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Integrering:

Møt kulturkonsulent Ijaz 
Mohammad Choudhry.
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Nabotreff:

Ledere og beslutningstakere 
i bydelen på uformelt treff. 
 
  Side 4

Er det lenge siden du har sett oss?

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

Gudstjeneste:

St. Johannes med frilufts-
gudstjeneste i vakkert 
sommervær.  

  Side 9 

Borgen:

Spennende planer på 
historisk grunn.

  Side 5

ANNONSE-
SALG 

for Storhaug 
Bydelsavis

Bydelsavisa ønsker snarest 
mulig å komme i kontakt 

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

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

Det utbetales provisjon av 
solgte annonser. 

Nærmere opplysninger ved 
henvendelse til styreleder

Elin Rydningen, 
tlf.: 415 06 578

Nordkronen:

Bydelsvandring med 
Nordkronens historie.

  Side 10 

Red hot chili peppers var ett av mange lag som deltok på årets 
Fargerik fotball på Midjord lørdag 2. juni. Fair play, fantasifulle 
drakter, stilige navn og flernasjonale lag var viktigere enn fotball-
ferdighetene denne dagen. Se også side 8.

Gjenbruk 
i 40 år

Kunst i barnehagen

Førskolegruppen i Emmaus Barnehage har lenge jobbet med sitt 
kunstprosjekt. Nå er resultatet klart - en rad flotte blider er utstilt i 
Emmaus barnehage. Her viser Amalie Ekrheim (6) fram sitt bilde 
“Fargestjerne”. Se også side 13.

Gjennom fire tiår har Løvås Bruktbu 
vært et samlingspunkt for kjøp og salg 
av brukte bøker, blader og filmer.
Mange har i årenes løp vært innom de 
velkjente lokalene i Pedersgata, der blant 
annet landets kanskje største samling av 
tegneserier befinner seg.

Lørdag 30. juni feirer Løvås Bruktbu 
sitt 40 års jubileum med gode tilbud og 
servering for alle som stikker innom.
    Se side 5.

Fargerik fotball

BI-direktørens tanker om framtiden
Det er vanskelig å spå, særlig om 
framtiden, sier man gjerne. Men 
helt umulig er det kanskje ikke? BI 
presenterer til høsten et nytt master-

program - Scenarios, foresight and 
strategy - som skal hjelpe bedrifts-
ledere til å forberede seg på mulige 
framtidsscenarier. 

Bydelsavisa har utfordret BI-direk-
tør Bjørn Bugge (bildet) til å tenke 
høyt om bydelens framtid. 
   Se side 7.
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       For egen regning       Leder
Urbanvennleg energi 
eller kommunevennleg 
økonomi?

Fleire likar å tenkje på seg 
sjølve som urbane men-
neskje i ein framtidsretta 
by. Miljøsatsing og høg es-
tetisk sans uttalar politikare 
seg om. Kommunen likar 
å vise fram ”Miljøfyrtårn” 
sertifiseringa si. 
På verdas miljødag 5.juni, 
legg Fylkesmannen si ut-
tale til forslag til vedtekt 
om påkoplingsplikt til 
fjernvarmeanlegg og val av 
energikjelde i Urban Sjø-
front ut på nettstaden sin. 
(www.fylkesmannen.no) 
Ut frå denne lesinga kan 
ein stille seg undrande til 
politikarene sine lovnader 
på 90-tallet der dei vedtok 
at Urban Sjøfront skulle 
baseras på fornybar energi. 
Lyse gass har kjørt gassen 
i bånn inn mot kommunen 
og får no tilslutning frå 
byen sine styrarar om at dei 
kan krevje å knyte Sjøfron-
ten til anlegget. Likevel hei-
ter det at andre energitiltak 
skal vurderast. Kva skjedde 
eigentleg i prosessen kring 
val av energikjelde?
Kommunen er største eigar 
(nesten 44%) av Lyse 
energi A/S. Me eig Sta-
vanger kommune! Er det 
verkeleg gass me som bor-
garar på Storhaug ynskje? 
Eller har me tatt klima-
alvoret inn øve oss og 
ynskjer å satse på fornybar 
energi? Du vil ikkje merke 
noko i lommeboka di om 
kommunen ikkje føyer Lyse 
i denne saka. Du vil ha 
reinare samvit og tryggleik 
om dei folkevalde, som du 
har stemt inn i bystyret, 
vel fornybar energi i utbyg-
ginga. Urban Sjøfront sin 
visjon om målretta miljø-
satsing må oppretthaldas. 
Utslepp frå gass er heller 
ikkje i tråd med Stavanger 
kommune sin noverande 
Klima og energiplan. Som 
eit lite OBS! legg Stavanger 
universitetssjukehus opp 
til nytt fjernvarmeanlegg. 
Stasjonen skal liggje i 
Hillevåg og utbygginga i 
Paradis kan/skal koplast 
på. Tiltaket er vurdert som 
miljøvennleg og økonomisk 
trass i avstanden til sjøen!

Kjære Stavanger kommune, 
la oss bli Miljøfronten i 
sjøkanten!

	 Elin	Rydningen

Storhaug bydelsutvalg har 
fordelt tilskuddsmidler slik:

Frivillighetssentralen: 
kr �0 000 til årets ryddeaksjon.
Sameiet Vikedalsgata: 
kr � 000 til sommerutflukt.
Varden KFUK-KFUM 
speidere: 
kr 6 000 til to Jamboreer.
Nylund skolekorps: 
kr �0 000 til uniformer.
Fritid Storhaug: 
kr 5 000 til gratis klatrekurs.
Fritid Storhaug: 
kr 50 000 til Åpen Hall 
for ungdom.
IL Brodd: 
kr 30 000 til kurs og seminarer.
Fritid, IL Brodd m.fl: 
kr 30 000 til Folkefest/festival 
for alle.
Marianne Stenerud: 
kr � 500 til barnehage-
forestillinger.

Storhaug St. Hanskomité: 
kr 30 000 til arr. i 
Emmausbukta.
”Vassøystuå”: 
kr 3 000 til aktiviteter for barn 
og foredrag.
Vassøy skolekorps: 
kr �0 000 til instrumenter.

Avslag ble blant annet gitt til:

Fritid Storhaug som ville 
arrangere ungdomskonferanse.
Peiseren velforening til å 
opparbeide sandvolleyballbane.
Prosjekt for fritidstilbud for 
ungdom på Vassøy.
St. Petri menighets mandags-
frokost for rusmisbrukere m.fl.

Lys på 
turstien
Omsider skal det bli lys på tur-
stien! Dette er en sak beboere og 
bydelsutvalg har vært opptatt av 
i mange år. I mars bestilte park- 
og idrettssjefen lysanlegg for 
turveien fra Breivig til Rams-
vig inkludert tilførselsveier og 
turvei Strømvig. Anlegget skal 
settes opp i løpet av året og er 
bestilt fra Lyse infra as med 
stålmaster og Københavnerar-
matur.

Den gamle skolehagen forsvant 
og området ble planert foran 
den nye idrettshallen i Rams-
vig. Nylund skole, Storhaug 
skole og Johannes læringssen-
ter benyttet flittig den tidligere 
skolehagen de selv hadde opp-
arbeidet  med  liten  hytte,  le-
kestativer, vannkrane, frukt-
trær og masse planter. Et nytt 
område på nordvestsiden av 
Rosendal og Ramsvik koloni-
hage ble gitt som  erstatning,  
men er ikke opparbeidet.

Ingebeth Bergesen Himle (H) 
etterlyste på møte i Storhaug 
bydelsutvalg om kommunen 
ville opparbeide det nye områ-
det og ville vite hvem som er 
ansvarlig for at hytte, lekeap-
parater og planter og trær blir 
erstattet. I svarbrevet fra park- 
og idrettssjefen står det at opp-
vekst og levekår har ansvaret 
for å  utvikle en ny skolehage 
på avsatt grunn.

