudien, som heter Stor-
haug gatetrær, er laget av Allian-
ce arkitekter AS. De holder til i 
Ryfylkegata 22.  

Bydelens gater er nøye saum-
fart gjennom studier av kommu-
nale kart og fly- og gatebilder på 
Google maps og Gule sider samt 
mange, mange sykkelturer. Det er 
denne rapporten som ble behand-
let av Storhaug bydelsutvalg. Nå 
skal det lages en politisk sak om 
planting av trær på Storhaug. 

 Mulighetsstudien har delt by-
delen opp i tre delområder. Alle 
delområder inneholder gater som 
er del av område for kommunens 

levekårsløft, hovedsakelig i om-
råde 2 og 3. 

 
Bydelsavisa vil i neste nummer 
vise flere detaljer fra delområ-
dene. 

Gul stiplet linje viser område med særskilt fokus på levekårsløft. Rød stiplet linje viser avgrensing av delområder i 
denne mulighetsstudien. Fra rapport Storhaug gatetrær.

BOK I SALG
Englevakt og skapermakt

Englevakt og skapermakt

Fortellinger og sanger om livet og 
Jesus

Muntert og lettlest med tegninger, for 
hele familien.  
92 sider innbundet 298,- inkl mva og 
porto/leveranse.

Forsidebilde: Kunstneren Steen.

Bestill nå og få med gratis vise-
sang-cd: Livets Trøbil (se Youtube)

torstein.alvar@gmail.com eller sms/tekstmelding til 958 410 70

Ungdomskvelder 
Annenhver søndag (partallsuker) 
arrangerer Varden og St. Johan-
nes UNGDOMSKVELD i St. Johan-
nes for alle fra 8. klasse og oppo-
ver. Programmet varierer - mat, 
quiz, andakt, leker og konkur-
ranser etc. Alle kveldene er gra-
tis, men du har mulighet til å bli 
medlem om du ønsker det for kr. 
50 pr. år.
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STORHAUGGLIMT
Storhaugungdommer 
spiller i Kongens Garde

Ingrid Berg (Storhaug skolekorps) og Anders Krøger Evensen (Nylund 
skolekorps), tidligere korpsmusikanter fra Storhaug som nå spiller i Kongens 
Gardes Musikk- og drillkompani. Foto: Svein Egil Klungtvedt.

H.M. Kongens Gardes Musikk- 
og drillkompani spilte i år for før-
ste gang sin tradisjonelle festkon-
sert utenfor Oslo. 29. januar var de 
i Stavanger konserthus.

Korpset fridde til publikum 
ved å la musikkgardister med lo-
kal bakgrunn presentere seg selv 
(med bydel) og introdusere noen 
av numrene. Dette høstet jubel i 
salen. Vi fra Storhaug vil nok på-
stå at jubelen var størst da våre re-
presentanter – Ingrid Berg (Stor-
haug) og Anders Krøger Evensen 

(Nylund) – introduserte seg selv. 
Ingrid Berg høstet i tillegg enda 
større applaus etter at hun sang 
Maria i West Side Story.

Å dømme etter responsen var 
frieriet ikke forgjeves. En korp-
sist fra Nylund var helt klar på at 
han ville søke garden om et par år, 
mens en litt yngre ivrig erklærte 
at han også skulle inn – om ti år!

Korpset framførte en variert 
konsert med marsjer, norsk mu-
sikk og underholdningsmusikk.

Flemming Krøger

– Jeg vil så gjerne ønske alle interesserte hjertelig vel-
kommen til tre hele dager med yogafestival i mars. Kom 
og prøv noe du er nysgjerrig på. Vi tilbyr yoga, medita-
sjon, kunstutstilling, konsert, dukketeater, vegansk mat 
og mye mer, sier Siv Therese Hegerland Havik.

– Vi arrangerer Norges, kanskje 
Europas, eneste donasjonsbaser-
te yogafestival. Alt overskuddet 
går til det viktige arbeidet gjort 
av Love & Hope, en organisasjon 
som arbeider for å fri barn ut av 
sexslaveindustrien. Per dags dato 
har de hjulpet over 600 barn fra 
bordeller og plassert dem i barne-
hjem og skole. De utvider sitt ar-
beid fra Nepal til også å omfatte 
Sri Lanka, Bangladesh og India, 
sier Siv.

Når startet dere?
– Yoga for alle startet i 2013. Vi 
vil nå alle, uavhengig av øko-
nomi. I oljehovedstaden har ofte 
pengene diktert hva du kan gjøre 
og hva du kan delta i. Vi holder til 
i Normannsgata 24 og tilbyr dag-
lig et bredt tilbud av donasjonsba-
serte yogatimer, sier Siv.

Hva betyr donasjonsbasert?
Det betyr at hver enkelt person 
donerer det de kan, til hver en-
kelt time de går på. Et minimums-
krav er 50 kr, for å dekke husleie, 
strøm o.l. Selve festivalen er også 
lagt opp på samme måte, men da 
forventer vi at folk donerer mer, 
siden formålet vårt er å samle inn 

penger til Love & Hope. Til sam-
menligning kan vi fortelle at Oslo 
Yogafestival opererer med 300-
400 kr per time på deres program.

Hva vil du si om festivalen?
– Den arrangeres helga fra 16.-
19. mars. Vi retter fokus på hvor-
dan man best mulig kan jobbe 
sammen med omgivelsene sine og 
bidra til et bærekraftig felleskap. 
Vi ønsker å bygge broer mellom 
yoga, kunst og musikk og søker et 
større publikum enn hva man nor-
malt finner på et yogastudio.

Hvem har du med deg?
– Til sammen 60 lærere og fore-
dragsholdere fra inn- og utland og 
andre bidragsytere, mer enn 70 
frivillige som vil gi et rikt og in-
teressant program.

Vegansk mat
Norges mest populære veganblog-
ger, Mari Hult, som for øvrig ny-
lig flyttet til Storhaug, er ansvar-
lig for maten under festivalen. All 
maten vi bruker, er mat som ellers 
ville blitt kastet. Maten blir levert 
til oss fra Nettmat.no samt andre 
sponsorer i Stavangers omegn. 
Lokal mat selvfølgelig.

Kunstutstilling
Kunstutstillingen starter det hele. 
Den er kuratert av Espen Birked 
som nylig hadde en live perfor-
mance sammen med Per Dybvig 
ved Rogaland kunstmuseum. Han 
jobber aktivt for å fremme nye og 
uetablerte kunstnere til denne ut-
stillingen. Det blir performance 
og musikk under åpningen.

Yoga
Hatha, Iyengar, Latteryoga, Yin, 
Patanjali, Aerial yoga (henge opp 
ned), Kundalini Ashtanga, Vinya-
sa, Tantra m.m. Lærerne kommer 

fra Stavanger, Odda, Oslo, Am-
sterdam, Sveits og Malaysia for å 
være med på festivalen.

Foredrag
Om solenergi ved Wim Lekens. 
Mindfulness ved psykolog Ruth 
Helene Garman. Coahing ved 
Linn Kristin Berg. Andelsjord-
bruk ved Bodil Raustein fra Sol-
bakken andelsgård. Motivasjon 
og visualisering ved Neil Ecker-
sley. Mat og ernæring ved Ailicec 
Fuentes, Sosialt entreprenørskap 
ved Ingvill ytreland.

Dukketeater
Skromlehjulet dukketeater pre-
senterer en forestilling rettet mot 
barn og voksne.

Konsert
Festivalen avsluttes med en kon-
sert 19. mars. Foreløpig har vi 
med oss Olav Larsen fra Olav Lar-
sen and the Alabama rodeo stars, 
Hear me Roar og Geir Strandenæs 
Larsen, Jon Reve, Mareike Wang 
og Alexander Flotve m.f.

Annet
Guidet tibetansk meditasjon av 
Pål Chesam, Japansk te-seremoni 
av Soko (enormt populært og en 
sann glede å være med på), mas-
sasje, ayurveda behandlinger og 
palm spinning workshop med Ij-
haz Mohideen. 
 www.yogastavanger.no

Stavanger Yogafestival 

Siv Therese Hegerland Havik.

Monstre i 
barnehagen
Overraskelsen og gleden var stor 
både blant barn og voksne! Mar-
tyn Reed fra Nuart feiret sin fem-
tiårsdag i desember med å gi en 
god gjeng av Bortusk Leers mon-
stre til innføringsbarnehagen på 
Johannes Læringssenter. Disse 
farge  glade monstrene finnes man-
ge plasser i bydelen, bla.a. ved 
Bade dammen og lekeplassen ved 
Aften bladet. Levekårsløft har bi-
dratt økonomisk.

Barna fra barnehagen liker fargeglade monster.Martyn Reed fra Nuart og styrer Elisabeth Helgesen er begge begeistret!



Nå skal restavfallet 
leveres i blanke sekker

Nytt på IVARs gjenvinningsstasjoner

HVORFOR? 
Mesteparten av det folk til daglig ser på som  
avfall, er en ressurs som kan brukes på ny.  
Den innsatsen du og vi gjør sammen, fører til 
at 80% av alt avfall gjenvinnes. Vi begynner 
virkelig å bli gode, men sammen kan vi bli 
enda litt flinkere.

