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ANNONSE-
SALG 

for Storhaug 
Bydelsavis

Bydelsavisa ønsker snarest 
mulig å komme i kontakt 

med foreninger, lag, ideelle 
organisasjoner o.l. i 

bydelen som kan tenke seg 
å øke sine inntekter ved å 
selge annonser til avisa. 

Det utbetales provisjon av 
solgte annonser. 

Nærmere opplysninger ved 
henvendelse til styreleder

Elin Rydningen, 
tlf.: 415 06 578

Se midtsidene

-Dette var en gledelig ny-
het, sier Live Gram fra For-
tidsminneforningen. –Riving 
ville vært hårreisende. Det 
viste seg at innsats fra frivil-
lige og engasjerte hjelper.

Flere medlemmer i kommunal-
styret for byutvikling endret 
standpunkt i siste liten torsdag 
kveld og bestemte seg for å be-
vare de gamle trehusene på Ny-
torget. 

Det vil nå bli utarbeidet en mu-
lighetsstudie for nytt kinobygg 
på Nytorget. Det skal vurderes 
å beholde eksisterende bygnin-
ger, event. tilpasse disse til et 
nytt bygg. Som en del av denne 
studien utredes det om en større 
del av torget kan bli offentlig 
rom/park. 

Trehus får stå!

Det gamle gårdshuset, Nytorget 11b, vil imidlertid 
bli revet etter anbefaling fra byantikvaren.

Til sammen 8 gamle trehus får likevel stå til glede 
for alle som er glad i trehusbyen Stavanger.

Agnes:

På lykke og fromme

  Side 12 

Alle mellom 0 og 100 år fikk prøvd seg 
på nye og gamle aktiviteter sist søndag 
i Storhaug idrettshall. Arrangører var 
Brodd, Fritid og idrettshallen. 
   –Storhaug e bydelen så e best på å få 
te åpen hall. Me innbille oss at adle barn 
og ungdom i bydelen vett kor hallen e 

og ka så skjer her nesten kver fredag 
kveld, skryter hallbestyrer Harald Emil 
Larsen. –Betjeningen her er helt fantas-
tisk, sier Kalle Eide fra Fritid. –I dag er 
det første gang vi arrangerer familiedag 
i hallen. Men det kan godt bli flere sånne 
arrangement til høsten.

Familiedag i hallen

Mari (9) fra 
Storhaug skole 
prøvde seg på 
badminton.

Norsk Folkehjelp 
Ungdom lærte fra 

seg livredning, 
førstehjelp og 

bårebæring.
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       For egen regning       Leder

Eg syklar åleine mot Tou Scene 
den første strålande vårdagen i 
Siddisbyen. Skal på eit semi-
nar, å vera blant arkitektar, 
landskapsarkitektar, kom-
muneadministrasjonen og sik-
kert nokre politikarar også. 
Vona er der, om å treffe nokre 
engasjerte Storhaug folk. 

Det er kaffiservering og fru-
kostfrukt når eg entrar cafeèn. 
Pustar letta ut, for eg ser Todd 
tyggje på eit eple bort i hjørna. 
Neimen, der er jo Solveig også. 
Alt er trygt!! No skal eg nyte 
dagen i ”mørke lokaler” og få 
påfyll frå kremen av urbane 
folk i byen min.

Ambassadører for ulike 
arkitektfirmaer sprett våryre 
opp, etter nøye tilmålt tid frå 
Urban ”Kristin” Sjøfront, og 
fortel om sine reguleringar 
av prosjekter innaføre Urban 
Sjøfront. Det er spanande og 
stille i lokala når prosjekta 
Lervig Brygge, Kulturparken, 

Tou Park og Norwegian Wood 
presenteres. Kva prosjekt som 
fasinerar mest er vanskeleg å 
bestemme seg for, men Nor-
wegian Wood blir eg spesielt 
gripen av. Studio Ludo har hatt 
mange tankar, og omsyn er 
tatt med, for å vinne Siriskjær 
konkurransen. Kledningen på 
husa er i pressa tre plater, 70-
talls looken med panel og tre-
gulv er vist som alternativt val 
av gulv og vegger innvendig. 
Får eg hyttekløing eller ”tvin-
gar” det meg inn i ny mote?

I lunsjen tygg me i takt med eit 
nytt foredrag. Ein dansk land-
skapsarkitekt dreg oss inn i ei 
verd med lyssettjing og lydbi-
leter. Der det ikkje finns trer, 
kan du faktisk nytte lyssetjing 
for å ”spegle” lønneblada på 
flatene utføre ein inngong, as-
faltflate osv. I vasskummane 
til vann og avløp kan ein legge 
til lyd. Ungen på bilete lurar på 
kor jungellyden kjem frå?!

Skummel avslutning?
Som avrunding av seminaret 
kjem me til Workshop!! Skal 
eg stikke av no? Er jo ansvar-
leg politikar. Treng eg vere 
med på leiken? 

Breivik Park, som Norcon-
sult skal ”designe” for oss på 
Storhaug, er tema. Kven skal 
denne parken vere for? Modne 
kvinner i flagrende gevanter 
– skategutar i zaggebukser? 
Kreativiteten ingen ende tar, 
og arrangøren må purre på oss 
om å komme og presentere for-
slaga våre.

I sist veke vart silotanken 
flytta frå Breivik. Planarbei-
det med Breivik Park er starta. 
Alle bebuarar på Storhaug får 
muligheten til å kommentere 
planen når den vert utlagt til 
offentleg høyring. Ver då med 
å bidra til kreativt innhald og 
framtidig bruk av parken. Du 
kan også kontakte Urban Sjø-
front AS direkte.

Pierre, frå Frankrike, som 
promenerar Blå promenade, 
endar i Breivik på sin spaser-
tur. 

Garantert vil han utbryte 
”UVIUI!” Breivik parken er 
ein stad han aldri har opp-
levd makan til. Her har folket 
på Storhaug nok eit paradis, 
tenkjer han, og er lykkeleg over 
å vere stasjonert i oljehovud-
staden og kunne nyte Storhaug 
sin lune harmoni.

Det er fasinerande å vere en-
gasjert i oppgradering og be-
varing av Storhaug. Me lar oss 
rive med. Nye parkar skal byg-
gjast, alliansar med kreative 
sjeler knyttas og gode uterom 
skapast. Det treng vi meir av 
på Storhaug!!

Elin Rydningen
Sosialistisk Venstreparti

Eg lar meg lett begeistre! Glea er å la seg begeistre!

Nabovarsel 
– mer business i Varmen!

Har du fått ny nabo – eller har du nettopp flyttet 
inn og lurer på hva de egentlig driver med 

i virksomheten rett over veien? 
Stavanger Øst er i ferd med å utvikle seg til et 

spennende næringsområde – vegg i vegg med 
boliger, skoler og kulturarenaer. 

Mulighetene for nye næringsrelasjoner øker:
”Hvorfor gå over bekken etter vann?”

URBAN SJØFRONT AS og STORHAUG BYDELSAVIS 
vil invitere bedriftsledere/beslutningtakere 

fra næringslivet i Stavanger Øst til et utbytterikt 
og sosialt næringslivstreff,  
TORSDAG 24. MAI 2007. 

Her vil en få god anledning til å presentere egen 
virksomhet og bli kjent med hva andre i bydelen 

har å by på! Vi prøver å nå alle bedriftene i området 
– men mottar du ikke invitasjon eller har spørsmål,

vennligst kontakt 
Kristin Gustavsen på post@urbansjofront.com

Signe Heitmann
døde nylig etter et langt, aktivt liv. I februar 
ble hun tildelt Kongens fortjenestemedalje 
under en seremoni i Rådhuset. Hun var ut-
dannet sykepleier og var med på gjenreisin-
gen i Finnmark etter krigen hvor hun gjorde 
en betydelig innsats. Hun ble den første syke-
pleier hos Statoil og gjorde en stor innsats i 
bedriftshelsetjenesten. Det ble mange turer til 
plattformene i Nordsjøen. 

