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Nytt tak?
Ring oss!

Tlf:
51 52 43 00

E-post:
salg@byggmester-bob.no

Ullandhaugveien 25 
4019 Stavanger

ABC-kvartalet har fornyet 
seg og er nå minst like idyl-
lisk som Gamle Stavanger. 
Og mer fargerikt! Nye ben-
ker og lekre betongpotter 
med busker, trær og blom-
ster viser godt igjen. Neste 
prosjekt er å bygge og ut-
plassere mikrobibliotek. 

– Det begynte med at vi 
leste en sak i Storhaug by-
delsavis om arealer i byde-
len som var regulert til le-
keplasser og friarealer men 
som ikke var innløst el-
ler realisert som det de var 
planlagt til, sier Pia Wall 
fra Rosenkildehaven Vel. 

Les mer side 3

Nylund skole lever i beste 
velgående. Skolen er kjent 
over hele landet for sin 
 pedagogikk. Bygningen 
er en ærverdig jugend-
bygning. Skolegården 
er bygget om til et flott 
nærmiljøanlegg. Alle er 
 velkommen til Åpen dag 
torsdag 8. juni, familie og 
venner til alle elevene, tid-
ligere elever og andre in-
teresserte. Og så skal alle 
elevene underholde et stort 
publikum i Kuppelhallen 
torsdag 15. juni. Gunnar 
Roalkvam har skrevet deler 
av skolens historie i et om-
fattende  jubileumshefte.
Les mer side 8.

Nye garderober 
og klubbhus!

Broddbarna gleder seg stort over det flotte bygget som snart skal tas i bruk.

– Om få dager overtar vi vår del 
av bygget, ca halvparten av 2. eta-
sje, og det skal bli fantastisk, sier 
Elisabeth Karlsen fra Brodd fot-
ball. – Storsal, speakerrom, kon-
tor, aktivitetsrom og styrerom lig-
ger flott plassert etter hverandre, 
alle med store vindusflater og ut-

sikt til hele banen. Det viktigste 
for Brodd nå blir at vi kan sam-
le klubben og ha et eget tilholds-
sted som er vårt som det er trygt 
og godt å komme til. Brodds nye 
klubbhus er mitt hjertebarn! 

 
Les mer side 6.

Dukker dokken opp?
Visjoner for Urban Sjøfront be-
skrev et sammenhengende grønt-
område som omfattet Johanne-
sparken og Kjelvene fram til en 
åpen dokk i Spilderhaugvigå. 
Naboene i Dokksmauet ønsker å 
understreke verdiene i den gamle 

verftvirksomheten i sitt innspill 
til detaljregulering for Støperi-
gata 18. 
Les beboerinnspillet og Erling 
Jensens historie om Stavanger 
Støberi & Dok på side 14 og 15.

Kreative beboere i ABC-kvartalet tester nye benker. 
Foto: ELECTRA

Mest fargerike nabolag? Nylund skole 100 år!

Julie, Pia og Elvira feiret med stor begeistring Nylund skoles  
100-års jubileum på 17. mai. Foto: Tina Grønnevik.
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Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!
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storhaug_bydelsavis@ 

outlook.com
Neste nummer av

BYDELSAVISA
28. august.

Frist for levering av 
annonser neste nummer

18. august.
Påfølgende nummer

16. oktober
4. desember

Utgiver
Storhaug bydelsutvalg

Postboks 1608, Kjelvene
4093 Stavanger

Avisstyre
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Roar Houen (V)  
Ingebeth Bergesen Himle (H) 

Ingeborg Sanner (Rødt)

Redaksjon
Sigrid Bækholt (redaktør)

Tlf 926 56 544
Sten Solberg (design) 

Tlf 970 76 438

Annonsesalg
annonse@storhaug-bydelsavis.no 
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Distribusjon
Nylund skolekorps

v/Charlotta Vikstrøm
Tlf 984 18 296 

Trykkeri
Dalane Tidende
Opplag: 9.700

 Leder

Storhaug bydelsutvalg

Hemmelig hage  
– flotte steinmurer
– Dumpa – venteområ
det mellom Nytorget og 
Brødregata opparbeides 
midlertidig – i påvente av 
endelig avgjørelse om plas
sering av nytt tinghus. Takk 
til initiativ fra Storhaug 
frivilligsentral som utløste 
egen ryddeaksjon og nær
miljøtilskudd til benker og 
bord. 

Lørdag 22. april ble enorme 
mengder søppel ryddet sammen 
av mange frivillige i nettopp det-
te området. Og nå er bearbeiding 
av et midlertidig område i gang. 
Det dukker opp en Nyhage, en 
Nypark eller hva vi skal kalle om-
rådet, fortalte Hege Blom (V) på 
møte i Storhaug bydelsutvalg tirs-
dag 16. mai.

– Stavanger Utvikling som ei-
er har virkelig tatt fatt for å gjort 
noe, og det fort. Gresset er klippa 

og gravmaskiner former terren-
get for å gi plass til forbedret sti, 
treterasser, hagekasser, benker og 
bord. En del skal være klart alle-
rede til Musikkens Dag som ar-

rangeres lørdag 3. juni. Mer vil 
komme etterhvert som anleggs-
gjerdet fjernes, antagelig i au-
gust. Hemmelige hager og gamle 
flotte stiengjerder har dukket opp. 

Dette er en solskinnshistorie som 
gjør at det nå er kjekt å gå forbi 
– det skjer noe hver dag, fortalte 
Hege med stor begeistring.
Les mer om Nyparken på side 16.

Paradis sør - arealer i sjø
Den totale miljøbelastningen for 
de tre sammenhengende utfyl-
lingene må vurderes samlet sånn 
at kontrolltiltakene bli strengere, 
mente Storhaug bydelsutvalg da 
de behandlet detaljregulering for 
plan 2636, på sitt møte 4. april. 
Etter forslag fra Roar Houen (V) 
ble det enstemmig vedtatt at ut-
fylling ikke bør tillates i torskens 
gyteperiode, at skadebøtende til-
tak må vurderes i forkant og at 
fyllmasser med noen form for 
plast ikke aksepteres. Fyllings-
fronten må sikre at refleksbølgene 
ikke øker, men at de blir mindre 
enn i dag og det må utredes om 
vannutskiftningen skal forbedres, 
står det i forslag fra Hege Bene-
dicte Bloms (V) som følger saken.

Gangforbindelse via 
Hetlandsgata
Hva er status for sikring av gående 
i traseen Hetlandsgata – Storhaug-
veien, herunder kryssene med 
Kongsteinsgata og Bergelands-
gata, spurte Leif Kjetil Knudsen 
(Ap) på bydelsutvvalgets møte i 
april. I mars 2012 fikk kommunal-
utvalget for kultur og byutvikling 
oversendt en henstilling om å se 

på denne traseen sammen med en 
del andre konkrete tiltak for blant 
annet Kirkestien. En del forhold 
ser ut til å ha utviklet seg negativt 
i dette området, på tross av leve-
kårsløftet.

Trafikksikkerhet på Verket og i 
Pedersgata
I Pedersgata meldes det om noe 
som minner om «show off» og 
raske akselerasjoner. På bydels-
utvalgtes møte i april sendte Leif 
Kjetil Knudsen (Ap) spørsmål til 
rådmannen om hvilke trafikksik-
kerhetstiltak og -tilsyn som kan 
iverksettes for å sikre at gjeldende 
trafikkbestemmelser overholdes 
på nevnte strekninger. Er automa-

tisk trafikkovervåking blitt vur-
dert?

Dagens fartsgrense på 30 km/t 
fra rundkjøringen ved Banavigå 
og inn mot sentrum brytes ofte. 
Mange unødige risikosituasjoner 
oppstår i de mange fotgjengerfel-
tene som ligger ved Mediegården 
og Magasin Blaa.

Ved fotgjengerovergangen ved 
utløpet av Bergelandstunnelen 
ved Verksalmenningen er lysfor-
holdene ofte slik at fotgjengere 
blir stående i skygge eller sterkt 
motlys og derfor kan være van-
skelige å se både for dem som 
kjører ut av tunnelen og dem som 
kjører inn, forklarte Leif Kjetil 
Knudsen (Ap). Knudsen ber råd-

mannen svare på om ytterligere 
trafikksikkerhetstiltak vurderes.

Ny moské i Verksgata 41
Storhaug bydelsutvalg behand-
let detaljregulering for Verksgata 
41 på sitt møte 16. mai. Hensik-
ten er å rive eksisterende bygg på 
eiendommen og oppføre et nytt 
moskébygg. Etter forslag fra Leif 
Kjetil Knudsen (Ap) ble det ved-
tatt at det i byggeprosessen må 
planlegges for og ta hensyn til gå-
ende og ferdsel på gangbrua over 
Bergelandstunnelen kloss ved. 
Det bør bli satt opp ny gangbru 
ved utfarten av Bergelandstunne-
len som følger traseen langs for-
tausløpet i Verksallmenningen 
som alternativ til dagens gangbru 
på baksiden, jfr. behov for bedre 
sikring.

Domkirkeplassen 3
Roar Houen (V) fortalte en del av 
historien rundt det tidligere Nor-
ges Bank-bygget og det ble til-
sammen et ganske detaljert ved-
tak for å sikre at fredningsbe-
stemmelser ivaretas og at bygget 
fylles med aktivitet som har po-
sitive ringvirkninger for stedet og 
sentrum. 

Området lå utenfor den første bygrensen. Byen vokste og bygrensen ble utvidet østover i 1848. Både hus og hager 
er antagelig fra midten av 1800-tallet får vi opplyst fra byantikvar Hanne Windsholt.

Bygge barnehager 
og endre 
opptaksregler
Marianne bor i Nedstrandsgata 
og jobber på Verket. Martina bor 
i Dokksmauet og jobber i Ryfyl-
kegata. De bittesmå barna deres 
vet det ikke ennå, men de får ikke 
barnehageplass i nærheten av bo-
sted. Storhaug er ikke en 10-mi-
nuttersby med alt i nærheten. De 
minste skal dra til barnehager på 
Hinna og Hundvåg. 

Det er nok barnehageplasser 
i Stavanger – men ikke på Stor-
haug. Nærmiljøopptaket gjelder 
ikke lenger. Det er bygget og byg-
get på Storhaug – folketallet øk-
te fort fra 12 000 til 16 000. Men 
det ble ikke satt av nok tomter til 
barne hager og skole. 

Bare en av ti barn i barselgrup-
pa fikk barnehageplass i bydelen. 

Foreldrene vil ha tallene på 
bordet! Hvor mange plasser man-
gler? Hvor mange må dra ut av 
bydelen? Hvor mange drar inn i 
bydelen? Når blir det nok barne-
hager i bydelen? Hvem tar initia-
tiv til å endre opptaksreglene?

Frivillig samling
– Vi inviterer bydelens frivillige, 
frivillige organisasjoner og lag 
inklusiv aktive beboerforeninger 
til å treffe oss i Storhaug bydels-
utvalg tirsdag 6. juni kl 17 på Ber-
geland bydelssenter. Vi vil høre 
hva dere er opptatt av og så vil vi 
forteller om bydelsutvalgets til-
skuddordninger og nærmiljøtil-
skudd. Vi setter av en times tid og 
det vil gi alle noen minutter hver 
til å presentere det de er mest opp-
tatt av. Interessert? Send en epost 
til roar.houen@gmail.com så gjør 
vi en avtale, sier Roar Houen (V) 
som er leder for Storhaug bydels-
utvalg.

Bydelsutvalget vil senere in-
vitere andre grupper til lignende 
uformelle samlinger.
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– Det begynte med at vi leste en sak i Storhaug bydelsa
vis om arealer i bydelen som var regulert til lekeplasser 
og friarealer men som ikke var innløst eller realisert som 
det de var planlagt til, sier Pia Wall fra Rosenkildehaven 
Vel.

– Vi hadde et slikt område i vårt 
nabolag! Et område som var re-
gulert til lekeplass for mange år 
siden men som aldri ble reali-
sert som planlagt. Det har fun-
gert som og er fremdeles en par-
keringsplass. ABC-kvartalet er 
et område hvor de fleste bare har 
en knøttliten eller ingen hage. Da 
blir fellesområdene, uteområde-
ne, ennå viktigere. Vi støttet end-
ring fra parkering til et felles le-
vende uterom! Vårt engasjement 
førte fram. Da saken om uinnløs-
te friarealer var oppe i Storhaug 
bydelsutvalg i oktober i fjor, ble 
vårt område prioritert som num-
mer en! Vi oppfattet da at dette 
snarlig skulle tas fatt i. Nå lurer 
vi på hva som skjer, om saken er 
behandlet, om det er satt av pen-
ger og om noe vil skje i nærmeste 
framtid, undres Pia Wall.

