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Nytt tak?
Ring oss!

Tlf:
51 52 43 00

E-post:
salg@byggmester-bob.no

Ullandhaugveien 25 
4019 Stavanger

100 år med  
kolonihager! 
Thomas Selbach 
maler den nybygde 
fuglekassen 
rød i den nye 
redskapsboden 
til Rosendal 
og Ramsvik 
kolonihage. 
Stavangers fire 
kolonihager feirer 
felles 100-års 
jubileum med stort 
program. Men det er 
også viktig å ta godt 
vare på fuglene og 
legge til rette slik at 
bestanden vokser.
  
Les mer side 4.

– Sjøkanten som en åpen tanngard

– Storhaug har et særpreg å være stolt av, 
en historisk arv om tidligere tiders bygge-
skikk, liv og arbeid. Utfordringen er, har 
alltid vært, og vil alltid være, å kombinere 
nåtid og fortid. Det er mange måter å gjøre 
dette på. Men høy utnyttelsesgrad i sjøkan-
ten er definitivt med på å lukke den gamle 
trehusbebyggelsen på Storhaug inne, sier 
Hege Benedicte Blom (V).

– De få åpne siktlinjene som fortsatt fin-
nes, områdene som ligger ved eksisterende 
og bevart trehusbebyggelse, bør utvikles 
med særskilt nennsomhet. I sjøkanten har 
vi noen få av disse områdene igjen. Nå 
gjelder det utbygging i området rundt Spil-
derhaugvigå, et av Storhaugs viktigste his-
toriske områder hvor den tidligere Dokk 1 
lå.

Hva mener du med sjøkanten som en åpen 
tanngard?
– Jeg beskriver et karikert bilde på hvordan 
Storhaug framstår fra sjøsiden. Høye hvite 
fasader –  eller en åpen tanngard i en kjem-
pes underkjeve om du vil - der mindre og 
mindre av bydelens trehuspreg viser seg. 

Hva er alternativet?

– Lavere bygninger, gjerne med preg fra 
dagens byggeskikk og stil, men som tar opp 
i seg estetikk og materialvalg fra trehusbe-
byggelsen i den gamle delen av Storhaug. 
Det vil bidra positivt, bryte inntrykket, ska-
pe spenning i den sterile kanten og peke 
innover mot det som i dag skjuler seg som 
en godt bevart hemmelighet, sier Blom.

Les bydelsutvalgets behandling side 8

Få fart på Nytorget

– Vi foreslår at kommunen sna-
rest selger trehusene den eier med 
forutsetning om renovering. Inn-
tektene kan gå til umiddelbar for-
skjønnelse og opprustning av Ny-

torget. Kjøremønsteret bør legges 
bedre til rette for fotgjengere og 
myke trafikanter og området for 
langtidsparkering bør stenges  
øye  blikkelig, sier Kari Nessa 

Nordtun og Dag Mossige, begge 
fra Arbeiderpartiet.

Les mer om deres interpellasjon 
til bystyret side 3. 
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Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!
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Høsten 2015 satt naboene på Øvre Blåsenborg og dis-
kuterte hvordan det gjengrodde området øverst i Het-
landsgata kunne bli til en park som nabolaget trengte. På 
beboermøtet 22. mars kunne beboer foreningen melde 
at parken bygges allerede før sommeren. 

«Det er utrolig kjekt at det vi 
snakket om for litt over et år siden 
nå blir en realitet», sier Fredrick 
Haaland som er styreleder i bebo-
erforeningen. «Vi tror det blir en 
park som hele området og egent-
lig alle kan ha glede av», fortset-
ter han. 

Tor Brynjar Welander er kasse-
rer i Øvre Blåsenborg Beboerfo-
rening og fortalte på beboermøtet 
at det har vært et godt samarbeid 
med kommunen om hvordan par-
ken bør bli. Parkavdelingen tar nå 
det praktiske ansvaret for det som 
skal bygges. Beboerforeningen 

har blant annet hjulpet til med å 
søke om finansiering fra Gjen-
sidigestiftelsen og kommunens 
levekårsløft. «Når vi fikk tilskud-
det på 150 000 kr fra Gjensidige-
stiftelsen ble det klart at parken 
kunne bygges allerede i år», sier 
Tor Brynjar Welander. 

Det som nå bygges er en park 
med sti gjennom området, lekeap-
parater og en samlingsplass med 
bord slik beboerne ønsket seg for 
litt over ett år siden. Et viktig inn-
spill fra beboerne var muligheten 
for å dyrke, så noen av trærne byt-
tes ut med lavtvoksende frukttrær 

og etter hvert blir det også kasser 
som det kan dyrkes i. Parken vil 
etter planen stå ferdig før som-
merferien. 

På beboermøtet orienterte også 
byantikvar og byggesaksbehand-
ler om reglene for bygging og re-
staurering i området som er regu-
lert til bevaring. I tillegg var det 
årsmøte i beboerforeningen. «Før 
var det mange beboerforeninger 
på Storhaug. Nå er det ganske få. 
Vi håper flere nabolag også tar 
opp igjen tradisjonen med bebo-
erforeninger i bydelen», avslutter 
Fredrick Haaland. 

Toalett ved 
Peisaren på 
Vassøy?
Leif Kjetil Knudsen (Ap) er aktiv 
på møtene i Storhaug bydelsut-
valg. Han stiller stadig nye spørs-
mål til administrasjonen om små 
og store saker som gjelder Vassøy. 

Ved badeplassen Peisaren på 
Vassøy ligger ei brygge innerst i 
vågen (for yrkesfiskere) og som nå 
er kondemnert. Kan rådmannen 
bekrefte eller avkrefte at denne 
bryggen planlegges renovert som 
gjestebrygge? Kan rådmannen 
evt opplyse om hvilke regler som 
gjelder for motorisert ferdsel ved 
badeplasser og om gjestebrygge 
på det stedet er forenelig med bru-
ken av området som badeplass? 

Med henvisning til bystyrets 
bevilgning for opparbeidelse av 
friområder, kr 300.000,- høs-
ten 2016, og tiltak for toalett ved 
Peisaren på Vassøy: Hva er sta-
tus for saken og når vil det evt 
bli fremmet sak om regulering? 
En del av veidekket på Vassøy er 
preget av hull, med stein og grus i 
veibanen, og dype søkk rundt av-
løpsrister. Kan rådmannen opp-
lyse når det eldste dekket er lagt 
og når det eventuelt kan gjøres en 
tilstandsvurdering? 

Interesserte beboere på møte i Øvre Blåsenborg beboerforening.

Skjemmende forfalne 
bygninger 
– Vi ble bedt om å komme og se 
på Torsgården i Verksgata 31 som 
brant ned og står til forfalls, sa 
Roar Houen (V) på møte i Stor-
haug bydelsutvalg 7. mars. -Det 
er ironisk at folk kan bli pålagt å 
male huset i en annen farge mens 
hele bygg kan stå til forfalls og 
råtne på rot uten at noen lovhjem-
mel kan brukes for å hindre det. 
Spesielt ille er det at dette skjer i 
områder med store utfordringer – 
dette henger sammen, sa Houen.

Roar Houen (V) ba adminis-
trasjonen svare på følgende spørs-
mål: Det er et kjent problem at 

eiere av boliger og næringsbygg 
unnlater sine forpliktelser for 
nærmiljøet og lar bygg bli stående 
uten tilstrekkelig tilsyn og vedli-
kehold. Disse byggene skjemmer 
nabolaget og bidrar til negativ 
utvikling i nærmiljøet. All den 
tid at disse byggene ikke utgjør 
en fysisk fare for omgivelsene 
får dette lovlig stå upåtalt. Dette 
skjer i sterk kontrast til saker hvor 
velholdte bygg for eksempel har 
fått pålegg om males om på grunn 
av feil fargevalg fra eier i første 
omgang. For Storhaugs del vil 
nedfalls bygg forsterke eller opp-

rettholde negativt omdømme for 
deler av bydelen og særlig sårbart 
blir dette i områder med levekårs-
utfordringer.

Storhaug bydelsutvalg ber om 
at det utarbeides en sak for å se på 
muligheten for at eiere av forfalne 
bygg kan pålegges utbedringer og 
vedlikehold til tross for at bygget 
ikke utgjør en trussel for omgivel-
sene. En slik ordning kan gjerne 
ha forankring i Levekårsunder-
søkelsen og slik bidra til positiv 
områdeutvikling. 

Deler av området øverst i Hetlandsgata som skal bli ny Blåsenpark.

Verksgata 31 brant ned og ble totalt ødelagt 28. mai 
2014.

Bygget sto opprinnelig på Torget (Torvet 13), men 
ble revet og bygd opp igjen av Andreas Cederbergh i 
Verksgata 31 i 1852. Huset ble kalt Worsegården og 
var modell for Skipper Worses hus i Alexander Kiellands 
romaner. Fra erlingjensen.net.

Blåsenparken bygges
Områdeløft
Området mellom Metropolis, de 
forfalne kommunalt eide trehus 
og kiosken på Nytorget er, som 
vi også skrev om i fjor, fremdeles 
et uavklart venteområde. Nytor-
get har sikkert bydelsrekord både 
som valgkampsak og som uryd-
dig venteområde. Det er ikke så 
rart at Bergeland levekårssone 
scorer lavt. 

Å snarest overlate de gamle 
trehusene til eiere som bryr seg 
er sikkert det aller smarteste som 
kan gjøres for å få et mer velstelt 
og trygt område rundt Nytorget. 

Like sikkert som at våren kom-
mer er det at vi gjør oss klar til 
bydelens største dugnad, den år-
lige ryddeaksjonen. De siste åre-
ne har aksjonen igjen fått et nytt 
oppsving med større interesse 
og engasjement blant småbarns-
foreldre i de etablerte trehusom-
rådene. Litt økende engasjement 
er det også blant beboere i de nye 
utbyggingsområdene.

Vi forventer større innsats 
blant eiere av bydelens venteom-
råder! Mangler noen kapasitet til 
å rydde selv? Kanskje ungdoms-
skoleelever som har valgfaget 
Innsats for andre kan ta i et tak?

De aller fleste områdene er 
riktig bra. Fram med river, koster, 
sekker og containere og ta fatt i 
resten! Lykke til!
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Få ordinære bolighus 
– Det er bare fire hus igjen i Vaisenhusgata som er 
ordinære bolighus, resten er leilighetshotell eller 
utleieboliger, sa Roar Houen (V) på møte i Storhaug 
bydelsutvalg 7. mars. 

– Vi fikk en mail fra beboere om 
stor økt trafikk i nabohus. Det vis-
te seg at huset var lovlig omregu-
lert til utleieboliger med 14 boli-
genheter i et hus. Dessverre fin-
nes ingen lovhjemler for å nekte 
dette. Sånne omgjøringer blir sto-
re utfordringer når man vil ha et 
godt bomiljø. Det blir ikke attrak-
tivt for barnefamilier, sa Houen. 

– Omgjøringen var godkjent 
av byggesak i henhold til en gam-
mel reguleringsplan, sa Erlend 
Jordal (H). 

– I samme område er det pro-
blemer med at noen setter fra seg 
alt mulig ved miljøstasjoner, også 
storavfall. Beboere ber om bedre 
skilting og mer saklig informa-
sjon om hvordan f.eks henteord-
ningen virker, sa Jordal. 

– Det kan også hjelpe noe at 
Vaisenhusgata blir enveiskjørt – 
det er bare gjennom to kvartaler 
at den nå ikke er det, sa Jordal.

Erlend Jordal (H) tok initiativ 
til at følgende spørsmål ble sendt 
administrasjonen:

– Er det mulig å få opp et skilt 
ved miljøstasjonene og de ned-
gravde bossdunkene med infor-
masjon om hvordan en kvitter seg 
med storavfallet? Telefonnummer 
og hvordan en går frem for å få 
avfallet hentet.

– Hva med å gjøre Vaisen-
husgaten fra Kirkebakken bort 
til Brødregaten envegskjørt slik 
Vaisenhusgaten fra Breibakken er 
envegskjørt i dag.

På overtid for Nytorget

Vi er på overtid når det gjelder den videre utviklingen av 
Nytorget, skriver Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige i 
sin interpellasjon til Stavanger bystyre.

En rekke partier har lenge uttrykt 
klare ambisjoner for området, 
men skuffende lite har skjedd de 
siste årene, for ikke å si de siste 
tiår. Nå må politikerne komme på 
banen og vise handlekraft. 

Våren 2016 konkluderte Stats-
bygg i sin konseptvalgvurdering 
(KVU) at et nytt tinghus burde 
lokaliseres til Bekhuskaien. Et 
bredt og tydelig flertall i formann-
skapet sa ja til Bekhuskaien, og 
nei til tinghus på Nytorget. Nå må 
vi komme oss videre. 