Signe var foregangskvinnen for kreftforenin-
gens omsorgs- og kompetansesenter i Sta-
vanger og Rogaland. Hun organiserte vaffel-
steking på sykehuset og hadde en personlig 
besøkstjeneste til syke mennesker som var 
uten sidestykke. 

På Storhaug deltok hun med engasjerte innlegg 
som representant for Venstre i Storhaug by-
delsutvalg. Hun var også aktiv i Frivillighets-
sentralens arbeid med oppstart av gruppene 
”Kom sammen for å snakke norsk”.

Sjelden har en person gjort så mye på om-
sorgssiden som henne. Mange vil sende sin 
takk til det enestående og engasjerte mennes-
ket Signe var. Til slutt ble hun selv rammet av 
alvorlig sykdom.

Nytorget

Heldigvis skiftet sentrale 
politikere standpunkt i siste 
sekund og bestemte at det 
gamle trehuskvartalet ikke 
skulle rives likevel. Sjelden 
har en sak opprørt så mange 
folk på Storhaug som denne. 
Sinte menn og damer har ringt 
bydelsavisa med utsagn som: 
”Hva går det av politikerne 
som vil rive før det er bestemt 
hva tomta skal brukes til!” 
Og ”Nytorget er ikke ei ledig 
parkeringstomt, men et av 
våre viktigste uterom”.

Nå venter vi i spenning på at 
den fremtidige parkeringsløs-
ningen kommer i form av en 
fjellhall bygd på en slik måte 
at de gamle trærne og stein-
muren kan beholdes også.

Men ingen trenger vente på 
noenting for å stenge deler 
av området for parkering og 
trafikk umiddelbart for å gi 
bedre plass til torg og marked. 
Bydelen mangler grønne om-
råder og åpne byrom.

Her flyttes en silotank for å gi plass til ny park. 
Foto: Kristin Gustavsen.
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Det var frisk menings-
utveksling før og under 
bydelsutvalgets møte 6. mars 
om planlagt utbygging av 
Waisenhustomten. Storhaug 
bydelsutvalg tok initiativ til å 
få en orientering og uttale seg 
om saken før den kommer til 
behandling. Det dreier seg om 
den 46 mål store tomten som 
ligger ved sjøen nær Rosen-
li.  Tomta kalles nå Emmaus 
Gård og eies av Bethaniastif-
telsen som er knyttet til Nor-
misjon (tidligere Ryfylke og 
Jæren Indremisjon). 

Før bydelsutvalgsmøtet startet 
orienterte Magne Todnem og 
Jan Byberg fra Bethaniastif-
telsen arbeidsutvalget om inten-
sjonen med utbyggingsplanene.

Bethaniastiftelsen er bundet av 
stiftelsens formål og har som 
oppgave å sørge for at formålet 
blir gjennomført på denne tom-
ta eller et annet sted.  De vil 
bygge opp ”et sted for livet” og 
vil bl.a.  selge  26 boliger for å 
finansiere stiftelsens formål.

-I bydelsutvalget må vi tenke 
på bydelens behov totalt, sa 
Torgrim Olsen (A). –Her bor 

tolv tusen mennesker med et 
skrikende behov for uberørte 
friarealer. Det er det størst be-
hov for. Bydelen har nok loka-
ler til kristne aktiviteter. Det er 
problemer med å fylle opp St. 
Petri kirke og Hetlandskirken 
brukes nesten ikke. I 2006 ble 
nesten alle Stavangers små lei-
ligheter bygd i vår bydel, folke-
tallet øker og friareal pr inn- 
bygger synker. Vi har 25-26 m2 
pr innbygger mens normen er 
200 m2 pr innbygger, sa Tor-
grim Olsen. –Vi må la det være 
friarelaer igjen til kommende 
generasjoner. I denne utbyg-
gingssaken vil store deler areal 
bli satt av til veier, bygg etc. Det 
ser forholdsvis greit ut på teg-
ningene vi har sett til nå, men 
store deler vil privatiseres.

-Nå har vi bygd bolig, bolig, bo-
lig uten friareal. Dette området 
er vårt eneste uberørte. Enhver 
inngripen vil være å krympe 
inn arealet. Presset på byde-
len er stort! Hvor er stiftelsens 
inntjening til driftsutgiftene, 
spurte Svein Terje Pisani Før-
land (SV).

-Gjennom salg av Bo Emmaus, 
utleie av boenheter, gjestetun, 

gudstjenester som bærer seg 
selv, salg av kaffe og mat fra 
kulturpaviljongen og aktivitet 
i Eldhuset vil gi inntekter. Tore 
Dvergastein fra Kulturkom-
paniet vil bidra til en driftsmo-
dell, forklarte Magne Todnem.

I bydelsutvalgets møte ved-
tok flertallet at Storhaug har 
for lite friområde, og at det 
er viktig å fokusere på dette 
i forbindelse med utbygging 
av Waisenhustomten (Høyre, 
Fremskrittspartiet og Kristelig 
Folkeparti). Dette vedtaket ble 
oversendt kommunalstyret for 
byutvikling. 

Torgrim Olsen (A)  ønsket en 
mye kraftigere uttalelse og 
foreslo bygge- og deleforbud 
for Waisenhustomten, at mest 
mulig av det ubebygde areal 
reguleres til friareal og at det 
avsettes areal på nordvest siden 
av Rosendal sykehjem til frem-
tidig utvidelse eller til annet 
helsetilbud til eldre . Dette fors-
laget ble støttet av Arbeiderpar-
tiet, Sosialistisk Venstreparti og 
Venstre og fikk ikke nok stem-
mer til å bli vedtatt. De andre 
partiene ville ikke støtte dette 
forslaget.

Bethaniastiftelsen 
Presten og vekkelsespredikanten Lars Oftedal stiftet Bethania 
Waisenhus i 1876. Det første barnehjemmet ble bygget i 1877 og 
fortsatte helt fram til 1987. 

Bethaniastiftelsen ble opprettet på grunnlag av de gaver som ble 
samlet inn til Bethania Waisenhus. Stiftelsen er knyttet til Nor-
misjon, region Rogaland (tidligere Ryfylke og Jæren Indremi-
sjon). 

Stiftelsen har opprettet kultursenteret Emmaus Gård og fikk 
Fylkesmannens godkjenning til en omdanning av stiftelsen. 

I vedtektene for Bethaniastiftelsen beskrives formålet slik:

Bethaniastiftelsen vil på kristen grunn, i tro og lydighet mot 
Guds Ord, gi bosted og et godt hjem til mennesker i forskjellige 
livsfaser og livssituasjoner og arbeide for en fellesskaps-kultur 
som gir alle som søker Emmaus Gård trygghet og tilhørighet.

Dette betyr at vi vil: 

- inkludere flest mulig mennesker i vår virksomhet
- bidra til personlig utvikling og gode relasjoner mellom 
 mennesker.
- formidle evangeliet for at mennesker skal komme til tro på 
 Jesus Kristus og bli ført inn i et kristent fellesskap.
- sette fokus på estetiske og skapende verdier for hele 
 mennesket med ånd, sjel og legeme.

Bethaniastiftelsens virksomhet er grunnlagt på den evangelisk 
lutherske bekjennelse. 

1. Lillebethania: Gammelt bedehus med 
 kapell, ”tankerom” og grupperom. 
 Lars Oftedal-rom i kjelleren.

2. Gjestehus.

�. Selveierboliger, offentlig lekeplass og 
 parkering: Her planlegges tre rekkehus 
 med til sammen 2� leiligheter som 
 legges ut for salg. 

4. ”Løå” er tenkt som aktivitetshus og vil 
 romme forsamlingslokale, peisestue, 
 konferanserom, administrasjon, øvingsrom  
 m.m. 

5. Utleieboliger: I nordøstre del av 
 eiendommen, på vei mot naustet, er det 
 planlagt 25 – �0 utleieleiligheter. 

6. Emmausparken: Resten av eiendommen, 
 øst for veien utvikles som en park som kan  
 inneholde:

 a. Kulturpaviljong med scene og amfi.
 b. Vannspeil med bekk.
 c. Eldhus med steinovn og grillplass for  
  enkel  servering.
 d. Dyreparsell med plass til enkelt 
  dyrehold.
 e. Et steinkapell for tvil og tro.