Bil og båt. Begge skal de ha en 
oppbevaringsplass. Og i disse 
dager er begge deler aktuelle 
temaer. 

Kommunen har for tiden en 
høring angående kommune-
delplan for småbåthavner 
i Stavanger. Blant annet er 
det anbefalt å vurdere videre 
to nye småbåthavner her på 
Storhaug. Begge i Urban Sjø-
front-området, en nedenfor 
Tou og en ved Breivig utenfor 
tankanlegget. 

Det er viktig at kommunen 
legger til rette for at flest 
mulig av de som ønsker det 
får mulighet til å få den gode 

naturopplevelsen et fornuftig 
båtliv kan gi. Da det er lange 
ventelister for å få båtplass, 
får vi håpe at det er mulig å 
realisere flere småbåthavner. 
Ved en eventuell etablering av 
en eller to nye småbåtanlegg 
er det viktig å tilpasse dem til 
den omkringliggende bebyg-
gelse. 

Det er også et forslag om å 
vurdere videre en utvidelse 
av båthavnen i Hillevågsvan-
net. Det sier seg selv at den 
må komme på sørsiden av 
Strømsbroen. Et av forslagene 
er å legge den til østsiden. 
Dette kan, etter min mening, 
vi på Storhaug ikke gå med 

på. Paradisveien er belastet 
nok som den er. Og jeg kan 
ikke se at det er arealer å avse 
til flere parkeringsplasser på 
land. Den beste lokaliseringen 
for en utvidelse må være på 
vestsiden, ned mot den gamle 
kullimport-tomten. 

En gjenganger på Storhaug er 
bil og parkering. Hus og gater 
er ikke dimensjonert for vår 
måte å praktisere bruk av bil. 
Da skulle en tro at det måtte gå 
bedre når vi i vår moderne tid 
utvikler nye boligprosjekter. 
Ta en tur ned i badedammen 
og se hvordan det har gått. 
Biler står parkert slik at det 
bokstavlig talt er fare for liv 

og helse når utrykkingsbiler 
ikke kommer frem. Antall lei-
ligheter og antall parkerings-
plasser harmonerer ikke. 

Lyspunktet er at prestisjepros-
jektet Norwegian Wood nede 
på Siriskjær nå skal ha en 
parkeringsplass pr. bolig, og 
ikke en pr. 100 m� slik det i 
den siste tiden har blitt prak-
tisert.

Det går rette veien.

I skivende stund er det som-
mer og varmt ute, måtte det 
fortsette. God sommer til alle. 

 Geir	Rolandsen	(H)

Parkering og fortøyning

Hvor ble det av 
skolehagen?

Tilskudd fra 
Bydelsutvalget
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-Når vi en gang i framti-
den snakker om oss – ikke 
vi og dem, samt at folk føler 
tilhørighet til lokalsamfun-
net, da har vi nådd målet for 
arbeidet med integrering, 
sier Ijaz Mohammad Choud-
hry, kulturkonsulent i Stif-
telsen Internasjonalt Hus og 
Storhaugbeboer i 20 år. 

Det er skjedd en del positive 
ting, blant annet bedre norsk- og 
samfunnsopplæring gjennom 
introduksjonsprogram for inn-
vandrere og flyktninger. Men 
etter tre tiår i Norge erkjenner 
han at det ennå er en lang vei å 
gå for full integrering. Det er be-
hov for holdningsendring i enda 
sterkere grad; åpenhet og  mer 
inkludering trengs. –Ungdom 
med annen kulturbakgrunn som 
er født og vokst opp her har lite 
kontakt med etniske norsk ung-
dom. Innvandrerne skårer også 
lavest når det gjelder økonomi 
og levestandard. Vi må jobbe ut 
fra at vi skal få det til. Vi har 
ikke lov til å være pessimister, 
da mister vi drivkraften og da 
har vi tapt.

Integrering er en møysommelig 
prosess. Ijaz viser til forskning 
på området, og må konstatere 
at kontakten mellom nordmenn 
og innvandrere ikke er bra nok. 
Utviklingen går sakte. 

-Politikerne må vise interesse 
for minoriteter som er og må ses 
på som borgere av landet, sette 
fokus på holdninger, og sette 
inn tilstrekkelige resursser til 
dette. Norge er nok blitt mer in-
ternasjonalt, men har et stykke 
igjen før vi innser at vi er også 
et flerkulturelt samfunn.

-Folk reiser mye, verden er blitt 
mindre. Vi besøker mange land 
og vet mer om andre kulturer 

enn før. Det er positivt, men be-
tyr ikke nødvendigvis at kontak-
ten med innvandrere blir bedre 
når vi er hjemme, sier Ijaz. Han 
sier at et flerkulturelt samfunn 
kjennetegnes av hvilke holdnin-
ger man har til dem som har en 
annen kulturbakgrunn, og ikke 
minst av hvor åpen man er for å 
skaffe seg erfaringer med å om-
gås mennesker fra andre land 
– som kolleger, naboer osv. 

Ijaz Mohammad Choudhry 
kom fra Pakistan til Norge i 
1970-årene; en periode da mi-
grasjonen fra Pakistan til Eu-
ropa var betydelig.  Behovet 
for arbeidskraft var stort i flere 
Europeiske land, ikke minst 
Norge. Pakistanere er den 
største innvandrergruppen her 
i landet. Men i Stavanger ut-
gjør nå innvandrere fra Soma-
lia og Vietnam, og Kurdere de 
største gruppene. Ijaz forteller 
at Storhaug tidligere hadde en 
større andel innvandrere, blant 
annet på grunn av lave bolig-
priser og nærhet til sentrum. Et-
ter hvert har boligprisene steget, 
mange har kjøpt egne boliger 
i andre bydeler, og kommunen 
har sørget for bedre spredning 
av kommunale boliger.

Som kulturkonsulent i Stif-
telsen Internasjonalt Hus har 
Ijaz ansvar både for kulturelle 
aktiviteter og jevnlig kontakt 
med over 50 innvandrerorga-
nisasjoner som representerer 
�0-�5 ulike nasjonaliteter. -Vi 
har hatt et spennende program 
i dette semesteret, som har 
hatt tema Identitet.  Det har 
bestått av bl.a. plakatutstilling 
hvor vi utfordret til refleksjon 
rundt  begrepene identitet og 
roller, konserter med norske 
og innvandrerartister, fokus 
på tvangsekteskap-problema-
tikken, temakvelder, utstillin-

ger, mat-kurs,  lørdagskafèer, 
17.mai i Bjergsted osv.  

Det mest kjente arrangementet 
er nok 17-maifesten i Bjergsted, 
som har vært en tradisjon siden 
midten av 1980-tallet. I år var 
rundt 6000 mennesker innom 
det populære arrangementet. 
Målet er å synliggjøre det kul-
turelle mangfoldet i regionen 
og skape kontakt og bedre for-
ståelse  mellom innvandrere og 
Nordmenn, I tillegg har Inter-
nasjonalt Hus hver lørdag i over 
20 år invitert til Lørdagskafè, 
der ulike nasjonaliteter etter tur 
presenterer seg gjennom mat-
tradisjoner, musikk, dans og in-
formasjon. Dette er en uformell 
møteplass som gir nordmenn 
mulighet til å få et innblikk i 
andre nasjoners kulturelle sær-
preg. Ijaz forteller at lørdags-
kafèen i gjennomsnitt har 75 
gjester. Halvparten av disse er 
nordmenn.

Lørdagskafèen er et tilbud som 
fungerer, men integrasjonspro-
sessen har også sine motkrefter. 
Ijaz tror mange snakker om in-
tegrering, men mener assimi-
lering – at mennesker fra andre 
land skal tilpasse seg den nors-
ke kulturen og bli mest mulig 
lik nordmenn. 