Sammen med restavfallet som i dag leveres 
i sorte avfallssekker på gjenvinningsstasjonen, 
kommer ofte elektrisk avfall, farlig avfall, glass 
og metall.  

For å unngå dette, har vi valgt å innføre  
levering i blanke (gjennomsiktige)  
avfallssekker.

Det kan være vanskelig å vite hva som skal 
kastes hvor, og vi har derfor laget en enkel 
oversikt som du finner på ivar.no.

På gjenvinningsstasjonen står vi også klare til 
å hjelpe deg med det du lurer på.

Takk for at du er med å bidrar!

BLANKE SEKKER GJØR  
AT DU SORTERER BEDRE 

LES MER PÅ IVAR.NO
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VERKET – Fra seil til presse

Butikken lå svært sentralt i gamle dager. Utenom de 
vanlige kolonialvarene ble det blant annet solgt kraftfór, 
oljetøy, støvler og tresko. Det ble også drevet en liten 
skipshandel. 

Familiemedlemmer forteller:
Butikken var åpen fra klokken 
8:00 til klokken 19:00 de fem 
første dagene i uken, og fram 
til klokken 20:00 om lørdag-
ene. Så det var ikke mye fritid. 
Julaften var helst langaften for 
oss. Det var først etter andre 
verdenskrig at lukningstidene 
ble forandret.

Vi ungene måtte også ta 
våre vakter, spesielt når far 
skulle spise, eller når det kom 
flere kunder på en gang. Da var 
det å rope i «hustelefonen»; et 
rør som var stukket ned gjen-
nom golvet i spisestuen og som 
munnet ut i butikken. 

Mange kunder kom fra 
landet for å handle, særlig fra 
Høgsfjord/Lysefjordområdet, 
og de overnattet gjerne hos 
oss. Far hadde langkjerre som 
han brakte varene til kaien og 
båtene med og var i det hele 
svært hjelpsom.

Det ble vanskeligere å drive 
butikk da Forbruksforeningen 
(Samvirkelaget) kom. Det kom 
en slik butikk i Nedre Dalgate 
4, ikke så langt fra Fisketorvet, 

og der fikk kundene utbytte i 
prosenter av det de handlet for. 

Da far døde i januar 1940, 
var det mor som overtok bu-
tikken. I blant hadde hun noe 
hjelp, men hun var mest alene. 
Krigen kom, med rasjonering, 
matmangel, rasjoneringskort 
med «merker» for å få kjøpe 
osv. Mor opplevde det tungt at 
folk ikke kunne få kjøpe det de 
ville, at familier med barn ikke 
kunne få nok mat, at hun ikke 
hadde nok matvarer til alle 
som ønsket, at hun måtte kreve 
«klipp» på rasjoneringskort for 
at folk skulle få det de trengte, 
osv.

Jeg minnes spyttebakken på 
gulvet ved utgangsdøren, svær 
kaffekvern, den spennende 
vekten, stor og høy sylinder-
formet vedovn, tønner og sek-
ker og gode lukter, samt spen-
ningen ved å komme bak dis-
ken og inn i det lille kontoret 
bak butikken, der mormor ble 
mormor - og ikke butikkdame 
- og tok meg på fanget, pratet 
og viste meg høye, smale bøker 
med massevis av tall i. De syv barna i familien Espe-

dal har fortalt følgende fra opp-
veksten (ca 1905-1925).

Huset var stort og gjestfritt. 
Det var mye selskapelighet, og 
venner og familie stakk ofte inn-
om og var alltid velkomne. Spise-
stuebordet kunne trekkes ut og gi 
plass til 24 rundt bordet. 

Når sildesesongen startet, var 
det mye liv på Fiskepiren. Bå-
tene som bragte fangsten til byen 
hadde silda i lasterommet. Den 
ble heist opp i tønner til kjerrer/
lastebiler. Her ble den tømt over 
i kasser, og så bar det til fabrik-
kene. I lasterommet sto en eller to 
arbeidere til livet i sildehaugen og 
sørget for at tønnene ble fylt opp. 

Kjøringen innover forbi huset 
vårt startet tidlig om morgenen, 
og landsfolk som overnattet ga 
gang på gang uttrykk for forund-
ring over at vi kunne sove i den 
støyen som trafikken førte med 
seg.

En lek vi hadde, var å holde oss 
i kranen som sto på kaikanten, og 
så lot vi oss svinge ut over vannet. 
Bare en gang havnet en av oss i 
sjøen.

Vi hadde utrolig mye kjekt og 
mange venner å leke med. Det var 
store barneflokker i de fleste av 
husene, lekekamerater i massevis. 
Vi lekte brentball, fange fri, pinne 
av, lueball og veggball, et lite vink 
og mye mer. 

Men klokken 20:00 om vin-
teren og klokken 21:30 om som-
meren ringte kirkeklokkene, og 
da måtte alle barna være kommet 
hjem. Politiet var ute og gikk, og 
de jaget oss inn dersom de så oss 
ute etter at klokkene hadde ringt.

Det var fredelig i gata da vi 
vokste opp, det var helst hester og 
kjerrer. Så kom bilen, og da ble 
det mer trafikk, men vi syklet og 
lekte i gata. Det var koselig med 
Fiskedokken rett utenfor oss. Der 
lå mange robåter, og Riskafjord 
gikk fra bryggen like utenfor. Vi 
bodde like ved sjøen, men visste 
å passe oss. På den tiden var red-
ningsvester ukjent. 

Enkelte ganger falt det mye 
sne. Flere hester ble spent foran 
den store treplogen. Det var en 
opplevelse å få sitte på tverrstok-
ken og bli kjørt avgårde. 

Jorenholmen, Fiskepiren og Verksgata var et levende område med bl.a. sildeindustri, hermetikkindustri, smørproduksjon og trelasthandel. 

Erling Jensen har nylig utgitt boka Verket – Fra seil til presse på Piren Forlag. Boka gir verdifulle historiske innblikk i forholdene på Verket fra slutten 
av 1800-tallet og fram til i dag. Takk for at vi får gjengi tekst og bilder i Storhaug bydelsavis! Første del sto i bydelsavis nr 6 i 2016.

J. Espedal Mel & Colonial-forretning

Huset i Verksgata 21 ble bygd i 1847. Søren Sørensen Hetland fra Hjelmeland fikk skjøte på huset i 1849. I 1865 bodde 
tre husstander i huset - i alt 15 personer. Jonas Osmundsen Espedal kjøpte huset og etablerte J. Espedal Mel & 
Colonial-forretning i 1896.

Familien Espedal i 1924. Fra venstre foran: Jonas O. Espedal, Otto John, Karen K. Espedal, Astrid Johanne, 
Fra venstre bak: Bolette Marie, Jenny Kristine, Margith, Klara Othilie, Karine. Privat foto.



Side 15STORHAUG BYDELSAVISNr. 1 – Februar 2017

Lokale Storhaug-bøker 
fra Piren Forlag

Historien om Magne Mannaen Høyland,
Pedersgata og Stavanger-rocken.

Et levd
rockeliv

Øyvind Ellingsen

Boken om Stavangers beste musikere selges her!

Verket – Fra seil til presse
Erling Jensen forteller historien om Verket, området rundt Jo-
renholmen, Fiske piren og Verksgata. Boka gir et historisk inn-
blikk i forholdene på Verket fra slutten av 1800-tallet og fram 
til i dag.

Kr 250,-

Et levd rockeliv
Boken om Mannaen, Pedersgata og Stavanger-rocken. 
Pedersgata var Stavangers Penny Lane. Mange store rockere 
kommer fra arbeiderstrøket. Stavangerrockens vugge sto i Pe-
dersgata. Det forstår alle som leser boka Et levd rockeliv av Øy-
vind Ellingsen om Nurk Twins, Asfalt, Stavangerensemblet og 
andre lokale grupper.

kr 250

Bøkene får du kjøpt på

Sjøhusene

Til venstre, tollpakkhuset på Kjeringholmen. I midten, sjøhusene over det gjenfylte sundet mellom Holmen og 
Østervåg. Til høyre, sjøhusrekken mot Soilandsbryggen. Ca 1900. Fotograf: Eide, Waldemar (1886-1963). Byarkivets 
fotosamling.

Sjøhusene i Verksgata hadde di-
rekte adkomst til sjøen helt fram 
til 1970-årene. Da ble det anlagt 
vei og kaianlegg foran sjøhusrek-
ken. De fleste sjøhusene ble reist 
i første halvdel av 1800-tallet og 
huset flere av byens store silde-
eksportører. Senere ble mange av 
dem benyttet av hermetikkindu-
strien.

Sjøhusene hadde flere funksjo-
ner, men ble for det meste brukt 
til lagring og produksjon. Det var 
naturlig å bruke dem som lager 
for fiskeutstyr der sjøhusene var 
knyttet til fangst og fiske. Sjøhu-
sene ble også brukt som lager for 

utstyr til større båter, og da ble det 
oppbevart seil, tauverk, blokker, 
master, bommer mm. Med han-
delsvirksomheten ble det behov 
for lagringsplass for importvarer 
som korn og salt. Også eksport-
varer som sild og annen fisk ble 
lagret. Den lokale handelen i byen 
krevde også lagerplass.