Og dette førte til nytt engasjement 
for området? Hva skjedde?
– Etter at vi fikk et sånt fantas-
tisk gehør fra politikerne, som 
også skjønner viktigheten av et 
godt miljø, begynte vi å se på hva 
vi selv kunne gjøre for å oppgra-
dere området i påvente av at Sta-
vanger kommune skal lage leke-
plass/pocketpark. Beboerne kom 
med ulike forslag og vi bestemte 
oss for å søke nærmiljøtilskudd til 

innkjøp av fargerike benker. Vi 
var heldige og fikk tilslag på søk-
naden. Helgø møbler på Mariero 
likte prosjektet vårt og sponset 
oss med to ekstra benker.

Nye runder med tilskuddmid-
ler ble lyst ut. Inspirert av ben-
keprosjektet, laget vi to nye søk-
nader. Den ene om oppgradering 
av området i form av beplantning 
og den andre om å bygge fem mi-
krobibliotek. Vi var så heldige og 
fikk gjennomslag for disse søkna-
dene også, forteller Pia.

Deretter satte vi ned en plan-
tegruppe, som sammen med pen-
sjonert landskapsarkitekt Vig-
dis Ose Thull, gikk på befaring i 
kvartalet, planla utplantning, inn-
kjøp, handlet inn planter og pot-
ter. Etter mange timer og mye ar-
beid trommet vi sammen til dug-
nad. En frisk dugnadsgjeng stilte 
opp klokka 8 om morgenen og bar 
singel, jord, store potter og plantet 
planter.

Takket være at noen hadde fe-
rie, senvakt, var pensjonerte eller 
student så ble vi en morgenfrisk 
gjeng på hele 7 personer!

Vårt neste dugnadsprosjekt er 
mikrobiblioteker. Disse skal etter 
planen stå ferdig i sommer og det 
gleder vi oss til. Da blir det innvi-
elsesfest! Alle er velkomne!

Faktaboks
Bystyret vedtok i november 
2014 at det lages en oversikt 
over regulerte uterom og 
friområder i bydelen som ikke 
er tatt i bruk til formålet og en 
strategi for snarlig innløsning 
og opparbeidelse av disse.

11 regulerte friområder er 
ikke tatt i bruk til formålet.

Friområder/parker i 
utbyggingsområdet Urban 

Sjøfront er ikke tatt med i 
saken. Saken ble behandlet 
i Storhaug bydelsutvalg 4. 
oktober i 2016 og i bystyret 24. 
oktober i 2016.

ABC-kvartalet fikk 1. prioritet.
- ABC kvartalet prioriteres 

først og prosjektet er satt i 
gang, sier landskapsarkitekt 
Hanne Polden Sæverud fra Park 
og vei.

Nærmiljøtilskudd
Ordningen videreføres i 
2017. Neste søknadsfrist 
er 1. juni. Tilskuddsord
ningen har ført til en 
oppblomstring av sosiale 
aktiviteter og økt dug
nadsinnsats i bydelen. 

Hvem kan søke?
Nærmiljøtilskudd gis til beboer- 
og velforeninger, frivillige 
lag og organisasjoner og 
næringslivsaktører. 

Det kan søkes om midler 
til arrangementer og 
aktiviteter som legger til 
rette for gode møteplasser, 
økt aktivitet og lokalt 

engasjement. Se kriteriene for 
tilskuddsordningen for mer 
informasjon om hva det kan 
gis tilskudd til, hvem som kan 
søke, når og hvordan det kan 
søkes. 

De neste søknadsfrister i 
2017 er 15. august, 1. oktober 
og 1. desember. Bruk eget 
søknadsskjema.

Storhaugs mest kreative og  
fargerike nabolag?

Dugnadsgjengen prøvesitter de nye fargeglade benkene. For noen er dette helt nytt! Foto: ELECTRA

Solide urner og potter i betong. Foto: ELECTRA Blomster på vei til utplanting. Foto: Pia Wall

Jord og potter fordeles i nabolaget. Foto: Pia Wall Bilen full av trær, potter og blomster. Foto: Pia Wall Dugnadsgjengen skrur sammen fargerike benker. Foto: ELECTRA
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STORHAUGGLIMT – 17. mai

Arnfinn Arnesen fra Norsk 
Folkehjelp i Stavanger.

Tromlingane, med Fred Blomgren i spissen, sørget for takt og god tone. 
Bilder fra barnetoget og folketoget 17. mai 2017 ved Sten Solberg

Nylund skole feiret skolens 100-års jubileum.

Storhaug skole i barnetoget 17. mai på vei opp Olav V gate. Storhaug skole.

Nylund skolekorps marsjer for å delta i folketoget.

Elever fra Johannes læringssenter Brodds fotballpillere Brodd innebandyklubb på vei opp Avaldsnesgata

Johannes læringssenter
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Coop – litt ditt
I Coop får du kjøpeutbytte 
på alt du handler. 
Mer informasjon om de 
ulike fordelene � nner du på: 
Coop.no

Coop Extra Norge extra_norge

coop.no/extra

Hos Extra får du alle dine 
hverdagsfavoritter til 

extra lave priser.

Tex Mex er 

familiens favoritt!

-40%

Ved bruk av Coop Medlemsapp

JORDBÆR
Import. 400/500 g. Pr pk
Pr kg fra 45,80

2290

DEN STOLTE HANE KYLLINGFILET
Fersk. 750 g. Pr pk. Pr kg 119,87

8990

Farris Bris, 1,5 l
Assortert. Pr stk
Ikke medlem: Se hylleetikett

990
Pr l 6,60
+ pant

NEKTARINER 
1 kg. Pr kurv

SANTA MARIA TACO
Utvalgte varianter

Extra Lervig
Haugesundsgata 30, Stavanger, tlf 900 24 197

7-23 (8-21)

1990

Grønne eller fargede. 500 g. Pr pk
Pr kg 35,80
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– Dette er det største rommet – 
storsalen – forteller styremed-
lem og klubbhusansvarlig i Brodd 
Fotball, Elisabeth Karlsen, med 
stolthet i stemmen. -Her kan vi 
dekke til 60 og til 100 når vi også 
kan bruke midlertidig klasse-
rom. Brodds nye klubbhus er mitt 
hjerte barn som jeg har jobbet mye 
med de fem siste årene.

– Vi overtar om få dager vår del 
av bygget som tilsvarer ca halv-
parten av andre etasje, tilsammen 
372 m2, og det skal bli fantastisk, 
sier Elisabeth. Storsal, speaker-
rommet, kontor, aktivitetsrom og 
styrerom ligger flott plassert et-
ter hverandre, alle med store vin-
dusflater og utsikt til hele banen. I 
hovedinngangen fra Midjordgata 

skal det settes av to vegger som 
viser alle sponsorer og andelsha-
vere. Inn til høyre blir det et rom-
melig kjøkken og til venstre toa-
letter, vaskerom og lagerrom.

– Resten av andre etasje dispo-
nerer kommunen til de fire fjer-
deklassene fra Nylund skole. De 
får to klasserom i andre etasje, 
garderober, et arbeidsrom for læ-
rerne med ypperlig utsikt til ba-
nen, samt et pauserom. For mange 
elever blir ikke dette så nytt fordi 
de hører til miljøet rundt banen 
og Brodd allerede. Jeg tror også 
SFO for fjerdeklassene skal være 
i disse lokalene etter skoletid, sier 
Elisabeth.

– Det viktigste for Brodd nå 
blir at vi kan samle klubben, ha et 

– Brodds nye klubbhus er mitt 
hjertebarn

eget tilholdssted som er vårt som 
er trygt og godt å komme til. Vi 
ønsker å ha en åpen kafé hver dag 
hvor også alle andre er velkom-
men. Vi tenker spesielt på alle 
medlemmer, deres familier, na-
boer og venner av barna som vil 
se på kamper, bruke kiosken eller 
leie de flotte lokalene til f eks fød-
selsdagsselskaper.

Det blir godt for oss når alle 
midlertidige brakker fjernes og 
det også kan tas fatt i uteområde-
ne. Vi regner med at første bygge-
trinn er en femmer-bane der sand-
volleybanen er i dag.

Er all finansiering på plass?
– Vi har betalt for den delen vi tar 
i bruk nå og skal nedbetale over 

10 år resten av 2. etasje eller innen 
vi får overtatt. Vi mangler noe fi-
nansiering av inventar og oppgra-
deringer av bygget.

Medlemmer av klubben har 
skaffet oss gode priser på inven-
tar og kjøkkenutstyr. Vi har også 
via medlemmer fått en del gratis 
møbler og kjøkkenutstyr fra de-
res arbeidsgivere, sier Elisabeth 
Karlsen.

I første etasje blir det også to 
midlertidige klasserom med toa-
letter og garderober. Resten av 
første etasje er garderober for alle 
som skal trene eller spille kamper 
på Midjordbanen, tilsammen fire 
garderober og to dommergardero-
ber. Garderobene og lager er for 
alle klubber som trener og spiller 

hjemmekamper på Midjord. Stor-
haug FK og Ledaalskameratene 
trener også på Midjord og har sine 
hjemmekamper der.

– Vi samarbeider med den tyr-
kiske klubben Øvre Steinar. Vi 
håper at også de vil føle at Brodd-
huset er deres og være flittige bru-
kere.

Hva skjer framover?
– Planlagt overlevering er 30. 
mai. Først arrangement er vår 
egen Selvaag bolig cup 10. og 11. 
juni. Første utleide arrangement 
er veldedighetsløp for New Chan-
ce 17. juni. Åpningsfest ikke fast-
satt ennå.

Endelig blir det bedre fasiliteter rundt banen! Nytt garderobebygg og Brodds nye klubbhus er snart klar til bruk! Bygget vil også inneholde midlertidige skolelokaler.

Utsikten fra klubbhusets storsal og speakerrom mot banen er storslagen! Elisabeth Karlsen har stått på i fem år for å 
få Brodds klubbhus realisert.

Jublende Broddentusiaster i Folketoget 17. mai 2017 på vei opp 
Avaldsnesgata.
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Gjelder i Rogaland til og med 03.06.2017 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

6900PR. KG

NORVEGIA F45
TINE, 69,00 pr. kg

4900PR. PK

RISTORANTE PIZZA
 SPECIALE/MOZZARELLA 2-PK

Dr. Oetker, 660 g, 74,24 pr. kg

5900PR. PK

SUSHI 8 BIT
Fiskcentralen, 280,95 pr. kg

gjelder kun tor-lør

sjekk prisen!

nyhet!

Scott Alexander og Einar vet det ikke ennå.

Fikk barnehageplass på Hinna
– Storhaug scorer relativt dårlig i levekårsundersøkelser. Både Storhaug skole og 
Nylund skole er overfylte. Mangler vi 200 eller 300 barnehageplasser? Og så vil admi
nistrasjon og politikere at flere skal bo bynært? Dette er et regnestykke som ikke går 
opp, sier Victoria Waalløe. – Hvor blir det av 10 minuttersbyen med alt i nærheten?

– Vis meg en gjeng politikere som 
kan ordne nok barnehageplasser 
til oss som bor på Storhaug og en-
dre opptaksreglene slik at de min-
ste barna og oss travle småbarns-
foreldre får en lettere hverdag. Ny 
skole er ikke på plass, kan de kla-
re å løse nøtten med så stor man-
gel på barnehageplasser?

Småbarnsmødrene Marianne 
og Victoria er sinte og gruer seg 
til høstens lange reiser for lille Ei-
nar og lille Scott Alexander.

Einar, som nå er 9 måneder 
og bor med sine foreldre i Neds-
trandsgata, skal i oktober begyn-
ne i barnehagen på Hinna. Mor 
Marianne jobber i sentrum og 
pleier å gå til jobb. – Einar har fått 
barnehageplass i Jåttå barnehage 
på Hinna, sier Marianne Jøssang.

– Det blir skrekkelig tungvint! 
Ca 10 minutt å gå til toget, togtu-
ren og så 10-15 minutters gange til 
barnehagen. Og så samme turen 
tilbake for å komme til jobb. Det 
blir nesten halvannen time i trans-

port hver morgen og det samme 
om ettermiddagen de gangene jeg 
skal levere og hente. Einar skal 
altså bruke en stor del av sine før-
ste barneår til å være i transport. 
Vi mister også fordelen med å bli 
kjent med foreldre og jevnaldren-
de som bor nær oss i bydelen. Det 
er i det hele tatt mange ulemper 
med ikke å få barnehageplass nær 
der vi bor, sier Marianne. - Hvor 
mange barnehageplasser mangler 
egentlig denne bydelen? Hvem 
gjør noe med det?

– Vi er ti i samme barselgruppe 
på helsestasjonen som har jevn-
gamle barn. Bare et av de ti barna 
i gruppa fikk barnehageplass på 
Storhaug i siste opptak og det var 
p.g.a. søskenprioritering, sier Ma-
rianne Jøssang.

– Nærmeste nabo, som er ale-
nemor uten bil, fikk barnehage-
plass på Hundvåg. Hun takket 
nei fordi det ikke var gjennom-
førbart. Hun visste ikke at hen-
nes nei betydde at hun også mistet 

retten til barnehage. Nå har hun 
ingen plass, sier Victoria.