–Dette er en stor fare fordi det 
visker ut den kulturelle egen-
arten og forhindrer virkelig in-
tegrering. Fokus har stort sett 
vært på innvandrergruppene 
og deres måte å opptre på, men 
nordmenn må også gå i seg selv 
og tenke over hva man selv kan 
bidra med for å skape et sam-
funn der ulike kulturer lever 
sammen og respekterer hver-
andre.   Det er viktig at integ-
rering skjer i hele samfunnet. 
Til høsten er det kommunevalg. 
Da er det om å gjøre at par-

tiene har kandidter med ulik 
kulturell bakgrunn.  Det vil gi 
innvandrere noen å identifisere 
seg med og kan bidra til å øke 
valgdeltakelsen.

Arbeidet for integrering fikk en 
ny utfordring etter terroraks-
jonene i USA 11. september 
2001. –Denne hendelsen skapte 
et negativt fokus på muslimer i 
hele den vestlige verden og gav 
næring til folk som i utgangs-
punktet var kritiske til islam. 
Det er ikke noen saklig grunn 
til det. Å sette likhetstegn mel-
lom muslimer og terrorister er 
en horribel konstruksjon, sier 
Ijaz.

-Hvilke utfordringer er spesielt 
viktige nå?

-For det første har vi nå en si-
tuasjon der det går bra på ar-
beidsmarkedet, samtidig som 
det fortsatt er mange arbeidsle-
dige innvandrere. Nå er sjansen 
her til å integrere flere innvand-
rere i arbeidslivet og dermed 

øke  mulighetene  deres for å 
bygge nettverk og bli økono-
misk selvstendige. Ikke minst 
gjelder dette innvandrerkvin-
ner, som er en for lite brukt res-
surs i samfunnet.

-Det er et faktum at også inn-
vandrere blir gamle og trenger 
det offentliges omsorg. Dette 
har vært en liten og usynlig 
gruppe, men nå må vi jobbe for 
at forholdene blir lagt til rette 
slik at også disse kan leve det 
gode liv i alderdommen. Det 
betyr at institusjoner må gi et 
tilbud til eldre innvandrere der 
de kan snakke sitt eget språk, 
følge sine egne ritualer og ha 
mulighet til å beholde egne 
tradisjoner når det gjelder mat 
og kosthold.

-Den andre utfordringen er å se 
hvordan vi kan styrke tiltak og 
aktiviteter som motvirker ra-
sisme i samfunnet, og øke kon-
takten mellom innvandrere og 
nordmenn.

Storhaug bydelsutvalg har 
uttalt seg i en høring om 
småbåthavner i Stavanger. 
Høringsfristen er 22. juni. 
Planen fastlegger områder 
for nye småbåthavner og 
utvidelser i etablerte havner.

Det foreslås 2 nye småbåthav-
ner innenfor Urban Sjøfront, en 
ved TOU og en i Breivig. 

I høringen foreslås tre ulike al-
ternativer for havna i Hillevågs-
vatnet/Strømsbrua:

Alternativ 1: Ingen endring.
Alternativ 2: Utvidelse sør for 
Strømsbrua på østsiden langs 
Storhaug, i tråd med Stavanger 
Motorbåtforenings innspill.
Alternativ �: Utvidelse sør for 
Strømsbrua, på vestsiden ned 
mot Kullimporttomten.

Etter forslag fra Geir Roland-
sen (H) vedtok bydelsutvalget 
å støtte arbeidsgruppens an-
befalinger for områdene TOU, 
Breivig og Vassøy. 

”Ved en eventuell utvidelse av 
småbåthavnen i Hillevågsvan-
net, mener Storhaug bydels-
utvalg at alternativ � må være 
riktig. I og med at det ikke er 
arealer på land til å utvide for 
tilkomst, parkering, båtopp-
legg og servicefunksjoner, er 
Storhaug bydelsutvalg imot en 
utvidelse etter alternativ 2.” 

Bydelsutvalget var også opp-
tatt av at alle småbåthavner 
må ha en tilfredsstillende av-
fallshåndtering.

Stort behov for flere båtplasser

Fra småbåthavna i Breivig.

Ijaz Mohammad Choudhry er kulturkonsulent i Stiftelsen 
Internasjonalt Hus.

Ijaz Mohammad Choudhry jobber med integrering:

-Ennå langt igjen
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Hvorfor gå over bekken etter 
vann?

Et godt spørsmål i mange sam-
menhenger - også når det gjelder 
næringsrelasjoner.

Dette var utgangspunktet for 
Nabotreffet for bedriftsledere 
og beslutningstakere som ble 
arrangert av Urban Sjøfront og 
Storhaug bydelsavis 2�. mai.
Rundt 55 personer fra bedrifter 
i bydelen deltok - et antall pro-
sjektleder Arvid Nesse sier seg 
godt fornøyd med. 

-Tanken bak arrangementet 
er at folk som driver næring i 
bydelen skal bli bedre kjent, 
og dermed se muligheten for å 
gjøre forretninger med hverand-
re. Hvis en vare eller tjeneste er 
tilgjengelig lokalt kan, det være 
bedre å benytte seg av dette enn 
av bedrifter som ligger lenger 
unna.

Nesse mener slik kontakt kan 
ha flere positive sider, ikke 
bare for egen bedrift, men også 
på den måten av man kjenner 
hvilke muligheter som finnes i 

bydelen og kan anbefale disse 
overfor andre forretningspart-
nere.

Nesse forteller at Nabotreffet 
ble lagt opp som en uformell 
sammenkomst med vekt på tid 
til å prate sammen. Å “mingle” 
sammen på denne måten skaper 
positive relasjoner som senere 
kan komme til nytte i forret-
ningslivet.

Nabotreffet startet med kaffe 
og velkomstdrikke i lokalene 
til Det Visuelle i Ryfylkegaten. 
Deretter vandret deltakerne i 
øsende regnvær ned mot Bade-
dammen, med stopp hos H&M 
Malerservice. Videre gikk 
turen med buss gjennom deler 
av Storhaug, før Bitmap og Yel-
low i Kvitsøygata tok imot til 
omvisning. Kvelden ble avslut-
tet på Tou Scene. Underveis 
fikk de som ønsket anledning 
til å presentere sin virksomhet 
i plenum. 

-Reaksjonene har vært positive, 
forteller Nesse. -Mange har satt 
pris på denne anledningen til å 
møtes, og flere som ikke hadde 
anledning har ønsket at noe 
lignende blir arrangert igjen.

Arvid Nesse forteller at man 
nå jobber for å få til en større 
bydelsfest i slutten av august. 
Meningen er å sette opp et stort 
telt på nordsiden av båthavna i 
Breivik og invi-
tere både ledere 
og ansatte i bed-
rifter som har 
næringsadresse 
i Stavanger Øst. 
Dette gjelder over 
600 foretak med 
smått og stort.

Skal du lykkes, holder det 
ikke å være faglig dyktig. 

Du bør kunne mingle. 
(Aftenposten 1�.05.07)

 Mingle med naboen

Fra v.: Dag Myrestrand, Bitmap, Marianne Grassdal,Statens kartverk 
Sjø, Ina Eldøy, Lovechild, Brit Skårland, Statens kartverk Sjø.

Underveis ble en rekke bedrifter presentert, her ved Johannespar-
ken. Paraplyholder er Kristin Gustavsen i Urban Sjøfront.

Nabotreffet startet i lokalene til Det Visuelle 
i Ryfylkegata.
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Eiendomsselskapet Castillo 
AS i Stavanger har satt i gang 
et stort byggeprosjekt i Østre 
Bydel, på hjørnet av Kvitsøy-
gata og Ryfylkegata. Totalt 
dreier det seg om om 6000 
kvm med næringslokaler. 
Her skal mange firma innen-
for kreative og kommersielle  
disipliner samles.  