I perioden 1810 og utover til 
1870 ble det bygget svært mange 
sjøhus. Mange av disse ble brukt 
til sildesalting og fisketilvirkning. 
Også håndverkere som bødkere, 
blokkmakere, seilmakere osv. 
fant sin naturlige plass i sjøhu-
sene. 

De første hermetikkfabrik-
kene hadde også tilhold i sjøhu-
sene, og senere ble de også brukt 
som lagringsplass for hermetikk-
industrien. Sjøhusene var bygget 
helt ut til sjøen slik at fartøy-
ene kunne legge helt inntil. Slik 
kunne lossing og lasting foregå 
direkte mellom hus og båt. Oppe 
på loftet var det heisanordninger 
i form av store vindehjul som ble 
drevet med håndkraft. Fra vin-
dehjulet på loftet løp det tauverk 
nedover gjennom gulvene slik at 
man kunne stå i en hvilken som 
helst etasje og drive heisen.

Kommunalt kjøleanlegg
Anlegget hadde adresse Joren-
holmsgata 14a og ble bygd i 1930. 
På folkemunne ble det kalt for 
«kjølå». Kjøleanlegget overtok 
bygningen til den tidligere Mar-
garinfabrikken Victoria. I 1934 
kjøpte Stavanger kommune Jo-
renholmsgata 16 for 59 000 kro-
ner. Grunneiendommen ble brukt 
til å utvide kjøleanlegget. Det nye 
anlegget sto ferdig i 1937. 

Det ble tatt imot slaktevarer 
fra bøndene og fiskeleveranser fra 
fiskere. På anlegget ble det produ-
sert is for fiskeflåten. I tillegg var 
det 800 frysebokser som privat-
personer kunne leie. Etterhvert 
ble det vanlig at folk anskaffet seg 
egne frysebokser.

Tidligere ble det arbeidet natt 
og dag med isproduksjon, knu-
sing av is og levering til brisling- 
og makrellbåtene. Det kom båter 
helt fra Sørlandet for å hente is. 

Da fryseskipene tok sitt inntog 
ble behovet for is mindre. 1978 
var slutten for den hvite betong-
klossen på Jorenholmen. T. Stan-

geland slapp løs de mest viltre 
maskinene, og bygningen for-
svant litt etter litt i glupske jafs.

Fiskebåter ved Stavanger kommunale kjøleanlegg, Jorenholmgata, ca 1930 
til 1940. Fotograf ukjent. Privat/Madla historielag/Stavanger byarkiv.



I nr 103 hadde baker Larsen sitt bakeri i bakgården og utsalg i kjelleren.

Velkommen til Pedersgata og Nytorget!

Pedersgata 103
Annalisa Thelin Knutsen  
Hjemmeside:  
Pedersgaten.org 

I dette huset har det bodd mange 
mennesker. Etter en rask gjen-
nomgang viser det seg at mellom 
275 og 300 personer med stort 
og smått har søkt ly under dette 
taket.  I årene fra 1885 til 1900 
ble cirka 100 personer ført opp i 
folke tellingene. Det har nok bodd 
flere, for vi vet ikke nøyaktig når 
huset ble bygget og folk kunne 
flytte inn. Det ble bygd en gang 
mellom 1875 og 1885. 

Vi vet heller ikke når bakeriet 
i bakgården ble bygd, men den 
første bakeren Johannes Nilsen 
fra Varhaug dukker opp i 1894. 
Han hadde 8 barn å mette, og ikke 
mindre enn 4 tjenestepiker og en 
bakergutt i sin tjeneste de to årene 
han bodde her.  

Etter den tid er det mange bak-
ere som har funnet sitt levebrød 
her. Folk flyttet mye og mange 
familier med små og store barn 
bodde her en kort stund. De fleste 
arbeidet hardt for å mette seg og 
familien. Folk dro til byen for å 

få arbeid og kom fra Egersund, 
Nordfjord, Kristiansand, Flekke-
fjord, Frafjord og Varhaug. 

Mange yrker representert
Foruten bakerne var det mange 
yrker representert blant beboer-
ne i huset som dykker, sæbefab-
rikant, bødker, rebslager, skoma-
ker, smed, en skipper og matro-
ser, blikkslagere og arbeidere av 
mange slag. 

Rundt 1900 kom baker Lars 
B. Larsen fra Håland i Sola, eta-
blerte seg med familien og over-
tok bakeriet. Han hadde kone og 4 
barn. Dessverre mistet han tidlig 
en sønn og kona få år etter. Svi-
germoren Ovida og svigerinnen 
Andrea bodde også i huset. Lars 
”underholdt” de. Lars ble gift på 
ny og fikk flere barn. Noen av 
sønnene arbeidet i bakeriet. I til-
legg hadde han stadig unge gutter 
som gikk i lære og tjenestejen-
ter som sto i butikken. Det var 
bakeri utsalg i kjelleren. Lars og 
hans familie bodde i huset mange 
år. 

Dessuten var det leieboere som 
flyttet inn og ut. 

Minst 130 mennesker leide 

rom i Pedersgata 103 fra 1900 
til 2000. Axel Wahlberg kom fra 
Stockholm. Han hadde kone og 
7 barn. De fikk tvillinger i 1900 
som døde med 11 dagers mellom-
rom rett etter at de ble født.  Axel 
døde i 1902 av tuberkulose og få 
år etter døde kona i kreft.  

Slet for utkomme
Folk slet for sitt utkomme sent og 
tidlig. Karen var strykerske, anta-
kelig enke med barn på 4 år og 7 
år og eldste datteren på 17 som ar-
beidet i fabrikk. Jeg har registrert 
at beboerne oppga rundt 50 for-
skjellige yrker. De arbeidet som 
snekkere, støberiarbeidere, sjø-
folk og ikke minst i fabrikkene. 

Livet var hardt, det står stor 
respekt av folkenes innsats. De 
gjorde det beste de kunne ut av 
livet sitt og det ble alminnelige 
gode folk av de fleste. 

Randi Broen Falch forteller: 
Vi lekte en lappelek. Det var to 
lag, så skrev de lapper, - let der 
og der. Lappene ble brettet fint 
sammen og gjemt bak lister og 
renner og hvor som helst de kun-
ne lure en lapp inn. Når laget som 
lette fant en lapp så sto det hvor 
de skulle lete etter neste – så var 
det ny lapp der. Til slutt fant de en 
siste lapp hvor det sto at ungene 
hadde gjemt seg. 

Tyggegummi var mangelvare – 
det var bare de som fikk fra slekt 
i Amerika som kunne skilte med 
den slags. Om sommeren når det 
var skikkelig varmt tok Randi og 
ungene en pinne og kjørte ned i 
de hullene som kommunen hadde 
fylt med asfalt eller bek. De rørte 
litt rundt og så skrapte de av beket 
og tygde det som tyggegummi. 
Det var ikke populært hos mødr-
ene. Det var litt av en jobb å rense 
tennene. Da Randi som voksen 
fortalte historien til elevene sine. 
Utbrøt en ”Er det derfor du har 
svart i jekslene ennå”. Bagermester Lars B. Larsen, f. 1866 i Håland, Sola, død 1956

Randi Broen nr 3 fra venstre. Utenfor Johannes skole.

Gull-kånene
Tvers over gata bodde noen som 
ble kalt Gull-kånene. De kjeftet 
på alle ungene som nesten ikke 
fikk gå, langt mindre leke på for-
tauet utenfor huset. 

På søndagene, når butikkene 
var stengt, pleide jentene å leke 
ved inngangsdøra til Hansen som 
hadde butikk. Det var to-tre trinn 
opp og inngangen var trukket litt 
inn. Jentene sto tett inn til vinduet 
med halve kroppen og viftet med 
ben og armer. De hadde moro av 
speilbildet som ble laget da. Enkel 
lek og moro. 

Om vinteren når det var snø 
rant de på kjelke fra Haugesunds-
gaten og det var vanlig å kappes 
med de fra Myllehaugen. 

Ungene var alltid oppom Sam-
hold og snek til seg noen wiener-
brødskalker. 

Hesten het Blakken. Katten het 
Nøste. Den satte seg fast i en høn-
senetting hos naboen. Heldigvis 
var det en annen som kom med 
avbitertang og klippet hanen løs. 

Selvik hadde bakeriet noen år et-
ter at Lars ga seg, men la ned i be-
gynnelsen på 1950.



Velkommen til Pedersgata og Nytorget!

Internasjonal Kulturkafe  
lørdag 12-16, Nytorget 1
Hver lørdag er en ny gastronomisk reise til et nytt land. Kafeen har egen lekekrok for 
barna, hyggelige priser og kanskje blir det sang og musikk. Arrangeres i samarbeid 
med internasjonale organisasjoner. 

Denne våren bys det på mat fra følgende land:

Ukraina 11. februar
Somalia 18. februar
Sri Lanka 25. februar
Kurdistan 4. mars
Mat fra flere land 11. mars
Palestina 18. mars

Russland 1. april
Vietnam 8. april
Filippinene 22. april
Venezuela 29. april
Sudan 6. mai
Eritrea 13. mai

El. Anlegg Rehabilitering
Boliger Nybygg
Næringsbygg Service
Alarm Forhåndspris/Anbud 

Besøk vår lampebutikk - godt tilbud
Tlf. 51 89 31 10 - Vakttlf. 930 14 641- epost: r-rune@frisurf.no

Pedersgt. 2
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Lyktefest  på Vassøy

Den 24. januar samlet vel 70 store og små seg i 
Vassøy barnehage til lyktefest. I forkant hadde 
barna i Vassøy barnehage malt på nærmere 
100 syltetøyglass i alle slags farger og fasonger 
som ble tent og hengt opp. 