– Jeg vil gjerne vite hvor man-
ge som har barnehageplass på 
Storhaug som ikke bor her. Jeg 
synes plassene i bydelen skal for-
beholdes oss som bor her - at opp-
taket skal skje i forhold til hvor vi 
bor, sier Victoria.

Trafikken står nærmest stil-
le i bilkøene på Strømsbrua og 
i Hinna svingene. Der står biler 
med foreldre og små barn fra an-
dre bydeler som skal til sin bar-
nehage på Storhaug, mens det i 
bil ene i motsatt kø er foreldre og 
små barn fra Storhaug på vei til 
barnehager de har måttet takke ja 
til i andre bydeler.

– Skal vi nå mål om å gå el-
ler sykle til jobb må barnehage-
opptaket endres først, sier Victo-
ria. – Og så må det bygges mange 
flere barnehager i Storhaug bydel. 
Vi bor i Nymansveien og har fått 
plass i Jåttå barnehage fra høsten. 
Scott Alexander skal altså måtte 

dra tur/retur mellom Hinna og 
Storhaug alle hverdager? Er det 
mening i et så dårlig planlagt sys-
tem? Jeg har to andre barn i hen-
holdsvis småskolen og mellom-
trinnet, sier Victoria. Far sykler 
til jobb og jeg sykler eller tar to-
get. Dette er bra for miljø, tid og 
økonomi. De fleste som jobber i 
Stavanger kommune og i Fylkes-
kommunen har HjemJobbHjem-
avtale. Det hjelper jo lite når vi nå 

må kjøre til jobb fordi vi har fått 
barnehageplass så langt unna. Må 
vi kjøpe oss en til bil? En bil bur-
de være mer enn nok til en aktiv 
familie som bor bynært og som li-
ker å sykle.

Jeg vil vite hvor mange barne-
hageplasser bydelen mangler og 
få innsyn i ventelistesystemet for 
barnehageplass, avslutter Victo-
ria, rimelig sint i stemmen.

Scott Alexander og Einar må fra høsten tilbringe store deler av barnelivet i 
transport. Bare en av ti barn i barselgruppen fikk barnehageplass i bydelen.
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Nylund skole er 100 år!

Nylund skole er på ingen måte en gammel 
antikvarisk institusjon. Den lever i beste vel
gående, og skolen er kjent over hele landet for 
sin pedagogikk. Antikvarisk er bygningen kun 
i den forstand at den er en ærverdig jugend
bygning. Skolebygget vil romme 555 elever til 

høsten. Skolegården er bygget om til et flott 
nærmiljøanlegg der barn og unge er i aktivitet 
fra morgen til kveld.
 På «Åpen dag» torsdag 8. juni håper skolen 
å få besøk av familie og venner til alle elevene, 
samt av tidligere elever. 

 Og så skal det feires ved at alle elevene skal 
underholde et stort publikum i Kuppelhallen 
torsdag 15. juni 2017.
 Skolen har fått hjelp av Gunnar Roalkvam 
til å stoppe opp og se seg tilbake i et eget 
 jubileumshefte. 

Gunnar Roalkvam

«Utvendig prektig, ruvende mektig 
åpnet du portene dine for barna. 
De skulle fylle ditt indre med liv. 
Rommene mange fyltes med sange 
der du med åpen favn tok i mot.»

Utdrag fra prolog ved 50-års 
jubileet.  
Forfattet av P.C. Pedersen.

I de vanskelige årene under den 
første verdenskrig var det ekstra 
kjærkomment med store bygge-
arbeider på Nylund og Kampen 
skoler. Mens Kampen skole ble 
forholdsvis lav og langstrakt, ble 
Nylund skole omtalt i Stavanger 
Aftenblad som «høyreist og sta-
selig». Bygningen kostet rundt 
500 000 kroner, og byggekostna-
dene var dobbelt så høye som det 
som hadde gått med til å bygge 
Våland skole seks år tidligere. 

Mens Kampen skole ble plas-
sert på en slette, fikk Nylund en 
godt synlig og dominerende plass 
på et høydedrag i bydelen. Sko-
len ble ved åpningen i 1917 omtalt 
som en pryd for byen og med vak-
ker arkitektur. Det var arkitekt 
Georg Greve hos Stavanger Ce-
mentvarefabrik som hadde utar-
beidet tegningene, og det var «Se-

menten» som fikk oppdraget med 
å bygge skolen. Arbeidet hadde 
pågått i rundt 1 1/2 år. Det sies 
at det gikk med over en million 
murstein. Fundamentet var i soli-
de granittblokker som var tatt ut i 
steinbruddet ved Eiane i Forsand. 
I trappeoppgangene og utvendig 
var det ornament av porfyr som 
var utført av stukkatør Jensen. 

Ved starten høsten 1917 var 
det 954 elever fordelt på 30 klas-
ser. Allerede året etter var det 
51 klasser med 1606 elever, og i 
1920 hadde det økt til 54 klasser 
med hele 1681 elever. Disse tal-
lene illustrerer den store befolk-
ningsveksten som fant sted i den 
ekspansive bydelen i disse årene. 
Det var rikelig med arbeidsplasser 
i de nordlige strøk mellom Strøm-
steinen og Lervig. Det var en for-
del å bo i nærheten av fabrikkene, 
for arbeidsdagen var lang. By-
veksten, med stadig nye bolig-
hus, strakte seg lenger og lenger 
sørøst i Hetlandsmarken. I de nye 
gatene som ble anlagt krelte det 
av stadig flere unger. Det ble der-
for nødvendig med undervisning 
både formiddag og ettermiddag. 
Da det i 1924 ble lovfestet at alle 
barn hadde rett til formiddagsun-
dervisning, måtte elevtallet økes i 
klassene. I skoleåret 1932/33 var 

det i overkant av 36 elever i klas-
sene.  

Ny økonomisk krise, arbeids-
løshet og sesongarbeid i den lavt-
lønnede hermetikkindustrien før-
te til at mange familier slet øko-
nomisk. For å sikre at alle barn 
fikk tilstrekkelig næringsrik kost, 
ble det fra 1937 organisert et mid-
dagstilbud ved skolen, rettet mot 
elever som hadde behov for det.  

Helt fram til midten av 
1950-årene var det obligatorisk 
bading ved Nylund skole. Den 
fant sted innerst i kjelleren. Jen-
tene til venstre garderobe, guttene 
til høyre. Vaktmesteren var bade-
mester med ansvar for å skrubbe 
guttene. Jentene hadde egen ba-
dekone. Det fantes få bademulig-
heter i hjemmene i østre bydel før 
etter andre verdenskrig. I enkelte 
hus kunne det bo flere mennes-
ker i ett rom, og tre familier delte 
gjerne samme kjøkken. Selv om 
det bare ble bad på skolen en gang 
i måneden, var nok både elevene 
og foreldrene glade over at barna 
fikk en skikkelig storrengjøring. 
Halvor Sivertsen forteller: «Vakt-
mester Andreas Jacobsen var ba-
demester for oss gutter. Han sør-
get alltid for at vi holdt oss under 
den varme dusjen og såpet oss 
godt inn. Men da vaktmesteren 

som avslutning på badetimen sat-
te på en iskald «styrt», der trykket 
var så hardt at det føltes som hagl, 
var det mange som søkte mot dø-
ren.» 

Trangboddhet, dårlige sanitæ-
re forhold i mange hjem førte og-
så til problemer med lus. På sko-
len var det så mange elever at alle 

kom i nærkontakt med hverandre. 
Da måtte helsesøster, også kalt 
«lusakånå», holde oppsikt. Dette 
skjedde en gang i måneden.  

I 1950-årene fikk Nylund ry 
som selve «idrettskolen» i byen. 
Nylundelever vant hele fire fot-
ballmesterskap, og de ble beløn-
net med flotte minnestatuetter. 
I tillegg gikk skolen seirende ut 
av mesterskapene i friidrett og 
svømming flere år på rad. Dessu-
ten hevdet elevene seg svært bra i 
stafetter og i turneringer i volley-
ball, håndball og skøyter. 

Fete overskrifter som: «Nylund 
i teten», «Nylund best i byen» og 
«Nylund suveren vinner» var 
jevnlig å se i byens aviser. Fem-
tiårene kan vi derfor gjerne kal-
les idrettens gullalder for Nylund 
skole.

Utdrag fra jubileumsheftet 
forfattet av Gunnar Roalkvam. 

Fra åpningen av ny skolegård høsten 2016

En gammel skole full av nytt

Julie, Pia og Elvira fra 2a feiret skolens 100 års jubileum den 17. mai 2017 i 
skolegården på Nylund skole. Foto: Tina Grønnevik

Elevene i skolegården på Nylund skole ca 1920-30. Fotograf: Gabriel T Espedal, Stavanger byarkiv.



Åpningstider: Man-tors 10-20, fre-lør 10-18, søn 12-18

Goaveien 117, Randaberg

Vi har gartner på jobb hver dag. Spør oss om råd.

"Når kunnskap, kvalitet og pris betyr noe"

Smak 
av Sommer!

Åpent: man-fre: 10-19, lør: 10-15, søn: stengt

Goaveien 117, randaberg

@hagengard hagen gard@hagengard hagen gard

Bringebær 
selvplukk.

Timebestilling.
roser

Høstens 
stauder
i store 
potter.

1/2
priS

Fra kr. 

69,-

VI HAR BARK, JORD OG KOMPOST I LØSVEKT.

TILBUDENE GJELDER 1 UKE ELLER SÅ LENGE BEHOLDNINGEN REKKER. 

CALI 
HAGEGRUPPE
2 + 1 + 1 + BORD INKL PUTER, 
ALUMINIUM

NÅ KUN

6.990
veil. 8.990

NÅ KUN

1.990

STORT UTVALG 
FRODIGE AMPLER

3 for 100

FRA

149

KRYDDER/ GRØNNSAKSPLANTER
HERDET TIL UTPLANTING

PAVILJONG
3 X 3, ALURAMME
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Dugnadsbydelen samlet inn 5 tonn

Våre venner i Renovasjonen samlet 
mange sekker.

Vera Britt Sommer (Ap) og Hege Blom (V) fra bydelsutvalget deltok i 
ryddedugnad. Begges hjerter banker varmt for Nytorget!

Rema 1000 sponset 2700 boller til alle barna som deltok!

Blant annet Bahà i samfunnet ryddet mellom Nytorget og Brødregata.

Et av de verste venteområdene ryddet denne muntre gjengen. Denne gjengen samlet sekk på sekk mellom Lervig og Siriskjer.

– Hva mer kan vi gjøre på dette området? Gratis mat til ivrige ryddere på Internasjonal Kulturkafé.

Takk til alle som rydda i 
bydelen! Ca 20 % deltok! Over 
5 tonn ble samla sammen! 
Innsatsen gjør en stor forskjell 
for våre felles områder.  
Vi er veldig stolte av den store 
deltakelsen og den positive 
innstillingen vi møter hos alle 
som deltar!

Styringsgruppen og 
 Storhaug frivilligsentral

Elever fra 5. til 7. trinn på Johannes læringssenter ryddet i 
Johannesparken.

I Emmaus er bosspann på stranda fjernet, folk flest finner 
ikke det nedgravde anlegget på vei til Rosendal sykehjem og 
andre små spann blir fort så fulle at fuglene drar det ut igjen.

Lervig Brygge barnehage ryddet langs veien.

Vassøy Vel ryddet strendene på Vassøy. Vassøybeboere ryddet holmer og skjær fra 
kajakk!

Vassøy skole med omfattende ryddeaksjon.
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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

• •

Ryddet i Svankevigå
– Vi fikk opp over 2,6 tonn avfall fra havbunnen på en 
dag i Svankevigå, forteller Tania Nyberg fra organisasjo
nen  Sea Sick Fish. Det meste var bildekk, møbler, metall, 
båtrester, handlekorger, byggerester osv. 

– Å rydde havbunnen langs kaier 
og kyst er krevende høyrisikoar-
beid både for fridykkere og prof-
fesjonelle dykkere. Dette er ikke 
for hvem som helst, sier Nyberg. 
– Rydding i Svankevigå var en del 
av et arrangement vi har fra mai 
til september i år som vi kaller for 
Ocean+Human med presentasjo-
ner, workshop, utstillinger, festi-
valer og aktiviteter i Stavanger og 
Rogaland. Vi ønsker at folk skal 
få bedre forståelse for viktighe-

ten og relasjonene vi har til havet. 
Vi trenger både bedre strategier 
og bedre teknologi. Vi fikk i alle 
fall testet et sugesystem som skal 
håndteres digitalt fra land. Hvis 
noen vil bidra i vårt arbeid så ta 
gjerne kontakt, sier Tania Nyberg.

Hva skjer framover?
-17. juni deltar vi på arrangemen-
tet Havnelangs og er ombord i 
fiskebåten Rapp. Kom gjerne og 
hils på oss og bli medlem. 30. 