Den nye sentrumsplanen leg-

ger opp til tydelige og positive 
grep i området, men vi vil alle-
rede nå foreslå tre konkrete tiltak 
som kan skape både mer stabilitet 
og forutsigbarhet for området. 

Vårt overordnede mål er å få 
fart på arbeidet med å rehabilitere 
og bevare Nytorget, og å befeste 
trehusbyen. Videre ønsker vi å gjø-
re området mer vennlig for fotgjen-
gere og myke trafikanter på raskest 
mulig tidspunkt, da det er vår opp-
fatning at det daglig oppstår farlige 
situasjoner på plassen mellom St. 
Petri-Nytorget-Metropolis.

Nordtun og Mossige vil bystyret 
skal vedta at
• Kommunen snarest må selge 

trehusene den eier.
• Målet er rehabilitering og be-

varing. 
• Salgsinntektene skal gå til 

umiddelbar forskjønnelse og 
opprustning. 

• Kjøremønsteret legges bedre til 
rette for fotgjengere og myke 
trafikanter. 

• Øyeblikkelig stenge området 
på Nytorget for langtidsparke-
ring.

På bystyremøtet 27. mars ble det 
ikke funnet plass til å behandle 
interpellasjonen. Neste bystyre-
møte er 24. april.

Området mellom Nytorget og Brødregata har ventet på noe i mange år og brukes i mellomtiden til lagerplass, 
søppelplass, kriminell aktivitet, tagging, parkering m.m. Området, som scorer lavt på levekårsundersøkelser, trenger 
trygghet og flere grønne områder.

– Et av husene i Vaisenhusgata ble lovlig omregulert til utleieboliger med 14 boligenheter i et hus. Dessverre finnes 
ingen lovhjemler for å nekte dette, sa Roar Houen (V).

Sjuende levekårs
undersøkelse
Bystyret behandlet mandag 27. mars Stavangers sjuende 
levekårsundersøkelse. Flertallet vedtok at 

Levekårsundersøkelsen skal leg-
ges til grunn i all kommunal plan-
legging.

• Levekårsaspektet skal 
innarbeides i kommuneplaner, 
handlings og økonomiplaner, 
utbyggingsplaner, 
frivillighetsmelding osv. 

• Utbedre situasjonen i områder 
med levekårsutfordringer. 

• Snu utviklingen i områder med 
uheldig utvikling. 

• I arbeidet med områdeløft 
skal det rettes spesiell 
oppmerksomhet mot 
sonene som har størst 
levekårsutfordringer. 

• Vedtak i kommunalstyrer 
legges til grunn. 

• Øvrige innspill/
oversendelsesforslag 
fra bydelsutvalgene/ 
kommunalstyrene/rådene 
vurderes i det videre arbeidet 
med konkretisering av 
områdeløft i ulike bydeler 

• Sikre statlige midler bl.a. 
gjennom Husbankens 
støtteordninger. 

• Kommunalutvalget er 
overordnet styringsgruppe for 
prosjekt områdeløft og skal ta 
initiativ til et dialogmøte med 
de politiske og administrative 
aktørene i kommunen. 

Terje Rønnevik (Ap) foreslo i 
tillegg 

• Full framdrift i arbeidet med å 
bygge ny skole i Lervig. 

• Innarbeide kostnader til ny 
skole og bydelskulturskole i 
Kvernevik 

• Vurdere å sette av penger til 
sone 12, Lagård, slik at det 
sammenhengende området fra 
Storhaug via Eiganes/Våland 
til Hillevåg blir sett på samlet. 

• Penger og ressurser til barne- 
og ungdomsarbeid i bydelene 
med de største levekårsutfor-
dringene må prioriteres. Her-
under ekstra økonomiske mid-
ler til kultur- og idrettsformål 
i levekårsoner som kommer 
dårlig ut. 

• Vurdere om noen virkemidler 
innen barnehage også kan bru-
kes til å utjevne levekår mel-
lom sonene. 

Ingen av Rønneviks forslag fikk 
støtte fra flertallet i bystyret. 
Rønneviks to første forslag fikk 
22 stemmer (Ap, SV, Rødt). For-
slaget om å innarbeide Lagård 
sone og ekstra ressurser til barne- 
og ungdomsarbeid fikk stemmene 
fra AP, SV, Sp, Rødt. Forslaget 
om barnehage fikk 27 stemmer 
(Ap, MDG, Sv, Sp, Rødt).
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STORHAUGGLIMT

Barna kan leke inne i barnehagen 
eller ute på lekeområdet. Det vil 
være kafé med salg av mat, kaffe, 
te og saft. Dagen er for dem som 
har gått i barnehagen før og for 
nye barn og voksne som ikke har 
vært i barnehagen før, men som 
er nysgjerrig på hvordan vi har 
det. Så ta med barn, besteforeldre, 
venner og kjente og gjør denne 
dagen minnerik for alle. 

Storhaug åpen barnehage er en 
barnehage for barn i alderen 0 – 6 
år. Alle barna må ha med seg en 
ansvarlige voksen, enten det er 
foreldre, andre slektninger, dag-
mammaer el. Barnehagen eies og 
drives av St. Johannes menighet 
og har utvidet kristen formålspa-
ragraf. 

I barnehagen jobber Vivian E. 
Suphellen (styrer), Karen Røn-
ning (pedagog) og Anette Johan-
nessen (assistent) pluss renholder 
og regnskapsfører.

Barnehagen har åpent mandag 
til torsdag kl 9.15 til 13.30. Bru-
kerne våre kan komme å gå som 
de selv vil innenfor åpningstiden. 
Tilbudet koster kr 40.- pr familie 
pr dag og barna registreres ved 
oppmøte.

Vi kan tilby mange ulike akti-
viteter i løpet av uken, men først 
og fremst et varmt, fargerikt og 

inkluderende fellesskap for både 
store og små. Dette er plassen å 
skaffe barna lekekamerater, og 
det er også en plass der man kan 
utvikle gode nettverk og varige 
vennskap som voksen. Her er 
det rom for kjekk lek og samvær 
mellom store og små, inne og ute. 
Foreldre kan også søke veiledning 
hos pedagog dersom det skulle 
være ønskelig.

Vi tilbyr samlingsstund med 
musikk, lek og mye moro, da-
gens høydepunkt, ifølge brukerne 
våre. Vi har også en egen klubb 
for de eldste barna og babysang 
for de minste. Vi jobber med te-
maer og driver med formingsakti-
viteter, matlaging, reiser på turer 
sammen og holder fester som er 
knyttet opp mot årstid og høyti-
der. Kort sagt har vi innhold som 
en hvilken som helst annen barne-
hage.

Hver dag spiser vi felles måltid 
kl 11.30 (man kl 11.00) og barne-
hagen serverer frukt, kaffe og te. 
Dette er en koselig stund som 
både store og små setter pris på.

Hvis du tenker dette er noe for 
deg og ditt (dine) barn, hjertelig 
velkommen til oss!

Vivian E. Suphellen, 
styrer i Storhaug åpen barnehage 

Nedre Dalgate 68 
inviterer til lekelørdag 22. april kl.12-15

Kolonihagene 100 år

Kafeen er åpen fra kl 12- 16 hver søndag fra 23. april og ut september. Salg av nystekte vafler og kaffe i hagehuset.

– Vi feirer at Stavangers koloni-
hager fyller 100 år i år. To av ko-
lonihagene, Rosendal & Ramsvik 
og Strømvik, ligger i Storhaug 
bydel. Et av mange arrangement 
er å snekre fargerike fuglekasser 
sammen med barna som holder til 
her i Rosendal & Ramsvik kolo-
nihage, sier Torill Marcusson som 
er leder i styret. 

– Det blir litt av et jubileumsår 
hvor neste steg er fargerik marke-
ring i Folketoget på 17. mai, sier 
Anne Cathrine Heesch. 

– Vi har åpne helger i alle 
hag ene 20.-21. mai, festmiddag i 
Eiga nes kolonihage i juni og fest 
i denne hagen på St Hans den 23. 
juni. Og så blir det fotokonkurran-
se, sier Anne Cathrine. –  Øyvind 
Hagen er ansvarlig for den.

En ivrig gjeng kolonister sagde, snekret og malte fuglekasser til kolonihagen lørdag 25. mars. Arbeidet gikk unna i 
den nye redskapsboden som også er laget på dugnad. 

Torill Marcusson og Anne Cathrine Heesch gleder seg til feiring av 
kolonihagenes 100-års jubileum. Torill er leder i styret mens Anne Cathrine 
har ansvar for salg av hyttene på parsellene. I midten dukket Ada opp.
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EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER

119-30%
LOFOTEN FISKELOIN
Skreiloin 350 g, laks loin 600 g 
og sushilaks backloin 180 g

XTRA PÅSKESKINKE
Kokt. Pr kg

Velg FRITT blantVelg 
pølser, burgere, sauser og tilbehør 
merket med dette symbolet. 
Vi spanderer den billigste!

Coop Extra Norge extra_norge

coop.no/extra

Hos Extra får du alle dine 
hverdagsfavoritter til 

extra lave priser.

COOP 
GRILL PERFEKT 
BURGERE 2 STK
Classic. 280 g. Pr pk
Pr kg 152,86

4280

DRUER

Ved bruk av Coop Medlemsapp

Extra Lervig
Haugesundsgata 30, Stavanger, tlf 900 24 197

7-23 (8-21)

1790

Grønne eller fargede. 500 g. Pr pk
Pr kg 35,80

Coop – litt ditt 
I Coop får du kjøpeutbytte  
på alt du handler.  
Mer informasjon om de  
ulike fordelene finner du på:  
Coop.no
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Blomstrende på Verket

Gjelder i Rogaland til og med 08.04.2017 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

2000PR. 3
STK

WIENERBRØD, SOLBOLLE
 OG SKOLEBOLLE

3 stk for 20,00

1990PR. STK

TROPICANA ORANGE JUICE
Stabburet, 1 l, 19,90 pr. l

2500PR. STK

GRANDIOSA PIZZA
Frys, Stabburet, 575 g, 43,48 pr. kg

2500PR. PK

SKIVET NORVEGIA & JARLSBERG
TINE,  250-300 g, 83,33-100,00 pr. kg

3 for:

SØREGATA 30  |  ÅPENT  10-19 (16)
Og hos Narvesen på Arneageren til 24:00

GAVEKORTET KJØPER DU HOS:

Små og store drømmer går i 
oppfyllelse med gavekort til 

byens butikker, mat- og 
kulturopplevelser.

BYEN DIN.
NÆRT OG EKTE.

Plantasjen åpnet ny butikk i Verksgata 13 torsdag 30. mars. –Vi opplever at alle kun-
dene våre til nå har savnet en slik butikk i byen. Alle smiler og er fornøyde, sier Kristin 
Kallekleiv. –Sortimentet vårt kommer hovedsakelig til å være inneplanter og sesong-
planter med diverse plantetilbehør, sier Linn Sikke Heigre. -Vi gleder oss til å bli kjent 
med våre nye naboer på Verket!

Plantasjen åpner ny 
butikk
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Blomstrende på Verket 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

Blir her i all fremtid!

Fra venstre kiropraktor Ole Christer Høyer Mathiassen, sekretær Målfrid Sundal, kiropraktor Kristen Høyer 
Mathiassen og kiropraktor Thomas F. Hetland.

– Her i Verksgt 11 
(Gamle 1. mai bygnin-
gen) har vi i Kiroprak-
tisk senter holdt til si-
den 1986. Vi stortri-
ves og kommer til å bli 
her i all fremtid. Vi be-
handler alt fra nyfødte 
til eldre, med smerter i 
nakke, skuldre og kors-
rygg. Vi er alle mor-
genfugler, så her er der 
lys i vinduene fra klok-
ka fem om morgenen, 
sier daglig leder Kris-
ten Høyer Mathiassen.

Mat med mening
– Vi driver med 100 % 
økologisk mat og rene 
hudpleieprodukter og vas-
kemidler, sier Vibeke Ar-
nesen i Økologiske dag-
ligvarer som holder til i 
Langgata 2. –Og så selger 
vi lokale sertifiserte øko-
logiske varer fra Stavan-
ger ysteri, Safteriet, smak-
fulle bakervarer fra to lo-
kale bakere og god kaffe 
fra Stavanger kaffebren-
neri.