FAU solgte velsmakende lapskaus og saft til 
alle som ville ha. Etter at alle var gode og mette 
vandret vi blant flotte og fargerike lykter ned 
til gapahuken i Skogafjellsvika hvor bålet og 
kakaoen sto klar. 

Den kvelden skinte ansiktene til barna like 
sterkt som lyktene.

Tekst: Simen Stråbø Aase  
Fotograf: Tommy Kjær Tednes

– Møje bere enn eg trodde
Seniortreff på Vassøystua

– Jeg fortalte om utfordringer næringslivet har 
hatt og om historien sett nedenfra, fra vanlige 
arbeidsfolks perspektiv. Og om det sterke og 
viktige forbrukersamvirket og betydningen 
det hadde, særlig i vanskelige tider, forteller 
Gunnar Roalkvam.

– Gunnar Roalkvam holdt et 
fantastisk foredrag om Stavan-
gers historie fra bystatus og 
fram til olje alderen. Flere av hans 
egne dikt ble fint flettet inn i 
historiefortellingen. Den gjengse 
kommen taren etterpå var at han 
va møje bere enn eg trodde, sier 
Sølve Jørgensen på telefonen fra 
Vassøy. – Det var helt fullt, nesten 
40 personer kom til dette flotte 
arrangementet på Vassøystua 
26. januar. Takk til seniorklubben 
med Jan Arvid i spissen som gjør 
en kjempegod jobb. Takk også til 
Karin Krosli med en fantastisk flott 
og god kake, sier Sølve.

Bingo på  
Vassøystua

Vassøy beboerforening inviterte til bingo 
og ettermiddagskaffe med gode kaker siste 
søndag i januar. -Det kom 50 personer, selv 
om det var stygt vær og finale i VM Hånd-
ball for menn. Det visste vi jo ikke da vi 
bestemte datoen, sier Sigrun Torrissen fra 
Vassøystuas venner. -Det var flotte gevin-
ster, 2 hovedpremier var reise med Kielfer-
ga for 4 personer med lugar og bil! Man-
ge fikk en fin premie med hjem, og ellers 
ble det en koselig kaffestund med naboer 
og andre på Vassøy. Det er viktig med mø-
teplasser for å bli kjent. Bingo passer alle 
aldersgrupper. Sissel Aanestad sveivet ku-
lene og kontrollerte brettene.
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La oss hjelpe deg med maten!
Diverse kaker fra kr 350,-

Smørbrød kr   25,-

Enkle varmretter

Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.

St. Petri Aldershjem, Erichstrupsgt. 19, 4012 Stavanger 

Tlf. 51 53 57 67

 

 

Christian

Herbjørn

Cecilie

Christina

Bjarne

Kristian Kjartan

Berit

Vi er alle forskjellige i livet.
Vi er her for å hjelpe med  
å få en personlig og  
verdig avskjed.

Tlf.: 51 91 10 70 
hele døgnet

Lagårdsveien 17,  
4010 Stavanger

Les mer på:  
www.obed.no

i mer enn 77 år

Liv  
Christence

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

Tlf.: 51 82 00 50  |  www.hviding.no

B. Hodnefjell A/S
Aut. Rørleggerforretning 

Verksgt. 1 - 4013 Stavanger 
Tlf. 51 89 30 81 

rorlegger@bhodnefjell.no

Birger 93 04 19 01  Atle 93 04 19 03 
Torild 93 04 19 02  Jone 93 04 19 04 
Jan  93 04 19 08

 

KLEOPATRA HÅRDESIGN
Permanent kr  1400
Striper/farge FRA kr  500
Klipp og føhn kr  500
Føhn kr  350
Herreklipp kr  300
Alle aldersgrupper ønskes velkommen!

På Ramsvig tirsdag, torsdag og fredag
Følg meg på facebook

JORUNN KARIN 920 82 390

Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

Nymansveien 117B • 4014 Stavanger • 91 00 00 83 • post@alfaror.no • www.alfaror.no

 VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Det er tid for slikt nå. Hos oss treffer du fagfolkene som kan hjelpe deg med å få 
realisert drømmebadet ditt. Og er du nå ute etter nye og fiffige løsninger, kan du 
trygt gi oss utfordringen. Dette kan vi. Vi vet hva som er mulig å få til og hvordan 
det skal gjøres. Be oss på befaring, så tar vi det derifra.

besTemT deg for å 
gjøre noe med badet?

www.jadarhus.no

VI GJØR DET 
GAMLE HUSET DITT NYTT.
Lurer du på å bygge om eller på huset ditt? Litt usikker på hva som blir � nt, 
hva som vil fungere? La arkitekten vår skrible på ditt hus. Vi tilbyr komplett 
pakke: Gratis befaring. Fine tegninger som fungerer byggeteknisk. Erfaren 
prosjektledelse. Flinke tømmermenn. Avtalt pris.

KONTAKT OSS FOR EN HYGGELIG BYGGEPRAT!
Morten Håvarstein |  948 04 423 / 958 00 300  |  mortenh@jadarhus.no
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Vekkelsen i telt på Storhaugmarka

Religiøse vekkelser oppstår gjerne i vanskelige tider. Mest 
kjent i Stavanger er vel den store vekkelsen i 1870-årene 
under ledelse av Lars Oftedal. Sentralt der sto det nybyg-
de bedehuset Bethania. 

Av Gunnar Roalkvam

1930-årene var også harde for 
vanlige folk i Stavanger. Økono-
miske krisetider med arbeidsle-
dighet, usikkert sesongarbeid og 
politisk polarisering, skapte uro 
og usikkerhet i mange hjem. Det 
er derfor ikke uventet at mange 
søkte inn i religiøse fellesskap, og 
nok en gang startet en vekkelse i 
Bethania.

Johannes Mæland, som drev en 
hermetikkfabrikk i Sandeidgata i 
Østre bydel, tok i 1936 et initia-
tiv for å få pastor Henry Johansen 
til Stavanger. Johansen virket for 
Det Norske Misjonsforbund, og 
han hadde hatt en rekke vekkel-
sesmøter i Kristiansand. I januar 
1937 startet Henry Johansen en 
møteserie i Bethania som samlet 
svært mange mennesker. 

Påsken 1937 kom også den vel-

kjente predikanten Frank Mangs 
for å delta på møtene. Da var til-
strømningen til Bethania så stor 
at det ble montert høyttaleranlegg 
i den nærliggende «Understøttel-
sen», som også var fullpakket av 
mennesker. Det som kjennetegnet 
denne vekkelsen var at den nådde 
svært mange fra arbeiderklassen i 
Østre bydel. Til og med sosialista-
visa 1ste Mai hadde et stort og 
positivt vinklet oppslag om vek-
kelsen. 

I mai 1937, i pøsende regnvær, 
ble det satt opp et stort misjonstelt 
på Storhaugmarka. «Med villige 
hender og varme hjerter ble det 
nye Herrens tempel reist.»1) Dette 
hadde over 1000 sitteplasser, og 
fem dager i uka fram til slutten av 
september, ble teltet fylt av men-
nesker. Vekkelsen fortsatte med 
stor kraft i det som nå ble omtalt 
som «Teltmisjonen». Folkestrøm-

men til Storhaugmarka var domi-
nert av unge mennesker, de fleste 
fra arbeiderklassen.

«En stor plattform i teltet, pyn-
tet til alle tider med blomster, et 
sangkor med rundt hundre unge, 
med flere predikanter i midten, de 
fylte benkene i teltet, - ga denne 
virksomheten en særlig fri og 
frisk ramme i de deilige sommer-
kvelder. Sideteltet som var reist, 
utgjorde bønnerommet, som til 
alle tider var besøkt av bekym-
ringsfulle mennesker som søkte 
frelse og fant forløsning for sin 
synd, ved troen på korsets evan-
gelium ved Jesu dyre blod.»2)

Avisa Rogaland skrev om vek-
kelsen på Storhaugmarka 27. sep-
tember 1937:

«De fleste mennesker assosi-
erer et kjempetelt med cirkus 
og fornøielsesetablissemen-
ter. Et kjempetelt må by på 
noe morsomt. Vil man søke 
de alvorlige ting, får man gå i 
kirken og på bedehuset. I telt 
vil man more seg. - Teltet på 
Storhaug byr ikke på noe mor-
somt. Er man sensasjonslysten 
og forlystelsessyk, får man la 
være å gå dit. For i teltet på 
Storhaug får man bare høre 
Guds ord og vakker sang. Det 
er søkende og lengtende sje-
ler som samles der. Og mange 
av dem har også funnet hvad 
de søkte, og slutter seg til sine 
trossøsken under mottoet: 
Guds barns enhet, syndernes 
frelse.»