Alle foto: Tania Nyberg
juli er vi på Fermenten med mar-
ked og aktiviteter og enda en ryd-
deaksjon i Svankevigå. 17. au-
gust er det kunstutstilling for 
Ocean+Human. 19. til 21. august 
er vi med på festivalen på Langøy 

med foredrag, aktiviteter for fa-
miliene,  ryddeaksjon og dykke-
ryddeaksjon

– Følg gjerne med på http://
www.seasickfish.org, der står det 

mer om alle som har støttet oss og 
deltatt, sier Tania. 

– Mer om våre aksjoner finner 
du også på  https://www.facebook.
com/seasickfishproject/
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Skonnerten Frøya i Svankevigå:

– Et skoleskip i vid forstand
– Ska eg seila, padle eller sykle fra Ramsvig te Svankevigå, 
undres Alf. – Å ha kort avstand mellom hjem og jobb er 
utrolig behagelig. Alf Sevild bor i Ramsvig og jobber som 
prosjektleder i Stiftelsen Frøya i Svankevigå. Fra kontoret 
i Dokken har han utsikt til skonnerten Frøya som han er 
skipper på.

– Skonnerten er et skoleskip i vid 
forstand, forklarer Alf Sevild. 
-Barn og unge som trenger det 
kan få oppleve mestring, knytte 
sosiale bånd og bli tryggere på 
seg selv. Hovedmålgruppen er 
ungdom fra 15 til 25 år. I en kom-
pleks verden kan man lett miste 
sammenhengene av syne og da 
kan det være godt å mønstre på et 
fartøy. Bli en del av et mannskap 
– og erfare at skuta seiler i riktig 

retning når alle er med og bidrar.
Blant våre gode samarbeids-

partnere og faste brukere er Len-
den, Godalen videregående skole 
og Hiimsmoen. Med mentorlønn 
fra NAV følger jeg opp ungdom 
som er i praksis om bord.

Si litt om Frøya.
– Å være om bord gir en ekte seil-
skutefølelse. Frøya ble bygget 
som en tradisjonell norsk kutter 

på Nordmøre i 1942. For at ikke 
nazistene skulle ta den i bruk, ble 
det ferdigbygde skroget fylt med 
stein og senket. Ved krigens slutt 
ble skuta hevet og ferdigstilt. Se-
nere ble den totalrestaurert på Ise-
gran i Fredrikstad. Siden 2014 har 
hun hørt hjemme i Stavanger.

Frøya er 70 fot og har 20 køyer. 
Vi har ei god bysse til å lage mat i, 
flere bad/toaletter og en hyggelig 
salong med mulighet for å dekke 
bord for alle medseilere. Vi har 
plass til flere om bord, gjerne folk 
med all slags kompetanse. Seil-
kyndige folk trenger vi også, sier 
Sevild.

Hva skjer framover?
– Hver onsdag arrangerer vi åpne 
introduksjonskurs om sikkerhet 
til sjøs, førstehjelp, seileteori og 
nødvendig vedlikehold fulgt opp 
av en fire timers seilas. Vi invite-
rer ungdom og våre støttespillere, 
FRØYA-fendere, med på tokt. Vi 
kan være 25 personer om bord.

Vi har egen seilklubb for ung-
dommer. Seilturene er gratis for 

barn og unge som trenger tilbu-
det.

I sommer arrangerer vi to uker 
med sommerleir i skjærgården 
rundt Stavanger. Det blir lettere 
seileøkter på rundt 4-5 timer. Vi 
ankrer opp og åpner for aktivite-
ter som bading, snorkling, pad-
ling, vannski, ballspill, fisking og 
masse mer.

Vi søker samarbeidspartnere 
til en uke for flyktninger – vi har 
ledig i uke 33.

Hva med Gladmat?
– I fjor hadde vi pyntet båten, ar-
rangerte knutekurs og sjørøver-
tokt og vant gladmatprisen for 
beste stand. I år blir det også sjø-
røvertokt og mulighet for å følge 
båten mellom Vågen og Svanke-
vigå.

The Tall Ships Race
Neste år er Stavanger for fjerde 
gang vertshavn for seilregattaen. 
Skutene fyller Vågen fra 26. til 
29. juli neste år.

– Vi vil ha flere mellom 15 og 

25 med ut å seile, sier Alf Sevild. 
-Vi seiler fra 1. juli til hjemkomst 
28. juli. Vi skal ta oss god tid på 
første økt til Sunderland i Eng-
land. Så følger vi regattaen til Es-
bjerg i Danmark og avslutter med 
Cruise in Company til Stavanger.

Er noe av dette midt i blinken 
for deg? Interesserte kan ta kon-
takt med meg eller ta turen inn-
om på Dokken som har adresse 
Nedre Banegate 50 i Svankevigå, 
sier Alf Sevild.

Ditt forhold til Storhaug?
– Jeg ble født og bodde de første 
fem barneår på Varden. Så flyttet 
vi til Madla. Jeg kom hjem igjen, 
denne gang til Ramsvig, for 12 
år siden. Den største endring jeg 
opplevde da var at Nymansveien 
strålte i forhold til før med mindre 
trafikk, nyoppussa hus og flere 
trær. I Ramsvig fikk vi Storhaug-
hallen som nærmeste nabo og den 
har både jeg og familien vært iv-
rige brukere av.

Opplevelser og seiling i Lysefjorden.

– Barn og unge som trenger det kan få oppleve mestring, knytte sosiale bånd og bli tryggere på seg selv, sier skipper 
Alf Sevild.

Alle bildene er velvillig utlånt fra Frøyas facebookside.
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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. Lån av bolig mens vi pusser opp!

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

LESERINNLEGG

Nye Stavanger og kommunedelsutvalg
Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir ett må bydelsutvalgene endres

Den 27. januar 2017 skrev vi som 
er Venstres representanter i by-
delsutvalgene et debattinnlegg i 
RA. Her tok vi opp problemstil-
linger om hvordan vi kan arbeide 
til bydelenes beste. Når Finnøy, 
Rennesøy og Stavanger blir en 
kommune pr. 1. januar 2020 er det 
åpenbart at bydelenes rolle og po-
litiske betydning må forandres.

I nye Stavanger vil nok bydels-
utvalg gå bort som begrep og er-
stattes med kommunedelsutvalg. 
Inndelingen av bydelene er viktig 
når vi nå skal tenke nytt om kom-
munedelsutvalgene. Vi tenker oss 
at bydelene kan bli færre og stør-
re og få flere oppgaver med mer 
beslutningsmyndighet enn i dag. 
Det vil gjøre kommunedelsutval-
gene mer slagkraftig. Mindre sa-
ker som folk er opptatte av i nær-
miljøet og som betyr mye, som for 
eksempel trafikksikringssaker, 
vedlikeholdsarbeid og det lokale 
kulturlivet, vil kunne få en raske-
re behandling.

En annen årsak til at vi vil en-
dre inndelingen er at når kommu-
nesammenslåingen trer i kraft, er 
det viktig at Finnøy og Rennesøy 
blir egne kommunedelsutvalg i 
den nye strukturen. Samtidig som 
vi må våge å ta debatt om dagens 
antall bydelsutvalg og antall re-
presentanter i utvalgene.

Hvem skal sitte i de framtidige 
kommunedelsutvalgene? I dag er 
bydelsrepresentantene politisk ut-
nevnt av bystyret. Venstre fore-
slår at denne ordningen fortsetter. 
For å oppnå god kontakt og sam-

handling mellom kommunede-
lene og sentrale styringsorganer 
bør noen medlemmer av utval-
gene også ha plass i bystyret. Det 
er også en forutsetning at kom-
munedelsutvalgene med utvidete 
oppgaver får tilgang til nødvendig 
sekretærfunksjon.

Kommunedelsutvalgene må 
sikre god kontakt med innbygger-
ne og med lokale organisasjoner, 
institusjoner, skoler og barneha-
ger og være representert i styrene. 
De skal arrangere åpne informa-
sjons- og debattmøter. Utvalgene 
må gis oppgaver, muligheter, an-
svar og mandat for å få innbyg-
gerne mer delaktig i kommune-
delens liv og virke. Det er en for-
utsetning at utvalgene får økono-
miske ressurser for å løse de nye 
oppgavene.

På 80-tallet ble det foretatt for-
søk på bydelene Jåtten og Stor-
haug. Bydelsutvalgene fikk utvi-
det mandat med egen administra-
sjon og økonomi. Det er kanskje 
på tide å finne fram erfaringer fra 
den tiden og lære fra forsøket om 
hva som fungerte og hva vi bør 
unngå. Vi bør ta debatten og be-
slutningen om kommunedelsut-
valgenes struktur og oppgaver nå, 
slik at dette er klarlagt før kom-
munevalget i 2019.

Som en konsekvens av kom-
munesammenslåingen mener vi 
at Stavanger må få større og ster-
kere kommunedeler. Disse må ha 
utvidet mandat slik at lokaldemo-
kratiet blir ivaretatt i storkommu-
nen som vil bestå av både by og 

land. Her er det viktig at de ulike 
utfordringene blir sett og ivaretatt 
og at alle innbyggere kjenner seg 
igjen i nye Stavanger.

Det er viktig at vi tar denne 
debatten nå. Inndeling og man-
dat må være klart i god tid før 
kommunesammenslåingen. Vi 
har ingen tid å miste.

Roar Houen og Hege 
Benedicte Blom (V, Storhaug 

bydelsutvalg), Kristin Bade Veire 
(V, Hinna bydelsutvalg), Lill 

Qvigstad og Harald Hammer 
(V, Hillevåg bydelsutvalg), Ali 

Mohammed Fuard (V, Hundvåg 
bydelsutvalg), Kolbein Haakon 
Lunde (V, Madla bydelsutvalg), 

Hayrettin Soyer (V, Tasta 
bydelsutvalg) og Hege E. 

Nordbøe (V, Eiganes og Våland 
bydelsutvalg)
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Stavangers største arbeidsplass lå en gang her. Kan 
atmosfæren til de gamle sjøhusene til Stavanger Støberi 
og Dok gjenskapes? Arbeiderboligene i Dokksmauet var 
en viktig del av områdets historie. Eksisterende regule
ringsplan tar vare på denne historien ved at den gamle 
dokken er tegnet helt inn til fortøyningen i Støperigata. 
Vil dokken åpnes igjen?

Bydelsavisa gjengir under ut-
talelsen fra 14 beboere i Peders-
gata, Støperigata og Dokksmauet. 
Innspillet gjengis i sin helhet. By-
delsavisa omtalte i forrige num-
mer Storhaug bydelsutvalgs be-
handling av detaljregulering for 
Støperigata 18.

Planområdet har direkte til-
knytning til Spilderhaugvigå, 
mellom Dokksmauets trebebyg-
gelse, Norgrains silo og Europris. 
Norsk Ståls industrianlegg har 
dominert tomten. Publikums til-
gang til havneområdet har ikke 
vært tilgjengelig. Profier AS øn-
sker å omregulere dagens indu-
stritomt til et nytt helhetlig bolig-
område.

I forbindelse med detaljregule-
ring for Støperigata 18 ønsker 
undertegnete naboer i Dokks-
mauet, Støperigata og Peders-
gata å komme med følgende 
innspill. Det vises til byde-
lens historie med skipsverft 
og gammel trehusbebyggelse 
med arbeiderboliger på Vind-
møllehaugen. Det vises og til 
levekårsundersøkelser som 

har synliggjort behov for leve-
kårsløft i området nordvest for 
planom rådet.

Storhaug østre bydel er i 
sterk utbygging. Området som 
har en lang historie med in-
dustri koblet til sjøen er nå en 
kompleks sammensetning av 
resterende industribygninger, 
gamle arbeiderboliger i tre, nye 
blokkbebyggelse, næringsvirk-
somhet og viktige friområder 
som kobler byen til sjøen. De 
siste 10 år har mye av de histo-
riske verdiene gått tapt og gitt 
plass for moderne bygninger og 
strukturer. Unge og nærings-
drivende har mer og mer søkt 
seg til bydelen som blir mer og 
mer innovativ og levende. Nye 
strømninger er blitt fanget opp 
i Prosjekt Vindmøllebakken V/ 
Helen og Hard som tar seg an 
atmosfæren i nabolaget og vill 
lage et bæredyktig kollektiv 
med innovative løsninger.

Historien til Støperigata 
18 er lang og Stavangers stør-
ste arbeidsplass lå en gang 
her. (http://erlingjensen.net/

Dukker dokken opp igjen?

SSD/stoberiinfo.htm). Husene 
i dokksmauet var arbeiderboli-
ger og er en viktig del av om-
rådets historie. Eksister ende re-
guleringsplan tar vare på denne 
historien ved at den gamle dok-
ken er tegnet helt inn til for-
tøyningen i Støperigata. Kan 
en gjenskape atmosfæren til de 
gamle sjøhusene til Stavanger 
Støberi og Dokk? Viser til pro-
sjekt Jadarholm på Buøy, der et 
historisk sjøhus ble vernet og 
pusset opp. Dette skaper i dag 
en fin kontrast til de nye struk-
turene.