Sasha –  
tradisjonelt tyrkisk

Brødrene Øzcan og Yasin 
Akbas åpnet nylig den 
tyrkiske restauranten 
Pasha i Verksgata 1.  
– Kokkene er spesialister 
på hver sine fagfelt, sa 
Yasin og viste stolt fram 
kokken, kjøkkenet med 
åpen kullgrill og åpen 
glassfasade inn mot 
restauranten. Og god mat 
til grei pris! Det blomstrer 
med liv og røre og ny 
aktivitet i Verksgata!
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– Vil ikke ha utbygging som en  
åpen tanngard langs sjøkanten

– Vi kan ikke kreve Dokk 1 tilbake, men be utbyggere ta 
hensyn til hvor de er, bygge stedstilpasset og ta vare på 
identiteten, sa Roar Houen (V) da Storhaug bydelsutvalg 
behandlet detaljregulering for Støperigata 18 på sitt 
møte 7. mars.

– Bomiljøet blir bedre når områ-
det ser bedre ut, sa Hege Bene-
dicte Blom (V). -Nye bygg må ha 
som oppgave å knytte det nye og 
det gamle sammen slik at det ikke 
ser ut som en åpen tanngard langs 
sjøkanten.

– Ja, skal vi ikke også ta opp 
igjen vedtaket som tidligere fulg-

te alle reguleringssaker om at en 
mobilitetsplan må på plass først, 
sa Vera Sommer (Ap). 

Bydelsutvalgets medlemmer ved-
tok enstemmig
• Her lå tidligere Dokk 1- et av 

Storhaugs viktigste historiske 
områder.

Statens 
Vegvesen 
etterlyser 
mobilitets
analyse
Statens Vegvesen har 
også uttalt seg om 
oppstart av regulering 
for Støperigata 18.

Når det gjelder overordnet 
vegnett vil planområdet ha 
adkomst fra rundkjøring i 
fv. 427 Haugesundsgata. 
Som en del av planarbeidet 
må det utarbeides en 
transportanalyse som 
synliggjør de trafikale 
konsekvensene av tiltaket 
opp mot fylkesvegen, inkl. 
belastningsgrad på nevnte 
rundkjøring.

Statens vegvesen antar 
det vil bli utarbeidet en 
mobilitetsanalyse knyttet til 
tiltaket, hvor nullvekstmålet 
i Nasjonal Transportplan 
(NTP) legges til grunn.

Trafikksikkerheten 
for myke trafikanter 
må særskilt vektlegges 
i forbindelse med 
detaljreguleringen.

Avaldsnesgata som 
miljøgate
Lyse skal legge fjernvarmerør over 
Storhaug, nærmere bestemt i 
Avaldsnesgata. Da må gata graves 
opp. Avaldsnesgata har endelig 
mulighet til å bli opprustet og bli 
mye mer trafikksikker enn i dag. 

Flere engasjerte beboere har bedt bydelsa-
visa finne ut når Avaldnesgata skal oppar-
beides som miljøgate. – Gata er jo ferdig 
planlagt og regulert til miljøgate, så her 
burde kommunen være klar og med på la-
get når Lyse uansett graver opp gata, skri-
ver en engasjert beboer. -Det burde være 
mulig å realisere miljøgate med vesentlig 
mindre ressurser enn dersom kommunen 
skulle stått for alt selv. 

Dette vil bli et betydelig, effektivt 
og økonomisk levekårsløft for området 
og bedre trafikksikkerheten både rundt 
Nylund skole og på skoleveiene til alle by-
delens skoler. Det er mange grunner til at 
Avaldsnesgata snarest burde bli en miljø-
gate med skikkelige fortau etc.

Skal det plantes 1000 trær på Storhaug 
så er det plass til mange i Avaldsnesgata.

Bygging planlagt 2018 - 2020

Per. A Thorbjørnsen (V) tok saken opp på 
møte i kommunalstyret for miljø- og ut-
byggings arbeidsutvalg i februar og fikk 
dette svaret:

• Avaldsnesgata ligger inne i Års-
programmet 2017 som miljøgate. 

• Park og vei har totalt avsatt kr. 12 mill 
til opparbeidelse av gata. 

• Planlegging i 2017 er bestilt internt hos 
Plan og anlegg i kommunen. 

• Bygging er planlagt 2018 – 2020 
avhengig av samkjøring med utskifting 
av Va-ledninger og planlagt trase fjern-
varme fra Lyse. 

• Utfordringen blir å planlegge all 
infrastruktur inkl. nye trær.

• Alle eksisterende vann- og 
avløpsledninger i bakken blir skiftet ut 
hvis kapasitet og tilstand ikke er etter 
dagens standard. 

• Overvannsutfordringen på lekeplassen 
(ved Lysefjordgata) vurderes når 
anlegget graves opp i gata.

– Utfordring å gå i området, 
som å bo i en rundkjøring
Jeg flyttet til Storhaug fordi det 
var så fredelig og rolig og bilfritt. 
Det har endret seg! Jeg har opp-
arbeidet meg høyt blodtrykk. Det 
kjennes ut som å bo i en rundkjø-
ring! 

Det bygges i begge ender av gata, 10-15 år 
etter hverandre nå. Det heter seg at Ryfyl-
kegata skal bli en gate for syklister, gående 
og busser. MEN her kjører masse trailere, 
tungtransport og varebiler. De MÅ først 
kjøre Hesbygata og så gjennom Ryfylkega-
ta - eller motsatt retning. 

Alle personbiler kjører også gjennom 
gata vår til og fra jobb hos Krogsveen, byg-
ging på Lervig sykehjem, Nille, Extra, til 
Fresh Fitness, Atha Yoga, Ostehuset, alle 
som bor i Lervig etc etc. 

Så er det persontrafikken fra Lervig og 
andre deler av Storhaug som kjører gjen-
nom Ryfylkegata for å komme til Euro-
pris, Internasjonalt Mat Senter eller Mega. 
Kvitsøygata ble stengt, trafikkbelastningen 
ble overført til Ryfylkegata og det begyn-
ner å bli temmelig uutholdelig å bo i denne 
gata. Dessverre. 

Er Ryfylkegata blitt som den nye miljø-
gata Løkkeveien? Jeg er litt redd for at det 
vi blir lovet, ikke vil bli holdt. Trafikken 
står rundt hele kvartalet!

Jeg har hund, men gruer meg til å gå ut 
på lufteturer. Jeg har begynt å gå ut i 5-6 
tiden om morgenen. Venter jeg til 8-9 så 
henger eksosen tung i lufta, bilister tuter 
på meg fordi jeg går i området her. Skal jeg 
ned til Badedammen er det så mange stikk-
veier som det kommer biler utfra. Sånn er 
det også på veien til Tou Scene. Skal jeg 
en tur til Mega, så er det ikke lett å krysse 
gatene.

Lufteturer med hunden er ikke hygge-
lig lenger med fare for å bli eksosforgiftet, 
påkjørt eller tutet på. 

Jeg kan bare ikke skjønne hva dette le-
vekårsløftet og Urban Sjøfront og Leeva 
har gjort for oss i positiv retning. Bare bli 
med og se de utfordringene vi gående mø-
ter bare for å gå en tur eller å kjøpe et brød 
i nærområdet. Hva betyr dette levekårsløf-
tet? Med denne ekspansjonen i trafikk så er 
det jo mer en levekårsdeluxeredusjon. 

Hva skal skje fremover?

Med vennlig hilsen Linda Johnsen

LESERBREV

• Utbyggingen må ivareta dette 
historiske aspektet på en god 
måte.

• Høyere andel små leiligheter 
enn gjeldende regulering god-
tas ikke.

• Utbyggingen må positivt bidra 
til å skape stabile boforhold for 
familier og slik støtte en posi-
tiv utvikling av området.

• Høyarkitektonisk standard for-
ventes 

• Tre skal være foretrukket fa-
sade. 

• Støtter Statens vegvesens 
merknader.

Storhaug bydelsutvalg har ved 
flere anledninger etterlyst en mo-
bilitetsplan for bydelen der en av 
utfordringene er trafikkavvikling 
av de transformerte områdene. 
Før dette er avklart må det ikke 
gis tillatelse til prosjekter som 
bryter gjeldende reguleringspla-
ner vedrørende utnyttelse.

Kart Støperigata 18 Plan 2631

Stavanger Støberi og Dok i Spilderhaugviken ca 1900 til 1910. Bildet er tatt 
mot nord-vest med vindmøllen i bakgrunnen. Dampskipet ”Imbs” ligger til 
reparasjon i dokk nr. 2. Kaada/Nor-Hansens samling/Stavanger Byarkiv.



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

• •

Vintervarene skal ut!

ULVANG RAV SWEATER ZIP
Bestselger i 100% ull. Dame/Herre

499;
Sjekk prisen!

-60%
Pallesalg sko!

Opptil

ALT ULL FRA DEVOLD, KARI 
TRAA OG ACLIMA

-25% -60%
-50%

-50%
VINTERBEKLEDNING 

ALLE SMØRBARE SKI

ALPINSKI OPPTIL

EN MENGDE

GJELDER IKKE FELLESKI

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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1000 nye gatetrær? Mer om planen 
Nr. 2 – April 2017

Sammenhengen mellom grønne gater og gode levekår 
er tydelig. Øvre Storhaug er delområdet med best leve-
kår i bydelen. Likevel har mange hovedakser ufullsten-
dige trerekker og det mangler trær i deler av gatene. 

I 2012 vedtok Stavanger bystyre 
at 600 trær skulle plantes i byga-
tene som del av at områdeløft for 
Storhaug. I februar 2013 deltok 70 
beboere på et åpent møte. Resul-
tatet ble rapporten som heter Be-
boernes forslag til felles uterom 
i Storhaug bydel. Park og vei har 
fått utarbeidet en rapport og en 
liste over alle gatene på Storhaug 
hvor det kan være mulig å plan-
te trær. Den grundige mulighets-
studien, som heter Storhaug gate-
trær, er laget av Alliance arkitek-
ter AS. Rapporten ble behandlet 
av Storhaug bydelsutvalg og ge-
nerelt omtalt i Storhaug bydelsa-
vis i februar. Snart kommer en po-
litisk sak om planting av trær på 
Storhaug til behandling. 

Mulighetsstudien Storhaug ga-
tetrær har delt bydelen opp i tre 
delområder. Her presenteres del-
område 1. 

Området er svært viktig for å 
koble sammen tilgrensende bolig-
områder og sentrum, og for å lage 
gode sykkel – og gangforbindel-
ser på tvers over byen. Bydelen 
sliter med at mange viktige akser 
har dårlige fortau og usammen-
hengende gatesnitt. I områdets 
nordøstre del er det noen gater 
som er preget av mye asfalt og lite 
grønt i hagene. Mange av disse 
gatene er også er viktige for å ko-
ble sammen bydelen på tvers over 
Haugesundsgata og Nymansvei-
en.

Enkelt tiltak
Enkelte trær kan plantes inn i 
eksisterende plantefelt

Middels krevende tiltak
Trær kan innpasses i eksisterende 
fortau.

Krevende tiltak boliggate 
(levekårsløft)
Gater med stort behov av tiltak. 
Gatetrær krever nytt gatesnitt med 
fortauskant for å innpasse trær.

Krevende tiltak miljøgate 
(strukturell betydning)
Gater med grønn strukturell betyd-
ning som mangler trær. Fortau må 
utvides for å innpasse trær.

Hovedakse / strukturerende gate 
-Opparbeidet

Miljøgate; opparbeidet, planlagt 
for opparbeiding eller grønn av 
private hager.

Vurdere trær ved barnehagen og 
trær ved Nymansveien 84 4 trær plantes inn i utvidet fortau.Taugata

Levekårsløft

Nedstrandsgata
Trerekke kan innpassess i fortau på nordsiden 
mellom Normanns gate og Avaldsnesgata.

Normanns gate
Trær kan plantes inn i 
fortau på di steder der 
vei er blitt innsnevret. 
(20 trær fordeles på 10 
steder)

Karlsminnegata
 5 trær plantes inn i utvidet for-
tau vest for Skolegata. 1 tre man-
gler i eksisterende plantebed.

Nedre Dalgate
Fortsettelse på miljøgata som 
tiltak for levekårsløft. Utvidet for-
tau og trerekke.Bergelandsgata. Trær 

plantes inn i fortau 
ved bussholdsplass. 

Breibakken. 1 trær 
plantes enkelt inn i 
eksisterende bed. 2 
trær vurderes nesten 
nede ved lyskrysset.

Birkelands gate. Trær, 
kan innpasses i fortau 
på øst-siden.

Saudagata. 3 trær plantes 
inn i eksisterende plen i park.