-Fotografer, filmmakere, musi-
kere animatører, designere og 
mange andre disipliner innen 
kommunikasjon og media vil 

utgjøre et betydelig kraftsent-
rum. Det skal bygges fasiliteter 
for ulike funksjonelle, effektive 
og dynamiske rom. Det blir bla. 
bygget nye studio for foto, film 
og musikk. En større restaurant 
inngår også i planene, forteller  
Dag Myrestrand, som er daglig 
leder i Eiendomsselskapet Cas-
tillo AS og Bitmap AS. 

-Vi ønsker også å bidra til å sette 
bydelen på kartet i Stavanger, 
Norge og gjerne internasjonalt.  
Bitmap har holdt til i Borgen i 

10 år - en periode der området 
har hatt en radikal positiv ut-
vikling, sier Myrestrand.   

Han mener at Borgen vil passe 
fint inn i den visjonen som 
er lagt for området gjennom 
planene til Urban Sjøfront.

-Utviklingen med total revi-
talisering av bydeler er gjen-
nomført med suksess i de fleste  
større byer. Den enorme byg-
geaktiviteten som er igangsatt 
i umiddelbar nærhet har vært 
mye fokusert på boliger. Men 
alle kan ikke reise til Forus for 
å jobbe. Når trafikken har gått 
enda mer i stå på motorveien vil 
mange flere rette blikket mot 
Østre Bydel.  Det er det eneste 
alternativet for Stavanger hvis 
man skal takle den veksten som 
er i full gang. Avstanden til sent-
rum er langt større “mentalt 
sett” enn den er i virkeligheten.  
Det er faktisk bare halvannen 
kilometer i luftlinje til Vågen.

Myrestrand mener beliggen-

heten er ideell. -Med ny park/
Kulturaksen  og bybanetrasè 
rett utenfor inngangen vil dette 
bygget ha den beste plasserin-
gen vi kan tenke oss. Bygget vil 
også ha en miljøprofil på flere 
områder.  Som de fleste andre 
nybygg i området vil bygget 
være knyttet opp med fjern-
varme og kjøling. I tillegg har 
vi valgt å ta vare på den gamle 
fabrikken i Ryfylkegata - dog 
med en dristig  og fremtidsret-
tet “facelift” som er skapt i et 
samarbeid mellom Asplan Viak 

og CODE:ARKITEKTUR i 
Oslo. I tilknytning til den nye 
delen av bygget vil den gamle 
fasaden “Borgen”  også  bli 
ivaretatt og knyttet sammen 
med ultramoderne arkitektur 
og materialer.

Den opprinnelige fabrikken, 
Borgen Packing hadde 1�0 ar-
beidere i sving i hermetikkti-
den. Myrestrand tror det kan bli 
minst like mange personer som 
til slutt er tilbake i den nye ut-
gaven av fabrikken.

Dag Myrestrand i Bitmap (t.v.) og Trond Sigvaldsen i Yellow Film 
og Videoproduksjon gleder seg til å kunne flytte inn i moderne og 
tilpassede lokaler.

Modell av nye Borgen. Den gamle fasaden er fredet og blir integrert i den nye løsningen.

Transparente materialer skal prege interiøret.

Kreativt miljø 
fyller Borgen

Løvås Bruktbu
fyller 40 år

Åpen dag på Sørnes 23. juni
Karina Strøm (t.v.) på ryggen 
av Skoggi og Sol Katja Jansen 
på Stassa er klar for ridetime. 
Lørdag 23. juni kl. 10-14 kan 
alle som vil, ri gratis på Sørnes. 
Rideskolen har vært i drift i 2 
år og har nå ca. 70 elever. Åpen 
dag på St. Hansaften gir alle 

mulighet til å bli bedre kjent 
med mange forskjellige dyr og 
planter, og ikke minst de fine 
turstiene i området. De som 
vil får omvisning i drivhuset, 
og det blir også servert litt å 
spise og drikke, forteller Kris-
tian Tjomsland.

Lørdag 30. juni markerer Løvås Bruktbu sitt 40 års 
jubileum. Gode tilbud i butikken, brus, kaffe, kaker og 
is blir noe av det som møter dem som legger veien om 
Pedersgata denne dagen.

Løvås Bruktbu er litt av en institusjon på Storhaug. 
Bente Aase Duckett, som er eneste ansatte i tillegg til 
eieren May Jane Løvås, forteller at mange har vært faste 
kunder i alle de 40 årene butikken har eksistert. 

-Vi møter også folk som var kunder her da de var små, 
og som nå kommer hit med sine egne barn. Ellers har vi 
kunder i alle aldre. Nye og gamle kunder er velkommen 
innom på jubileumsdagen 30. juni.

Sortimentet består av bøker i innbundet og heftet form, 
blader, tegneserier og DVD-filmer. Omsetningen 
fordeler seg noenlunde jevnt på de ulike produktene.

Bente Aase Duckett forteller at Løvås Bruktbu 
sannsynligvis har den største tegneseriesamlingen 
i landet. Bare en liten del av samlingen er utstilt i 
butikken. Samlere kommer ofte langveisfra for å sikre 
seg godbiter fra brukthandelens utvalg. 

May Jane Løvås er andre generasjons innehaver av 
Løvås Bruktbu. Hun har jobbet i brukthandelen i 25 år!
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NATURTERAPEUT
AKUPUNKTUR

Aase Marie Bowitz

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

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

Tlf./Fax: 51 52 58 55

El. Anlegg
Boliger
Næringsbygg
Alarm
Rehabilitering

Nybygg
Service
Forhåndspris/
Anbud

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10

Åpningstider
Mandag, onsdag og fredag: 9.30-1�

Tirsdag og torsdag: 9.30-19
 Lørdag: Etter avtale

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av:

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

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

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

Bydelens eneste

	 bakeri	og

	 konditori

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

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

Den Uavhengige 
Sosialrådgivningen

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

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

Ta kontakt for en 
uforpliktende samtale! 

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

Tlf.: 51553626 

Epost: 
stavanger@
dusnorge.no

ARKADEN, TLF. 51 89 43 34
KRISTOFFERSEN

ALLIANSE
Vi tilbyr landets største utvalg av allianse

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

Du finner alltids en anledning.

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

konkurransedyktige priser.

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

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER

Alt innen rehabilitering.
Bruk din lokale byggmester!

Storhaug 
skolekorps 

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

med leder 
i korpset,
Elin Svela, 

telefon 
51528218
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”Scenarios, foresight and stra-
tegy” er navnet på et nytt mas-
terprogram BI i Stavanger til-
byr fra høsten 200�. Navnet kan 
kanskje gi assosiasjoner til en 
slags krystallkule der man kan 
se hva framtiden bringer – noe 
mange av de vel 600 foretakene 
i Stavanger Øst sikkert kunne 
ønske seg.

Direktør Bjørn Bugge ved BI 
er noe tilbakeholden med å påta 
seg rollen som spåmann, men 
vedgår at det er en spennende 
prosess å bruke faglige metoder 
for å forberede seg på mulige 
utviklingstrekk som kan ligge 
foran oss.

-Faget gir et verktøy som skal 
hjelpe oss til å se tenkbare ut-
viklinger. Poenget er ikke å 
spå rett eller galt, men å vite 
hvordan man kan forholde seg 
på best måte til det som skjer. 
Hvordan bidra til å styrke en 
ønsket utvikling? Hvordan mot-
arbeide en utvikling man ikke 
ønsker seg? Slike spørsmål står 
sentralt, sier Bugge.

Bugge understreker at en slik 
prosess forutsetter en grundig 
analyse. Anvendt på en bydel 
som Storhaug, poengterer 
han viktigheten av å kjenne 
lokalsamfunnets historie og 
særpreg, sammensetningen av 
eksisterende næringsliv, pris-
nivå, befolkningsstruktur, be-
liggenhet i forhold til sentrum, 
vekstmuligheter for bedrifter, 
trafikale forhold. Hva finnes og 
hva finnes ikke fra før? Hvor-

for finnes omtrent ikke overnat-
tingsbedrifter i bydelen, for å ta 
et eksempel.