Naboene i Dokksmauet øn-
sker å understreke verdiene i 
den gamle verftvirksomheten 
på planområdet. Det er vik-
tig at ny bebyggelse opp mot 
Dokksmauet tar hensyn til den 
skala som nabolaget har. Gam-
le sjøhus som låg her før viser 
på en bebyggelse og skala som 
passer til nabolaget og dets his-
torie. Bygninger nedenfor den-
ne skråning bør brytes opp og 
gi plass til offentlige gangfor-
bindelser ned til det nye friom-
rådet. Utsikten til trehusrekken 
i Dokksmauet fra Spilderhau-
vika og Gandsfjorden er også 
en viktig del av Stavanger sin 
maritime historie med referan-
ser til Gamle Stavanger – Vå-
gen, Paradis – Hillevågsvannet 
og så videre.

 Nabolaget sliter med dår  -
lige levekår iht kommunens 
under søkelser. Det er viktig 
at nye strukturer ikke lager en 
bakside eller kaster skygger 
mot Dokksmauet og nabolags-
hage øst for B24. Det vises til 
området rundt Verven/Bade-
dammen, som er et nærliggen-
de eksempel på hvordan en øy 
av trehus er blitt isolert fra ny 
bebyggelse, hvilket ikke gir noe 
positivt til hverken den gam-
le eller den nye bebyggelsen. 
Derfor er det viktig at en legger 

vekt ved å koble sammen nye 
og gamle strukturer både fra et 
arkitektonisk, historisk og le-
vekårsmessig per spektiv.

Friarealer og «grøntdrag» 
er godt ivaretatt i dagens regu-
leringsplan. Mange av de nye 
felles uteområdene i Østre by-
del er bygget på parkeringshus 
som i sin tur har ført til mangel 
på gode koblinger som vever 
sammen fellesarealene med 
gatenettet og sjøen. Det er vik-
tig at offentlige friområder ko-
bles sammen og at koblingene 
blir brede nok sånn at de opp-
leves grønne - ikke kun smale 
trapper innklemt mellom hu-
sene. Prosjekt Siriskjæret vi-
ser et eksempel på et prosjekt 
som lukker og privatiserer 
uteområdene heller enn åpner 
opp mot sjøen og gaten. Dette 
fungerer mye bedre i prosjekt 
Lervigbrygge der utearealene 
mellom husene åpner seg invi-
terende mot havet og tilgren-
sende områder.

Som et tiltak har beboerne i 
nabolaget fått tillatelse å opp-
rette en nabolagshage på tom-
ten mellom husklyngen og si-
loene. (ingen av husene i Pe-
dersgata har hage) Det blir es-
sensielt at den nye bygnings-
strukturen ikke kaster skygge 
på denne nabolagshagen som 
også er plassert på regulert fri-
område.

Kort sammenfatning av nabo-
enes innspill
• Husrekken i Dokk smauet 

forblir synlig fra sjøen. 
Sjøen forblir og synlig 
fra Dokksmauet. Bebyg-
gelse i B18 har maks 3 eta-
sjer inkl. loft og punktvis 
 bebyggelse. Sal-tak bidrar til 
å ikke skygge Dokksmauet. 
 Bak side mot Dokksmauet 
unngås.

• Historien til området frem-
heves ved å tilbakestille 
dokken og finne en variert 
skala på nye bygninger som 
tar hensyn til eksisterende 
strukturer.

• Levekår i området forbedres 
ved opparbeidelse av nytt 
grøntområde. Nye bygnin-
ger må ikke forverre nabo-
laget nord for planområdet 
ved å skape skygge og bak-
side av en stor struktur.

• Nabolagshage fremheves, 
ikke skyggelegges

• Friareal er romslige og i 
kontakt med Spilderhaug-
viken. Evt. utearealer på 
parkeringsdekke får gode, 
brede offentlige koblinger til 
tilgrensende strukturer.

• Skråningen med fjell nord 
for dokken bevares så langt 
som mulig. En trapp kan 
lage en offentlig kobling 
mellom Vindmøllebakken 
og det nye planområdet.

Stavanger 16.03.2017
 

Vidar Hilde, Pedersgata 131
George Murphy, Pedersgata 141

Thomas A Ims, Pedersgata 137
Eileen M Olsen, Pedersgata 137

Kjersti Engelsen Ødegård, 
Dokksmauet 6

Ståle Birkeland, Dokksmauet 6
Turid Hærem, Dokksmauet 4

Odd-Kåre Bjerga, Dokksmauet 2
Elin Henriksen, Dokksmauet 2

Quang Tran, Støperigata 14
Øystein Ohna, Dokksmauet 16

Martina Andersson, 
 Dokksmauet 16

Margrete Ytreland, 
 Støperigata 12

Argyrios Akritidis, 
 Pedersgata 139

Flyfoto, Stavanger Byarkiv, ByStW_042548

Utsnitt fra gjeldene reguleringsplan 2631. Nabolagshagen er innsirklet. En industriepoke ble nylig jevnet med jorden for å gi plass til nye boliger. Dokksmauet og siloene. Bybrua skimtes i 
bakgrunnen.

”

”
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Stavanger Støberi & Doks historie
Nær 90 skip ble bygd ved Stavanger Støberi & Dok i 
Spilderhaugviken som år 1900 var Stavangers største 
arbeidsplass. 

Tekst: Erling Jensen

Grunnlaget for bedriften ble lagt 
allerede i 1854 da Carl Brun flyt-
tet sitt lille verksted og smie fra 
Roaldsøy til Spilderhaugviken. 
Beliggenheten var gunstig, med 
en lun vik og gode havnemulig-
heter.

Ti år senere overtok et større 
interessentselskap, med skipsre-
der Gabriel Adolf Jonasen i spis-
sen verkstedet. Navnet på bedrif-
ten ble Spillerhougs Jernstøberi, 
og nå ble driften utvidet til også 
å omfatte all slags skipsarbeider.

Et konsortium av redere be-
sluttet i 1871 å utvide støberi- og 
verkstedbedriften med en tørr-
dokk. Det ble også bygd en min-
dre slipp, en verkstedbygning, en 
maskinhall og dessuten ballast-
kaier. I 1873 ble bedriften om-
dannet til aksjeselskap, og det nye 
navnet ble Stavanger Støberi & 
Dok AS.

En ny dokk ble bygd i 1879, 
og prisen var hele 140 000 kro-
ner. Tørrdokkene var på 225 og 
295 fot, og kunne motta skip inn-
til 14 fots dybde. Det tekniske ut-
styret var også i orden på det tids-
punktet, og Stavanger Støberi & 
Dok sto nå godt rustet til å bygge 
dampskip. Byens seilskipflåte var 
også i meget sterk vekst, så det 
var derfor fullt kjør ved bedrif-
tens vedlikeholdsavdeling.

Arbeidsforholdene
En av de ansatte fortalte i 1947 om 
arbeidsforholdene ved bedriften i 
1890-årene. Det var på den tiden 
syv forskjellige verksteder: Mas-
kinverksted, kjeleverksted, mo-
dellverksted, møbelsnekkerver k-
sted, kobberslagerverksted, smie 
og støperi. Ved maskinverkstedet 
drev de helst på med bygging av 
dampmaskiner.

Før i tiden var arbeidstiden fra 
kl. 06:00 til kl. 18:00 med en halv 
times frokost- og en halv times 

middagspause. Rundt 1900 var 
lønnen tre kroner dagen, mens 
læreguttene hadde fem øre timen. 
En arbeidsmann gikk som regel 
utkjørt hjem etter elleve timers 
innsats. Og etter en matbit, krøp 
han tidlig til køys etter å ha lest 
avisen. I 1907 ble arbeidsdagen på 
verftet kortet med en time, fra 60 
til 54 timer ukentlig. Arbeidstiden 
var nå fra kl. 07:00 til kl 18:00 på 
hverdagene og fra kl. 07:00 til kl 
12:00 om lørdagene. Det var har-
de løp å være arbeider i de dager.

Men bedriften hadde noe som 
ikke var vanlig, nemlig en be-
driftssykekasse, slik at arbeids-
takerne fikk sykepenger hvis de 
skadet seg under arbeidet eller ble 
syke.

Mange skader
Og skadene var mange. I et doku-
ment fra 1912 finner man mange 
tilfeller hvor glødende jern rant 
over foten. Det samme gjaldt også 
øyeskader og avkappede fingre. 
Bruddskader var også vanlig etter 
fall i dokken. I 1911 ble en person 
drept etter at en kjele eksploder-
te, og en annen person døde etter 
slag i hodet.

Forbruksforeningen Økonom
18. januar 1900 etablerte arbeid-
erne ved verftet Forbruksforenin-
gen Økonom, og primus motor 
var platearbeideren Knud Knud-
sen. Han deltok aktivt i fagfore-
ningsarbeidet og politikken, men 
fremfor alt ivret han for samvirke 
og selvhjelp. »Skulde foreningen 
bli til noget gavn, maatte den faa 
medlemmene bort fra afhængig-
hetsforholdet til handelsmænd-
ene. Man maatte faa dem til at 
spare, saa de hadde noget at falde 
tilbake paa under sygdom eller ar-
beidsløshet,» skrev han.

I starten tok Knudsen seg av 
kassererarbeidet etter en ti-tolv 
timers arbeidsdag på verftet. 
Sammen med de andre styremed-

lemmene var han i tillegg med på 
å veie opp varer, rydde og sette på 
plass på lageret og i butikkhylle-
ne. Alt uten betaling. Felles inn-
kjøp og mye dugnad førte til stort 
utbytte. Det ga gjenlyd i avisene 
og blant handelsmennene i dis-
triktet, da Økonom i 1903 tilba-
kebetalte 20 prosent kjøpeutbytte. 
På årsmøtet reiste jernarbeiderne 
seg i ærbødighet for samvirket 
sitt. Nå var det ingen tvil om at det 
svarte seg å organisere seg som 
forbrukere. Tilslutningen vokste 
sterkt.

Knudsen selv gikk ned i lønn 
da han i 1909 sluttet på støperiet 
og ble ansatt på heltid som for-
retningsfører. Da Økonom senere 
måtte begrense tilgangen på nye 
medlemmer, ble vanskeligstilte 
familier foretrukket. Den popu-
lære presten i St. Johannes kirke, 
Johan Lunde, fikk i første omgang 
ikke bli medlem fordi han tjente 
for godt. Men senere, da Økonom 
fikk lov til å opprette flere filialut-
salg, fikk både han og mange an-
dre bedrestilte bli med i ”folkets 
egen butikk”.

Stavangers største 
arbeidsplass
Verkstedet var vel ansett i ship-
pingkretser og hadde en ganske 
imponerende kapasitet. I den før-
ste 20 års-perioden ble det bygd 
35 dampskip. Av disse ble 17 le-
vert til byens redere. Resten var 
utenbys kontraheringer. Bedrif-
ten var godt ledet og var meget 
konkurransedyktig. Ved århun-
dreskiftet var den byens største 
arbeidsplass med nærmere 500 
ansatte. Totalt ble det bygget nær-
mere 90 skip ved Stavanger Stø-
beri & Dok.

Nedgangskonjunkturen
Manglende avskrivninger frem 
mot 1920 svekket bedriftens øko-
nomiske stilling, og i nedgangs-
konjunkturen som fulgte fikk be-

driften store problemer, selv om 
årene 1923-25 kunne vise til et 
visst oppsving i nybyggingsak-
tiviteten. Ordrene uteble og ar-
beidsstokken ble redusert. I 1919 
var det til sammen ca. 700 ar-
beidere ved Stavanger Støberi & 
Dok, i 1927 rundt 160. De svake 
økonomiske resultatene dette før-
te med seg, gjorde at bedriftens 
bankforbindelse i 1926 overtok 
administrasjonen av verkstedet. 
Stavanger Støberi & Dok var nå i 
en svak økonomisk forfatning.

Den nedgangsbølgen som ram-
met Stavanger bys flåte i 1921 og 
de nærmeste årene fremover, var 
en gjenspeiling av de internasjo-
nale konjunkturene i skipsfarten. 
Selv om skipsfarten ikke spilte 
den samme sentrale rollen i byens 
næringsliv som tidligere, bidro 
krisen i denne næringen til å for-
sterke den generelle økonomiske 
depresjonen. Den satte inn med 
stor tyngde etter krigens høykon-
junktur.

Stavanger Støberi & Doks pro-
blemer var ikke bare av finansi-
ell art. Et problem for verkstedet 
var beliggenheten i Spilderhaug-
viken. Det var svært lite rom for 
utvidelser av verftsområdet på 
grunn av den tette bebyggelsen 
rundt. I miljøet som jobbet for å 
gjenreise norsk skipsbyggings-
industri var det en utbredt opp-
fatning at kun tre-fire verksteder 
kunne omstille seg til stor skips-
bygging. Det var ikke behov for, 
eller ønskelig med flere verft. Det 
var nødvendig med en rasjonali-
sering av norsk skipsbyggings-
industri dersom en gjenreising 
skulle finne sted, og om konkur-
ranseevnen med utlandet skulle 
gjenopprettes. Avisen 1ste Mai 
skrev at gjenreisningen av Rosen-
berg Mekaniske Verksted var en 
nasjonal sak, mens gjenreisnin-
gen av Stavanger Støberi & Dok 
var en lokal sak.