Vekkelsen fortsatte, og om høs-
ten ble Stavanger Evangeliske 
Misjonsforening stiftet som ny 
menighet i byen, med over 700 
medlemmer. Om vinteren fort-
satte møtene i Bethania, «Unde-
støttelsen» og i «Totalen». Men 
i sommersesongene fram til ok-
kupasjonen i 1940 ble teltet reist 
på Storhaugmarka igjen. Den sis-
te teltsommeren, i 1939, var det 
fortsatt en voldsom tilstrømning 
til møtene. De som ikke deltok 
kunne likevel i vid omkrets høre 
gladere oppbyggelige sanger enn 
de noe tyngre salmene de var vant 
med i kirkene. Men da teltet ble 
rigget ned i slutten av september, 
var den andre verdenskrig brutt 
ut. En ny bekymring ble forster-

ket med en hard virkelighet etter 
den tyske okkupasjonen av Norge 
i april 1940.

Under krigen og fram til 
«Teltmisjonen» fikk sin egen 
«Misjonskirke» i Knud Holms 
gate 8 i 1962, ble møtevirksom-
heten avholdt i «Totalen». Men 
somrene 1948 -1951 var det fort-
satt populære teltmøter, men nå 
på Kyviksmarka3).

[1] Røtter, liv og framtid 1987 s.12
(2) Røtter, liv og framtid 1987 s.12
(3) Røtter, liv og framtid 1987 s.40
 
Kilde: Byhistorisk forenings 
Stavangeren nr. 3 2016

Illustrasjonsbilde fra ukjent sted og tid.

Teltet på Kyviksmarka ble innviet i slutten av mai 1948. Denne annonsen 
sto i Stavanger Aftenblad 29. mai 1948, forteller Torger Ekeland som fant 
annonsen.

Historien bak gatenavn rundt Storhaugmarka
Cederberghs 
gate
Navnevedtak: 1918
Oppkalt etter malermester og 
kjøpmann Andreas Cederbergh, 
som var en allsidig mann. I 1835 
overtok han Stavanger reperbane 
i Strømsteinen. Han bygde den ut 
og drev den med suksess fram til 
sin død. Han var en dyktig fag-
mann, og krevde det samme av 
sine folk. Den rødmalte «Ceder-
berghbanen», som den ble hetende 
på folkemunne, ble en ettertraktet 
arbeidsplass der også mange unge 
tilreisende svenner fikk opplæ-
ring i repslageri. Cederbergh var 
også «tracteur» og drev gjestgi-
veri og skjenkestue på hjørnet 
av Arneageren, i Sølvberggata 2, 
der Sølvberget, Stavanger kultur-
hus står i dag. I Cederberghs sal 
ble det fremført skuespill og ar-
rangert politiske møter, og ellers 
ble den leid ut til festlige sam-
menkomster. Salen var gjennom 
mange år et av byens populære 
møtesteder. Cederbergh var stor-

tingsrepresentant for Stavanger i 
1833, 1836 og på det overordent-
lige Storting i 1836-1837, der han 
var den eneste håndverker. Han 
deltok også aktivt i kommunal-
politikken. På Stortinget i 1833 
fremmet han ett forslag om å an-
legge jernbane over Jæren.

Storhaug allé
Navnevedtak: 1925
Gaten fikk navnet sitt i 1925, da 
hadde det allerede vært i bruk 
en tid. Gata har navn etter Sø-
ren Berners landsted Storhaug. 
Trærne i alleen er plantet av Sø-
ren Berner.

Storhaug Allé 9: Våningshus 
oppført i 1896/1890 i empire/
sveitserstil/nyklassisisme for Sø-
ren Berner. Huset er vernet.

Stavanger byarkivs nettutstilling.
Kilder: Austbø, Anne Tove m.fl.: 
Stavanger byleksikon. Stavanger 
2008.

Ryddeaksjon på Storhaugmarka søndag 24. april 2016. Ca 70 var innom! -Dette var det første arrangementet som 
Storhaugmarka Velforening arrangerte etter at foreningen ble vekket til live igjen for noen måneder siden etter mange 
års dvale, fortalte Mathias Molden.



5° ØST 
ØSTRE BYDEL


Ønsker du å bo i kjernen av en urban og nyskapende bydel?
Da kan 5° Øst være noe for deg! Her finner du Tou Scene,
butikker, spisesteder og mye mer i umiddelbar nærhet. 

Årets byggeskikkpris gikk i år til lokalsenteret 5° Øst.
Lokalsenteret med tilhørende kvartalslekeplass har på kort
tid, blitt en naturlig møteplass i Stavanger øst.

> Størrelse: Fra 49 til 128 kvadratmeter.
> Beliggenhet: Sentralt i Stavanger, Østre bydel.
> Selveierleiligheter: Parkering i lukket anlegg.
> Ferdigstilte leiligheter klare til overlevering.
> Visning: Ta kontakt med prosjektselger for visning.

Kontakt prosjektselger:
Tone Ulvik Johnsen tlf. 992 58 240

Finn din nye leilighet:
www.obos.no/5grader

Pris fra: kr. 2.990.000,-

Kollektivtransport i umiddelbar nærhet,
barnehager og skoler i nabolaget. Kort
avstand til sjø, sentrum og turområder.

Boligbytte: OBOS kjøper din bolig. For
mer informasjon ta kontakt eller se
prosjektets hjemmeside.

!

Prosjektselgeren representerer
OBOS Nye Hjem Rogaland AS

BOL
IG-

BYT
TE
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Bare fotball på Midjord?
–Det er veldig trøkk på fot-
ballen med stor aktivitet, 
innledet leder Roar Houen 
(V) da Storhaug bydels-
utvalg behandlet dispo-
sisjonsplan for Midjord 
idrettspark på sitt møte 24. 
januar på Bergeland by-
delssenter.  

Ingen mente han var inhabil for-
di om han er lagleder i Brodd for 
gutter 16 år. Midjord er det eneste 
idrettsanlegget i Storhaug bydel. 
Arealressursene er begrenset. I 
denne saken foreslår kommunen å 
organisere arealbruken best mulig 
samt legge til rette for gode for-
bindelser i området.

 
Daglig leder i Brodd fotball, 

Øyvind Jacobsen, fikk ordet un-
der behandling av saken. Han 
var glad for mer idrettsflater men 
mente 4-5 andre lokasjoner kan 
være bedre for tennis. Fotball har 
soleklart minst areal pr innbygger, 
Hundvåg og Tasta har dobbelt så 
mye. Brodd fotball ønsket seg nye 
elver-baner, primært all fotball på 
Midjord og heller flytte nærmiljø-
flatene til andre områder.

 Roar Houen (V) støttet også 
en til fotballbane og mente at ten-
nis kan være en annen plass. Tone 
Brandtzæg (H) ønsket plass også 
for tennis og etterlyste støtte fra 
de andre partiene til det. Da sam-
me sak ble behandlet i kommu-
nalstyret for kultur og idrett i de-
sember fikk Høyre positiv støtte 
fra FrP, V, KrF og Sp til å anlegge 
tennisbane på Midjord.

 Det ble enstemmig vedtatt å 
støtte planens intensjon om å til-
rettelegge for flere idretter i byde-
len, men da det er stor underkapa-
sitet for fotball i bydelen ber by-
delsutvalget likevel om at planen 
omarbeides slik at Midjord får yt-
terligere en 5-er bane i tillegg til 
de banene som er foreslått. Øvrige 
aktivitetsfelt tilpasses ny løsning.

Storhaug bydelsutvalg ønsker 
at det etableres tennisbaner i by-
delen, men ikke innenfor dette 
planområdet. I beboerinitiativet 
er det beskrevet flere andre steder 
hvor det vil være mulig å etablere 
tennisbaner og bydelsutvalget øn-
sker at disse alternativene utredes 
nærmere.

Både for skole og idrett er 
mange av områdets brukere i 
barneskolealder og Midjordgata 
fremstår som uoversiktlig og tra-
fikkfarlig. Storhaug bydelsutvalg 
ønsker derfor at Midjordgata gjø-
res enveiskjørt med innkjøring fra 
Nordre Ramsvigvei og utkjøring 
Søre Ramsvigvei.

 

Uttalelse fra IL 
Brodd Fotball
Styret for IL Brodd Fotball har 
sendt en lang uttalelse til admi-
nistrasjonen om det nye forslaget 
til disposisjonsplan for Midjord 
idrettspark.

 
Bydelsavisa gjengir bare noen ut-
drag fra uttalelsen.
• Midjord idrettspark er eneste 

område hvor det spilles fotball 
i Storhaug bydel pr dags dato.

• IL Brodd, Storhaug FK, Øvre 
Steinar FK og Leedalskamera-
tene er klubbene som dispone-
rer anlegget.

• Det er et stort press på anleg-
get – og Storhaug bydel har 
klart minst fotballbaner med 
kunst- eller naturgress til 
disposisjon pr innbygger av 
samtlige bydeler i Stavanger.

• Det legges opp til en noe stør-
re utnyttelse av Midjord til 
idrettsareal, men total andel til 
fotball blir ikke økt – all den 
tid det foreslås en aktivitetsfla-
te (tennisbane) der vi i dag dis-
ponerer en 5-er bane grus.