Utbygging av Waisenhustomten?

Illustrasjonsplan som viser hvordan det kan bli:

5

2

3

4
1

6

a

e
d

c

b
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-Vi er blitt lurt! Badedam-
mens boligprosjekter ble 
bygget på tross av vedtakene 
i kommuneplanen for  2006-
2021! Der står det bl.a. at det 
skal planlegges for blandet 
bymessig bebyggelse med et 
bredt spekter av boligtyper 
fordi segregasjon skal foreby-
gges. Det er utrolig at politik-
erne likevel vedtok all denne 
utbyggingen. Hva som ville 
skje ble jo påpekt av beboere 
og lokalpolitikere hele tiden! 
I ettertid er området blitt slik 
som kritikerne sa; en mas-
siv boligbygging med små 
leiligheter som stenger både 
for innsyn og utsyn, uttaler 
May Lis Grimstad. Hun har 
engasjert seg i Badedammens 
nærmiljø i mange, mange år. 

-Hva er det verste som har 
skjedd?
-Blokk D i Badedammen Vest 
ble bygget på tvers der det var 
planlagt siktlinjer og pusterom. 
Uterommene ble lagt på et nivå 
over gateplan. Man må gå opp 
en etasje for å komme dit. Om-
rådet er blitt mindre tilgjengelig 
og mer privat. Vi ser bare be-
tongveggene når vi går forbi. 
Før hadde vi Amocoparken rett 
ved sjøen som vi brukte mye 
og som folk satte pris på. Nå 
er hele dette området stengt av 
Badedammen Vest. I tillegg er 

sjøkanten privatisert. Båtplas-
sene ble solgt dyrt en for en. Vi 
trodde det skulle bli gjestehavn 
og et felles maritimt område. 
Vi ble forespeilet at det skulle 
bli kafeer og butikker i under-
etasjene. Noe på ethvert hjørne. 
Men det har heller ikke kom-
met!

Elendige P-regler

-Er alle prosjektene dårlige? 
-Jeg synes Startbo er et bra 
prosjekt i seg selv. Det er bare 
plassert på feil sted. Kombi-
nasjonen av en liten leilighet + 
en utleieleilighet med en par-
keringsdekning på 1 plass pr 
100m2 gir dette prosjektet en 
parkeringsplass pr ca � bolig-
enheter. Hele boområdet er nå 
ødelagt av parkering som følge 
av elendige parkeringsbestem-
melser! Og grensen var nådd 
før Startbo ble bygd! Området 
var allerede mettet med antall 
små leiligheter! Jeg oppfordrer 
alle til å ta en tur på kveldstid 
for selv å se Texasforholdene 
med parkering alle veier!

Ingen bryr seg

-Hvordan har dette påvirket 
bomiljøet?
-Folk engasjerer seg ikke len-
ger i nærmiljøet. Vi inviterte 
til dugnad rundt Badedammen 

i.f.m. bydelens ryddeaksjon i 
fjor. Vi lokket med grillmat og 
brus. En mann dukket opp. Vi 
kan reklamere så mye vi vil om 
bydelens historiske dugnadsånd 
i fellesområdene, men de nye 
beboerne vil visst ikke være 
med! På den måten er området 
fullstendig forandret. Her har 
mange av dem som materielt 
har hatt det dårligst bodd. Men 
jammen trådde de til for fel-
lesskapet! De unge innflytterne 
står på terrassene sine og ser på 
at vi lager til fellesdugnad, sier 
May Lis Grimstad.

Få barn igjen

-Er det slutten for Badedammen 
og Kjelvene beboerforening?
-Vi ble stiftet i 1992. Da var det 
prosentvis mange flere barn i 
området. Nå er det nesten ingen 
igjen! De nye leilighetene er for 
små til barn. Nei, det virker som 
ingen vil fortsette arbeidet til 
alles beste!

Pluss for Store Blå!

-Hvordan var det før?
-Jeg er født og oppvokst her, 
bodde vekke noen år og kom 
tilbake i 1983. Jeg har vært sterkt 
engasjert i boområdet, i oppret-
telsen av vår beboerforening og 
i samarbeidsutvalget for bebo-
erforeninger på Storhaug. I en 
lang periode satte vi Storhaug 
på kartet på en positiv måte og 
fikk gjennomslag for mange 
gode prosjekter. Jeg minnes 
med glede aksjon Nabohjelp, 
deltakelse i 17. mai-toget i ny 
bunad, det enorme nettverket, 
det gode nabolaget, nytt anlegg 
på Kjelvene og opprusting av 
Badedammen. I utbyggings-
prosjektet Store Blå inviterte 
Brimsø oss med i planleggings-

prosessen. Det var en sjelden, 
men god opplevelse! Hadde alle 
vært som ham hadde alt blitt 
mye bedre! 

Er det noen der ute?

-Hva skjer framover?
-Jeg håper inderlig at noen folk 
i området vil ta på seg et felles 
ansvar. Er det noen der ute? 
Kanskje en ny organisasjon 
med en fra hvert av styrene i 
boligkompleksene? Snart flyt-
ter jeg til Østhusvik på Ren-
nesøy til et flott hus sammen 
med kjæresten min. Vi får et 
flott innebasseng som skal hete 
Badedammen! Jeg har alltid 
vært glad i å bade og husker 
en historie om den kjente Jan 
Egeland. I ”gamle dager” var 
det badevakter i Badedammen 

og han var en av dem. Dagens 
høydepunkt var når badetem-
peraturen ble målt. Han skrev i 
minneboka mi at jeg var flink 
til å dykke.

Eg komme nok igjen...

-Kan du forlate Badedammen 
for godt?
-Nei, jeg kommer nok ofte 
tilbake. Mitt hjerte, min mor og 
søstre bor her. Og jeg har lovet 
mine gamle naboer å hjelpe 
dem når det dukker opp vanske-
lige reguleringssaker o.l. Men 
vemodig og rart blir det jo. Og 
størst forandring blir det nok for 
kattene. De e og fydd og opp-
vokst i Badedammen! Og det e 
eg stolte av!

May Lis Grimstad synger ut:

Massiv utbygging og elendige parkerings-
bestemmelser ødelegger Badedammen

Den massive boligbyggingen stenger for innsyn og utsyn.Hele bo-området er preget av bilparkering. Også i tunnelen.

May Lis Grimstad
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I hele Stavanger ble det bygd nesten 
1100 boliger i fjor. Dette er mye mer enn 
vanlig. Seks av ti boliger i Stavanger 
ble i fjor bygd på Storhaug – i Bade-
dammen. 

Utviklingen er ikke snudd til varierte 
boligstørrelser.

I 2003 vedtok kommunalstyret for byut-
vikling at ”Badedammen sone skal plan-
legges for varierte boligstørrelser”. Dette 
vedtaket har ikke påvirket utviklingen i 
boligbyggingen. Statistikken viser enty-
dig hvilke boligtyper som i fjor ble bygd 
i dette området. 

Ca 80 prosent av boligene som ble fullført 

i Storhaug bydel var på 1 og 2 rom og ble i 
hovedsak bygd i Badedammen.

41 % småboliger 

Den prosentvise småboligandel på 
Storhaug har økt fra 33 prosent i 2001 til 
41 prosent i dag. 

Vil utviklingen snu?

Utbyggingen ved Badedammen er så godt 
som fullført. Storhaugs kommende bolig-
prosjekter som allerede er godkjent eller 
igangsatt inneholder 6� prosent småbo-
liger. Det vil derfor ta mange år før ut-
viklingen kan snus.
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Badedammen ligger i Strøm-
steinen mellom Verven og Ba-
degusgata og er byens eldste 
badeplass med en lang histo-
rie. Den har ligget der til glede 
for små og store i ”umindelige 
tider”. 

Den store veksten for herme-
tikkindustrien rundt Bade-
dammen kom i begynnelsen 
av 1900-tallet. Midt mellom 
røyken fra fabrikkene tok 
mange sine første svømme-
tak i Badedammen. Barna fra 
området gjorde det godt på 
svømmestevner.  