Opheimsgata. Tosidig mil-
jøgate med lindetrær man-
gler trær i vest. Kan plantes 
inn i fortau ved nr 16 og ved 
kryss til Jelsagata.

Jelsagata. To trær i fortau. 
(Opheimsgata 29)

Haukeligata. Et tre (Ask?) i 
fortau ved lekeplass.

Hjelmelandsgata
Svært viktig akse for syklister. 
Trerekker vill sannsynligtvis 
kreve utvidelse av fortau på i 
hvert fall en side.

Avaldsnesgata 
Trerekke vurderes plantes inn i fortau langs hele 
strekket. På nordside vest for Hjelmelandsgate og 
videre på sørsiden. 2-4 trær kan plantes inn i utvidet 

Nymansgata kreves det større inngrep i gatesnittet.
Nymansveien 87-91. 5 trær kan plantes inn i ek-
sisterende plantebed. Samme tre som eksisterende. 
Plomme? Vurdere Nymansveien 91-105

Nymansveien 121. Eksisterende plantehull 
med trebeskytter mangler en stk lind.

Nymansveien 151. 1 stk lønn kan plantes inn i 
gressbed med lønn.

Nymansveien 127-131 og 137-149. Trær 
plantes inn i eksisterende fortau. 

Nymansveien 109. Trær (4 stk) plantes 
inn i utvidet fortau. 

Asbjørn Klostersgata
Trær (2-4 stk) kan plantes inn i eksisterende 
bed og gressareal.

Nymansveien 144-166. Levekårsløft. Trær 
plantes inn i eksisterende fortau. (Litt tight) 

Delområde 1 – Øvre Storhaug og sentrum
Blant gater med særskilt behov for tiltak beskrives Avaldsnesgata som en hovedgate og en short cut over Storhaug, en 
viktig akse som bør få et mye bedre gatesnitt.

Laget av Allianse arkitekter
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Ikke medlem?
Send oss en epost med navn og adresse, og vi registrer deg som 
medlem. Årlig medlemskap koster bare kr 490,- og du får en rekke 
fordeler, blant annet tilbud om gratis kurs. Du har mange store 
rabattordninger som alene gjør det lønnsomt å være medlem.  
6 ganger i året vil du få tilsendt foreningens kvalitetsmagasin  
Hus & Bolig, som tar for seg aktuelle saker som vedrører det å eie 
bolig. Som medlem får du tilgang til en rekke kontrakter som du 
kan bruke ved kjøp og salg, eller om du skal leie ut. Du finner mer 
informasjon på www.huseierne.no.

Dette er Huseiernes Landsforbund
Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesse-
organisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og 
gårdseiere. I Norge har foreningen 210.000 medlemmer og i Sør-
Rogaland er taller over 16.000. HL ivaretar huseiernes lokale og 
rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, 
teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. I Sør-Rogaland 
er det Frode Rødder som er leder, og ivaretar medlemmene sine 
interesser. Frode har lang erfaring innen eiendom og har tidligere 
jobbet som eiendomsmegler i mange år.

GRATIS KURS
for medlemmer

Om å bo i boligsameie 
og borettslag

Tirdag 30. mai kl 18-20 – Hotell Scandic Stavanger City – Reidar Bergesgate 7
Bor du i et boligsameie, eller har du planer om å flytte inn i et boligsameie?  
Da kan det være smart å avsette et par timer til et kurs som setter fokus på de utfordringer som 
finnes når du bor i boligsameie med andre. Å bo i boligsameie kan være veldig konfliktfylt, og er 
gjenstand for mange rettssaker og tvister. Huseiernes landsforbund tilbyr kurset:

Hva vil det si å bo i boligsameie og borettslag
Dette kurset er beregnet for alle som bor i boligsameier og borettslag, men er også nyttig for styremedlemmer.  
Her er noen av temaene som tas opp på kurset:

• Hva er beboerens rettigheter og plikter?

• Hvordan organiseres vedlikehold?

• Hvordan kan du påvirke fellesutgiftene?

• Hva er fellesareal og hva er den enkeltes ansvar?

• Hva skjer dersom ikke alle beboere kan betale sin andel?

• Hvordan vedtas utbedringer og vedlikehold?

• Hvem disponerer parkeringsplasser og kjellerrom?

• Hva er beboernes ansvar og hva er styrets ansvar?

• Kan jeg som beboer gjøre hva jeg vil?

• Kan jeg protestere mot styrevedtak?

Logg deg inn for påmelding hos www.huseierne.no eller send e-post til rogaland-s@huseierne.no
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STORHAUG
BYDELSUTVALG

HAUGESUNDSGATEN

• Utdeling av sekker og hansker på 
Midjord bydelshus

• Mer detaljer
i bydelsavisa

• Ikke privat avfall
eller hageavfall på
oppsamlingsplassene!

Onsdag 19 – lørdag 22. april
Rydding av gater og offentlige uterom

“Ta vare på miljøet - Hold Storhaug ren”

2017

STAVANGER
KOMMUNE

Trenger du/dere 
hjelp til å rydde?
Gjelder t.o.m. fredag 28. april.
Elever fra St. Svithun ungdomsskole med valgfaget «Innsats for 
Andre» gjør en innsats for andre i nærmiljøet. 

De kan for eksempel gjøre enkelt hagearbeid, feie, sope, rydde 
etc. 

Elevene vil helst ta oppdrag torsdager mellom 13.15-14.45 og 
fredager 12.15-14.00 men kan også andre tidspunkt.

Kontakt oss så prøver vi å få det til.
Lærer på St Svithun ungdomsskole: Helene Huseland:  
helene.huseland@stavangerskolen.no
Ryddeaksjonen Storhaug bydel: Svanhild Svihus:  
svanhild.kolnes.svihus@stavanger.kommune.no

– Med oss har vi sekker, hansker, river og trillebår, sier 
ryddekoordinator Svanhild Svihus fra Storhaug frivillig-
sentral. 

– I år vil vi gjøre en ekstra inn-
sats for området Nytorget og Ber-
geland. Med oss har vi elever fra 
St. Svithun ungdomsskole fra 
valgfaget «Innsats for Andre». De 
vil være med å rydde. Vi har også 
kontakt med noen beboere, noen 
politikere og noen frivillige til-
knyttet frivilligsentralen som vil 
være med og ta i et tak denne da-
gen, sier Svanhild. 

– Vi har fått kr 50.000,- fra by-
delens nærmiljøtilskudd til ben-
ker, bord, blomsterkasser m.m., 
og inviterer naboer både til å være 

med å rydde og komme med gode 
forslag til hvor/hvordan pengene 
kan brukes. F eks få en hygge-
lig uteplass utenfor Internasjonal 
Kulturkafé, tenkte vi. Vi håper 
noen naboer fra nærområdene 
dukker opp og at dette kan gi en 
ny giv til et område som absolutt 
trenger å bli løftet litt. Litt av det 
økonomiske tilskuddet bruker vi 
på filippinsk mat til alle som bi-
drar i ryddeløftet. Velkommen 
skal dere være, sier Svanhild Svi-
hus.

Ekstra innsats for  
Nytorget og Bergeland

Ryddeaksjonen vil i år 
være på Internasjonal 
Kulturkafé lørdag 22. april 
fra kl 12 til 16. 
Kafeen har adresse 
Nytorget 1 med inngang 
fra Brødregata.

Ryddedag i Solviga

15-20 voksne og barn var med og 
ryddet stranda og området i Sol-
viga lørdag 1. april, sier Sølve Ma-
rie Jørgensen fra Vassøy beboer-
forening. – Det var mye graps inni 
tang og tare. Avfallet blir hentet 
fredag 21. april. 

Uke 16 er ryddeuke i hele Stor-
haug bydel, da ryddes også de an-
dre friområdene på Vassøy.

Fotograf: Tommy Kjær Andersen

2. Stavanger speidergruppe 
ryddet langs sjøen

Speidergruppen brukte årets dug-
nadsdag til å rydde langs sjøen 
lørdag 1. april. Ivrige hender ryd-
det godt opp. Og som takk for inn-

satsen fikk de parkeringsbot for 
feilparkering. På tide å få ordnet 
opp i de uklare parkeringforhol-
dene i Godalen. 

Hundeposer, spesialavfall, 
knuste flasker og glasskår

Fra venstre Louise Johansson, Hanne Elisabeth Pettersen, Anita Katariina 
Myrnes, Nolaith Boyle Både, Lene Sørensen og Ann-Karin Både

Denne gjengen tjuvstartet rydde-
aksjonen med å rydde området fra 
busstoppet ved Tinnfabrikken og 
ned til rundkjøringen i Lervig. 

– Det var fullt av søppel. Det 
spirer og gror så vi ville skynde 
oss å rydde før buskene ble grønne 
for da blir det mye vanskeligere å 
komme til, sier Ann-Karin Både 
som bor i området og er aktiv i 
Miljøpartiet De Grønne. 

– På denne lille strekningen 
samlet vi 8-9 sekker! Vi fant 
mange hundeposer, spesialavfall, 
knuste flasker og glasskår. Meste-
parten var selvsagt plast! Det bor 
mange familier i området og man-
ge går tur med barn og hund her. 
Vi ønsker oss en bossdunk ved 
busstoppet (vis a vis Tinnfabrik-
ken) og gjerne en dunk for hun-
deposer. Selv om det ikke er park 
enda så må vi unngå at dette blir 
en strekning hvor bosset kastes 
inn i busker og kratt. Jeg kommer 
til å sjekke dette opp med kommu-
nen, sier initiativtaker Ann-Karin.
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Søndag 23. april gjentar vi suksessen fra tidligere år med 
popup- loppemarked rundt omkring i hele Stavanger, Sandnes, 

Sola og Randaberg.  
Tøm boden, rydd i skapet og ønsk våren velkommen i samme 

slengen. 

Og for all del - du trenger ikke ha garasje for å bli med! 
 Sett opp et bord i hagen eller langs fortauet. Slå deg sammen  

med naboen, så blir det ekstra sosialt!

 REGISTRÉR DIN “GARASJE” PÅ 
 ÅPENGARASJE.NO

Arrangementet er  t i l rettelagt av Sola kommune,  Sandnes kommune,  Randaberg kommune og Stavanger kommune. 

HAR DU NOE DU IKKE 
TRENGER LENGER? 

BLI  MED PÅ SØNDAGSÅPNE GARASJER!

23.  APRIL  KL .  12-16

2. Stavanger speidergruppe 
ryddet langs sjøen
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RYDDEAKSJONEN 2017
Vi rydder gater og offentlige uterom - ikke privat avfall

Du kan hente sekker 
og hansker på 
Midjord bydelshus,
Nordre Ramsvigvei 1,
torsdag 20. april 
kl 9-16, og 
fredag 21. april
kl 9-15.

Siste frist for å se�e
fram ryddeavfall er
lørdag 22. april kl 15.

Ring 907 13 992
hvis du lurer på noe.
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Bli med og hold bydelen ren!
Oppsamlingsplasser for søppel i plastsekker
 1. Ved internasjonal kulturkafe, Nytorget 1
 2. Ved Dokken, hjørnet Dokkgt./Harald Hårfagres gt.
 3. Innerst i Nedre Dalgate v/undergangen til Johannesparken
 4. Ved St. Johannes kirkes parkeringsplass
 5. Lervigtunet
 6. Hjørnet Ryfylkegata/Siriskjeret
 7. Ved Steinhagen barnehage på parkeringsplassen
 8. Ved lekeplassen i krysset Lysefjordgt. og Avaldsnesgt
 9. Asbjørns Klosters gate/Michael Berentsens gate v/ Nylund skole
10. Ved lekeplass i Lindøygata
11. Ved lekeplassen i Sandnesgata
12. Ved aldersbolig i Boktrykker Dreyers gate
13. Breivikvn. 33b v/parkeringsplassen
14. Ved stranda i Rosenli
15. Rasmus Risas gate v/Emmaustunet 
16. Ved Vaisenhusstranda
17. Parkeringsplassen v/Midjord bydelshus 
18. Ved transformatorhus i Ramsvig
19. Godalen badeplass v/kiosken
20. Parkeringsplass v/blokkene i Godalen
21. Gjesteparkeringsplass til Sameiet Godalstunet
22. Ved porten til Strømvik Kolonihage
23. Vardeveien midt i bakken
24. Ved Paradisvn. 67 - motorbåtforeningen
25. Ved inngang til grusbanen på Storhaugmarka
26. Foran St. Svithun skole
27. Storhaug skole
28. Foran Store Skippergate 33/35
29. Kaia på Vassøy
30. Ved Vassøystua

Ubetjente returpunkt:
Kyviksmarka ved Hetland kirke
Hjelmelandsgata/Hellelandsveien
Varden, Nymansveien
Sandnesgata
Harald Hårfagres gate
Kaia på Vassøy

Kun plast- og glass/metall emballasje på returpunktene

Kommunal henteordning for privat 
grovavfall, hageavfall og farlig avfall:
Bestill henting på www.hentavfall.no, eller ring tlf. 51 50 70 90

Privat restavfall kan leveres på
IVAR gjenvinningsstasjon på Forus.