Konsekvensen er dermed altså at 
denne planen utelukkende bruker 
nye arealer på Midjord til andre 
idretter enn fotball:
• 1 aktivitetsflate (kan ikke spil-

les fotball på)
• 1 Tennisbane (kan ikke spilles 

fotball på)
• 1 Nærmiljøanlegg (kan ikke 

spilles fotball på)
• 1 løpebane med tilhørende 

lengdegrop

Vi klarer ikke å se innmeldte be-
hov for nærmiljøanlegg og aktivi-
tetsflater i saken. Det finnes alle-
rede nærmiljøanlegg flere steder 
i bydelen, blant annet på Kyviks-
marka, Kjelvene, skateanlegg i 
Paradis, tilgjengelige nærmiljø-
anlegg i Storhaugmarka og i sko-
legårdene på Storhaug, Nylund 
og St. Svithun skoler. Det er også 
tilgjengelige klartrearealer i Stor-
haug idrettshall. I tillegg planleg-
ges det ny skole med tilhørende 
idrettsanlegg.

 
Å presse inn flere slike an-

legg på Midjord – bare for vari-
asjonens skyld virker noe rart, 
all den tid eksisterende idrett 

på anlegget trenger større flate 
til trening og kamp.

Vi kan ikke tolke forslaget an-
nerledes enn at Stavanger kom-
mune ønsker å bremse fotballak-
tiviteten i Storhaug bydel ytterli-
gere. Vi har i dag helt sprengt ka-
pasitet – og introduksjon av andre 
idretter på Midjord vil forsterke 
dette.

Med over 400 barn og voksne 
i aksjon hver eneste dag på an-
legget til organisert idrett, vil det 
bli det reneste kaoset når barn 
og voksne skal transporteres til 
et område med svært begrenset 
kollektivtrafikk. Stavanger kom-
mune må etter Brodds mening 
umiddelbart ta grep for å unngå 
ulykker – og foreslår følgende:
1. Midjordgata gjøres enveiskjørt 

med parkeringsmuligheter til 
høyre i veien.

2. Det opparbeides parkerings-
plasser ved Natur og idrettser-
vice sitt anlegg på kveldstid.

Om det ikke gjøres noe med da-
gens parkeringsplaner vil dette 
skape store utfordringer for be-
boere, for kirkegjengere og andre 
som vil oppleve stor fremmed-

parkering. Som kommune er det 
selvfølgelig ønskelig at alle reiser 
kollektivt eller sykler, men det er 
nok naivt å tro at foreldre tar buss 
fra Varhaug for å spille kamper 
mot Brodd.

 Forslag til vedtak:
1. Stavanger kommune omgjør 

de to foreslåtte aktivitetsfla-
tene og nærmiljøanlegget om 
til fotballbaner i kunstgress. 
Midjord stadion blir å betrakte 
som et fotballanlegg. Kommu-
nen forsøker å finne passende 
areal til tennisbane og øvrige 
aktivitetsflater andre steder i 
bydelen.

2. Løpefelt mellom banene må 
være av et slikt underlag at det 
går an å plassere midlertidige 
tribuner på dem i forbindelse 
med større fotballarrangement.

3. Midjordgata gjøres om til en-
veiskjørt gate. På den måten 
kan det opparbeides 10-12 par-
keringsplasser i nær tilknyt-
ning til anlegget.

Forslag til ny disposisjonsplan for Midjord idrettspark viser snuplass for vedlikeholdsbil, aktivitetsflate og ny 5-er bane (i venstre hjørne), nytt brunt klubbhus 
med garderober, parkering i Midjordgata, brunt Midjord bydelshus med rosa lekeområde, brun driftsavdeling med ny vei/innkjørsel fra Nordre Ramsvigvei, 
nytt nærmiljøanlegg foran bydelshus og driftsavdeling, grop for lengdehopp og fire løperbaner, aktivitetsfelt og ny trapp som vil gi lettere forbindelse til 
Storhaug idrettshall (største brune bygning).
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5 gode grunner til å besøke 
din nærbutikk på Storhaug: 

1. Søndagsåpent 09-21 
2. Spesialiteter fra inn og utland. 
3. Godt utvalg av glutenfrie matvarer. 
4. Velassortert frukt & grønt. 
5. Nystekte brød og bakervarer. 

Åpningstider: 
Ma – Fr   08 – 22 
Lø             09 – 21 
Sø             09 - 21 

Vi har Norsk Tipping, 
 og oppfordrer alle av 

våre glade tippere til å registrere seg i 
Grasrotandel - Brodd Idrettslag. 

Jelsagaten 1, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 52 23 91       Telefaks: 51 53 54 95  

ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL

VELKOMMEN TIL 
CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN

LYST PÅ NOE GODT?

CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN
Haugesundsgata 3
4014 Stavanger
Tel 51893025

TV-aksjonen 2017 til
læring i krig
UNICEF er blitt tildelt 
TV-aksjonen for 2017 
som arrangeres søndag 
22. oktober  og skal sikre 
skolegang for barn i land 
hvor det er krig. 

 
– Vi er utrolig glade for at NRK 
har valgt å gi TV-aksjonen i 2017 
til læring i krig. Sammen med 
det norske folk skal vi nå gjøre 
en dugnad for at ingen barn skal 
få ødelagt framtiden på grunn 
av krig og konflikt, sier Bernt G. 
Apeland, som er generalsekretær 
i UNICEF Norge. 

TV-aksjonen 2017 skal foku-
sere på land hvor krig, konflikt og 
utnytting av barn ofte er en del av 
oppveksten. Midlene som samles 
inn skal brukes til læring for barn 
i Syria, Pakistan, Sør-Sudan, Ma-
li og Colombia. 

– Barn betaler den høyeste 
prisen for de voksnes krig. Sko-
legang gir barna mulighet til å 
bryte ut og skape seg en fremtid. 
Med midlene fra TV-aksjonen 

2017 kan vi forhindre en tapt ge-
nerasjon, sier Apeland. 

Storhaug bydelsutvalg ved 
Roar Houen (V) og Anna Maria 
Tou Strand Oanes (Ap) er ansvar-
lige for organisering og gjen-
nomføring av aksjonen lokalt på 
Storhaug.

 Bilde og tekst fra Unicef/TV-
aksjon ved Truls Brekke 

Ti år gamle Dina bor i et fabrikkområde i Hassia i Syria. Hun jobber tolv 
timer hver natt for å forsørge familien, men går likevel på skolen neste 
morgen. 

På en skole for internflyktninger 
i Hassia i Syria er det trangt om 
plassen, og barna går i flere skift.
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Dirigent
        Kirsten Marie Bjerga

Medvirkende musikere

       Johan Egdetveit          trekkspill 
      Andreas B. Onarheim    gitar                     
      Theodor B. Onarheim    kontrabass
      Stein Inge Brækhus    trommer

Billettpris: kr. 250,-   

& Volvene

Johan Egdetveit har 
skrevet musikken til
Sivle sine dikt, samt
arrangementene for
Volvene.

            Sivlekonsert på Spor 5 onsdag 22.februar kl 19.00

    Britt-Synnøve  
                                                    

                              
Konserten er støttet av Stavanger kommune.

Leserbrev om rollen til 

Bydelsutvalgene
Om Stavanger slår seg sammen med andre kommuner, 
vil bydelsutvalgenes rolle og politiske betydning måtte 
bli forandret. 

Venstre er representert i alle 7 by-
delsutvalgene I Stavanger.  By-
delsutvalget består av 11 med-
lemmer fra ulike partier og som 
er bosatt i bydelen. Vi er valgt av 
bystyret som politiske represen-
tanter. Vi er alle engasjert i byde-
lens ve og vel og hører gjerne på 
hva folk i bydelen er opptatt av. Vi 
representerer forskjellige partier, 
men det viser seg at i lokale sa-
ker er vi stort sett enige. Politiske 
skillelinjer viskes i stor grad ut. 

Bydelsutvalgenes arbeidsom-
råde og myndighet er fastsatt i 
reglement vedtatt av Stavanger 
bystyre. Reglementet viser hvilke 
oppgaver utvalget har, på hvilke 
områder det har beslutningsmyn-
dighet og i hvilke saker bydelsut-
valget har uttalerett. Bydelsutval-
gene skal koordinere den årlige 
TV aksjonen og årlige ryddeak-
sjoner, tildele lag og organisasjo-
ner tilskuddsmidler, samarbeide 
med frivillighetssentralene og 
bydelsavisen og være samarbeids-
partner i bydelsprosjekter.  I disse 
sakene har bydelsutvalget beslut-
ningsmyndighet og disponerer en 
pott penger. Frivillige lag og orga-
nisasjoner, skoler og barnehager 
er viktige partnere. 

 I politiske saker som regule-
ringssaker, kommunale plansaker 
og trafikk- og parkeringssaker har 
bydelsutvalget uttalerett på linje 
med andre, slike som berørte na-
boer og grunneiere. Bydelsutval-
get kan komme med merknader 
og forslag, men har ingen beslut-
ningsmyndighet. Det er opp til 
sentrale organer i hvilken grad 
de tar hensyn til bydelsutvalgets 
merknader. 