Kommunen sørget for kjøp av 
området, opprensking, byg-
ging av badehus og inngjerd-
ing av området. Flere forslag 
om gjenfylling av dammen 
dukket opp i årenens løp. Men 
folk protesterte og fikk behol-
de sin tumleplass til glede for 
alle i strøket. 

På slutten av femti-tallet øn-
sket hermetikkgiganten Chr. 
Bjelland & Co å bygge ut sin 
virksomhet på bekostning av 
Badedammen. Med lokal-
patriot og journalist Halvor 
Sivertsen (Hasiv) i spissen ble 
saneringen stanset og bade-
plassen ble rustet opp. Bade-
dammen og Kjelvene beboer-
forening sørget for et bronse-
relieff av Hasiv plassert på en 
stein ved dammen som takk 
for hans innsats.

Da bybrua til Buøy og Hund-
våg ble bygd ble en av brupil-
larene plassert midt ute i 
dammen.

(Fra Storhaug Bydelsleksikon 
av John G. Johnsen og Gun-
nar M. Roalkvam.)

Kristin Gustavsen fra Urban 
Sjøfront og Einar Skjæveland 
og Per Th Grimnes fra kom-
muneplanavdelingen har skre-
vet en rapport om demografi og 
boligsosiale forhold i Stavanger 
Øst som del i prosjekt Byomfor-
ming i regi av Miljøverndepar-
tementet. 

Hensikten er å trekke erfaringer 
til videre utbyggingsplanleg-
ging og vurdere tiltak internt i 
delområdet. 

Rapporten beskriver området 
Badedammen slik:

- overrepresentasjon av små  
 boenheter (1- og 2-roms)
- befolkningstilvekst på +79%  
 fra 2002/03 til 2006
- overrepresentasjon av voksne  
 i alder 20-3� år;
 (gir stor flyttehyppighet,  
 svake sosiale nettverk, liten  
 grad av tilhørighet)
- andelen barn er minst i 
 kommunen

Byggingen i området  er ikke 
skjedd i samsvar med over-
ordnede retningslinjer i Kom-
muneplanen 2006-2021 som 
vektlegger et bredt spekter av 
boligtyper. Det samme gjelder 
overrepresentasjon av unge 
voksne i området. Både kom-
muneplan og levekårsmeldinger 
slår fast at segregasjon skal 
forebygges.

Rapporten omhandler realiserte 
boligprosjekter i Badedammen 
fra år 2002 t.o.m 2006. Pros-
jektene som inngår er markert i 
områdekartet under.

Ved å se på sammenhenger 
mellom valg av boligtype og 
demografi viser det seg at:
- 1- og 2-roms leiligheter gir  
 overrepresentasjon i alder 
 20 – 3� år
- Overrepresentasjonen   
 reduseres ved innslag av 
 3- roms leiligheter
- Dreining går mot aldersgrup 
 pen + �0, nær proporsjonalt  
 med andelen

- Økt andel 4- til 6-roms lei 
 ligheter gir en markant økn- 
 ing i aldersgruppen + �0 år
- Tilsvarende gjelder ikke for  
 barneandelen

For å få flere barnefamilier til 
et område vil bl.a. pris, omgi-
velser og holdninger til å bo med 
barn i by spille inn. Systema-
tisk informasjonsinnhenting fra 
tilgjengelige studier lokalt og 
nasjonalt, supplert med stedlige 
analyser av hvilke andre forhold 
som påvirker befolkningssam-
mensetningen vil være viktig 
framover for å oppnå 

- gode boligsosiale forhold
- for å vurdere mulige tiltak 
 internt i delområdet 
- som grunnlag for videre  
 planlegging i de øvrige   
 delområdene for å endre be 
 folkningssammensetningen.

Levekårsundersøkelsene viser 
i hovedsak en positiv utvikling 
av området i perioden 2000 
– 2004. 

Boligstatistikk Stavanger 2006:

Små leiligheter ble bygd i Badedammen

Fullførte boliger i Stavanger kommune 2006 fordelt på bydeler.

Fullførte boliger i Stavanger kommune 2006 fordelt på bydeler og størrelse
(Fra sak om boligbygging 2006 som ble behandlet i kommunalstyret for 
byutvikling 08.03.07)

Overvekt av voksne 20-35 år

Nummereringen henviser til husnummer med gateadresse Verven

Historisk Blikk:

Badedammen

FELLES DUGNAD I BADEDAMMEN
Lørdag 21. april kl 11 – 14

Et samarbeid mellom  Badedammen og Kjelvene 
beboerforening, Sameiet Stavanger Brygge, Borettslaget Store 

Blå og Olden Arctic Diving i regi av Ryddeaksjonen. 

Vi oppfordrer øvrige beboere, sameier og borettslag 
i området om å henge seg på!  

I tillegg til selve ryddingen synes vi det har 
stor egenverdi å åpne for sosiale møteplasser – 

noe som har lang tradisjon 
i forbindelse med ryddeaksjonene på Storhaug.

Hjertelig velkommen til alle beboere i området !
Enkel bevertning – ta gjerne med noe.

  
Kontaktperson: May Lis Grimstad -  Badedammen og 

Kjelvene beboerforening  tlf 909 80 �01
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NATURTERAPEUT
AKUPUNKTUR

Aase Marie Bowitz

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

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

Tlf./Fax: 51 52 58 55

El. Anlegg
Boliger
Næringsbygg
Alarm
Rehabilitering

Nybygg
Service
Forhåndspris/
Anbud

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10

Åpningstider
Mandag, onsdag og fredag: 9.30-1�

Tirsdag og torsdag: 9.30-19
 Lørdag: Etter avtale

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av:

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

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

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

Bydelens eneste

	 bakeri	og

	 konditori

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

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

Den Uavhengige 
Sosialrådgivningen

DUS er et tilbud fra 
Universitetet i Stavanger 
som drives av sosionom-
studenter. Vi kan hjelpe 
med spørsmål av økono-
misk, sosialfaglig og per-
sonlig art. 

Vi yter ingen økonomisk 
stønad, men kan gi råd 
om rettigheter, og hjelp til 
formulering av søknader og 
klager. 

Ta kontakt for en 
uforpliktende samtale! 

DUS Stavanger 
Verksgt. 31, 2. etg. 
4013 Stavanger

Tlf.: 51553626 

Epost: 
stavanger@
dusnorge.no

ARKADEN, TLF. 51 89 43 34
KRISTOFFERSEN

ALLIANSE
Vi tilbyr landets største utvalg av allianse

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

Du finner alltids en anledning.

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

konkurransedyktige priser.

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

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER

Alt innen rehabilitering.
Bruk din lokale byggmester!

Kvalitetsroser!
Konfirmasjon, bryllup, barnedåp.

man-fre: 0900 - 1700
lørdag: 1000 - 1400

Sørnestunet 11 - 4015 Stavanger - Tlf.:51 56 20 99

Storhaug 
skolekorps 

ønsker å utføre 
dugnadsarbeid.
Har du jobb til 
oss, ta kontakt 

med leder 
i korpset,
Elin Svela, 

telefon 
51528218
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ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

Men det krever innsats både 
av små og store, og to- og fir-
beinte. Det nærmer seg hek-
ketid, og det betyr at vi som 
brukere av grøntområdene her 
på Storhaug må være ekstra 
varsomme når vi forlater de 
opparbeidete stiene og begir 
oss ut i det grønne…

På åttitallet kunne vi av og 
til se rådyr i området rundt 
Rosenli. På nittitallet hadde 
vi fremdeles fasaner i friom-
rådene. Kan dere huske hvor 
trivelig det var? Det er lenge 
siden sist jeg så noe til dem.  
Men vi har fremdeles hegre, i 
går så jeg faktisk også ekorn, 
og vi har et godt utvalg av 
småfugler. De gleder oss med 
sang både tidlig og sent i tiden 
vi nå går inn i. 

Jeg vil tro at dette er noe de 
aller fleste av oss på Storhaug 
setter pris på og gjerne vil 
beholde. Og det er her vi må 
gjøre en innsats, spesielt fordi 
vi blir stadig flere. 