Ordinære åpningstider: april - september:
mandag - torsdag 07.30 - 20.30
fredag 07.30 - 16.00
lørdag 09.00 - 17.00 
Onsdag 12. april 07.30-15.00

Bedrifter som støtter Ryddeaksjonen
REMA 1000 Storhaug
Coop Mega Støperigården
Skanska
Joker Jelsagaten
Th. Vaaland Granitt AS
Selvaag Bolig
BI Stavanger
Circle K Haugesundsgaten
Castillo AS
Basil & Co

Ellen Jepson har bidratt med plakat

Hvem rydder hvor i uteområdene
Onsdag 19. april til lørdag 22. april

Ryddeaksjonen 2017 avsluttes lørdag kl. 15.00
Skolene
Storhaug  Området rundt skolen, lekeplassen på Storhaugmarka, miniaboreet v/Varden,  
 Kyviksmarka og Vår Frues plass
Nylund   Området rundt skolen, Giljehaugen, turstien fra Breivik båthavn til stranda i 

Rosenli og videre til Vaisenhusstrand og naust
St. Svithun   Området rundt skolen, Nordre Ramsvig vei, skogen ved kolonihagen og fra 

Ramsvig langs turstien til Paradis
Vassøy  Området rundt skolen, friområder
Johannes Læringssenter  Området rundt skolen
Bergeland vgs.  Eget nærområde, fra skolen ned mot sentrum

Rydder egne områder:  Lenden, avd. Ramsvig, Godalen vgs., Kunstskolen i Rogaland, BI Stavanger

Barnehagene
Varden  På lekeplassen og rundt barnehagen,
Ramsvikskogen  Området rundt barnehagen + liten strand
Emmaus  Lekeplassen og fotballbanen i Sandnesgt. og barnehageområdet
Lilleputt  Lekeplassen på Midjord – rydder tirsdag 18.april

Andre barnehager som rydder eget nærområde:
Biå Steinerbarnehage , Nymansveien , Steinhagen, Vassøy, Storhaug Åpen, Kløvereng,
Johannes internasjonale, Lervig Brygge
 
IL Brodd Fotball  Midjordbanen og parkeringsplassen –  
 FFO rydder torsdag 20. april

Menighetene
St. Johannes  Rundt kirken og parken. Rydder torsdag 20. april
Varden Småspeiderne  Egersundsgt./Nymannsvn. v/Varden kirke, Bak kirka opp til Vardevn.
KFUK/KFUM Friområde fra Vardevn. opp til flaggstanga - rydder torsdag 20. april
St. Petri  Egne områder

Beboere
Dugnad lørdag 22. april:
Området rundt internasjonal kulturkafe på Nytorget kl 12-15
Rosenkildehavnen Vel  Rydder området og setter ut benker fra kl 12
Godalen sjøbaderforening  Godalen badeplass og strand kl 10
Nylund b.f.  Lekeplassen i Lysefjordgata og eget boområde kl 11-15
Øvre Blåsenborg b.f.  Kyviksmarka og eget boområde kl 11
Lille Himalaya  Ved enden av Jelsagata, Jelsabakken kl 12 
Steinhagen b.f.  Grøntområde i Steinhagen og veirabatt langs Trafikkgata kl 10
Storhaugmarka Vel  Storhaugmarka og området rundt kl 12

Dugnad andre dager:
Sameiet Emmaustunet  Eget nærområde - torsdag 20. april
Varden Vel  Rydder fra Varden ned til steingjerdet - torsdag 20. april
Vassøy b.f.  Peisaren, Gåsemarka og Solvika - torsdag 20. april
Sameiet NB-TRE Torsdag 20. april
Borettslaget Rosenli  Strand og nærområde – egen dugnad tirsdag 9. mai

Rydder egne områder:
Rosenkildehaven Vel, Hellesøy vel, Borettslaget Storhagen, Sameiet Nymansmarka, Sameiet Godalstunet, 
Sameiene i Lervig, Tou Park 123, Ramsvig bofellesskap

Moskeer, båtforeninger, kolonihager, bydelshus/sentere, beboere og
bedrifter/virksomheter rydder eget nærområde

Aksjonen styres av Vei, Park og 
Idrett, Fagavdeling Renovasjonen 
BMU, Natur og Idrettsservice, 
Renovasjonen IKS, Storhaug 
bydelsutvalg og koordineres av 
Storhaug Frivilligsentral.



Velkommen til Pedersgata og Nytorget!

Hverdagsgodt
Godt for både kropp & sjel

Fersk, god og næringsrik frokost og lunsj 
som takeaway og levering

Hovedmenyen består av sandwicher, smoothier, quinoasalat og andre ferske produkter. 
I tillegg kan vi tilby et utvalg av varer på hyllene våre.

Vi lager all mat fra bunnen, og leverer til møter, kurs, catering, utdrikningslag og andre arrangementer. 
Vi sykler også ut lunsjpakker til folk som jobber i Stavanger  på byens kuleste sykkel!

Du finner oss på: Facebook: Hverdagsgodt  www.hverdagsgodt.no - tlf +47 419 05 229  
eller stikk innom oss i Pedersgata 23 

ÅPNINGSTIDER: MAN  FRE 08.00  17.00 – LØR: 09.00  16.00 – SØN: 11.00  15.00

SMS "VASK" TIL 2290 

BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE 
GULLVASK ELLER BEDRE 

TIL 1/2 PRIS
DETTE OG MAnGE FLERE 
TILBUD OG FORDELER VED 
GRATIS MELDEMSKAP 
hOS DIn LOKALE 
BILVASKSTASJOn 
PÅ STORhAUG

Shell/7-Eleven Blåsenborg - Pedersgt. 19 4013 Stavanger - Alltid åpent!

Det vakre er at det er som det er 
Roger Joya fra Sabi Omakase i Pedersgata 38a mottok 
nylig, som første norske sushikokk, en michelinstjerne. 
Roger tilbereder og serverer sushi inspirert av japanske 
tradisjoner. Max 10 gjester får plass tre dager i uka. Pri-
sene er i luksusklassen.

Pedersgata er eit fantastisk om-
råde i Stavanger, det er ei perle i 
seg sjøl. For eit konsept som det-
te, også i Japan, så ser ein ofte at 
dei beste restaurantene kanskje 
ligg under tunnelen, eller under 
t-banestasjonen… Det vakre med 
dette området er at det er som det 
er. Tenk på dei vakre bygg som 
berre treng renovering for å gjøre 
det autenstisk i seg sjøl. Ein dag 

vil alle forstå at dette er et om råde 
der det blomstrar av fleire kultur-
ar, som er entusiaster på det kjøk-
kenet der dei kjem frå. (Roger 
Joya i NRK Rogaland)

Michelinguiden gir gode re-
stauranter én, to eller tre stjer-
ner. Én stjerne betyr at det er en 
”eksepsjonelt bra restaurant i sin 
kategori”. Stjerner gir høy status, 
spesielt innen restaurantbransjen. 

Kjeder meg aldri 
på jobb! 

Sjefå, May Jane Løvås, kan 
se tilbake på 40 år blant 
sirlige bunker, hyller og 
stabler med brukte blader, 
bøker og filmer i Bruktbuå. 
Adressen er Pedersgata 25. 

– De som kom hit som barn kom-
mer nå tilbake med egne barn, 

noen med barnebarn. Har de flyt-
tet så kommer de garantert hit når 
de er på ferie i nærheten. Jeg har 
jo blitt glad i og kjent med utrolig 
mange kjekke folk på førti år. Jeg 
har til gode å kjede meg på job-
ben! Vi feirer jubileet tre dager i 
mai med kaffe, kaker og 40 % på 
alt vi har i butikken, forteller May 
Jane Løvås. 

Bruktmarkedet åpner hver lørdag 
fra kl 10-15 fra 22. april t.o.m. 30. 
september. Foreninger og lag er 
også hjertelig velkomne, gjerne 
etablert med egen enkel matsta-
sjon. Innhent tillatelse fra Mattil-
synet og følg hygieneregler. Det 
trengs ingen påmelding på for-

hånd. Barn får tildelt gratis plass, 
mens andre betaler en liten avgift 
på 20 kr. 

 Mer informasjon kan du finne 
på nettsiden 
www.bruktmarkedet.org eller 
facebooksiden 
Bruktmarkedet i Stavanger 
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Velkommen til Pedersgata og Nytorget!

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

Jeg har fått Storhaug bydelsavis 
i postkassen med innslag om Pe-
dersgaten og fikk lyst til å fortelle 
dagens lesere hvordan gaten fun-
gerte i min oppvekst i 50-årene. 
Jeg er født i juni 1945 og husker 
nok ikke så mye fra 40-årenes 
Pedersgate. Men fra 1950 og til 
slutten av 1960 var Pedersgaten 
en meget livlig og travel handle-
gate. Jeg vokste opp ved Johan-
nesparken og det er strekningen 
i Pedersgaten fra Bratteberggaten 
til Petrikirken jeg vil fortelle dere 
om.

 
Butikkene lå på rekke og rad:
• 3 økonombutikker (den ene var 

slakterbutikk)
• 4 frukt- og tobakksbutikker: 

Bjørnsen, Asheim, Hamre 
og Nilsen (riktig nok i 
Normannsgaten)

• 3 meieriutsalg
• 2 kolonialhandlere: frk 

Gabrielsen og Svela
• 2 grønnsakhandlere: Bergeland 

og Ommundsen
• 2 kortevarehandlere: Diversen 

og Femtenøres-basaren
• 2 jernvare/maler butikker: 

Sverdrup Hansens og en liten 
butikk ved siden av Blomster 
Jacobsen som jeg ikke greier å 
huske navnet på.

• 2 blomsterbutikker: Jacobsen 
og Petra Kloster

• 2 frisører: Riise og Fix
• 2 manufakturhandlere: Petra 

Gabrielsen og Olsen (filial av 
Olsen nede i byen)

• 1 fiskebutikk: fru Johnsen
• 4 slaktere: Grøsfjeld, Refsland, 

Gundersen og Slettebø og jeg 
tror navnet på nummer 4 var 
Helgesen

• 1 bank
• 2 gullsmeder: Balle og 

Svendsen
• 2 elektriske forhandler: 

Osmundsen og Trodal og 
Eltervåg elektro

• 2 delikatessebutikker/
fiskematbutikker, C-vita, som 

senere skiftet navn til Ritz, 
og Abrahamsens fiskemat 
som hadde «verdens beste» 
fiskepudding

• 2 bakerier: baker Thorsen og 
baker Sædberg

• 2 møbelhandlere: Helgø og 
Lunde

• 2 skobutikker: Storm Hansen, 
hvor vi kunne kjøpe Bally sko, 
og Svendsen Skobutikk

• 1 brodeributikk: Helstrup
• 2 urmakere: Thorbjørnsen og 

Litleré
• 2 legekontorer: Kaltveit og 

Landmark
• 1 tannlege
• 1 skomaker

• 1 postkontor (lå riktignok på 
hjørnet av Skolegaten og Nedre 
Dalgate)

• 1 apotek – Apoteket Hjorten

Som dere kan se av oppsettet kun-
ne vi som bodde nær Pedersgaten 
få fatt i alt det vi trengte i hver-
dagen. Mange av mine klasse-
venninner fra Johannes skole (ren 
jenteklasse) bodde i Pedersgaten. 
Pedersgaten var en naturlig del av 
mitt liv den gang.

 Det fineste minnet jeg har av 
Pedersgaten var når den var pyn-
tet som julegate med elektrisk 
belysning. Det var som et eventyr 
første året dette skjedde. Jeg hus-

Leserbrev om Pedersgaten 1950 til 1970: 

– En meget livlig og travel handlegate
ker at jeg stod på hjørnet av Nor-
mannsgaten og Pedersgaten uten-
for Blomster Jacobsen, og kunne 
ikke se meg mett på alt lyset som 
glitret helt ned til Nytorget. Et 
fantastisk syn! Det kunne ikke 
være flottere i Amerika, tenkte 
jeg.

 
Mary Hopkin hadde en kjempehit 
i 1968, alle kunne dette referenget
Those were the days, my friend, 
We thought they’d never end, 
We’d sing and dance forever 
and a day; We’d live the life we 
choose we’d fight and never lose 
For we were young and sure to 
have our way.