Bydelsutvalget skal være bin-
deledd mellom bydelen og byens 
sentrale organer. Spørsmålet er 

om dagens bydelsutvalg er det?  
 Både ja og nei. Bydelsutval-

gene fungerer på mange områ-
der godt, de samordner og støt-
ter lokale prosjekter som neppe 
ville fått sentral oppmerksomhet. 
Mange av sakene som legges fram 
for bydelsutvalget fra lokalbefolk-
ningen gjelder trafikksikring, til-
rettelegging av friarealer, idretts-
plasser og lekeplasser. De som 
legger fram sakene er ofte vel for-
beredt og har forslag til løsninger. 
Vi setter pris på å bli orientert og 
sender saken til kommunen. By-
delsutvalget har selv ikke myn-
dighet til å ta avgjørelse. Gleden 
er stor når den foreslåtte løsnin-
gen blir tatt til følge, men det er 
ikke alltid slik. Frustrasjonen 
kommer frem når man opplever å 
ikke bli hørt. Da kan det være mer 
effektivt å henvende seg direkte 
til sentrale politikere. Bydelsut-
valget ønsker å være limet mellom 
lokalbefolkningen og sentrale po-
litikere. Da er det viktig å styrke 
det som binder sammen. 

Bydelsutvalget har en viktig lo-
kal oppgave. Den blir ikke mindre 
med tanke på en kommende kom-
munesammenslåing. Bydelsutval-
gene kan bevege seg i forskjellige 
retninger. En måte å styrke utval-
get på er å tenke nytt om sam-
mensetningen. Vi kan tenke oss 
at bydelsutvalgene er sammensatt 
av politikere sammen med folk 
fra lokale lag og organisasjoner, 
foreldre i skole og barnehager.

En annen mulighet for bydels-
utvalgene er å gi de mer politisk 
myndighet og økonomisk ansvar i 
en del avgrensete lokale politiske 
saker. Eksempel på dette er for-
hold innenfor barnehager og sko-
le, trafikksikring og vedlikehold 
av lekeplasser og idrettsbaner. 

Lokale politikere fra Venstre foreslår mer politisk myndighet og økonomisk 
ansvar til bydelsutvalgene innenfor barnehager og skole, trafikksikring 
og vedlikehold av lekeplasser og idrettsbaner. Bildet er fra Bøygen på 
Storhaugmarka vår 2016. 

Alle stoler var okkupert av engasjerte beboere da Storhaug bydelsutvalg behandlet sak om 11 regulerte uteområder i 
bydelen som ikke er tatt i bruk til formålet. Møtet ble holdt på Bergeland bydelssenter i oktober 2016. Mange beboere 
tok ordet. 

Hva mener andre partier, organisasjoner, FAU eller beboere om hvordan lokaldemokratiet skal 
virke og organiseres? 
Send gjerne din mening til: storhaug_bydelsavis@outlook.com

Om Stavanger slår seg sammen 
med andre kommuner, vil bydels-
utvalgenes rolle og politiske be-
tydning måtte bli forandret. Vi 
som sitter i bydelsutvalgene synes 
det er kjekt å få være med å ar-
beide for bydelen vår. Uansett bør 
vi tenke gjennom hva vi vil med 
bydelsutvalgene for at de kan tje-

ne lokalbefolkningen best mulig i 
tiden fremover. En slik diskusjon 
bør starte nå med beslutning i god 
tid før neste kommunevalg.  

 18.01.2017 
Kristin Bade Veire, Hinna 
bydelsutvalg, Roar Houen 
og Hege Benedicte Blom, 

Storhaug bydelsutvalg, 
Harald Hammer, Hillevåg 
bydelsutvalg, Ali Mohammed 
Fuard, Hundvåg bydelsutvalg, 
Kolbein Haakon Lunde, Madla 
bydelsutvalg, Hayrettin Soyer, 
Tasta bydelsutvalg og Hege E. 
Nordbøe, Eiganes og Våland 
bydelsutvalg
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier!

 www.rogalandelektro.no

STAVANGER Auglendsmyrå 5, 4016 Stavanger, tlf. 51 85 50 00
MOSTERØY Mosterøyveien 1, 4156 Mosterøy, tlf. 51 72 42 90
RANDABERG Randabergvn. 306, 4070 Randaberg, tlf. 51 41 45 00

Morten Hanssen 

Støperigata 2, 4014 Stavanger 
Telefon: 51 52 88 10 - Telefax: 51 52 88 17

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

5°Øst
Her finner du det nye konditoriet på Storhaug 

Gode kaker og bakverk

Kom innom for en god kopp kaffe

Åpningstider
Mandag-fredag 08:00-17:00
Lørdag:  09:00-16:00
Søndag:  10:00-15:00 

MIDDAGSTREFF 

i St Johannes menighet torsdag  
2. mars - 6. april - 4. mai - 1. juni
Hjemmelaget middag kr 20,- per person
Påmelding to dager før til tlf 936 10 758/51 85 48 41/40  
eller på e-post signe.wolden@stavanger.kommune.no
Maten er klar kl 16.15. Åpent til kl 18.
Småbarnsang for de minste kl 17.
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Lorem ipsum

TOU SCENE
Fuglen og det store eventyregget

Fortellerforestilling & 
Eventyrverksted 

04. mars - 8. april - 6. mai

Aldersanbefaling: 4 år og oppover

En gang for lenge siden fantes et 
magisk tre. På det treet vokste det 
ikke blomster eller frukt, det vokste 
eventyr. Eventyrene var søte og gode, 
eller de var spennende, ja nesten 
skumle. De kunne være vakre eller 

stygge, store eller små, lange eller korte, fartsfylte eller langsomme, gamle eller 
nye. En dag kom en stor rød fugl flyvende. Den så treet, fløy ned og spiste alle 
eventyrene som vokste på treet. Fuglen fløy videre, men ettehvert måtte den legge 
et egg, på fuglers vis. Fuglen la så et stort, mystisk gullegg. Dette har Forteller 
Marianne funnet. Inni er alle eventyrene som den store røde fuglen hadde spist, 
og nå er hun klar til å dele disse med barn og voksne.

Den erfarne fortelleren Marianne Stenerud setter opp en serie forestillinger på 
Tou Scene denne våren.

Hver forestilling er unik, men felles for alle er at fortelleren kommer med et 
knippe fantasifulle, undrende og fargerike fortellinger. Etter hver forestilling blir 
det eventyrverksted for barna med aktiviteter som er inspirert av forestillingen.

Ring 51 56 28 00 for timebestilling 

STAVANGER JELSAGATA 4 www.barberell.no 
Åpningstider: Man-tar 10-19, Fre 1 (}-16, Lør 10-14 eller etter avtale 

L'.OREAL 
1#1 .... iiil+! 

      Catering
Julebord

Juletallerken 350,-
Pinnekjøtt 335,-
Riskrem
m/mandel og premie 69,-

Frakt 275,-

Hillevågsveien 100, tlf. 51 58 20 20 – www.patrioten.no

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

Stavangers 
eldste bakeri og 

konditori

Etablert 1899

Innsats for andre
Elever på St. Svithun ungdomsskole har valgfaget 
Innsats for andre. Dette faget går ut på at elevene 
skal gjøre en innsats for andre i nærmiljøet. Eksem-
pler kan være enkelt hagearbeid, handle, bære ved, 
strø sand, turgrupper, integreringsarbeid og andre 
sosiale tiltak. For eksempel besøk på eldresenter, 
syke hjem, asylmottak, mm. 

Elevene kan ta oppdrag mandager, tirsdager, tors-
dager etter kl. 14. Onsdager etter kl. 15 og fredager 
fra 12.30. Faget varer frem til 28. april. 

Elevene er veldig engasjerte og får mye gode til-
bakemeldinger. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har behov for 
hjelp eller vet om noe vi kan bidra med! 

Oppdrag for elevene i Innsats for andre, kontakt 
Helene Huseland (lærer):  
helene.huseland@stavangerskolen.no

Storhaug Frivilligsentral, kontakt daglig leder
Sigrid Bækholt: sbakholt@stavanger.kommune.no

Eventyrkafé på Midjord bydelshus
Barna inviteres inn i et skinnende eventyrtelt til en liten 
blåtime hvor de får høre eventyr av forteller Marianne 
Stenerud kl 16.30. Fra 3-4 år og oppover.

Bokbytterom! Ta med en bok du
har lest opp og bytt til en ny bok
som du er spent på!

I kafeen lages det mat av våre
lokale matgourmeter Lili og
Krisztina. De lager god og sunn
mat fra bunn. Kom og spis fra
kl 15.30 – 16.30. Kr 25 pr
porsjon. Ta med kontanter.

Torsdag 16. februar
Stekt ris med grønnsaker.
Stekt ris med grønnsaker og
kylling.

Torsdag 16. mars
Thai curry – rød og grønn
Vegetar eller med kylling.

Velkommen!