Sammenslåingen
Når komiteen for reorganisering 
av skipsbyggingsindustrien i Sta-
vanger arbeidet for sammenslå-
ing av Rosenberg Mekaniske 
Verksted og Stavanger Støberi & 
Dok, var det ut fra tanken om at 
det ville være det mest rasjonel-
le. Hvis arbeidsforholdene i næ-
ringen skulle stabiliseres, var det 
ikke eksistensberettigelse for mer 
enn ett større moderne verksted 
og skipsbyggeri i byen. For å min-
ske konkurransen og samle kreft-
ene, var det et ønske om større og 
færre enheter. Når det ikke lyk-
tes å selge Rosenberg Mekaniske 
Verksted og siden ikke ble noe 
samarbeid med Aker, ble opp-
merksomheten rettet lokalt.

Slutten
1. desember 1930 opplyste konsul 
C. Middelthon, at komiteen hadde 
”innledet underhandlinger med 
styret for Stavanger Handels- og 
Industribank under offentlig lik-
vidasjon, der står som Stavan-
ger Støberi & Doks hovedkredi-
tor.» Forhandlingene endte med 
at Rosenberg Mekaniske Verk-
sted overtok Stavanger Støberi & 
Dok med bygninger og inventar 
for 300 000 kroner. Det meste av 
maskiner og utstyr ved Stavanger 
Støberi & Dok ble flyttet til Buøy.

En viss virksomhet ble riktig-
nok opprettholdt i Spilderhaugvi-
ken. Metallstøperiet og surstoff-
anlegget ble inntil videre drevet 
videre, og Stavanger Støberi & 
Dok fungerte som en egen av-
deling i det nye selskapet. Tyng-
depunktet i selskapet lå imidler-
tid selvfølgelig på Buøy, og en 
rekke funksjonærer og arbeidere 
ved Stavanger Støberi & Dok ble 
overført til Rosenberg Mekaniske 
Verksted.

Det ble bygd nærmere 90 skip 
ved Stavanger Støberi & Dok.

Flyfoto av tidligere Stavanger Støberi & Dok mot Kjelvene og Johanneskirken. Viser Spilderhaugviken og 
Spilderhaug. Stavanger Blikktrykkeri øverst til venstre. Dokk nr 2 nederst til venstre i bildet og dokk nr 1 rett fram. 
Begge er tørrdokker, basseng som kunne tømmes for vann, vanligvis ved hjelp av porter og pumper, slik at skip kunne 
ettersees eller repareres under vannlinjen. Dokksmauet og Pedersgata til høyre for Dokk 1. Norsk Hammerverk 
overtok eiendommen i 1948. Senere Norsk Stål. Widerøes flyfotosamling/Stavanger Byarkiv 1952.

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.
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Nyparken lages i ekspressfart! 
Vi beklager Pasha at vi 
skrev Sasha i tittelen i 

forrige avis!

– Smak disse tomatene fra 
Randaberg 
– Disse svære flotte tomatene 
kommer fra Randaberg og 
sitronene fra Spania, sier Gadi 
Topkara  fra Anatolia Import i 
Pedersgata. –Vi har godt utvalg 
i halal slaktet kjøtt fra Nortura 
på Forus og både norske kunder 
og kunder med røtter fra hele 
verden.  

Området mellom Nytorget 
og Brødregata omarbeides 
til midlertidig park – lom
mepark  møteplass med 
ekspressfart!  

-I forrige uke fikk vi dispensa-
sjon fra kommunen og nå er vi i 
gang! Natur- og Idrettsservice og 
flere entreprenører jobber hardt 
for å få det meste på plass før lør-
dag 3. juni. For da arrangeres det 
Musikkfest bl.a. på Nytorget, sier 
prosjektutvikler Fieke Verschu-
eren fra Stavanger utvikling KF. 
Foretaket har ansvar for å utvi-
kle Nytorget og dermed også for å 
gjøre området bedre inntil fremti-
dig utbygging avklares. 

– Vi har opplevd at mange hjer-
ter banker varmt for Nytorget og 
har fått gode innspill fra bl.a. Me-
tropolis, Internasjonal Kulturka-
fé, Arkitekter uten grenser, Roga-
land kunstsenter, Stavanger sen-

trum med mange flere. Gode ide-
er fikk vi også fra alle som deltok 
på den organiserte ryddeaksjonen 
i regi av Storhaug frivilligsentral i 
april, sier Fieke. 

– Robert Paal, fra Alliance ar-
kitekter, har laget en plan for Ny-
parken. Det var veldig kjekt å få 
så mange positive tilbakemeldin-
ger på den planen! Vi hadde som 
ambisjon å få hele det disponible 
området klart i neste uke. Det går 
ikke. Men så har vi en liten plan 
for dugnad som skal skje i uke 24. 
Vi slår ut armene og ønsker alle 
som har et bankende hjerte for 
Nytorget hjertelig velkommen til 
dugnad! 

Hvordan organiseres dugnaden? 
–Robert Paal skal være koordina-
tor på «byggeplassen» og vi skal 
sørge for at alle objekter, beplant-
ning, maling, materialer og verk-
tøy er på plass sånn at det blir litt 
kjekt å være med. Mange hjel-

per til med hver sin bit i dugna-
den. Internasjonal kulturkafé og 
Metropolis hjelper til med cate-
ring, dvs mat og drikke til dem 
som deltar. Metropolis arrangerer 
en workshop med gatekunst på 
kunstvegg. Internasjonal Kultur-
kafé skal oppfordre alle sine in-
ternasjonale organisasjoner til å 
delta. Frivilligsentralen lager fly-
ers, facebookevent og informerer 
beboere og organisasjoner i nær-
området. Andre skaffer utstyr, 
sørger for lagring av utstyr osv, 
sier Fieke Verschueren. 

Hva skal gjøres? 
– Vi skal male mobile plantekas-
ser, rastebord og benker. Instal-
lere benker. Plante i plantekas-
ser. Vi vet at Rosenkildehaven Vel 
nylig har gjort noe lignende i sitt 
område. De er hjertelig velkom-
men til å dele sine erfaringer og 
bidra her også! 

Når blir det dugnad?  
– Onsdag 14. og torsdag 15. juni 
fra klokka 16 til 19 skal det males 
plantekasser, rastebord og ben-
ker. Lørdag 17. juni fra klokka 11 
til 15 skal det plantes i kasser og 
festes benker. 
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Nyparken lages i ekspressfart! 
Piren - pub og forlag 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 1800tallet og fram 
til i dag.

Kr 250,-

Et levd rockeliv
Boken om Mannaen, Pedersgata og Stavangerrocken. 
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

– Øl er en tusen år gam
mel tradisjon og utgjør en 
del av vår kulturarv. Men 
jeg kjente på å drive med 
mer enn det. I pubens regi 
ble det etterhvert også et 
forlag, sier Tore Tjemsland. 

– Vi utgir både lokale bøker og 
musikk CDer. Vi er så heldige at 
mange gode musikere er innom 
oss. Og mange andre fantasifulle 
folk som idémakere og forfattere.

Lokale musikere elsker å spille 
hos oss. Vårt publikum ser fram 
til å høre dem spille sine favoritt-
låter, danse etter rytmene deres 
og synge med dem. Vi som an-
satte føler oss priviligerte som får 
lov å jobbe midt oppi alt dette og 
ta del i det.

Det gikk ikke lang tid fra vi 
startet opp til vi måtte i gang med 
en musikk CD. Ole Franc Olsen, 
Olemann, -oppvokst i Pedersga-
ta, kun få meter fra puben, had-
de laget en egen sang om Piren 
Pub, dens mennesker og miljø – 
ble spurt om å gjøre en innsats og 
han stilte velvillig opp. Det ble en 
live-innspilling, tatt opp den før-
ste 17. mai-en vi hadde åpent. 

Senere har Anders Bru og In-
ge Ullenes bidratt med live opp-
tak fra sine T-dans konserter. An-
dres, Inge og Olemann er allerede 
i gang med en ny CD, med alt fra 
fine, rolige ballader til hurtigere 
musikksjanger, som vil bli gitt ut i 
Pirens regi. Det er allerede gitt ut 
et spor fra den kommende CDen. 
Vi er spente på det endelige pro-
duktet.

Ideen om en bok om rockear-
tist Magne ’Mannaen’ Høyland 
fra Pedersgata kom fra Johnny 
Emanuelsen. Etter oppdrag fra 
Johnny ble boka skrevet av Øy-
vind Ellingsen og kom ut på Pi-
ren forlag høsten 2015. Mannaen 
var frontfigur i band som Nurk 
Twins, Asfalt og Wasaband, har 
hatt roller i flere filmar og front-
figur i Dickensbandet i mange år.

Erling Jensen har stor lokal-
historisk kompetanse og vi selger 
hans selvbiografiske roman Char-
les om oppvekst på sekstitallet 
bl.a. på Midjord og i Arbeidergata. 

Og i fjor skrev Erling på opp-
drag fra oss boka Verket – fra seil 
til presse. Boka gir et innblikk i 
hvordan forholdene var på Verket 
fra slutten av 1800-tallet og frem 
til i dag og inneholder både gamle 
sort/hvitt-bilder og nyere farge-

bilder. Den handler om Jorenhol-
men, Fiskepiren og Verksgata, 
sentrale områder allerede før For-
staden ble innlemmet i Stavanger 
i 1848.

Hva mer vil du fortelle på livet på 
Piren?
– Akkurat nå er vi engasjert i 
 lokal historie fra siste verdens-
krig. Historiker og forfatter Jan 
Magne Arntsen har fattet inter-
esse for noen lokale krigshelter 
fra Pedersgata, Spilderhauggata, 
Risbakken og Storhaug som nep-
pe før har fått sin historie fortalt 
på en ordentlig måte. Dette er lo-
kalhistorie som Piren ønsker skal 
komme fram for våre etterkom-
mere.

Livet på Piren preges først og 
fremst av en stor hjertevarme. 
Kundene og personalet kjenner 
hverandre godt og det er stor om-
sorg for hverandre. Du føler deg 
velkommen når du kommer inn i 
puben og det er sjelden noen som 
lager bråk. Hvis noen lager bråk 
er det lenge til neste gang ved-
kommende er velkommen inn. Vi 
liker best at alle koser seg, at vi tar 
vare på hverandre og viser men-
neskelig omsorg, sier Tore Tjems-
land.

Tore Tjemsland 
med lokale bøker 
og lokal musikk 
foran Piren pub på 
Verket.
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100 år med kolonihager

Stavanger satset stort og anla til-
sammen 600 kolonihage-parseller 
i 1916 og 1917. Landbruksjord ble 
stykket opp i små utleieparseller 
for å gi familier mulighet til mat-
auk under 1. verdenskrig.

Kommunen bidro både med 
oppkjøp av store jordeiendommer 
og tilskudd til opparbeidelse. Ha-
geeierne etablerte seg i forenin-
ger som organiserte fellestiltak og 
drift. Det utviklet seg etter hvert 
en egen kolonihagekultur, med 
faste dugnadsordninger, forvalt-
ning av fellesarealet, utveksling 
av planter, avling og tjenester. De 
første årene ble det først og fremst 
dyrket poteter og grønnsaker samt 
bærbusker og frukttrær.

Rosendal og Ramsvik 
kolonihage
– Ved plantingen av dette blom-
strende søylekirsebærtreet mar-
kerer vi hagens 100 års dag, sa 
Torill Marcusson som er leder for 
Rosendal & Ramsvik kolonihage. 
-Hagen blei stifta 13. mai 2017. 
Da hørte Sletten og Midjord til 
hagen. I 1920 bestemte kommu-
nen at det skulle bygges kommu-
nale boliger på de områdene, og 
som erstatning kjøpte kommunen 
gården Rosendal. Så mye som 
det bygges nå vil det i all fram-
tid være stort behov for helsebrin-
gende fritidstilbud for mennesker 
i alle aldre. 

Strømvik kolonihage
Stavanger kommune kjøpte i 1911 
Strømvik gård av Thomas Mid-
delthon for 30 000 kroner. Histo-
rien forteller også at det tidligere 
lå en villa her eid av en ”mektig 
kaptein”. Kolonihagen ble oppret-
tet 17. april 1916 i et gammelt, vak-
kert kulturlandskap. Fjellskren-
tene ble på slutten av 1800-tallet 
dekket med store mengder balla-
stjord fra seilskuter. 

Stavanger byleksikon 2008/
erlingjensen.net

Kolonihagene er åpne for alle 
fra 1. april til 30. september. 
Kafé hver søndag.

Å ha kolonihage gir en unik mulighet til å dyrke blomster og nyttevek
ster. Fellesarealene er som frodige parker,  grønne oaser for rekreasjon 
og åpne for alle i sommersesongen . Vi er så heldige på Storhaug. Både 

Rosendal & Ramsvik og Strømvik kolonihager holder til her. I år feires de 
første hundre kolonihageår med flotte arrangement – mange av dem 
åpne for alle interesserte.