-Stavanger Øst har sin styrke 
i at området er sentrumsnært, 
og har et fantastisk potensiale. 
Nærheten til sentrum gjør at 
behovet for kommunikasjon er 
mindre. Svakheten er på den 
annen side arealbegrensnin-
gen, både for bedrifter og når 
det gjelder beboernes behov. Ta 
parkering som eksempel – man 
kan planlegge boliger og idea-
listisk tenke seg at når folk bor 
så sentralt trenger de ikke bil. 
Virkeligheten viser noe annet. 
Her har planleggerne gjort en 
feilvurdering.

-Hvilke typer næringsvirksom-
het vil ha best rammevilkår i 
framtidens Østre Bydel?
-Det er vanskelig å være veldig 
konkret her, men generelt tror 
jeg kunnskapsbedrifter og kom-
petanseleverandører vil ha en 
framtid her. Dette er bedrifter 
som gjerne har råd til å betale 
høye leiepriser. Jeg tror også at 
mindre produksjonsbedrifter, 
for eksempel i skjæringspunk-
tet mellom håndverk og kunst 
vil finne sin plass – i tillegg 
til frie yrker som advokater og 
arkitekter. 

Bugge mener at tjenesteytende 
næringer, spesielt de som har 
visse kulturelle særpreg, og rene 
kulturelle virksomheter normalt 
trives bedre i sentrumsnære om-
givelser. Bedrifter som vil ha 
vanskelig for å finne sin plass 

på et framtidig Storhaug er først 
og fremst produksjonsbedrifter 
som forventer økt arealbehov. 
Midt i byen er det vanskelig å 
utvide lokalene etter behov.

-De aller fleste bedriftene i 
Norge tilhører gruppen små og 
mellomstore bedrifter. Det er 
også her det aller meste av vek-
sten skjer, sier Bugge.

-Hva bør lokale myndigheter 
legge vekt på i planleggingen 
for framtiden?
-Hvis man vil gjøre bydelen 
attraktiv, er det viktig at den 
er et godt sted å være både for 
næringsliv og beboere, sier 
Bugge. -Det er viktig at all-
mennhetens tilgang til sjø-
fronten sikres i hele bydelen. 
Spørsmålet må løses i forbindel-
se med søknader om byggetilla-
telse, og vil øke både trivsel og 
verdistigning i området. Videre 
må man skjerme og utvikle de 
”lungene” bydelen har for folks 
utfoldelse. 

Han peker ut gjennom kontor-
vinduet mot Johannesparken 
der han daglig kan observere 
en park i aktiv bruk. –Planleg-
gingen av anlegget tok utgangs-
punkt i brukernes behov og in-
teresser, og selve utbyggingen 
bærer preg av kvalitet. Dette er 
et eksempel til etterfølgelse. 

Bugge poengterer at de rom for 
allmennheten som har tradis-
joner og som fungerer må be-
holde sin posisjon: han nevner 
tursti langs sjøen, badeplasser, 

parker – dette gir bydelen en 
karakter som har konsekvenser 
for trivselen for folk flest, og det 
henger i sin tur sammen med 
hvor attraktivt området blir for 
ny næringsvirksomhet.

Bekymringen melder seg når vi 
kommer inn på emnet trafikk. 
–For stort press når det gjelder 
trafikk og parkering kan kvele 
det som fungerer bra. Dette er 
en utfordring for kommunale 
planleggere. Da er vi tilbake 
der vi begynte: Hva om det går 
så galt? Hva kan vi gjøre for å 
motvirke mulige negative sce-

narier? Hvilke analyser trengs 
for kunne forholde seg aktivt til 
dette nå?

Bjørn Bugge er direktør for en 
utdanningsinstitusjon som for-
valter verktøy nettopp for slike 
framtidsrefleksjoner basert på 
forskning og faglig tradisjon. 
Han smiler idet han runder av 
samtalen med Bydelsavisa:

-Nå vil jeg gi meg selv en ut-
fordring: I løpet av høsten invi-
terer BI til en scenariotenkning 
om disse spørsmålene. Vi har 
plass til over 300 deltakere… 

Fakta om BI
Handelshøyskolen BI har holdt til i Hesbygata 5 i Østre bydel 
siden 2002, da skolen flyttet fra Handelsbankens gamle loka-
ler ved Breiavatnet. Deler av bygningen har tidligere vært 
fabrikklokale; fra 1905 holdt Stavanger blikkemballasje til her. 
Nå er lokalene tilpasset moderne høyskoledrift. BI har 600 
heltidsstudenter på bachelornivå. Studieretningene er:
 -økonomi
 -markedsføring
 -eiendomsmegler
 -entreprenørskap (fra høsten 200�)

BI tilbyr også kortere studier, og studier som fører fram til 
Mastergrad. 

Ca. 1/3 av skolens omsetning er knyttet til deltidsstudenter, 
gjerne personer som er i arbeid og som ønsker videreutdan-
ning innen det fagfeltet de jobber med til daglig. I løpet av et 
år har BI mellom 1000 og 1200 deltidsstudenter.

BI har 1� fast ansatte, i tillegg til undervisningskrefter som 
jobber på deltid.

Bygget eies av Stavanger Investering, og leies ut til BI.

BI ligger sentralt i Østre bydel.

Moderne kunst preger 
BI-lokalene. Her er 
Per Dybvigs “I’m Very 
Happy with Monsieur 
Karzal”.

Direktør Bjørn Bugge

“I løpet av høsten 
inviterer BI til en 
scenariotenkning om 
disse spørsmålene. 
Vi har plass til over 
300 deltakere...”
 Bjørn Bugge

Nytt masterprogram på BI til høsten:

Hvordan påvirke framtiden?
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Brodd IL arrangerte trenerkurs 
for trenere i klubben 21.-22. 
april. Leder av kurset var Svein 
Arne Hiim, fra Rogaland fot-
ballkrets.

Tema for kurset var fotballfer-
dighet, og fokuset var hvordan 
vi som trenere kan forbedre den 
enkelte spiller sine taktiske og 
tekniske ferdigheter på fotball-
banen. Kurset la spesielt vekt 
på ulike øvelser som er gode å 
bruke i innlæring av fotballfer-
dighet.   Kurset besto av både 
teori, og praktisk gjennom-
føring på banen.

Kursdeltakerne ga positive til-

bakemeldinger på kurset og 
til Svein Arne Hiim, som gav 
mange gode tips til øvelser, og 
til hvordan den enkelte trener 
bør lede treningene.

Følgende personer deltok på 
trenerkurset:

Leif Håkon Monslaup, Arturo 
Cleveland, Rune Røisland, 
Helge Arild Galta, Harald Be-
neventi, Geir Wagle, Yngve 
Kloster Dagfinn Uthaug, Er-
ling Bærheim, Kim Aslaksen, 
Ric-hard Bjerga, Aage Ravn 
Thomsen, Silvio Richter, Egil 
Svela, Abdelkader Rhamiri, 
Runar Ødegård.

Fargerik fotball er en årlig fot-
ballturnering mot vold og rasis-
me, hvor alle skal kunne delta 
på tvers av sosiale og kulturelle 
forskjeller, religion og hudfarge. 
I Stavanger har det tradisjonellt 
kun vært IL Brodd som har ar-
rangert denne turneringen, med 
prosjektet “Idretten er Farge-
blind” som arrangør. I år som 
i fjor godt hjulpet av Storhaug 
Fritid, som sørget for scene og 
lyd, samt arrangerte en dristig 
bruskasse-klatring.
 