Støttes av Storhaug
bydelsutvalg og Levekårsløftets
nærmiljøtilskudd
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det skjer! – skjer det? · DET SKJER

Annonser på det skjer-siden er gratis for lag og foreninger i bydelen. 
E-post: storhaug_bydelsavis@outlook.com

Og det nye året er godt i gang, og 2017 blir helt strålende, det er vi 
sikre på! Det er ganske fullt på huset, men vi finner plass til akkurat ditt 
arrangement også. Kontakt oss. Obs! Husk fristene for tilskuddsmidler 
fra Bydelsutvalget. 1 februar og 1 september. Dere MÅ heretter søke 

elektronisk, og nødvendig informasjon og link til skjema finner dere på 
www.ungistavanger.no  Her ligger også skjema for å booke plass på 

Bydelshuset. Hjertelig velkommen til oss 

Midjord Bydelshus
Vi leier ut lokaler til fødselsdager, konfirmasjoner, sammenkomster, 

konferanser og møtevirksomhet. OBS! Kun alkoholfrie arrangementer.
Er dere en ideell forening/lag som trenger lokaler til aktivitet? 

Ta kontakt med oss.

Ønsker dere å starte opp en ny forening? Ta kontakt.
Fritid Storhaug – Midjord bydelshus 
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger 

Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no. Telefon - 51 50 89 97 
Senterleder: Gerd Hegge. gerd.hegge@stavanger.kommune.no

Kyviksmarka Ungdomsklubb
Da er det nytt år og nye muligheter!  

Vi på klubben har dannet et klubbstyre der ungdommene er 
med å styre og planlegge aktivitetene på klubben. Planen er å ha 

Fotoworkshop 15. februar og Parcourworkshop 11.mars. Skitur til Sauda 
17.-19. mars. Påmelding skjer gjennom facebook, SMS eller mail.  

Vi har også Juniorklubb for de som går i 7. trinn. Hver mandag utenom 
første mandagen i mnd. Kl: 15.30-17.30, med gratis tilgang og mat.  

Vi har åpent hver mandag og onsdag fra 18.30 – 21.30 og annenhver 
fredag 19.00 – 22.30 (partallsuker). . 

Følg oss på facebook: Kyviken Ungdomsklubb 
Følg oss på instagram: @kyviksmarka – Vi har også snapchat: kyviken

Vi legger ut all informasjon på facebooksidene våre, 
så her gjelder det å følge med. Spørsmål? Ta kontakt!

Fritidsleder: Zeynep Bedia Katranci  - Tlf. 474 58 720 / 51 50 86 66  
Kyviksvei 6, 4014 Stavanger 

mari.prytz.malmanger@stavanger.kommune.no

MØTE MELLOM MENNESKER

Storhaug Frivilligsentral på 
Midjord bydelshus

– noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe

Vil du starte det nye året sammen med oss? 

Med gratis utetrening som passer for alle?
Bevegelsesglede og lystbetont lek i frisk luft  
Gratis hver tirsdag kl 10.30-11.30.
Vi møtes ved Midjord bydelshus. Profesjonell instruktør fra 
Frisklivssentralen. Frivillig felles lunsj kr 20,- etterpå.
Alle kan være med – ingen påmelding. 

Sterk og stødig
Styrke og balansetrening for seniorer med instruktør. 
I samarbeid med Fysioterapiavdelingen.  
Gratis, hver tirsdag kl 10.30-11.30 på Midjord bydelshus.  
Enkel felles lunsj kr 20,- etterpå. 

Sterk og fri med Ida Robberstad
Hver onsdag kl 11.30-12.30 på Midjord bydelshus. Bevegelser med 
elementer av dans, yoga, pilates,  styrketrening og dyp avspen-
ning til slutt. Gratis, bare for storhaugbeboere, og med påmelding. 

MediYoga 
for frivillige hver mandag kl 09 (påmelding)
og for alle hver torsdag kl 11.45.

Spedbarnstreff  
hver mandag fra kl 11-14.

Vi snakker norsk
med elever fra Johannes læringssenter hver torsdag klokka 10.

Bokbytte, bokprat og lokal historie
Ny møteplass for beboere på Storhaug hver fredag kl 12 til 14 på 
Midjord bydelshus. Ta med bøker du er glad i, gjerne gamle bilder.
En plass for småprat, strikketøy og bli kjent med bydelen vi er så 
glad i.

Besøksvenn? Språktrening?
Hjelpe en organisasjon?
Vi formidler kontakt og oppdrag til andre organisasjoner og 
institusjoner. 

Les mer på vår facebookside Storhaug frivilligsentral

Ta kontakt på tlf 90 71 39 92 
eller på e-post  
sbakholt@stavanger.kommune.no.

BERGELAND BYDELSSENTER
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 14.00
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 
Tlf: 51 91 43 40 / 948 22 653
bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

60+ Lyst til å prøve noe nytt? Kom og se - ka me har fått te! 
Mange kjekke kurs og aktiviteter - kom innom for en prat!

VÅREN 2017
FASTE AKTIVITETER
Mandag: Trim, Glasskunst, Spikkegruppe og Åpent verksted 
Tirsdag: Rank og Glad, Spikkegruppe og bingo (partallsuke)  
Onsdag: Boccia og trearbeidsgruppe 
Torsdag: Rank og Glad, Åpent verksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge  

KURS:
Svømming -  mandager kl. 15.45 – 16.45. på St. Svithun skole.  

Kr. 1000,- for 15 g. 
Glasskunst - Nybegynner tirsdager kl. 10.30 – 13.30 
Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl. 09.10 – 10.10. Klippekort (15 klipp) 
kr. 1125,- Hele våren.                                                          
Spikkekurs:  Nybegynnere på mandager - viderekomne på  

tirsdager kl. 09.00 – 13.00.  
Treskjæringskurs på onsdager kl. 09.00 – 13.00 
Malekurs på torsdager kl.10.00 – 13.00.
Drollekoret kommer til Bergeland Bydelssenter - torsdag 16. mars 
kl. 19.00 . Velkommen til nok en hyggelig aften med Drollehålå 
Sangerknaben mit Budeien. (Koret som synger av ren glede). 
Salg av kaffe og kaffemat! Entrè kr 50,-

Å, var jeg en sangfugl – timen som flyr…
Første mandag i mnd. kl. 11.30 (Sangstunder: 6. februar, 6. mars, 3. april 
og 8. mai). Frøydis Lehmann akkompagnerer på piano og vi synger med 
den stemmen vi har! 
Vi møtes til sang med gode gamle, og litt nyere, «svisker», den første 
mandagen hver måned..

«Maskemyldring - hekling og strikk, 1. tirsdag i mnd. kl. 14.00 – 16.00. 
Bli med på treff med «Spød og nest» i 2017: 7. februar, 7. mars, 4. april og 
2. mai.  
Inspirasjonsrike treff i «Stuå», ofte med eksterne foredragsholdere.  
Ta med snakke- og strikketøyet og kom! ! 

Kurs i lefsebaking, pil fletting, filting, toving og annet settes opp 
ved interesse!
Følg oss gjerne på vår Facebook-side: Bergeland Bydelssenter!

Storhaug 
Historielag
inviterer medlemmer 
og andre interesserte

Onsdag 1. mars kl 19
på Bergeland bydelssenter
Tjemsland-gruppa: 
Dramaet om Stavanger-
kommunistene som gav 
alt for Norge. Den ”glemte” 
historien om åtte unge menn 
som ble henrettet av tysk-
erne i 1944. Ved historiker Jan 
Magne Arntsen
Onsdag 10 mai kl 18.30
Guidet tur for å se på
gatekunst i Østre bydel 
Oppmøte ved Tou Scene. 
Medlemmer gratis, 
ikke-medlemmer kr 100.
Varer ca 1-1,5 time
Onsdag 7. juni kl 19
på Bergeland bydelssenter
Bilder fra torjå og østøve
ved Axel Leversen

Vårbasar på  
Alders Hvile
Onsdag, 22. februar  
kl. 17.00
Basar med mange fine 
gevinster. 
Kaffe og kaker blir servert.
Alle er hjertelig velkommen.

Eventyrkafé på Midjord bydelshus

Ryddeaksjon
Storhaug bydelsutvalg har også i år bedt Storhaug frivilligsentral
ved Svanhild Svihus om å koordinere den årlige ryddeaksjonen
i bydelen som gjennomføres fra onsdag 19. – lørdag 22. april.
Aksjonen samler beboere, skoler, lag og institusjoner med flere
til felles innsats for en renere bydel.
I fjor samlet cirka 3000 aktive ryddere inn 6 tonn søppel.
Bydelsavisa har full oversikt over aksjonen i neste utgave.
Har du spørsmål eller har du lyst til å være med så ta kontakt
med Storhaug frivilligsentral på tlf 907 13 992 eller
e-post svanhild.kolnes.svihus@stavanger.kommune.no eller
sbakholt@stavanger.kommune.no

Bipolar? Åpne treff
for mennesker med bipolar
lidelse hver 2. mandag i
måneden kl 19.30-21.30 på
Midjord bydelshus.
Et uformelt sted hvor man
kan møte andre mennekser
i samme situasjon, dele sine
erfaringer og delta på ulike
temakvelder.
www.bipolarforeningen.no
eller epost rogaland@bipolar-
foreningen.no

Småbarnssang
For barn i 2-3 års alder med
en voksen i St Johannes
kirke hver torsdag 17-17.30.

Rimelig god middag 
med kaffe
Hver onsdag kl 17-18.30 i 
februar. I kjelleren i  
Varden kirke.

Norskspråk- 
treningskafé
Hver tirsdag kl 18-20 i 3.
etasje. Kristent Interkulturelt
Arbeid – KIA
Vaisenhusgata 5
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