Dugnad i Ramsvik og Rosendal kolonihage 23. mai 1976. Rogalands Avis/Stavanger byarkiv.

Lørdag 20. mai ble søylekirsebærtreet plantet.

På vei til folketoget. Foto: Øyvind Hagen. Foto: Torill Marcusson Delte ut roser i folketoget. Foto: Torill Marcusson

Folketoget i Pedersgata. Foto: Øyvind Hagen Foto: Torill Marcusson Kjell Jensen og Anne Birgit Syrtveit fra Strømvik kolonihage.
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La oss hjelpe deg med maten!
Diverse kaker fra kr 350,-

Smørbrød kr   25,-

Enkle varmretter

Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.

St. Petri Aldershjem, Erichstrupsgt. 19, 4012 Stavanger 

Tlf. 51 53 57 67

 

 

Christian

Herbjørn

Cecilie

Christina

Bjarne

Kristian Kjartan

Berit

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

Tlf.: 51 91 10 70 
hele døgnet

Lagårdsveien 17,  
4010 Stavanger

Les mer på:  
www.obed.no

i mer enn 77 år

Liv  
Christence

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

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

B. Hodnefjell A/S
Aut. Rørleggerforretning 

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

rorlegger@bhodnefjell.no

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

 

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

På Ramsvig tirsdag, torsdag og fredag
Følg meg på facebook

JORUNN KARIN 920 82 390

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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1000 nye gatetrær? Mer om planen
Sammenhengen mellom 
mangelen på grønne gater 
og levekårsutfordringer er 
spesielt tydelig i nordøstre 
del av Storhaug.  

 Verven og Badedammen beskri-
ves som et område sterkt preget 
av historisk industri i kontrast 
med høymoderne utvikling, store 
klasseskiller og utfordringer med 
levekår.  

 I mulighetsstudien, som he-
ter Storhaug gatetrær, foreslås 
å vitalisere gater under bybrua, i 
Varmen og i tillegg lage koblinger 
opp mot øvre Storhaug, sentrum 
og Emmausområdet.  

I Haugesundsgata kan dobbel 
trerekke gi trygghet. Den sterkt 
trafikkerte gata lager i dag en bar-
riere mellom nedre og øvre Stor-
haug. 

 – Bydelens gater ble nøye 
saumfart gjennom kart, fly- og 
gatebilder samt mange, mange 
sykkelturer, forteller Martina An-
dersson fra Alliance arkitekter AS. 
-Dette er en plan for hvilke trær 
som kan plantes i hvilke gater. Og 
en plan som viser sammenhenger 
mellom snarveier, sykkelnett, bi-
gater, turstier osv. 

 

Hva gjorde mest inntrykk på alle 
sykkelturene? 
 – At folk jeg traff var så utrolig 
hyggelige og hjelpsomme. At det 
er lite grønt, lange gateløp og få 
eller små private hager. Det gir til 
sammen færre grønne områder 
enn andre bydeler.  

Bakgrunn 
I 2012 vedtok Stavanger bystyre 
at 600 trær skulle plantes i by-
gatene som del av at områdeløft 
for Storhaug. I februar 2013 del-
tok 70 beboere på et åpent møte. 
Resultatet ble rapporten som 
heter Beboernes forslag til fel-
les uterom i Storhaug bydel. Park 
og vei har fått utarbeidet en rap-
port og en liste over alle gatene 
på Storhaug hvor det kan være 
mulig å plante trær. Mulighets-
studien, Storhaug gatetrær, er la-
get av Alliance arkitekter AS. Rap-
porten ble behandlet av Storhaug 
bydelsutvalg og generelt omtalt i 
Storhaug bydelsavis i februar. De-
lområde 1 ble presentert i bydels-
avisa i april. Delområde 2 presen-
teres i denne avis og delområde 3 
i neste avis. Snart kommer en po-
litisk sak om planting av trær på 
Storhaug til behandling.

– Flere store trær i private hager vil også gi en grønnere bydel, foreslår Martna Andersson fra Alliance arkitekter AS. 
– Jeg tenker at også bedrifter, butikker, barnehager og sykehjem kunne hatt plass til flere trær. At det kunne blitt delt 
ut gratis trær sammen med veiledning og plantehjelp i områder som trenger det mest?  

Delområde 2 – Øvre Storhaug og sentrum

STORHAUG GATETRÆR | Mulighetsstudie | 07.07.2016
Alliance arkitekter AS, Ryfylkegata 22, 4014 Stavanger, tlf 22 36 40 44, www.allark.no, Org. nr. 988 437 433 MVA

DELOMRÅDE 2
Område med sterkt behov for bedre levekår. Særskilt fokus på å vitalisere 
gater under Bybrua, i tillegg til koblinger til nordøstskråningen mot Øvre 
Storhaug og langs vannkanten rundt Badedammen.

Gater med serskilt behov for tiltak

Støperigata
STRUKTURERENDE MILJØGATE
Eksisterende plantebed rundt Dokks-
mauet og Pedersgate mangler trær. 
Det foreslås innplanting av kirsebær i 
Støperigata og lind i Pedersgata.

Verven / Badedammen
BOLIGGATE MED BEHOV FOR TILTAK
Trerekke kan innpasses i fortau for å 
myke opp døde fasader.

Haugesundsgate
STRUKTURERENDE MILJØGATE
Sterkt trafi kkert gate som lager en bar-
riere mellom nedre og øvre Storhaug. 
Dobbel trerekke kan bidra til en tryg-
gere og bedre gate. Trær kan innpasses 
i eksisterende fortau

Øvre Banegata
BOLIGGATE MED BEHOV FOR TILTAK
Trær kan innpasses i fortau og i ek-
sisterende plantebed på lekeplass 
under Bybrua.

Ryfylkegata
STRUKTURERENDE MILJØGATE
Torgplass mellom Ryfylkegata og Ler-
vigsveien kan enkelt få trær i eksisteren-
de plantefelt. Det foreslås kirsebær for 
å markere at det er en plass.

Harald Hårfagres gate
STRUKTURERENDE MILJØGATE 
Viktig strukturgate. Mangler trær noen 
plasser, som bør vurderes innpasset i 
fortau.

Johannesgate
BOLIGGATE MED BEHOV FOR TILTAK
Eksempel på gate i viktig område, med 
stort behov av tiltak. Gaten kan få et 
nytt grønnere gatesnitt med bredere 
fortauskant for å innpasse trær.

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 for 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

TEGNFORKLARING

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

Øvre Banegate.
I plantebed til lekeplass under bru

Spilderhauggata
Trær i utvidet fortau 
ved kryss. 

Støperigata
Eksisterende plantebed i gaten (Trær 
blir overkjørt?) Trenger god beskyttelse!

Pedersgate
Eksisterende plantebed i gaten mot kryss 
i Støperigata og Vindmøllebakken (Trær 
blir overkjørt?) Trenger god beskyttelse! 
1 svenskeasal skiftes ut til Lind.

Støperigata.
Plantefelt i Støperigata vurderes for 
trær og busker.

Ryfylkegata
Torgplass trenger ny beplanting; både 
busker og trær. Plass til ca 5 trær

Kvitsøygata
Nyopparbeidet del mangler gatetrær. 
Godt om plass i bred fortau.

Siriskjeret / Ryfylkegata
Langs fortauskanter i fremtidlig park

Breivikveien
I gressplen (3 lønnetrær)

Sirirskjeret
I eksisterende fortau.

Rennesøygata. 
I eksisterende fortau.

Haugesundsgata. 
Trær innpasses i eksisterende 
fortau på nordsiden.



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.

Ved ønske om visning, ta kontakt eller sjekk hjemmesidene for visningstider.

Kontakt prosjektselger:
Tone Ulvik Johnsen, tlf. 992 58 240/ tone.ulvik.johnsen@obos.no
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Nyt turen og utsikten fra Varden

BERGELAND
LEVEKÅRSLØFT PÅ HJUL

KOM INNOM CAMPINGVOGNEN 
TORSDAGER  KL 16.00 - 18.00

VI ØNSKER Å VITE HVORDAN DET ER Å BO 
PÅ STORHAUG.

HVA ER BRA? HVA ER MINDRE BRA? 
OG HVORDAN KAN DET BLI BEDRE?

FØLG LEVEKÅRSLØFT PÅ HJUL PÅ FACEBOOK
https://www.facebook.com/Levekårsløftet-på-hjul-1012373468835925/

www.lufteturen.no

LEV LIVET
LOKALT!

LufteturenSTORHAUG                FOR KIDS

www.lufteturen.no

Campingvogna står på Vår Frues plass. Torsdag 1. juni treffer du representanter fra Storhaug bydelsutvalg. 
Torsdag 8. juni er byantikvaren med i vogna. Torsdag 15. juni treffer du Storhaug frivilligsentral og kommunens 
miljøavdeling.

Alt for barna på Tou Scene lørdag 20. mai 

Slakkliner med Slakkfisk Alle foto Barnas dag: Inge Schreuder-Lindløv. Konsert med St Johannes-sangerne i Maskinhallen.Sjonglering med Flaks på Scene 1.

ØST har startet arbeidet med en helt ny uteservering på området mot Tou Scene.

Stavanger Natur og Iderettsservice har ryddet mer skog på Varden, og nå kan vi igjen se utover Hillevåg.

og servering med utsikt på Øst
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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 09001900.  
Mandag – Lørdag.  
Tlf: 450 37 469 
Mail: irenm@online.no  
Ryfylkegt. 13 – 2 etg.  
– 4014 Stavanger. Normannsgt. 38  4014 Stavanger  Tlf.: 51 89 01 56  51 89 01 54

Stavangers 
eldste bakeri og 

konditori

Etablert 1899
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5°Øst
Her finner du det nye konditoriet på 
Storhaug 

Gode kaker og bakverk

Kom innom for en god kopp kaffe

Prøv vår softis med masse spennende strø 
fra Henig Olsen

Åpningstider
Mandagfredag 08:0017:00
Lørdag:  09:0016:00
Søndag:  10:0015:00 

Langøy 19. og 20. august

Yogafestival
med fokus på natur, bærekraft, integrering og samvær 
– Som en videreføring av 
Stavanger Yogafestival vil 
vi i sommer forsøke å ska
pe magi på Langøy. Vi la
ger et familie arrangement 
for unge, gamle, og alle 
inni mellom, til å samles til 
dugnad for Love and hope, 
forteller Siv Havik.

Siv Havik driver et donasjonsba-
sert yogastudio og en yogafestival 
som begge holder til i Normanns-
gata 24. -Eventuelt overskudd fra 
sommerens Langøyfestival vil gå 
til Love & Hope (fri barn fra bar-
nesexslaveriet) og sultkatastrofen 
i Afrika, sier Siv.

Fortell om festivalen – hva skal 
skje?
– Vi skal ha fokus på natur, bære-
kraft, integrering og samvær. De 
nære tingene, forteller Siv. -Det 
vil være yogatimer, foredrag om 
Langøys natur og dyreliv. Folk 
fra Sea sick fish-prosjektet skal 
holde foredrag om havets helse. 
Det blir sjonglering, massasjetelt, 
workhops med terapeutisk maling 
og mye fokus på matsvinn. Kok-
ker fra ulike restauranter i byen 
stiller opp for å lage herlig mat! 
Med på laget så langt har vi Re-
naa, Gaffel og Karaffel, Harry 
pepper, Thai Nong Kai med flere. 
Vi skal kun bruke mat som van-
ligvis kasseres fra but-ikkene.

Sangere og låtskrivere som vil 
opptre er bl.a. Maria Toresen, Ro-
ar Kopperstad, Mareike Wang, 

Hanne Vasshus, Karoline Larm 
og Olav Larsen. Det blir impro-
teater for voksne og barn, even-
tyrsti, kanoer og padling med Sta-
vanger kajakkklubb. Slakkfisk ar-
rangerer slakklinegåing.

Dette blir en magisk liten perle 
av en sommerfestival, på en liten 
øy uten biler og veier og så er det 
rusfritt. Vi selger få billetter til 
festivalen, så vi foreslår at folk er 
tidlig ute for å skaffe seg billetter. 
Vi starter klokka 10 om morgenen 
både lørdag og søndag og holder 
på til rundt halv ni-ni om kvelden. 
Velkommen skal du være, sier Siv 
Havik.

St. Hans feiring ved  
Tou Scene

– Fredag 23. juni blir det 
bålbrenning på sjøsiden av 
Tou Scene med servering 
av mat og drikke. Vi tilbyr 
egen grillsone for de som 
ønsker å grille medbrakt. 

Arrangementet starter 
klokka 16 og bålet  tennes 
klokka 18, men blir dess
verre avlyst om været 
skulle bli for dårlig, sier 
prosjektkoordinator på 
Tou Scene Mari Rossavik. 

– Det beste er om alle 
går eller sykler, det 
er færre disponible 
parkeringsplasser enn 
vanlig pga byggearbeider.

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
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier!