Det er båndtvang i hele friom-
rådet fra Breivik til Hillevågs-
vannet hele døgnet i perioden 
1. april tom 20. august.  (Ta 
en titt på skiltet som er satt 
opp i Breivig). Det betyr at 
hunder ikke kan slippes løs i 
grøntområdene – ikke en gang 
” bare en liten runde ”. Som 
hundeholder har du et stort 
ansvar her.

Jeg har prøvd å ta opp dette 
med hundeeiere som lar hun-
dene sine gå løse, men med 
variert resultat. Enkelte be-
klager og tar straks hunden i 
bånd. Andre roper at hunden  
” ekkje farlige ” og at jeg ikke 
trenger bli bekymret. Det er 
jeg ikke heller, ikke på egne 
vegne, men for fuglelivet og 
for det vi måtte ha igjen av 
dyreliv. De mest utfordrende 
hundeeiere er de som forteller 
meg at jeg nå har ødelagt turen 
deres, kjefter meg huden full 
eller bare gir blaffen. Men jeg 
har ikke lyst til å gi meg. For 
fuglelivets skyld.

Nå er det båndtvang hver 
dag, hele døgnet, og det be-
tyr at ingen hund har rett til 
å gå løs i grøntområdene.  
Jeg synes hunder er ” ållreite 
dyr ”, og hunder med eiere 
som respekterer båndtvangen 
er det en fryd å møte. Kjære 
Storhaugnabo, som hundeeier 
ber jeg deg vennligst holde 
hunden i bånd, og som bruker 
av grøntområdene oppfordrer 
jeg deg til å ta vare på det vi 
har av natur og gi beskjed til 
eierne hva du synes om løse 
hunder. Ta i et tak for fugle-
livet!

Hundehold og fugleliv – ja 
takk, begge deler.

Tekst og foto: Lita Carstensen

Fugleliv eller hundehold?  
 - Ja takk, begge deler!

Det er båndtvang i hele friom-
rådet fra Breivig til Hillevågs-
vannet hele døgnet i perioden 
fra 1. april t.o.m. 20. august. 
Båndtvang gjelder også 
hele døgnet hele året på 
kirkegårder, i barnehager, 
på skoler og lekeplasser.
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Oppsamlingsplasser 
for søppel i plastsekker

  1.  Ved Badedammen
  2.  Ved St. Johannes kirkes parkeringsplass
  3.  Ved urmakerforretning i Pedersgt., 
 v/inng. til ABC-gata
  4.  Foran Store Skippergate 33/35
  5.  Ved hjørnet av Vaisenhusgt. og Erichstrupsgt.
  6.  I begynnelsen av Vikedalsgt. - mot Saudagt.
  7.  Foran St. Svithun skole
  8.  Ved lekeplassen i Haukeligt.
  �.  Ved lekeplassen i krysset Lysefjordgt. 
 og Avaldsnesgt.
10.  Ved transformator i Lysefjordgt. mellom nr. 80-82
11.  Ved Steinhagen barnehage på parkeringsplassen
12. Ved inng. til grusbanen på Storhaugmarka
13. Parkeringsplassen v/Midjord bydelshus
14. Parkeringsplassen/transformatorhus v/Ramsvik skole
15.  Ved lekeplassen i Sandnesgt.
16. Ved aldersbolig i Boktrykker Dreyersgt.
17. I enden av Digranesvn., nesten v/Pannevikodden
18. V/lekeplass i Lindøygt.
1�. Godalen badeplass v/kiosken
20. Ved Waisenhusstranda
21. Vardeveien midt i bakken
22. Breivikvn. 33b v/parkeringsplassen
23. Gjesteparkeringsplass til Sameiet Godalstunet
24. V/Paradisvn. 67 - motorbåtforeningen
25. V/inngangsport til Strømvik Kolonihage, Strømvig 2
26. V/porten til Linjegods-terminalen i Paradis
27. På Lervigtunet
28. Breivig, v/båtplassen
2�. På Vassøy/ v/barnehagen
30. Nedstrandsgt./Idsegt.
31. Parkeringsplass v/blokkene i Godalen
32. Trafikkgt./Talgjegt.
33. Storhaug skole
34. Sletten/Åmøygata
35. Kaia på Vassøy

Hageavfall v/Varden
Lastebil fra Renovasjon tar imot hageavfall 
UKE 16/17/18. 
Hageavfallet skal kun leveres i angitt tidsrom.
Hverdager: 15.30–20.00
Lørdager:   0�.30–18.00

Miljøstasjoner:
Ved Varden kirke. På Kyviksmarka ved Hetlandskirka. 
Ved RIMI Badedammen. På kaia på Vassøy. 

Kun plast- og glass/metall emballasje på mil-
jøstasjonen
Privat restavfall skal leveres på Sele, eller ring renova-
sjon: 51507000, som henter mot betaling.

Bedrifter som støtter/deltar i ryddeaksjonen
• Ellen Jepson har bidratt med ryddeplakat, logo & kart
• Sørnes Gartneri har gitt god pris på roser
• Olden Arctic Diving rydder i Badedammen
• ICA Supermarked - Støperigården 
  har gitt god pris på brus
• Boller sponses av REMA 1000 Storhaug

Øvrige sponsorer:
 - Urban Sjøfront AS
 - Idun Eiendom AS
 - BO 1 AS
 - Joker Jelsagaten
 - BI Stavanger
 - Sparebank 1 SR-Bank
 - Haugesundsgt. Autosenter A/S
Aksjonen styres av ansatte fra Frivillighetssentralen, 
Teknisk Drift, Park og Idrett, Renovasjon, skolene i 
bydelen og Storhaug bydelsutvalg.

Mandag 16. april til lørdag 21. april
Ryddingen må være avsluttet lørdag kl. 15.00
Barnehagene
Varden Rundt barnehagen, på lekeplassen og parkeringsplassen
Ramsvikskogen Området rundt barnehagen + liten strand
Emmaus Lekeplassen og fotballbanen i Sandnesgt. og barnehageområdet
Biå Steinerbarnehage Barnehageområdet
St. Johannes Området i og rundt barnehagen
Steinhagen Området i og rundt barnehagen
Storhaug fam.barneh. Lekeplassen på Midjord
Solsikken  Området i og rundt barnehagen
Vassøy Området i og rundt barnehagen + det gamle barnehageområdet
Kyviksmarka Området i og rundt barnehagen
Lilleputt Området i og rundt barnehagen
Kløvereng Området i og rundt barnehagen
Johannes internasjonale
barnehage Området i og rundt barnehagen
Storhaug åpen barnehage Området i og rundt barnehagen
Knåtten Lekeplassen i Lysefjordgt.
Skolene
Storhaug  Området rundt skolen, lekeplassen på Storhaugmarka, miniaboreet v/Varden, 
 Kyviksmarka og Vår Frues plass
Nylund Området rundt skolen, Breivik båthavn til stranda i Rosenli og videre til 
 Waisenhusstrand og naust
St. Svithun Området rundt skolen og fra Ramsvig langs turstien til Paradis
Ramsvig  Plenen og området rundt skolen
Vassøy  Området rundt skolen, friområder
Godalen vgs. I og utenfor skolegården
Bergeland vgs. Eget nærområde, fra skolen ned mot sentrum
Johannes Læringssenter Området i og rundt skolen, turstien fra skolen til idrettshallen
Kunstskolen i Rogaland Rundt eget område, gangvei mot sentrum
BI Stavanger Rundt eget område
Idrettslag
Brodd fotball Midjordbanen, parkeringsplassen rundt Broddhuset, Nordre Ramsvigv. til båthavn
Frisinn Krattet nedenfor Midjordbanen og langs Søndre Ramsvigv. til båthavn
Menighetene
St. Johannes Området rundt kirken og Johannesparken
Varden Meisene:  Egersundsgt./Nymannsvn. v/Varden kirke
 Ulvungene:  Bak kirka opp til Vardevn.
 KFUK/KFUM:  Friområde fra Vardevn. opp til flaggstanga, Miniarboret
Metodistkirken Området i Breivig og Strømvik 
Pinsekirken 4u Eget område
Bethaniastiftelsen Eget område Rosenli
Stavanger Baptistkirke Eget område