Jeg glemte jo Roxmans parfyme-
ri! Der kjøpte jeg min første par-
fyme; Remember. Man ble helt 
beruset av alle de deilige duftene 
som slo imot deg når du kom inn i 
den «knøttlille» butikken.

 Jeg er fremdeles Storhaugjente 
og bor nå i en grønnere lunge av 
Storhaug enn det Pedersgaten var. 
Nå har jeg utsikt til Gannsfjorden 
og er nabo til flaggstangen på Var-
den. Det nærmeste jeg nå kommer 
Pedersgaten som handlegate er 
Kilden i Hillevåg.

 
Med vennlig hilsen

Turid Torkildsen

– Familier samlet i Pedersgata 17. mai i 1952. – Jeg står helt framme, sier 
Gunnar Magne Joa. - Jeg fikk bildet av min onkel. De aller fleste på bildet 
bodde rett i nærheten. 
Er det andre som har bra bilder fra Pedersgata?  
Eller fra folk på Stavanger Støberi & Dok?

Nytorget og Pedersgata 1959. Jacob Kvæstads arkiv, Stavanger Byarkiv.
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For sjette året på rad 
inviteres 5-åringene i 
barnehagen på Vassøy 
til 5-årsklubb på Vassøy 
skole. En gang i uka på 
vårhalvåret er det 5.klas-
singene på skolen som har 
ulike skoleforberedende 
aktiviteter sammen med 
de kommende førsteklas-
singene til høsten.

Ole G. Ueland

Det hele startet i 2011, da lærerne 
som den gang hadde femte klasse 
var på utkikk etter noen som elev-
ene i klassen kunne lese høyt for. 
Det endte opp med at 5-åringene 
i barnehagen ble invitert til høyt-
lesning på skolen. Opplegget fun-
gerte så bra at lærerne i samarbeid 
med de ansatte i barnehagen be-
stemte seg for å innføre dette til 
en fast begivenhet en gang i uka. 
Opplegget fikk da navnet 5-års-
klubben.

Variert innhold
Innholdet når 5-åringer og 5.klas-
singer treffes er variert. Høytles-
ning er, som allerede nevnt, en av 
aktivitetene, men også mye annet 
står på timeplanen. Blant annet 
får 5-åringene prøve seg på ulike 
apper på iPad, og de skriver tall 

og bokstaver. Alt med hjelp fra 
5.klassingene.

Vekt på rutiner og regler
I tillegg til faglig innhold har det 
også hele tiden vært vektlagt å 
lære 5-åringene om skolens ruti-
ner og regler.

- Vi har hele tiden hatt fokus 

på at timene med 5-årsklubben 
skal være mest mulig like slik vi 
har det til vanlig. Dermed tror vi 
overgangen fra barnehage til sko-
le ikke blir så stor, fortelle lærer 
Knut Pedersen, som var en av ini-
tiativtakerne i oppstarten i 2011. 

Kakelotteri for  
elever i Zimbabwe 

– Vi drar fredag – en uke til 
Zimbabwe sammen med 
SOS-barnebyer, sier Gun-
hild Solem som er mobbe-
ombud i Rogaland. 

– Jeg skal holde workshop for de 
norske elevene som er med på tu-
ren og elever fra Zimbabwe. Vi 
ønsker at ungdommene skal kjen-
ne på et fellesskap på tvers av kul-
turer. Solidaritetsprosjekt har mye 
mer med seg enn å samle inn pen-
ger, som for eksempel å lære om 
toleranse og inkludering. Fra Sta-
vanger er det fire elever fra Goda-
len vgs som blir med på turen, sier 
Solem. 

– Vi håper å skape kontakt 
mellom 8D og ungdomsskoleele-
ver i Zimbabwe. Datteren Ella fra 
8D på St Svithun skole skal også 

være med og lage videoblogg om 
hele prosessen og hva som skjer 
etterpå. -Dette er min første tur 
til Zimbabwe og jeg kommer til 
å lære mye nytt. I videobloggen 
vil jeg spesielt filme ungene. Jeg 
tror jeg vil sjekke om ungdom er 
annerledes i Zimbabwe enn her. 
Kanskje de ikke bryr seg om det 
samme som oss. Jeg tenker at de 
ikke har så mye tid til å tenke på 
seg selv. Jeg har lest at mange 
barn er foreldreløse og de må 
passe på småsøsknene sine. De 
har mye mer ansvar enn ungdom i 
Norge. Dette ønsker jeg å få fram 
i bloggen. Jeg kommer til å legge 
ut bilder fra turen på Instagram: 
MobbeombudetiRogaland. 

– Det handler om å bry seg - 
lokalt og globalt, sier Gunhild 
Solem. 

Klasse 8D på St Svithun skole arrangerte kakelotteri i kantina til inntekt for 
skoleutstyr for elever i Zimbabwe. Alt ble utsolgt og de fikk inn kr 2.048,-.

God skolestart med  
5årsklubb 

Innsats for andre
Her kommer litt informa-
sjon om valgfaget Innsats 
for andre og dets betyd-
ning på Storhaug. Vi er to 
elever fra 9. trinn på  
St. Svithun ungdomsskole, 
og vi har fått i oppdrag å 
skrive en artikkel om valg-
faget Innsats for andre. 

Dette valgfaget er helt nytt i år på 
St. Svithun ungdomsskole. He-
lene Huseland er en av lærerne i 
dette faget. Hun ønsket dette fa-
get i skolen og det har pågått si-
den september. Innsats for andre 
går ut på å hjelpe andre frivillig 
og planlegge og gjennomføre so-
sial tiltak i lokalsamfunnet. Mer 
om kompetansemål kan dere lese 
på udir.no. Dette faget har lært oss 
at bare en liten handling kan ha 
stor betydning for andre mennes-
ker. Vi har gjort veldig mye for-
skjellig, og vi må selv ta initiativ 
til oppdragene. Her er noe av det 
som har blitt gjennomført: 

Spa-dag på asylmottak 
Tre jenter besøkte Hero asylmot-
tak og hadde en spa-dag for kvin-
nene der. På asylmottaket var det 
nesten bare voksne fordi barna 

var på skolen. Noen av kvinnene 
hadde babyer. Elevene kuttet litt 
frukt som de serverte til beboer-
ne. De lakket neglene til kvinnene 
og hadde med seg håndkrem, ne-
glelakk og lignende. Det ble også 
tid til småprat. 

Leksehjelp på Johannes 
Læringssenter 
Johannes Læringssenter er en sko-
le der flyktninger og innvandrere 
lærer norsk og blir kjent med den 
norske kulturen. Fire gutter var på 
Johannes mandager og hjalp bar-
na som går på skolen. De snakket 
med dem, hjalp dem med norsk 
og hadde det gøy med spill o.l. Vi 
spurte guttene hvordan de kom på 
akkurat dette? 

– Jeg gikk på Johannes læ-
ringssenter før, og ville gjerne gi 
noe tilbake til lærerne som lærte 
meg norsk. Jeg vil hjelpe unger 
som har vært i situasjonen som 
meg før, hvor du må lære et nytt 
språk, svarte en av guttene. Dette 
er et viktig tiltak fordi vi kan hjel-
pe til med på å integrere og være 
gode rollemodeller. 

Servering til bøssebærere 
Tre jenter serverte mat til bøsse-
bærere og hjalp til med TV-aksjo-
nen som ble koordinert på Midjord 

bydelshus en søndag i oktober. De 
serverte blant annet brus, kjeks, 
kaffe og vafler. Da de først kom 
fikk de litt informasjon og en t-
skjorte som de brukte. Først hjalp 
de til med å kutte opp diverse 
frukt og grønt. Etter dette la jen-
tene fram all maten og begynte å 
steke vafler. De syntes det var vel-
dig hyggelig og snakke med alle 
som gikk med bøssene. De var 
der i 4 timer til sammen. De fikk 
blomster som takk for hjelpen. 

Workshop 
Workshopen forgikk på Hund-
våg. Her var det en kunstner som 
spurte om elever fra ulike kultu-
rer, 5 fra Norge og 5 med en an-
nen kultur. Dette varte i 2 dager, 
etter skoletid. Dette var et initiativ 
fra Leva Urban Design AS. Må-
let med denne workshopen var å 
skape oppmerksomhet rundt barn 
som dør i krig. De malte Gud be-
vare på redningsbøyer på man-
ge forskjellige språk. Det skapte 
også en samtale rundt viktige be-
greper. 

Faget er veldig lærerikt og so-
sialt. Vi har møtt mange nye men-
nesker, både frivillige som gjør 
en innsats hver dag – og de som 
benytter seg av tilbudene. Det er 
veldig spennende å møte alle de 

forskjellige menneskene med for-
skjellig bakgrunn og personlig-
het.

Faget er komprimert i forhold 
til årsplanen og slutter dermed 28. 
april. Valgfagene starter opp igjen 
i september. 

Ta kontakt med faglærer der-
som dere har oppdrag til oss! 
Mail: helene.huseland@stavan-
gerskolen.no 

Dette kan være alt fra hand-
ling, rydding ute, hjelp på kafé, 
turgrupper, kinobesøk ol. … 

Her er noen andre eksempler på 
hva vi har gjort: 
• Barnehagebesøk 

• Solgt kaker og gitt gratis kaffe 
• Hjulpet til på dyrebeskyttelsen 
• Servert julegrøt i campingvog-

nen som stod med sosialbolige-
ne på Midjord, som nå står ved 
Jokeren. 

• Servert suppe og tatt ned jule-
lys i campingvognen 

• Eventyrkafe på Midjord by-
delshus 

• Yoga festival ved Jakobsen 
blomster 

• Workshop på Hundvåg 
• Ågesentunet 
• Besøk på Trekanten Skipper 

Worse 
Skrevet av Emilie S. Erland og 

Stine S. Tinnesand 



Side 19STORHAUG BYDELSAVISNr. 2 – April 2017

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
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Fortiet eller glemt? Tjemsland-gruppa

Dørgende stillhet da Jan Magne Arntsen viste bilder fra gravstedet på Eiganes gravlund og leste opp navnene på åtte 
unge menn som ble drept av tyskerne. Historien ble fortalt på Storhaug historielags møte på Bergeland bydelssenter 
onsdag 1. mars.

– De var modige menn, drevet av ønsket om å gjøre noe mot den den tyske okkupa-
sjonsmaktens voldsomme undertrykking, sa Jan Magne Arntsen på Storhaug histo-
rielags møte. Han fortalte om dramaet da åtte unge menn ble henrettet av tyskerne i 
1944. Halvparten var fra Storhaug.

– De var nasjonale kommunister, 
frihetskjempere, patrioter, uredde 
og villige til å ofre alt for Norge, 
sa Arntsen.

Interessen for å høre historien 
var stor. Ekstra stoler måtte hen-
tes. 120 personer satt tett sammen 
på Bergeland bydelssenter. Man-
ge var etterkommere av de åtte 
som ble drept.

Jan Magne Arntsen har gravd 
dypt for å finne svar på alle spørs-
målene. Gransking i Riksarkivet 
(landssvikarkivet), avisgjennom-
gang, litteratur i Nasjonalbiblio-
teket, Rogaland krigshistorisk 
museum og ikke minst gjennom 
samtaler med og utlånt materiale 
fra slektninger av de åtte. Arntsen 
har også gransket Meldungen aus 
Norwegen, en strøm av meldinger 
til Tyskland fra bl.a. Gestapo i 
Stavanger.

– Det var Gestapos største ak-

sjon mot norske motstandsfolk un-
der okkupasjonen i Stavanger. 10 
liv gikk tapt, 9 fra Stavanger og 130 
ble arrestert. Mange havnet i tyske 
konsentrasjonsleirer. Hele historien 
er svært mangelfullt behandlet i 
krigshistorien, sa Arntsen.

– Jeg ble kjent med historien 
om Tjemsland-gruppa i 1992, un-
der arbeidet med en hovedfagsav-
handling om kommunistene i Sta-
vanger. I fjor høst begynte jeg på 
et bokprosjekt om samme tema. 
Da gikk jeg nærmere inn på hva 
som er skrevet om de åtte og fant 
at det var svært lite. Det virket 
som en «glemt historie». Jeg ville 
finne svar på spørsmålene:
Hvem var de åtte? Hva gjorde 
de? Hvorfor fikk de dødsdom? 
Hvorfor er historien om de åtte 
glemt?