Formålet med turneringen er 
ikke å score flest mål, det legges 
opp til at idrettsglede, samhold 
og lagspill skal være det som 
dominerer turneringen. Derfor 
er det heller ikke premier til 

de spillerne som kan hevde seg 
rent teknisk i fotball, men deri-
mot til det best utkledde laget, 
det laget som har flest forskjel-
lige nasjoner representert, laget 
med det kuleste navnet og ikke 
minst laget som utviser best 
FAIR PLAY. På lørdagens turn-
ering var det disse lagene som 
vant:
 
Best utkledde: 
Baby princesses
Kuleste navn: 
Koala Kings
Flest nasjoner: 
Leksefri og No Name  
(2 lag med like mange nasjoner, 
� forskjellige på hver)
Fair Play: 
De syv musketerer

I følge deltakerne var dette en 
kjempekjekk turnering, været 
var flott og folk koste seg. Alt 
overskudd fra salg av mat og 
drikke gikk til Brodd sitt sa-
marbeidsprosjekt “Green Pi-
lots” på Madagaskar. Totalt ble 
det kr. 9000,- som sammen med 
andre fremtidige inntekter fra 
diverse arrangementer skal gå 
til å anlegge en fotballbane og 
bygge klubbhus i en av byde-
lene i Antsirabe, Stavanger sin 
vennskapsby på Madagaskar.
 
Frivillighetssentralen stilte også 
opp uten forespørsel, og stekte 
vafler til inntekt for Green Pi-
lots.
 Lene Sørensen

 
Nr 1     Alt  Du Vil Ha      165,-
Komponer din egen pizza   
Nr 2     No Meat To-Day     135,-
Mais, paprika, løk, sjampinjong, ananas      
Nr 3     Enkel Og Grei      110,- 
Ost og tomatsaus       
Nr 4     Dit Pepper’n Gror  Pepperoni  145,-
Pepperoni, løk, paprika      
Nr 5     Seriøst  (Ny)   Pepperoni/Kjøttdeig/Skinke 165,-  
Pepperoni, kjøttdeig, skinke, løk, ananas      
Nr 6     Blokka   Skinke   135,-
Skinke, sjampinjong     
Nr 7     Fine   Kjøttdeig   135,-
Kjøttdeig, paprika       
Nr 8     Breivik   Kjøttdeig   140,-
Kjøttdeig, løk, ananas       
Nr 9    Arbeideren   Kjøttdeig   145,-
Kjøttdeig, løk, bacon       
Nr 10   Love Hurts     Kjøttdeig ++  155,-
Kjøttdeig, nachos, jalapenos      
Nr 11   Rosenli   Pepperbiff  155,-
Pepperbiff, løk, sjampinjong, paprika     
Nr 12   Ikkje Kødd!        Pepperbiff  ¤ +  155,-
Pepperbiff, løk, purre, mais, hvitløk     
Nr 13   Koffer Ikkje?                    Pepperbiff/Kjøttdeig/Skinke ++   165,-
Pepperbiff, kjøttdeig, skinke, løk, ananas, chili    
Nr 14   Brenn-Sikkert      Marinert biff/Kylling  ¤ ++  165,-
Marinert kylling, marinert biff, mais, nachos, hvitløk, chili   
Nr 15   Sprinkel-Bein        Marinert kylling  +  155,-
Marinert kylling, mais, løk, sjampinjong     
Nr 16   Lervigs Shalala  Marinert kylling  160,-
Marinert kylling, bacon, rødløk      
Nr 17   Foggel I Dag               Marinert kylling  +  160,-
Marinert kylling, rødløk, nachos, salsa     
Nr 18   Sjøsprøyt   Sjømat   165,-
Reker, blåskjell, crabstick, løk, oregano       
 
Ekstra: Ost, kjøtt o.l.    kr   15,-  Medium  +
 Pizza-slice:   kr   25,-  Sterk ++
 Ananas, paprika o.l.   kr   10,-  Ekstra sterk +++ 
 Pizza-slice + ½ l brus:   kr   40,-  Hvitløk ¤
 Salsa, rømme, hvitløkdressing  kr   15,-  
 2 Pizza-slice + ½ l brus:  kr   60,-  
 ”Half by half”   kr  165,-  
 Brus ½ l:    kr   18,-  
 Brus 1 ½ l:    kr   28,-   
Alle pizzaer er laget på ferske bunner og inneholder Lervig Pizzas osteblanding 
og smakfulle tomatsaus
Meny: Pizza + 1,5l brus (Nr 9  kr 160,- /Nr 11  kr 170,-) Alle typer fås i medium Kr 110,-

PIZZA

PÅSMURT  (Mandag – Fredag)
LUNCH
SALAT
OVERTID
MØTER

SMØRBRØD
Assortert – kr 22,- pr. stk.
Selvvalgt – kr 23,- pr. stk.
Må bestilles 

KAKER
Fest/Selskap
Konfirmasjon
Bryllup
Må bestilles

BRUS / KAFFE / TE / SLUSH
IS / SJOKOLADE  o.s.v.

FIRMAAVTALE: 
Faktureres 1 gang pr. mnd.
Kontakt Lervig Pizza for avtale.
 

LERVIG  PIZZA, Breivikveien 19B, Tlf. 51 51 72 20

KAMPANJE-TILBUD
Stor Pizza + 1,5 l BRUS Kr 149,-

Gjelder: 11. – 24. JUNI 2007
Åpent:  Mandag – Fredag:  9 – 22   Lørdag – Søndag: 13 - 22

Vellykket trenerkurs 
på Midjord

Fargerikt bistandsarbeid

Yrende liv på Midjord 2. juni. Innfelt, med klovnesminke: Stian Nilsen.

Svein Arne Hiim instruerer lydhøre kursdeltakere.
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All ros til store og små som var 
med å rydde i bydelens friom-
råder, gater, fortau og lekeplas-
ser under vårens ryddeaksjon. 

Flere beboerforeninger meldte 
om   mindre   boss  på felles-
arealene i år og/eller at iherdige 
elever og lærere ved skolene i 
bydelen hadde ryddet grundig 
i forkant. Det var også flere 
barnehager som deltok i år.  

Videre takker vi nok en gang for 
et upåklagelig godt samarbeid 
på tvers av offentlig, frivillig og 
privat innsats.

Styringsgruppen vil også rette 
en stor takk til følgende spon-
sorer: 

Urban Sjøfront AS, Idun Eien-
dom AS, BO I AS, Joker Jelsa-
gaten, BI Stavanger, Sparebank1 
SR-Bank, Haugesundsgaten 
Autosenter AS, Rema 1000 
Storhaug, Ica Støperigården, 
Ellen Jepson, Sørnes Gartneri 
og Olden Arctic Diving. 

Sponsormidler og frivillige bi-
dragsytere er helt avgjørende 
for videreføring av tradisjonen 
med  Ryddeaksjon på Storhaug.  

Fra kommunalt hold meldes 
det om oppsamling av 6,5 tonn 
boss. Det faktum at standarden 
i bydelen holder stand ser ut til å 

være et resultat av de årlige ryd-
deaksjonene og at folk holder 
det rent rundt egne dører. 

En riktig ren og pen - god som-
mer til alle!
Med hilsen for styringsgruppen
Beate Kvia og Svanhild Svihus

Beboere fra ”de nye blokkene” og ”gamle” ildsjeler ryddet og koste seg under fellesdugnaden i Badedammen. 

Takk for innsatsen for bydelen!

-Godt og tjenlig vær
Den rutinerte kirkegjenger 
vil straks forstå at Bydels-
avisa her har stjålet over-
skriften fra et kjent avsnitt i 
kirkebønnen - men vi skylder 
på sokneprest Reimunn Førs-
voll, som ønsket velkommen 
til friluftsgudstjeneste i fin-
været 3. juni med å henvise 
til at menigheten tross alt har 
gode forbindelser med høyere 
makter. 

Kanskje en liten forespørsel var 
sendt på forhånd; i hvert fall var 

det ikke så mye som en stakkars 
sky mellom menigheten og 
Vårherre denne vakre forsom-
merdagen.

Friluftsgudstjenesten i St. Jo-
hannesparken samlet en fin 
forsamling av mennesker i alle 
aldre. 