Moskeer på Storhaug Eget nærområde

Båtforeninger
Ramsvik Motorbåtfor. Området v/båthavna
Stavanger Motorb.for. I og rundt eget område, langs Paradisvn., rydder hele året
Seilfor. av 1�28 Området v/Seilforeningen
Østkanten motorbåtforen. Området v/Breivig båtplass
Kolonihager
Rosendal og Ramsvig Eget område, utenfor gjerdet som omslutter hagen
Strømvig Området i og rundt kolonihagen
Kommunale etater
Fritid Storhaug bydel - Bergeland bydelssenter I hagen og rundt huset
 - Midjord bydelshus  Området rundt huset

Natteravnene Oftedalsplass og parken v/ det gamle apoteket

Beboerforeninger Lørdag 21. april
Rosenkildehaven Vel Området i ABC-kvartalet (rydder torsdag 1�. april)
Badedammen/Kjelvene Badedammen og området rundt
Sameiet Stavanger Brygge Badedammen og området rundt
Borettslaget Store Blå Badedammen og området rundt
Beboere i omr. Giljehaugen Eget boområde, lekeplassene i Ole Blixgt./Sandnesgt./Egelandsvn.
Godalen Godalen badeplass (rydder etter 17. mai)
Hellesøy Friområde på øya
Nylund Lekeplassen i Lysefjordgt. og eget boområde.
Rosenli Borettslag Området rundt blokkene, egen dugnad
Sletten Vel Lekeplass v/Islandsgt., eget boområde, sti og skog
Sameiet Godalstunet Eget boområde
Steinhagen Grøntområde i Steinhagen og veirabatt langs Trafikkgt.
Beboere v/Storhaugmarka Lekeplassen og marka.
Sameiet Nymansmarka Eget boområde
Øvre Blåsenborg Kyviksmarka og eget boområde
Varden Eget boområde 
Sameiet Lervig Maritim Området rundt blokkene, del av Ryfylkegt. og Breivikvn.
Askehaugen  Eget område
Vassøy Vel Peisaren. Gåsemarka og Solvika (egen dugnad i mai)

Beboere og bedrifter/virksomheter rydder i eget nærmiljø

Hvem rydder hvor i uteområdene – 2007

Hageavfall v/Kyviksmarka
Lastebil fra Renovasjon tar imot hageavfall 
UKE 15/16/17
Hageavfallet skal kun leveres i angitt tidsrom.
Hverdager: 15.30–20.00
Lørdager:   0�.30–18.00
NB! Ingen levering på søndager.

Kun plast- og glass/metall emballasje  
på miljøstasjonen
Privat restavfall kan leveres på Forus gjenvinningsstasjon. 
Åpningstider: Man, ons, fre kl. 0�.00-16.00; 
tirs., tors. kl. 0�.00-20.30; lør. kl. 08.00-15.00.  
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Den flotte, gamle trebygningen 
med adresse Støperigata 48 skal 
bevares og vernes. Bygningen 
ligger i området som betegnes 
som Kulturaksen og hvor det  
skal opparbeides ny park. Hu-
set er omgitt av deler av den 
opprinnelige hagen med store, 
verneverdige trær. 

Nå vil den kulturhistorisk ver-
difulle bebyggelsen, områdets 
særpregede miljø og gateløp bli 
sikret. For husets del betyr det 
at vinduer, dører, dørpartier, 
fasadekledning, taktekking, 
listverk o.l. skal bevares og ved 
fornyelse og reperasjon tilbake-

føres til sitt opprinnelige ut-
seende. Eiendommen er i nyere 
tid seksjonert til 9 boenheter 
og etablert som eierleiligheter i 
sameie.  Endelig vedtak i saken 
om vern gjøres av kommunal-
styret for byutvikling.

Vassøy Beboerforening jobber 
for saker av felles interesse for 
Vassøy, spesielt samferdsel og 
fritidstilbud. Følgende tekstut-
drag er hentet fra foreningens 
nyhetsbrev.
Mål for 2007:
- Forbedret ferjekapasitet med 

12-20 biler innen april
- Forbedret ferjetilbud lørdag 
og søndag innen april
- Reguleringsarbeidet for broen 
igangsettes, 2 halvår
- Få prosjektet ”positiv fritid for 
barn og ungdom” oppe å gå in-
nen 2 kvartal

- Vassøy overføres til Hundvåg 
bydel, 2 halvår
- Utarbeide plan for fellesar-
ealet ved peiseren inkludert 
gjestehavn

Overføring til Hundvåg bydel
Vassøy Beboerforening har 
vært i dialog med Storhaug 
bydel samt Hundvåg bydel 
angående overførsel av Vassøy 
til Hundvåg bydel. Vassøy hør-
er geografisk og historisk til 
Hundvåg. Vi har også stor tro 
på at Hundvåg vil kunne være 
en bedre medspiller for å sikre 
et bedre samferdselstilbud for 
Vassøy, siden de har erfaring 
og forståelse for dette historisk 
sett.

Vassøy Beboerforening vil 
sende søknaden til kommunen 
i løpet av mars måned. Vi har 
snakket flere på øya angående 
dette, samt vedtaket på årsmøte 
og registrerer at det er bare pos-
itive tilbakemeldinger på dette. 
Denne overføringen har ikke 
noe betydning for skolevalg.

Forslag og kommentarer kan 
sendes på e-mail til post@vas-
soy.org

Hjemmesiden til beboerfore-
ningen:  www.vassoy.org 

Hilsen styret i Vassøy Beboer-
forening

Storhaug bydelsutvalg har opp-
summert sitt arbeid for 2006 og 
har bl.a. vært opptatt av: 

Nytorget

- bydelsutvalget er mot rivin- 
 gen av trehus på Nytorget
- bydelsutvalget er for en 
 opprusting av dagens torg på  
 to plan
- torget må ikke bebygges 
 ytterligere

Broløse byøyer

- støttet innspill fra Vassøy  
 Vel om å ta i bruk Ormøy  
 fergekai
- støttet innspill om å   
 starte  reguleringen av fast- 
 landsforbindelse for Vassøy
- jobber for at de resterende  
 broløse byøyer ikke skal få  
 dårligere tilbud enn de har  
 før Vassøy får fastlands- 
 forbindelse

Rekresajon og grøntområder

- sørge for høy kvalitet på  
 disse områdene 

- lekeplassnormen må 
 opprettholdes
- jobbe for belysning av 
 turstien Ramsvig til Lervig
- god tilgang til sjøen for all- 
 mennheten har vært en 
 mangeårig prioritet

Bolig

- bydelsutvalget er for 
 varierende størrelser på boli- 
 gene
- har kjempet mot drastisk  
 økning av små leiligheter 
- har etterlyst flere store   
 familieleiligheter med livs- 
 løpsstandard.

Parkering

- Stavanger kommune har en  
 for restriktiv parkeringsnorm
- det må lages en ny norm med  
 minst 1 parkeringsplass pr.  
 boenhet (ikke 1 plass pr 100  
 m2 som er dagens norm).  
 Dette er påtalt i alle plansak- 
 er som har vært til behand- 
 ling.

Fuggellies Sydvestfabrikk

I krysset Ryfylkegata/Avald-
snesgata, ved Lervigstunet 
lå den gamle gårdeiendom-
men Nygård. Trebygningen 
har adresse Støperigate 48 
og ble bygget i 1868. Her 
drev den kjente kvekeren 
Peter Fuggellie (1829-1908) 
sydvestfabrikk i mange år. 
Han hadde også kalkbren-
neri i Lervig. 

(Fra Storhaug Bydels-
leksikon)

Vassøy vil løsrives fra Storhaug

Historisk 
blikk

Mot riving av trehus

Her drev kvekeren Peter Fuggelli sydvestfabrikk.
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Storhaug
Haugesundsgt. 43

Velkommen til kafé!  

Mandag 12. februar åpner vi kaféen for publikum.