Alle åtte ligger på Eiganes grav-
lund. Gravfølget fra St. Petri kirke 
16. juli 1945 var det største i by-
ens historie, skrev 1ste Mai. De ble 
dømt til døden 31.3.44 «pga. virk-
somhet for fiendtlig stat» og skutt 
i Trandumskogen. Arnt Andersen, 
Arthur Emanuelsen, Knut Haugne-
land, Georg Osnes og Henry Victor 
Larsen ble skutt 9. mai 1944, Mag-
nus Nilsen, Georg Nordbø og Ferdi-
nand Tjemsland ble skutt dagen et-
ter, 10. mai. I tillegg ble Martin Jo-
hansen fra Egersund dømt sammen 
med de åtte. Peder Myge fra Hil-
levåg ble skutt i Gestapo-kjelleren 
under aksjonen. 10 liv gikk tapt.
Den kalde krigen i etterkrigs-
årene og folks voksende kommu-
nistfrykt gjorde at byens befolk-
ning ikke ofret så mange tanker 
på de åtte.

Stavanger Aftenblad ved Jan 
Petter Helgesen 7. mai 1994.

De ble skjendig myrdet, uten 
høve til å forsvare seg, Men de 
falt med uplettet ære. Derfor 
vil vi også ære dem, for deres 
offervilje i kampen for sitt land.

Res. kap. Valen Sendstad, i 
Stavanger Aftenblad 17. juli 1945.

Hva gjorde de?
– Tjemslandgruppa startet sin sto-
re offensiv like etter opprullingen 
av avisene, fra slutten av 1942. Alt 
illegalt avisarbeid var da lagt øde, 
fortalte Arntsen. – I dag virker det 
uhyre dristig, men disse mennene 
kunne ikke sitte stille og se at en 
hel befolkning led. Alt de skrev 
hadde et nasjonalt tilsnitt. Som 
kommunister var de internasjo-
nalister, men nå var det nasjonale 
viktigst. Satt på spissen: De re-
presenterer kontinuitet i den loka-
le motstandskampen, men deres 
gjerning har blitt til en parentes.

Fra årsskiftet 1942/43 heter det i 
Meldungen aus Norwegen:
• Startet med studiesirkel hos 

Elias Gabielsen – ideologi, 
tariff- lønnsspørsmål. Møtene 
hadde de i Kyviksveien.

• Spionasje, bl.a. av Sola 
flyplass, rapporter til 
Storbritannia og Norge.

• Trykking og distribusjon av 
den illegale avisa «Frihet»

Tyskerne mente at organisasjonen 
hadde:
• Gruppe Øst og Vest, inndeling 

i flere undergrupper, gjerne fire 
og fire.

• Sabotasjeavdeling, spionasjeav-
deling, organisasjonsavdeling 
og økonomiavdeling.

• Skulle bygge opp smågrupper, 
starte i Stavanger, Sandnes og 
videre ut.

• Magnus Nilsen skulle knytte 

gruppene sammen. Hadde sen-
tral rolle.

Rolf Berg skriver i sin hovedopp-
gave i historie (1967) at Tjems-
land-gruppa hadde planer om å 
sprenge byens rotasjonspresser 
med dynamitt som var gravd ned i 
hagen til en i gruppa.

I følge meldinger fra tyskerne var 
det også planer om
• Sprenging av tyske anlegg og 

proviantanlegg
• De lyttet på radio, spredde in-

formasjon
• Dristigheten var grenseløs.

– Vi vet lite om hva de gjennom-
gikk av tortur. Karl Emanuelsen 
fikk være med sin onkel Hjalmar 
til Gestapo-kjelleren for å for å gi 
Arthur rene klær. De fikk tilbake 
en blodig, opprevet skinnjakke. 
Arthurs mor Eline gråt med jak-
ken i fanget.

Ingen fikk beskjed om henret-
telsene før det ble meldt i avisene. 
Familiene leste om hva som had-
de skjedd i kiosker og aviser. Det 
var et voldsomt sjokk, de håpet til 
det siste. Søster til Tjemsland be-
svimte da hun leste at broren var 
skutt, hun falt i gata og måtte på 
sykehus. Søster til Knut Haugne-
land, Karla, ble sengeliggende i 
flere uker.

Arthur om bord i fiskebåten Fiolen.

Kort om de fire fra Storhaug:
Arnt  
Andersen 
fra Peders-
gata 109, 
36 år, 
hermetikk-
arbeider, 
fotball spiller 
i Trygg, laget som kom til NM-
finalen i 1931, svoger til Arthur 
Emanuelsen. Ble arrestert som 
den første i gruppa, mistenkt 
for spionasje. 
En angiver hadde tipset 
Gestapo om at nyheter fra 
London ble fortalt på arbeids-
bussen mellom Stavanger og 
Sandnes. Arnt ble koblet til 
dette.

Arthur  
Emanuelsen 
fra Spilder-
hauggata 22, 
34 år, stein-
arbeider og 
fisker. Fra den 
mest  typiske 
NKP-gata i byen, med hele 17 
 medlemmer. Spilte på Trygg. 
Drev med boksing og fikk 
bronse i NM i bryting i 1933. 
Arrestert under dramatiske 
omstendigheter pga. illegalt ar-
beid.

Georg Osnes, 
Langgata 6, 
stein- og jord-
arbeider, 30 år, 
medlem i Sta-
vanger kom-
munale arbei-
derforening. 
Arrestert pga. 

avisarbeid og organisert kom-
munistisk gruppearbeid. Ledet 
den første studiesirkelen startet 
opp av Elias Gabrielsen i det il-
legale Stavanger Kommunistis-
ke parti ved årsskiftet 1942/43.

Ferdinand Tjemsland
fra Risbak-
ken 24, 26 
år, mange 
søsken, den 
yngste, men 
ledertype, 
bokholder, 
gruppeleder 
i partiet, Ut-
merket godt på handelsskolen. 
Veldig skolert, filosofisk, ble 
kristen i dødscella, men beholdt 
sin politiske tro (kristen kom-
munist). Arrestert pga. illegal 
avis og organisering av sabota-
sje. Gestapo hadde da lett etter 
ham noen dager.

Jan  
Magne  
Arntsen



Les mer på:
obos.no/
5grader

Les mer på obos.no/5grader

5° Øst - Stavanger Øst5° Øst - Stavanger Øst
Ønsker du å bo i kjernen av en urban og nyskapende bydel? Sjekk ut 5° Øst! 
Leilighetene har flott beliggenhet, i 1. etasje finner du blant annet butikk, spisested, konditori, frisør, apotek, kafe og
vinbar. Bydelen og området er stadig i utvikling, det er mye som skjer i Øst.

Selveierleiligheter/ Priser fra kr. 2.800.000/ Størrelser fra 49 til 128 kvadratmeter/ Parkering i lukket parkeringsanlegg/ 
Ferdigstilte leiligheter, flytt rett inn/ Felleskostnader fra kr. 1.258/ Omkostninger kr. 18.750.

Velkommen til visning mandag 10/04 kl. 17.00 - 18.00 
Velkommen til visning lørdag 22/04 kl. 12.00 - 15.00 

Kontakt prosjektselger:
Tone Ulvik Johnsen, tlf. 992 58 240/ tone.ulvik.johnsen@obos.no
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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

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?

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.

DIN LOKALE BLIKKENSLAGER

Vi utfører alt innen tradisjonelt blikkenslagerarbeid 

Pipetekking - takhatter - beslag - takrenner - sveising 

Morten Hanssen  - mobil 464 25 841  morten@blikkteknikk.no 
Geir Roaldsen  - mobil 902 45 945  geir@blikkteknikk.no 
Støperigata 2, 4014 Stavanger

B L I K K
T E K N I K K  A . S
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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

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

Båndtvang  
1. april – 20. august
Det er mange som bruker turom-
rådene i Stavanger kommune. For 
å unngå konflikter mellom ulike 
turgåere med og uten hund er det 
laget egne regler for ferdsel med 
hund i Stavanger.

Fra 1. april - 20. august gjelder 
båndtvangen over alt - unntatt 
i hundeluftingsområder (som i 
Ramsvik).

§ 2.Områder stengt for hunder
Det er forbudt å ta med hunden 
inn i barnehagens inngjerdete 
område.
Det er forbudt å ta med hunden 
inn i skolegården i skolens åp-
ningstid.

§ 5.Forsøpling
Personer med ansvar for hund 

skal straks fjerne ekskrementene 
fra sin hund på fortau, gater, veier, 
plasser, lekeplasser, parker, rabat-
ter, friområder og andre offentlige 
steder. Såkalte hundeposer skal 
ikke kastes i naturen.
Fra forskrift om hundehold,  
Stavanger kommune, Rogaland. 
Ikrafttredelse 14.11.2016

Det er helårlig båndtvang 
I hele friområdet på streknin-
gen Breivik - Hillevågsvatnet. 
På lekeplasser, i skolegårder 
og på offentlige idrettsanlegg. 
I Stavanger sentrum, Byparken 
og sentrumshalvøya, begrenset 
av hele Klubbgaten, Kongsga-
ten, Olav Vs gate og Kongsgårds-
bakken.

Fra www.stavanger.kommune.no

1. mai feiring på 
Midjord bydelshus 
for 30. år på rad

Også i år arrangeres det 1. mai 
feiring på Midjord bydelshus. Det 
har vært arrangert 1. mai frokost 
siden 1987.

Det er hele tiden Storhaug og 
Stavanger Sosialistiske Venstre-
parti som har stått for feiringen. 
De siste 8 årene har Nylund skole-
korps startet feiringen med mu-
sikk utenfor bydelshuset etter at 
de har vandret rundt i bydelen og 
spilt opp til markering av dagen. 
Fra 1987 har det møtt opp 80-140 
deltakere, fra begynnelsen var det 
eget opplegg for barn. Siden vi 
er så mange på frokostene har vi 
hele tiden hjulpet bydelshuset med 
å fylle opp med kopper, skjeer og 
glass, også støtte til nye stoltrekk 
er ordnet.

Vi har hatt mange gjester opp 
gjennom tidene, politikere, sen-
trale og lokale, noen sangere/tru-
badurer, kor m.fl. deltar på frokos-

tene, men allsangen har alltid stått 
sentralt. De senere år har arran-
gementet vært gratis. Målet med 
samlingene er å skape en bedre, 
triveligere og tryggere bydel å bo 
i. Kanskje vil flere forstå at sosia-
lisme dreier seg om å ta felles an-
svar, gjensidig solidaritet, aktivt 
deltakerdemokrati og levende fel-
lesskap. Dette er verdier som må 
settes høyere enn trangsynt egois-
me og snevert kapitalistisk profitt-
begjær, så pass må vi kunne si til 
våre venner i bydelen. Frokosten 
har blitt servert til klokka 11. slik 
at alle har hatt god tid til å komme 
til Folkets hus i Løkkeveien for å 
være klar til årets 1. mai marke-
ring.

Helge Dagfinn Andersen 

Helge Dagfinn Andersen, 1. mai deltaker/leder gjennom 30 år, ønsker hvert 
år Nylund skolekorps velkommen.
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Valg i Brodd

Løper for fred i Kongo

Tilskudd fra Storhaug 
bydelsutvalg 
Emmaus Venner, vårens 
arrangement i Emmausbukta 
kr 6 000
Bergeland Bridgeklubb, utstyr til 
bridge kr 1 000
Brodd badmintonklubb, utstyr og 
trenerkurs kr 8 000
Bergeland bydelssenter, 
kulturkvelder/sommertur  
kr 8 000
Alt for barna, to kulturtreff på 
Tou Scene kr 20 000
Folkeakademi Ramsviktunet, 
sommertreff og fotoutstyr 
kr 8 000
St Johannes og Varden 
menigheter, barnefestival 
kr 8 000
FAU Storhaug skole, div 
aktiviteter kr 5 000
Storhaug rideklubb, sommerfest 
og tribunematerialer kr 15 000
Fremad, Karlsminnegata, åpen 
sommerfest kr 3 000
St Johannes menighet, dagstur/

middag med eldre kr 4 000
Vassung, drift av ungdomsklubb 
Vassøy kr 5 000
Vassøy senior-lag, busstur, 
samvær, trening kr 6 000
Varden menighet, 30-års 
jubileum rennebilløp kr 15 000
Kyviken ungdomsklubb, 
skumparty m.m. kr 28 000
Fortellerforestillinger for barne-
hager, Marianne Stenerud 
kr 11 000
Brodd fotball, trenerutdanning 
kr 20 000
Brodd fotball Prosjekt med Øvre 
Steinar fk, drakter kr 7 000
Storhaug frivilligsentral, 
ryddeaksjon kr 20 000
Folkeakademiet Stavanger, 
gratis kurs indisk dans og yoga 
kr 3 000
6 fortellerkafeer, Marianne 
Stenerud kr 11 000
Storhaug bydelsavis, øremerkede 
midler kr 52 000

New Chance Peace Race Norway arrangeres 17. juni kl 11. Løpet er på 5,5 km, hvor store 
deler av løypa går rundt Godalen med start- og målgang fra Midjord stadion. 