Prekenteksten på Treenighets-
søndagen var hentet fra Johan-
nesevangeliet kap. 3, vers 1-15. 
I prekenen understreket sokne-
prest Reimunn Førsvoll at det 

ikke er så viktig å forstå alle 
livets og troens kompliserte 
spørsmål, men å ha tillit til at 
Gud er her og at han bryr seg 
om oss.

St. Johannes jente- og ung-
domskor deltok med vakker 
sang under gudstjenesten. Kan-
tor var Edgar Hansen, som for 
anledningen måtte spille piano i 
lett nedoverbakke. Stian Grude 
spilte trompet.

Like før ofringen, som gikk til 

Norsk Søndagsskoleforbund, 
kunne man merke en svak lukt 
av tennveske - som bar bud 
om at menigheten etter guds-
tjenesten hadde planlagt både 
grillmat og leker for barna.

Neste gudstjeneste i St. Johan-
nes menighet er søndag 17. juni 
kl. 11.00. 

Menighetens aktiviteter kan 
man lese mer om på

www.johannes-menighet.no Sokneprest Reimunn Førsvoll.

Grillmester: Kåre Leirvik.Flott vær for friluftsgudstjeneste. Til høyre i bildet står St. Johannes jente- og ungdomskor.
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Tidligere bedriftselektriker 
på Nordkronen, Oddvar Lil-
leaas, fortalte og guidet i og 
utenfor gigantsiloene ytterst 
på Strømsteinen en onsdag i 
mai i regi av Storhaug histo-
rie-lag. 

Mange nysgjerrige hadde møtt 
opp og fulgte interessert med 
i hans detaljerte kunnskaper 
om samholdsideen, produk-
sjonsprosessen,  hverdagshis-
torier,  ulykker,  oppgangs- og  
nedgangstider fra ca 1920 og 
fram til i dag. 

”Det er få som er klar over at 
Stavanger   er  selve  ”samvir-
kebyen” i Norge. Ingen andre 
steder har det vært utviklet et så 
stort og omfattende system av 
samvirkeorganisasjoner. Stor-
haug var selve kjerneområdet for 
denne virksomheten. Samvirke 
er en form for frivillig organi-
sert selvhjelp for å dekke behov i 
fellesskap med andre. Gjennom 
forbrukersamvirke kunne folk gå 
sammen om produksjon og felles 
innkjøp for å sikre seg gode og 
rimelige varer.” (Fra Storhaug 
bydelsleksikon)

Forbruksforeningene etablerte 
i 1911 Produksjonslaget Sam-
hold innerst i Pedersgata. Det 
kom egen smørfabrikk, ba-
keri, kaffebrenneri og såpefab-
rikk. Såpefabrikken Samhold 
(fra 1923) skiftet i 1976 navn 
til Nord-tend. Fra råvarene lut, 
planteolje og animalsk fett ble 
det laget grønnsåpe, toalettsåpe, 
hårkrem, skokrem og fette til 
beksømstøvler. 

-Samvirkeselskapet Nordkronen 
Mølle (1929) sto for en mølle-
drift med imponerende  korn-
siloer inne ved Møllehaugen. 
Nord-kronen var en av byens 
største forbrukere av elektrisk 
energi, fortalte Oddvar Lilleaas. 
–I løpet av et år gav 52 000 tonn 
korn ca 53 000 tonn ferdigprodu-
sert mel. Vektøkningen  skyldes 
vanntilsetning. Møllekapasiteten 
var ca 400 tonn i døgnet!

De ferdige poseprodukt hadde 
navn som Gullkronen (hvete-
mel), Sølvkronen (rugmel) og 
Helkronen (sammalt hvete).

-Ideen om puffede ris var ameri-
kansk og ble hentet til Norge av 
en de ansatte, fortalte Lilleaas. 
–Puffavdelingen ble plassert 
under kornsiloen. Han hadde to 
kanoner med seg fra Amerika. 
Kanonene ble etterhvert forbed-
ret, automatisert og flyttet til 
bygningen som tidligere huset 
Union Canning Co. Hvem hus-
ker ikke Puffed Riskorn, Puffed 
Hvetekorn og Puffed Havre-
korn?
Tekst og foto: Sigrid Bækholt

Nordkronens historie – den kooperative idé

Fra venstre ser vi Aker og det som før var Stavanger havnesilo, Nordkronens mellager og posepakkeri, Nordkronens melsiloer, Nordkronen 
Mølle, Stavanger havnesilo og Nordkronens silo. I forkant ses beboelseshusene på Møllehaugen. I forkant av disse lå ”Myllå” på Møllehau-
gen. Den store lysebrune trebygningen foran i bildet huset Nordkronens administrasjonsbygg. Til høyre for denne lå Puff-avdelingens lager. 
Puff-produksjonen skjedde i den gule murbygningen bak Rogaland Jernvare. Nordkronen såpefabrikk lå på parkeringsplassen i bildets nedre 
høyre hjørne. Såpefabrikken overtok også bygningen til Tous mellager (hvit 2-etasjes murbygning) og brukte den til produksjon og lager. De 
to havnesiloene er fremdeles i bruk til kornlager. Under den høyre havnesilo er det 2 melassesiloer med plass til 32 000 tonn melasse (sirup). 
Foto: Oddvar Lilleaas.

Litt av kornsiloene sett fra gårdsrommet.

På høyre side ses Nordkronens tidligere administrasjonsbygg. Her 
ligger også hovedporten til hele anlegget. På venstre side ligger såpe-
fabrikkens tidligere produksjons- og lagerlokale. Rett fram ligger 
Svankevika, Badedammen og Bybrua.

Vindmøllen som for mange år siden ruvet på Møllehaugen, hadde 
blitt liten i forhold til det mølleanlegg som reiste seg ved enden av 
Pedersgaten i slutten av 1920-årene. Samvirkeselskapet Nordkronen 
startet driften i 1929, og siloen, møllen og lagerbygningen ble et nytt 
landemerke i bybildet. Bildet er tatt like før andre verdenskrig.

Kontrollrommet for 
melasseanlegget.
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Storhaug
Haugesundsgt. 43

Velkommen til kafé!  

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

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

KAFÉ ROSENDAL SYKEHJEM
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Strendene på Store Marøy er 
klare for båtfolket. Mandag 23. 
april gikk nemlig 20 elever fra 
klasse 8A på St. Svithun skole  
i land på øya, utstyrt med hans-
ker og søppelsekker. Søppel 
som har drevet i land i løpet av 
vinteren ble fjernet, deriblant et 
stort oljefat, og store mengder 
plast og isopor. 

Etter søppelryddingen gikk 
de ivrige 8. klassingene løs på 
einerkrattene med håndsager 
og greinklyper. Selv om frivil-
lige fra Naturvernforbundet har  
drevet krattrydding i flere år, er 
det ennå mange runder igjen. 
Da er det godt å få litt hjelp fra 
Svithun-elever.

I vår har et stort felt på østsiden 
av øya blitt svidd. Det meste av 
brenningen på øya er nå full-

ført, og ny og frisk røsslyng 
gror villig. Lyngen er ikke bare 
vakker når den blomstrer, den er 
også villsauenes viktigste vin-
terføde. I vinter har 23 villsauer 
overvintret, og i løpet av mars 
og april er sauetallet mer enn 
doblet under lemmingen. Svært 
mange av sauene får tvillinger, 
og det  tyder på gode nærings-
forhold på øya. 

Marøy-bøndene Kjell Hel-
land og Bjarne Kvist Hansen 
fra Stranda-landet har nå også 
fått en beiteavtale med Sta-
vanger kommune på Langøy. 
Krattskogen på nordre del av 
Langøy blir ryddet av Lundsvå-
gen naturskole. I slutten av mars 
ble et større felt lengst nord på 
øya svidd, og i mai blir de første 
villsauene satt i land. 
  Erik Thoring

Terje Rønnevik (A) forlanger 
fjerning av det kommunale 
lagerbygget i Breivik, en av 
flere saker på Storhaug det 
må arbeides med i bystyret.