Åpningstider: Hverdager  kl. 10 – 16
   Lørd/sønd kl. 10 – 14

Vi serverer:
Kaffe, mineralvann, kaker, vafler, smørbrød, småretter, rundstykker med mer.

KAFÉ ROSENDAL SYKEHJEM
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Agnes K Johnsen deltar på 
årets Vestlandsutstilling med 
sitt lykkehjul kalt «På lykke 
og fromme». –Når hjulet 
snurres utfordres egene hold-
ninger. Muslimene får plass i 
Domkirken og Frelsesarmeen 
må synge sine sanger på døve-
språk, forklarer Agnes. 

Utstillingen består av 21 en-
keltverk, serier, installasjoner 
og performancer og ble vist i 
bryggerhallene på Tou Scene. 
Temaet er ”De troende – Vi er 
de utvalgte! Utstillingen vi-
ses også i Førde, Haugesund, 
Ålesund og Bergen. 
-Hva inspirerte deg til å lage 
et lykkehjul med valg mellom 
trossamfunn?
-Jeg bor i Kirkebakken på top-
pen av et høyt og fritt beliggende 
hus på “kanten” av Storhaug og 
har en formidabel utsikt. Jeg 
begynte tidlig å tenke på alle 
“tros-byggene”. I en radius på 
300 meter befinner det seg 10 
forskjellige «bedehus» og minst 
like mange religiøse gruppe-
ringer. Kaoset dukket opp da jeg 
lot brukerne bytte tilholdsted. 
Formen lykkehjul ble en måte å 
blande hus og brukergrupper på 
samtidig som jeg håpet på å få 
betrakteren til å være litt aktiv 
- surre på hjulet.  Jeg håper mitt 
bidrag vil føre til økt forståelse 
og toleranse. Politiske holdnin-
ger utvikler seg med modning 
og personlig ståsted, mens tros-
retning holder man fast ved selv 
om man blir det tildelt i livets 

lotteri. Jeg synes det er utrolig 
at religiøse motsetninger kan 
føre til store konflikter mellom 
nasjoner og individer.
-Kan du si mer om ditt forhold 
til bydelen?
-Jeg har bodd flere steder på 
Storhaug de siste 20 årene og 
trives godt i den varierte be-
byggelsen og turområdene. De 
siste årene har jeg oppdaget helt 
nye sider ved været. Komplette 
regnbuer og regnværet som 
kommer inn Byfjorden og noen 
ganger bare treffer byøyene og 
ikke Storhaug! Jeg har flere 
hundretalls bilder av alle årsti-
der, sol, snø, skyer, sol-opp og 
nedganger. Jeg har mye positivt 
å si om bydelen, men for å helle 
litt malurt i begeret, så er for-
søplingen noe av det som plager 
meg mest. Det må bli flere hakk 
bedre når vi får nedgravde boss-
pann. Jeg skulle ønske at husei-
erne, og ikke minst de som leier 
ut, kunne ta noen grep - men de 
leser jo selvfølgelig ikke dette, 
for de bor vel ikke her!?  Før 
den store malerårstid tar fatt, 
kunne det settes fokus på at det 
bør være hver huseiers ansvar 
å ikke forsøple fellesarealene 
våre - fortauet! Jeg synes det er 
fælt å se disse tilsølt av maling, 
spesielt fortau som er belagt 
med stein.
-Hva ønsker du for din egen 
del?
-Jeg er godt voksen med allsidig 
yrkesbakgrunn. Jeg har alltid 
drevet med kreative ting og er 
selvlært.  Jeg bestemte meg for 

et drøyt år siden å “teste” kvali-
teten på det jeg sysler med og 
ble antatt på tre jurierte utstil-
linger; Vestlandsutstillingen 06, 
Høstutstillingen og Vestland-
sutstillingen 07.  Dette kvalifi-
serer til at jeg kan søke opptak i 
Bildende Kunstneres Forening, 
noe som igjen kan gjøre det 
enklere å få stille ut. Jeg sysler 
med tanken om å lage en serie 
med spens-tige, litt surrealis-
tiske foto fra Storhaug og håper 
å finne en utstillingsplass?

På lykke 
og fromme

Lykkehjul. Foto: Agnes K Johnsen.

Agnes K. Johnsen. Foto: Kirsten Gran.
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Pedersgata 18, 
4013 Stavanger

Telefon:   51 85 86 75   
Telefaks: 51 85 86 79

E-post firma: 
firma@abacusrevisjon.no

Hjemmeside: 
www.abacusrevisjon.no

 Gestaltorientert 
psykoterapi? 

 
Trenger du støtte 

- til å gjøre valg? 
- se nye muligheter? 
 

Gestaltverkstedet, 
v/Elisabeth A. Olsen 
Ring: 91741970 (kl.09-16), 
www.gestaltverkstedet.com 

Pensjonist Margot Pedersen 
mottok i forrige uke H.M. Kon-
gens fortjenestemedalje i gull 
under en tilstelning på Ledaal. 
Margot er bosatt i Paradisveien 
nær Strømvik kolonihage.

Hun ble født på Fløysvik utenfor 
Sandnes i 1931 og har 3 barn og 
6 barnebarn. Bare 14 år gam-
mel flyttet Margot på hybel i 
Stavanger for å gå på skole. Hun 
gikk på privat realskole, han-
delsgymnas og tok flere kurs ved 
Distriktshøgskolen i Stavanger, 
bl.a. i skatterett og personalor-
ganisasjon.

I begrunnelsen for at Margot 
fortjente Kongens medalje i gull 
skrives det blant annet:

Margot Pedersen fylte 75 år i 
januar 2006 og er en livsglad 
pensjonist. ”Den største gleden 
en kan ha, er å gjøre andre glad”. 
Hun er leder for Siriuskafèen ved 
kreftavdelingen på SUS for dag-
pasienter og pårørende hvor hun 
organiserer i underkant av 200 
frivillige fra 11 Odd Fellow-losjer 
i Stavanger og Sandnes. ”Pasien-
tene er imponert over at de blir 
tilbudt mat og drikke i ventetiden 
og overrasket over at det hele er 
gratis. Dette skaper en vennlig og 
positiv atmosfære.” Slik beskriver 
pasienter og ansatte ved Klinikk 
for blod- og kreftsykdommer Si-
riuskafèen. 

Alle som er med i det frivillige 
arbeidet må gjennomgå et kurs 
som Margot organiserer. Hun la-
ger vaktlistene, stepper inn ved 
sykdom og vedlikeholder ellers 

ordningen til beste for alle. Mar-
got Pedersen har vært en pådriver 
i dette arbeidet fra første tanke til 
prosjektet kom i drift.

Sykehuset har etablert et artotek 
– en samling av billedkunst. 
Bildene blir tilbudt pasientene 
på sengepostene ved kreftavde-
lingen, slik at de kan ha det bil-
det de liker best hengende på sitt 
rom under oppholdet. Her er det 
igjen Margot som organiserer og 
er tilstede hver torsdag når det er 
hennes ”tur” eller når andre ikke 
kan.

En ettermiddag i uken sørger 
Margot for at det er musikk ved 
sengepostene. Hun har mange 
kontakter og vet å bruke dem til 
beste for andre. 

Margot har også skaffet frivil-
lige til ”Lindrende Enhet” ved 
Boganes sykehjem. Etter møn-
ster fra opplegget som SIRIUS 
driver ved SUS, er det nå oppret-
tet lignende aktiviteter i andre 
norske byer.

Margot har arbeidet i Stavanger 
Tollvesen, i økonomiavdelingen 
i Rogaland Felleskjøp og med 
regnskap i Stavanger Kneip-
brødfabrikk. Fra 1974 begynte 
hun i Statoil med Arve Johnsen 
som konsernsjef. Hun arbeidet i 
økonomiavdelingen og hadde i 
tillegg ansvar for lønn, reiser og 
personalsaker. De siste 10 årene 
arbeidet hun i skatteavdelingen. 
Etter 25 år i Statoil pensjonerte 
hun seg i 1999.

Margot Pedersen 
fikk Kongens gull!