Eit hjarte fylt av 
kjærleik
– urframføring i Varden kirke

Varden kirke var fullsatt 14. mai da et jazzensemble 
bestående av proffesjonelle jazzmusikere og et prosjekt
kor fra Storhaug framførte ei messe basert på musikk av 
Eivind One Pedersen og tekster av Tor Moen Tønnessen.

– Dette var en 
fin opplevelse 
for bydelen, 
sier Henning 
Rød Haugland 
en av initia-
tivtakerne til 
musikk-mes-
sa. Vi håper at 
Varden kirke 
kan bli et sted 
der vi kan in-
vitere lokal-
befolkningen 
til kunstneris-
ke opplevelser 
framført av så 
vel egne krefter som inviterte ar-
tister.

Eivind One Pedersen var en 
landskjent jazzmusiker og orga-
nist som vokste opp som nabo til 
Varden kirke. Han var også aktiv 
i ungdomsmiljøet i Varden og St. 
Johannes menigheter. I begynnel-
sen av dette århundre laget han 
musikken til ei messe basert på 
jazzmusikk, og han utfordret den 
lokale presten og artisten Tor Mo-
en Tønnesen til å skrive tekstene 
til denne messa.

– Musikken og tekstene er in-
spirert av en bønn skrevet av den 
tidligere generalsekretæren i FN, 
Dag Hammarskjøld, sier Tor Mo-
en Tønnessen. -Min venn Eivind 
produserte musikken fra 2002 og 
utover og han utfordret meg til å 
skrive tekster. Det ble aldri til at 
vi ble ferdige til å framføre denne 
musikkmessa før han døde, men 
jeg håpet at vi en gang skulle få 
det til. – Da Varden menighet i 
2015 ansatte en organist som selv 
er aktiv jazzmusiker, Henning 
Rød Haugland, gikk det ikke len-
ge før han tok initiativ til et sam-
arbeid med organist Edgar Han-
sen i St. Johannes kirke for å se 
om det var mulig å sette opp den-
ne messa på Storhaug, sier Tor.

– Begge organistene tente på 
ideen og ønsket at dette prosjek-
tet skulle urframføres i det loka-
le miljø der produsentene vokste 
opp. Henning trommet sammen 
et profesjonelt orkester beståen-

de av kjente 
jazzmusikere 
fra distriktet, 
mens Edgar 
laget korar-
rangementer 
av tekstene og 
organiserte et 
lokalt prosjekt-
kor for anled-
ningen.
–  Hva er det i 
Dag Hammar-
skjølds bønn 
som har 
inspirert deg 
til å skrive 

tekstene til denne messa?
– Det var Eivin One som kom 

med bønnen av Hammarskjöld, 
og den grep meg umiddelbart. 
Bønnen har en enkelhet og dyb-
de, som gjør at jeg forstår at Ham-
marskjöld etter sin død er blitt 
regnet som kristen mystiker.
–  Hvorfor skrev du denne messa 
på nynorsk?
– Opprinnelig ble messen skrevet 
til Eivin One sin arbeidsplass på 
Riska. Og han gav meg bønnen 
på nynorsk. Bønnen står på bok-
mål i vår nye salmebok. Jeg likte 
nynorsk her.

Blant de som var i Varden kir-
ke denne søndagen var det man-
ge venner til de to produsentene 
i tillegg til flere fra de nærmeste 
familiene. De gledet seg sammen 
med resten av menighetene over 
at denne urframføringen kunne 
finne sted på Storhaug. Og som 
det ble sagt i kirka kan det godt 
tenkes at hele eller deler av denne 
messa vil bli satt opp på ny i en av 
bydelens kirker.

– Vi har denne våren hatt flere 
musikalske oppsettinger med vå-
re lokale kor og egne ansatte. Men 
lørdag 21. oktober, i forbindelse 
med 50-års jubileet til Varden kir-
ke, inviterer vi til stort kunstne-
risk gjestebud i kirka vår der både 
egne krefter og lokale kunstnere 
vil opptre. Så følg med på annon-
seringen og sett av kvelden, av-
slutter Henning Rød Haugland.

Ragnar Fiskå

Organist Edgar Hansen dirigerer kor og orkester foran en fullsatt Varden 
kirke.

Arild Hoem på saxofon, Tor Moen 
Tønnessen perkusjon og Marius 
Munthe-Kaas slagverk.
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Lorem ipsum17.juni: Konsert:  
UFLAKKS sommerfest 
 
18.juni: Marked:  
Sommermarked 
 
23.juni: Familie:  
St.Hans feiring  
på Tou Scene 
 
01.juli: Konsert / Klubb:  
Tou Scene Klubb & FLC:  
Shady Night 
 

19-22-juli: Festival:  
Spiselige byfest  
i Østre bydel 
 
06.august: Konsert:  
Ziggy Alberts 
 
18.august: Konsert:  
Darius + WNDR 
 
19.august: Festival: 
Storhaugfestivalen 
 
29.september: Konsert:  
Mari Boine 

Sommer på Tou Scene

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+! 

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

 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

Vi på Bergeland Videregående Skole, 
Arbeidstrening jobber blant annet for 
tiden med å produsere flotte produkter til 
sommerkafeen på Sørnes. Torsdag 8. Juni 
blir det salg av både tacosuppe, kaffe og 
kaker, samt salg av hageheller, hagepynt, 
sommerblomster/ friske urter, stylter med mer.
Ta turen til Sørnestunet 11, (Storhaug ridesko-
le), vi gleder oss til å se deg!

Elever ved Arbeidstrening, Bergeland 
videregående.

Sommerkafe på SørnestunetDr. Sven Oftedal, 1930-tallet
Jeg skriver biografi om Sven Of-
tedal som hadde legekontor ved 
«Sven Oftedals plass» på Stor-
haug. Utfordringen er å finne inn-
byggere og informasjon fra den 
tiden, 1932-1941, som hadde kon-
takt med legekontoret. 

Thor Geir Harestad, 
Randaberg.

 
Kontakt. e-adresse:  
tho-g-h@online.no,  

telefon: 5141.8343 eller 
 mobil: 4750.1614

Småjobbsentralen åpner mandag 
26. juni og vil være åpen til 
1.august i år.  
Timepris kroner 85,.

Kort fortalt: du må være mellom 
13  17 år for å melde deg som 
arbeidstaker. Slik det virker er at 
du må møte opp den dagen du 
ønsker å arbeide kl 8.30 slik at du 
blir med i loddtrekning av jobb.

Det er bare å møte opp i dette 
tidspunktet (mandag – fredag). 
Christian og Cathrine  
tlf 51 91 38 45. 
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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

Hipp hurra for sommeren som straks er her!  Vi er i sommer
avslutningenes periode. Det roer seg på bydelshuset, og vi har ordinær 

drift ut uke 25, og stenger deretter huset for sommeren. Vi sier nå 
adjø til IL Brodds etterskoletidsordning (FFO) og gratulerer dem med 

et nytt flott klubbhus. Grupper som ønsker å være faste brukere av 
bydelshuset fra høsten av må søke snarest, da oversikten over disse 
helst skal være på plass før sommerferien starter. Kontakt oss! Besøk 

også vår facebookside: Midjord bydelshus. Eller dere kan gå rett til 
www.ungistavanger.no for mer info om huset og utleie. Her ligger også 
kalenderen og vårt elektroniske bookingskjema. Vi følger skoleåret og 

har full drift igjen fra uke 33/34. Riktig god sommer til dere alle!

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
Sommer i Stavanger by!

Da er det snart sommerferie og slutt på klubb for dette semesteret. 
Vi vil avsluttet klubbkveldene våre med meksikansk aften, sommerfest, 
grilling og masse uteaktiviteter, så lenge det er vær til det. Vi skal også 
ha bordtennisturnering i samarbeid med Uteseksjonen og St. Svithun 

siste uken før sommerferie.  
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

Tur hver torsdag i hele sommer!
Tur hver torsdag klokka 11 – vi møtes ved Østkanten motorbåt
forening i båthavna i Breivig. For å være med på tur er det ingen 
aldersgrense! Blir du med? Pakk gjerne med kaffi og ei skjeva så 
legge me inn ein pause og tar ein goe drøs, sier Målfrid Østerhus.

Utetrening som passer for alle 
Vi har plass til flere! Et tilbud for folk flest, for helt vanlige 
storhaugbeboere som vil komme i bedre form. Ikke vanskelig og 
ikke slitsomt. Vi har det kjekt og løye og kjenner på gleden over å 
bevege oss i frisk luft, sier fysioterapeut Martin Hofstad Leren fra 
Frisklivssentralen. Vi møtes ved bydelshuset og så beveger vi oss! 
Rett i nærheten er det romslige plener og grusbane som innbyr 
til aktivitet og bevegelse. Alle kan være med – ingen påmelding. 
Gratis utetrening hver tirsdag kl 10.3011.30. 
Stengt i juli.

Les mer på vår facebookside Storhaug frivilligsentral

Ta kontakt på tlf 90 71 39 92 
eller på epost  
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!

FASTE AKTIVITETER
Mandag: Trim, Glasskunst, Spikkegruppe og Åpent verksted 
Tirsdag:  Rank og Glad, Spikkegruppe og bingo (partallsuke) 

Maskemyldring første tirsdag i mnd.
Onsdag: Boccia og trearbeidsgruppe 
Torsdag: Rank og Glad, Åpent verksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge 

KURS TIL HØST: 
Glasskunst  Nybegynner tirsdager kl. 10.30 – 13.30 
Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl. 09.10 – 10.10.  
Klippekort (15 klipp) kr. 1125,
Treskjæringskurs på onsdager kl. 09.00 – 13.00  
Start: 6. september. Kr. 1500, for 8 ganger 
Malekurs på torsdager kl. 11.00– 14.00. Start: 14. september  
Kr. 1500, for 10 ganger 

Brikkevevingskurs 
Lefsebaking, pilfletting, filting, toving og annet settes opp ved 
interesse! 

NESTE MASKEMYLDRING:
TIRSDAG 5. september kl. 14.00   
Kom innom og hent eller be om å få tilsendt brosjyre!  

Høstmarked lørdag 30. september! 
Vi ønsker å få til et marked i den flotte hagen vår, med forskjellige 
aktører innen brukskunst og håndverk. I den anledning vil vi 
gjerne at interesserte tar kontakt, for å bli med.  

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 7. juni kl 19
på Bergeland bydelssenter
Bilder fra torjå og østøve
ved Axel Leversen
Onsdag 13. september 
Kl. 19.00 Bergeland 
Bydelssenter:
Foredrag ved Engwall Phar
Iversen: «Mirakelbrødre & 
klosterjomfruer»
Onsdag 18. oktober 
Kl. 19.00 på St. Johannes 
menighetshus
Storhaug Historielag i sam-
arbeid med St. Johannes 
menighet:
Foredrag ved Gunnar Roal
kvam: «En gammel skole full 
av nytt. Nylund skole 100 år.
I tillegg: sangeren Rønnaug 
Bakke synger skolesanger.
Det vil bli servert mat. 
Inngangspenger for alle: 
kr. 100,
Onsdag 15. november 
Kl. 19.00 Bergeland 
Bydelssenter:
Foredrag ved Gunnar 
Roalkvam: «Halvor (Hasiv) 
Sivertsen. Presentasjon av 
bok om en av bydelens store 
sønner»
Musikalsk innslag ved Øyvind 
Watland.

Sommermarked – søndag 18. juni
Tou Scene sitt  
legendariske marked 
fylt med design,  
redesign, kunst 
håndtverk, smykker,  
kunst, secondhand/ 
vintage klær, retro  
møbler/interiør.  
Markedet arrangeres  
i Ølhallene. 

Musikkfest 
Lørdag 3. juni 
150 gratis konserter på  
11 scener 
Dagsarrangement på Ny
torget, Arneageren, Pizza28, 
 Hanekam, Bøker & Børst, 
Bypaviljongen, Kolumbus, 
Geriljakonserter, Skagen
kaien/Vågen 
Kveldsarrangement  
(18 års grense) på Tou Scene: 
Scene 1, Scene 2, Maskin
hallen, Teltet

Vil du være med på 
Markedsdag lørdag  
30 september?
Vi vil gjerne få til en markeds
dag for både voksne og 
barn. Vi har ideer om ansikts
maling, barnebokforfattere 
og lokale hobbykunstnerne. 
Og andre spennende ting 
som foregår i bydelen, for 
 eksempel mat, organisasjo
ner som har noe å formidle 
og campingvognen med 
leve kårsløftet. Vi tenker å 
starte med et lite og kose
lig marked med varierte inn
slag inklusiv våre egne varer. 
 Dersom noen er interesserte, 
kan de henvende seg til oss 
på Bergeland Bydelssenter,  
tlf. 948 22 653 og 51 91 43 40. 
Epost: bergeland.bydelssen-
ter@stavanger.kommune.no



URMAKER THORBJØRNSEN
U R M A K E R E N  P Å  N Y T O R G E T

ANNO 1903

Nytorget 12 - 4013 Stavanger 
Tlf. 51 52 07 66 

www.urmaker.no - instagram:@tomllchr 