Samtidig arrangeres det New 
Chance Peace Race i både Sao 
Paulo i Brasil og Goma i Kongo - 
en felles internasjonal markering 
der det løpes for fred i Kongo. 

Alle kan delta, fra aktive 
idrettsutøvere til mosjonister og 
turgåere. Det blir barneløp og fle-
re aktiviteter for barn på Midjord 

Stadion inklusiv salg av drikke og 
mat under og etter løpet. 

De 50 første påmeldte til lø-
pet på 5,5 km vil få utdelt gratis 
t-skjorte ved utlevering av start-
nummer. De 3 beste kvinner og 
menn premieres og det er delta-
kermedalje ved alle løp. Billetter 
kan bestilles enkeltvis i nettbu-

tikken til New Chance eller på 
Vipps. 

New Chance Peace Race Nor-
way kr. 250,-. Barneløpet kr. 50,-. 
Betaling i nettbutikk eller Vipps 
#12062. Les mer på http://www.
newchancefoundation.no/ 

Roar Houen ble valgt til ny styreleder da Brodd Fotballklubb hadde årsmøte 
15. mars. Elisabeth Karlsen ble takket for fire fantastiske år som styreleder 
og fortsetter i styret som kvalitetsklubbansvarlig. Nytt klubbhus er snart 
ferdig og åpnes kanskje i mai.

Nystekte vafler, sier du?
Vennetreff for bydelens 
aller yngste på Midjord 
bydelshus! 

Elever fra Bergeland videregåen-
de skole steiker vafler hver man-
dag og tilbyr et enkelt ”forsyn deg 
selv” måltid fra ca 11-13. Dørene 
er åpne fra ca halv elleve. Nye 
baby matter og leker ble kjøpt inn 
rett før årsskiftet. I storsalen er 
det god plass å krype eller gå de 
første skritt på egne ben. Alle blir 
veldig begeistret når også små-
barnsfedrene kommer! Matter, 
baller og gåvogner.

Ferieklubb på Kyviksmarka
For barn som er mellom 6 
år og ferdige med 1. klasse 
på barneskolen, og fram til 
det året de fyller 13, og er 
ferdige på barneskolen. Fe-
rieklubben gjennomføres 
mandag til fredag i ukene 
27, 28, 29, 30 og 31 i de 
flotte fritidslokalene på 
Kyviksmarka. 

Pris pr uke er kr 1790,-. Program-
met er mangfoldig og spennen-
de, og passer for barn som liker 
å oppleve kjekke ting i sommer-
ferien! 

Blant aktivitetene i disse ukene 
nevnes:
• Badedammen, fra Hage til 

Mage og Papperiet
• Sportsdag i Storhaughallen
• Veggmaleri på Nytorget
• Oljemuseet, Geoparken og 

kino
• Teaterverksted
• Gamlingen og arkeologisk 

museum
• Dagstur til Lindøy eller 

Lundsvågen naturskole
• Dagstur til Vitengarden eller 

Kongeparken

Andre ferietilbud er 
Sommerskole i Lundsvågen 
uke 26, 27 og 32. For 7 - 13 år. 
Pris: 2315,- pr uke. Oppmøte 
mandag til fredag kl 8.15 ved Ol-
jemuseet, hjem/henting ved Olje-
museet kl 15.30. Sol og sommer. 
Bading og fiske. Båtliv og krabbe-
fangst. Grilling og samfunnsfag. 
Naturfag og kanopadling.

Sommerleir på Vier for barn 
mellom 9 og 13 år i uke 26, 27, 28 
og 29 og for ungdom mellom 13 
og 16 år i uke 30.

Les mer på facebook Reven 
Fiks. Påmeldingsfristen er 1 mai.

– Når det gjelder friplasser, 
så fordeles disse via NAV eller 
ved henvendelse direkte til oss i 
Ungdom og fritid via prosjektet 
«Fritid for alle» i Stavanger kom-
mune. Det gis også søskenmode-
rasjon a 300 kr pr plass. Målet er 
å nå alle byens barn, uavhengig av 
bosted, økonomi, etnisitet, sosiale 
forhold eller annet, sier fagleder 
Hege Benedicte Blom fra Ung-
dom og fritid.
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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

BRY DEG!
Sammen skaper vi trygghet!

Bli med som Natteravn på Storhaug
Vi ravner hver fredag i skoleåret. 
Meld din interesse til storhaug@natteravn.no

Gratis utetrening

– Dette er et tilbud for folk flest, 
for helt vanlige storhaugbeboe-
re som vil komme i bedre form. 
Det er ikke vanskelig og ikke slit-
somt. Vi har det kjekt og løye i 
gleden over å bevege oss i frisk 
luft, bare bli med, oppfordrer fy-
sioterapeut Martin Hofstad Leren 
fra Frisklivssentralen. –Vi møtes 

ved Midjord bydelshus hver tirs-
dag klokka 10.30 og så beveger vi 
oss! Rett i nærheten er det roms-
lige plener og grusbane som inn-
byr til aktivitet og bevegelse. 

Beata tilbereder et enkelt felles 
forsyn deg selv måltid for kr 20 på 
Midjord bydelshus etterpå. Alle 
kan være med – ingen påmelding.
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Lorem ipsum

TOU SCENE
Fuglen og det store eventyregget

Fortellerforestilling & 
Eventyrverksted 

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+! 

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

Stavangers 
eldste bakeri og 

konditori

Etablert 1899

Vi kan catering
Konfirmasjon

Vil tilbyr deilig mat til alle anledninger. Alt i fra konfirmasjon, bryllup, 
barnedåp, jubileum, bursdag, vennefest, nabofest og begravelser. 

Kontakt oss for priser og levering!

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

Din elektriker:

Auglendsdalen 80, 4017 Stavanger – Telefon: 51 84 63 20 – E-post: si@si.no – Nettside: www.si.no

Vi gir råd og veiledning i utførelse av:
Boliger, fritidsbygg, industrianlegg, kontorer, forretningsbygg, skoler og el. anlegg for messer.

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM

Pasjonskonsert i  
St Johannes kirke
Tirsdag 11. april kl. 19
”Leçons de ténèbres” av Michel Richard De 
Lalande (1657 – 1726)
Stavanger Barokk:
Elin Aase, mezzosopran. Liv Opdal, barokkcello
Gunnhild Tønder, orgelpositiv. 
Edgar Hansen, orgelsolo

Felles kirkemusikk-
gudstjeneste i Varden kirke
Søndag 14. mai kl. 11
Jazzesse av Eivind One Pedersen
Jazzkvartett med Henning Rød Haugland 
Prosjektkor
Edgar Hansen, kordirigent

Eivind One Pedersen var en kjent og markant Jazz-
musiker i Stavanger med klaver og trekkspill som in-
strument. Han arbeidet også lenge i Oslo blant annet 
med teatermusikk.

Eivind vokste opp rett ved Varden kirke og var 
aktiv i sin ungdomstid både i Varden og St. Johannes 
menigheter. Han kom etter hvert hjem fra Oslo og 
var en tid organist i Høle kirke.

Han hadde funnet et dikt av Dag Hammarskjöld 
som han likte godt og utfordret Tor Moen Tønnes-
sen til å bidra med tekster til en gjennomkomponert 
gudstjenestemusikk. Han startet på dette arbeidet 
og hadde helt ferdig noen sanger i arrangement og 
noen med melodi og komp før han gikk bort. Det 
er dette materialet som blir gudstjenestemusikk på 
kirkemusikkgudstjenesten i Varden 14. mai. Orga-
nist i Varden Henning Rød Haugland som er utdan-
net Jazzmusiker, har ansvar for musikken og leder 
en jazzkvartett. Kantor Edgar Hansen er korleder og 
har tilrettelagt og arrangert noen av sangene for kor 
ut fra Pedersens musikk.

Arr. St. Johannes meninghet med støtte fra 
Stavanger kommune og Stavanger kirkelige 

fellesråd.

Ønskekonsert med gubben og 
kjerringå 
Forestillingen startet med at kjerringa gjorde reint, 
grønnsåpelukta spredde seg i lokalet. Koselige gam-
le rekvisitter tok oss med tilbake i tiden og minnene 
strømmet på. Gubben og Kjerringå fikk ikke radioen 
til å fungere så de måtte lage sin egen ønskekonsert. 
Og for en konsert det ble! Sture Mönnich og Kristi-
ne Helgeland Mostøl sang, spilte gitar, trekkspill og 
harpe. Vi fikk høre mange kjente ønskekonsertsan-
ger, alt fra Prøysen til Elvis. På Ramsvigtunet syke-
hjem har vi et fantastisk publikum, de sang med og 
storkoste seg. 

Forestillingen var i regi av Folkeakademiet i Ro-
galand og den anbefales på det varmeste.

Kan du tenke deg å komme på noen av våre ar-
rangementer eller være med som frivillig?

Følg med på vår facebookside  
https://www.facebook.com/Ramsvigtunet/

Jorunn Storli Bjørnsen, aktivitetskoordinator
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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

Vår. Vidunderlige vår! Endelig.  Det skjer masse på bydelshuset, 
konfirmasjoner, generalforsamlinger og andre sikre vårtegn er booket 
inn, og innimellom er det veldig fullbooket. Men vi prøver å finne plass 

til alle. Kontakt oss! Nå har vi forresten fått facebookside. 
Søk på: Midjord bydelshus. Ellers kan dere selvfølgelig gå rett til 

www.ungistavanger.no. Her ligger kalenderen vår og det elektroniske 
skjemaet du bruker for å booke plass på bydelshuset. Vi sees.

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. Telefon 51 50 89 97 

gerd.hegge@stavanger.kommune.no

Kyviksmarka Ungdomsklubb
Nye året går i sin store fart!

På klubben planlegger vi nå mer ute aktiviteter. Fra etter Påsken blir 
det nye endringer med åpningstider og brukere. Som tidligere år får 7. 

klassingene komme på klubbkveldene etter Påskeferien. 
Vi bytter også på fredags åpent. Slik vi har stengt på partallsfredag 

og åpent på ODDETALLSFREDAG. 
Juniorklubb for de som går i 7.trinn. Vil slutte etter påsken. 

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

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

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 avspenning 
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 MED OPPSTART I HØST: 
Svømming -  mandager kl. 15.45 – 16.45. på St. Svithun skole.  

Kr. 1000,- for 15 g. 
Glasskunst - Nybegynner tirsdager kl. 10.30 – 13.30 
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.
Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl. 09.10 – 10.10. Klippekort (15 klipp)  
kr. 1125,- Hele året.

KAN VI FRISTE MED BOCCIA I HAGEN? 
Vi har en fin bocciabane, med tilhørende kuler og regler. Det hadde vært 
veldig kjekt om den ble tatt i bruk av en gjeng med spillere. Kom innom 
og slå av en prat, dersom dette høres interessant ut!

VERKSTEDET 
Verkstedet vårt er godt utstyrt og står til disposisjon. Driver du med 
treskjæring, snekring eller dreier du, så er du velkommen til å bruke 
verkstedet vårt! Det er åpent hver mandag, tirsdag og torsdag! 

Å, var jeg en sangfugl – timen som flyr…
Første mandag i mnd. kl. 11.30 (Sangstunder: 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: 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 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

Endelig søndag  
– for voksne -  
midt-i-mellom
Lyst til å treffe trivelige mennesker i en  
uformell sammenheng?  
Endelig søndag er en uformell møteplass. 
St. Johannes menighetssenter.  
Søndager kl 20. Datoer: 30. april og 28. mai. 
Stikkord: åpent hus, kaffe, drøs, tid, vafler, ost og kjeks, quiz.  
Treff kjente eller bli kjent med nye. 
Mulighet for biljard, bordtennis, brettspill. 
Ta gjerne med deg noen eller kom alene! Velkommen! 

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

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

17. mai feiring
på Nylund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Også i år blir det arrangement 
på Nylund skole etter 

barnetoget. 
Det blir leker for store og små 

samt salg av pølser, is,brus, 
kaffe og kaker. 
Velkommen!

Stavanger SV arrangerer
1. mai frokost på

Midjord Bydelshus 
kl. 09.00-11.30

Nylund skolekorps 
spiller kl 09

Velkomst, sang og 
1. mai hilsninger 

Konferansier 
Helge Dagfinn Andersen

 Alle velkommen, 
Gratis entre.
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