Fra mottagelsen 
på Ledaal.

Margot Pedersen.
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FRIVILLIG PÅ ROSENDAL?

Vi trenger din hjelpende hånd.
Bli frivillig hos oss på 

Rosendal sykehjem og omsorgsboliger.
Kanskje du liker å bake, lese høyt fra en bok, gå tur, 

arbeide i hage, eller bare slå av en drøs.

Det du kan, har vi bruk for.
Virker dette interessant, så ta kontakt med

Solveig på Rosendal
tlf. 51 84 11 89

HUSK LØRDAG 
2. JUNI

FARGERIK FOTBALL 
OG FOLKEFEST PÅ 

MIDJORD

FERIEKLUBBEN
Vi inviterer alle barn mellom 6 og 
12 år til Ferieklubb. Åpningstiden er 
fra kl. 0800 til kl. 1630 og vi starter 
dagene med en solid frokost før vi 
drar ut på spennende eventyr.

Programmet er mangfoldig og spen-
nende, vi skal padle kano, besøke
Lundsvågen naturskole, gå på mu-
seum, morgenbad på Gamlingen,
bondegårdsbesøk og mye mer. Det 
blir servert et varmt måltid hver dag 
og vi avslutter dagene med lek, ak-
tiviteter og en overraskelse !!

Vi har ferieklubb hele sommeren. 
NB I juli måned har vi 4 forskjellige 
baser for oppmøte. Du kan velge 
den basen som passer deg best.

Oppmøte uke 26, 31, 32: 
Kulturskolen i Bjergstedparken
Oppmøte uke 27, 28, 29, 30 :
Kulturskolen i Bjergstedparken, 
Kvernevik Fritidssenter, Gausel 
bydelshus, Storhaug Idrettshall
Oppmøte uke 33:
Storhaug Idrettshall

I ferieklubben finnes ingen ukjente, 
bare venner du ikke har truffet før!

Pris:  kr. 900,-
Alder:  6 - 12 år
Uke:  26 til 33

Påmelding via nettsidene:
www.stavanger.kommune.no/fiks-
feriggeferie 

eller via brosjyre som deles ut til 
alle skoleelever, på bydelshus og 
andre steder,  etter påske. 

Det åpnes for påmelding uka etter 
påske.

PÅMELDINGSFRIST: 1. MAI
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NY LEKEPLASS UTENFOR BYDELSHUSET
Uteområdet er nå ryddet og ordnet og nye lekeapparater er på 
plass. 

UNGDOMSAKTIVITETER
Se vår blogg på www.vgb.no/11692 for oppdatert informasjon om 
arrangement og annet. Ta gjerne kontakt med oss for mer infor-
masjon. Vi er fleksible og lette å samarbeide med, og stiller opp 
for alle gode ideer og initiativ.

ÅPEN HALL I STORHAUG IDRETTSHALL
Hver fredag er det åpent fra kl. 1900 – 2300. Fram til kl. 2100 er 
det åpent for alle, mens fra kl. 2100 – 2300 er det åpent kun for 
ungdomsskoleelever. Ballspill, cafe, diskotek, klatring, bordten-
nis eller bare et sted å møte andre… møt opp og se selv.

DANSEKURS PÅ MIDJORD BYDELSHUS
Hver tirsdag fra fra kl. 2000 – 2130.  Dette er et tilbud for ung-
dom fra 7. klasse og oppover.

TIRSDAGSKLATRING I STORHAUG IDRETTSHALL
Hver tirsdag fra kl. 1600 til 1800 stiller vi med klatrevakter og 
utstyr, slik at alle som ønsker det kan prøve seg i klatreveggen.

Kom innom eller ring 51508998, send en sms til 41858036 eller 
en mail til : kalle.eide@stavanger.kommune.no

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

FRITID STORHAUG
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger 
E – post : midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no 

Senterleder : Gerd Hegge – telefon 51508996 
gerd.hegge@stavanger.kommune.no

Fritidsleder: Kalle Eide – telefon 51508998
kalle.eide@stavanger.kommune.no 

Stavanger Brass Band ønsker å presentere framførelser av brass-
bandmusikk på aller høyeste nivå og vise bredden i repertoaret in-
nenfor rammen av kirkerommet. Musikken blir fra Frelsesarmeens 
enestående rike repertoar fram til nyskrevet samtidsmusikk. 
Konsertene starter kl 18.
    
 29.  april  Europamestere 2007?# 
 3. juni  Prosjektkorps 2012 #

 # Skolekorpsmusikanter gratis. Billettpriser, 100/50

Alle ønskes velkommen til 
en flott konsertserie i ”Frue kirke”.

  det skjer    det skjer    det skjer    det skjer    det skjer

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

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

Lyst til å synge...? 

Nå har vi kor for alle
fra 7.klasse og oppover…
Velkommen innom 
   
Vi øver torsdager kl.18.00-20.00               
Spm rettes til Monika: 
92 43 43 68 eller  
embi@online.no

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

I tillegg arrangerer sentralen forskjellige sosiale treff.

NY FARGE PÅ TILVÆRELSEN?
Ønsker du  å lære noe nytt,
møte andre på tvers av kulturer - 
oppdage forskjeller, men også likheter?
Setter du også pris på en god latter?

KONTAKT FRIVILLIGHETSSENTRALEN
NORDRE RAMSVIGVEI 1

Tlf 51 56 15 85

HVER FREDAG KL. 11.30 –13.00    
Møteplass for alle som vil 
snakke norsk og få nye 
bekjente i bydelen.                        

Konsertserie
i 

Frue kirke
”Hetlandskirken”

BERGELAND BYDELSSENTER
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 9 – 14

Jelsagt. 2, 4012 Stavanger
Tlf 51535267- Faks 51539880  

E-mail: astrid.gjuvsland@stavanger.kommune.no

Aktviteter våren 07.
Mandager

Snekkerverksted
Trim

Malergruppe
Tirsdager

Treskjæringsgruppe
Bingo/Bridge

Onsdager
Boccia

Torsdager
Snekkerverksted

Handarbeidsgruppe
Porselensmalingsgruppe

Bridge

Kafeteria kl.10.00-14.00
Husk hattefesten i juni.

Ellers oppfordrer vi til å være med å spille boccia 
ute i hagen i sommer. 

MIDJORD BYDELSHUS

Kurs i olje/akrylmaling 
Arrangør: 
Inga’s keramikk 
& Billedkunst
Ring Inga på 99468408 
for mer informasjon

Italiensk filmkveld kurs i 
italiensk
se www.italiaeksperten.no for
mer informasjon

Kom sammen etter fødselen
Spedbarnsgrupper på Midjord 
bydelshus hver mandag 
kl. 1200 - 1400.
Spedbarnsgrupper på Berge-
land bydelssenter hver fredag 
kl. 1200 - 1400.
Barn 0 - 1 år, uformelt 
samvær med kaffi/te og 
noe å bite i.
Drives av foreldre med 
helsestasjonen som 
samarbeidspartner
Besøk av fagpersonell som tar 
opp tema ca 1 gang pr. mnd.
Møt opp eller ta kontakt med 
helsestasjonen på telefon 
51508906

Historielaget på Storhaug inviterer 
medlemmer og andre interesserte 

til ny møteserie

Onsdag 25.april kl.18 (NB!!)
Nordkronen Mølle og havnesiloen: vandring og kåseri

Oppmøte ved porten til Nordkronen (Støperigata 1)
ved Oddvar Lilleaas

Med forbehold om endringer

Kontaktpersoner i styret:

Anne Torunn Braut, tlf.: 51 89 34 18
Carolyn Fjeld, tlf.: 51 89 02 88
www.storhaug-historielag.com

carolyn.fjeld @ stavanger-kulturhus.no
knut.bjelland @ online.no

Stavanger SV inviterer 
til frokost på 

Midjord bydelshus 
1. mai kl. 09.00.

Appeller og 
underholdning.

Ta med familie og 
venner til bydelen`s 
frokostbord denne 

dagen.

Inngangsbillett 
kjøpes i døra.



Side 16 Bydelsavisa Nr. 2 – april 2007