Det gamle, kommunale verk-
stedet som står ved innkjørselen 
til båthavna i Breivik må rives. 
Dette krever Terje Rønnevik på 
vegne av Arbeiderpartiet i kom-
munens bygg- og eiendoms-
utvalg. På sist møte i utvalget 
kritiserte han kommunen for 
unnfallenhet i denne saken, 
og viste til at det for mange år 
siden er lovet at bygget enten 

måtte oppgraderes betydelig el-
ler bli fjernet.

-Nå har vi ventet lenge nok. 
Det er en skam for kommunen 
at bygningen står og forfaller 
på denne måten, og på toppen 
av det hele rett ved starten av 
turområdet Breivik – Strømvik, 
sier Terje Rønnevik.

Rønnevik har bedt om å få en 
redegjørelse til utvalgets møte i 
juni om hva som skal skje. Han 
håper å få et klart svar da og at 
svaret betyr fjerning av bygnin-
gen og en betydelig opprusting 
av området. 

Lærerne Mette Baardsen og Marianne Househam var fornøyd med klasse 8 A´s ryddeinnsats på Store 
Marøy. Foto: Erik Thoring.

Marøy ryddet av 8A 
fra St. Svithun skole

-En skam for 
kommunen

Terje Rønnevik:

Et trist syn møter turgåere på vei mot Breivik.
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ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

ÅPEN DAG
Lørdag 23.juni – St.Hans

10.00 – 14.00
GRATIS RIDNING

OMVISNING I GARTNERIET
SALG AV BLOMSTER

HJERTELIG VELKOMMEN !
man-fre: 0900 - 1700
lørdag: 1000 - 1400

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

Idunn Margrethe Abelsnes Jør-
gensen (6) viser fram kunstver-
ket sitt som hun har gitt navnet 
“Fargetårn”.

Ugleklubben stiller ut egne kunstverk
i Emmaus barnehage

Her er noen av de flotte maleriene som er utstilt i 
Emmaus barnehage

Fram til 20. juni kan alle som 
har lyst til å se arbeidene til 
unge kunstnere ta turen in-
nom Emmaus barnehage.

Ugleklubben - førskolebarna i 
barnehagen - har laget en flott 
utstilling av egne akrylmale-
rier. Dette kunstprosjektet har 
barnehagen gjennomført flere 
år nå. 

Barna henter inspirasjon gjen-
nom å gå på kunstutstillinger 
og musèer, bla i kunstbøker osv. 
Dette året har de bl.a. besøkt 
Rogaland Kunstmuseum. 

De unge kunstnerne har fått 
opplæring i grunnleggende tek-
nikker, og har valgt motiver og 
titler på maleriene selv.  Som seg 
hør og bør på en kunstutstilling, 
får gjestene musserende drikke, 
kjeks og druer.

Emmaus barnehage ble i fjor 
utvidet betydelig, og har nå 
5 avdelinger med plass til 80 
barn. Fra høsten av økes kapa-
siteten til 90 barn. Barnehagen 
har 20 fast ansatte.
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Pedersgata 18, 
4013 Stavanger

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

E-post firma: 
firma@abacusrevisjon.no

Hjemmeside: 
www.abacusrevisjon.no

 Gestaltorientert 
psykoterapi? 

 
Trenger du støtte 

- til å gjøre valg? 
- se nye muligheter? 
 

Gestaltverkstedet, 
v/Elisabeth A. Olsen 
Ring: 91741970 (kl.09-16), 
www.gestaltverkstedet.com 
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BERGELAND BYDELSSENTER
Åpent mandag t.o.m torsdag kl. 9-14

Aktiviteter sommer 07

Boccia
Snekkerverksted

Håndarbeidsgruppe
Porselensmalingsgruppe

Malergruppe
Trim
Bingo

Tur til Lindøy 27.06                                                                     
                                                       

Handletur 04.07
Tur til Ølberg 11.07

Tur til Ørsdalen 29 august
Glassfusing kurs i september 

Kontakt oss for informasjon
Senteret er ferie stengt i uke 29, 30 og 31

Ønsker våre brukere en riktig god sommer

Jelsagt, 2, 4012 Stavanger
Tlf 51 53 52 67-Faks 51 53 98 80

E-mail: bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

GOD SOMMER TIL ALLE PÅ STORHAUG

Sola skinner og det nærmer seg sommer. Aktivitetene på 
bydelshuset tar stort sett pause i juli måned og vi starter opp 
igjen ved skolestart. 

Uteområdet er imidlertid i bruk hele tiden, og det er veldig 
kjekt å se både store og små i aktivitet her. Vi jobber med å 
få flere border og benker og håper dette kan bli et flott sam-
lingssted i bydelen.

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM 
PÅ STORHAUG

I uke 27 og uke 28 blir det mange spennende aktiviteter for 
ungdom på Storhaug. Vi møtes på formiddagen og drar ut på 
ulike aktiviteter hver dag. Dette er et gratis tilbud for ungdom 
på Storhaug, og det er bare å ta kontakt med Kalle for mer info 
og påmelding.

Se vår blogg på www.vgb.no/11692 for oppdatert informasjon 
om sommeraktiviteter og annet. 

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

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

FRITID STORHAUG

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

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

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

  det skjer    det skjer    det skjer    det skjer    det skjer

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

Café hver fredag  fra kl. 19.30
Program fra kl. 20.00
Filmer… Konkuranser...
Konserter… sang… ord om Jesus…  Grupper.. Bordtennis.. Spill..
Fra 8.klasse og oppover
Lyst til å synge...? 
Nå har vi kor for alle
fra 7.klasse og oppover…
Velkommen innom  - Vi øver torsdager kl.18.00-20.00            
Spm rettes til Monika: 92 43 43 68 eller embi@online.no

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

I tillegg arrangerer sentralen forskjellige sosiale treff.

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

KONTAKT FRIVILLIGHETSSENTRALEN
NORDRE RAMSVIGVEI 1

Tlf 51 56 15 85

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

FRIVILLIG 
PÅ ROSENDAL?

Vi trenger din 
hjelpende hånd.

Bli frivillig hos oss på 
Rosendal sykehjem og 

omsorgsboliger.
Kanskje du liker å bake, 

lese høyt fra en bok, gå tur, 
arbeide i hage, eller bare 

slå av en drøs.

Det du kan, har vi bruk for.
Virker dette interessant, 

så ta kontakt med
Solveig på Rosendal

tlf. 51 84 11 89

MIDJORD BYDELSHUS

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

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

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

Historielaget på Storhaug
inviterer medlemmer og andre interesserte 
til ny møteserie

Program for høsten 2007
Onsdag 29.august kl.18 (NB!!)
Nye St.Svithun ungdomsskole::
vandring/omvisning og litt historie
Oppmøte i skolegården, Vikedalsgate 11
(ved rektor Stig Wathne)
Onsdag 26.september kl.19.30 
i Bergeland bydelssenter
Mirakelbrødre & klosterjomfruer
(ved Engwall Pahr-Iversen)

Onsdag 17.oktober kl. 19 
i Johannes menighetssenter (NB!!)
Kor på Storhaug
(I samarbeid med Johannesdagene)
Entrè kr.50. Bevertning

Onsdag 21. november kl 19.30 
i Bergeland bydelssenter
Trehusbyen – trehusbebyggelse på Storhaug
Ved byantikvar Anne Merethe Skogland

Med forbehold om endringer

Kontaktpersoner i styret:
Anne Torunn Braut, tlf.: 51 89 34 18
Carolyn Fjeld, tlf.: 51 89 02 88
www.storhaug-historielag.com
carolyn.fjeld@stavanger-kulturhus.no 
knut.bjelland@online.no
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