
NR 4 – AUGUST 2011  –  23. ÅRGANG

Lise

Valget

Hasiv er død

Setter grenser før de 
pårørende selv blir syke
   
   side 3

Stemmerett fra 16 år
       
    side 4

Unge kandidater

   side 6 

Valgfakta og bydels-
kandidater

       side 10 og 11

Takk for Badedammen!

  

  side 12

STAVANGER: 
Verksgt. 17

4013 Stavanger 
Tlf.: 51 89 31 90 

Faks: 51 89 31 99 

SANDNES: 
Oalsgt. 50

4319 SANDNES 
Tlf.: 51 66 44 11 

Faks: 51 66 36 75 
E-post: gerd@gerds.no     Internett: www.gerds.no

Bydelsutvalgets tilskuddsmidler 
støtter ulike aktivitetsformål rettet mot barn og unge og andre 
spesielt prioriterte grupper i nærmiljøet/Storhaug bydel.

Søknadsfrist 1. mars og 1. september. Mer info og skjema på 
www.stavanger.kommune.no.
Søknader behandles av gerd.hegge@stavanger.kommune.no 
på Midjord bydelshus med tlf 51 50 89 96.

Stemmerett

Vi får stemme!

Elevene i trappa på Bergeland vide-
regående skole er klar over at de kan 
stemme og oppfordrer alle til å bruke ret-
ten sin. 

Foran sitter de tre storhaugungdommene 
Truls Drageset Dydland (18), Sofie Braut 
Bache (18) og Eldar Borge (18) som både er 
førstegangsvelgere og kandidater høyt oppe 
på valglistene til partiene Rødt, Venstre og 
Sosialistisk Venstreparti. 

Stavanger er den første av landets store byer 
som prøver ut stemmerett for 16 og 17 åringer. 
3124 16- og 17-åringer i Stavanger har stem-
merett, 214 i Storhaug bydel. I tillegg er kul-
lene født i 1990, 1991, 1992 og 1993 første-
gangsvelgere ved kommunevalg. 

Vil lavere stemmerettsalder få flere ung-
dommer til å engasjere seg i politikk og til 
å stemme ved valgene? Førstegangsvelgere 
i bydelen vil ha ny skatehall, musikk- 

øvingslokaler, fritidsklubb, åpen kafé og åpen 
scene på Tou Scene, bedre skole, god offentlig 
transport, innflytelse på valg av sidemål og 
nynorsk, fjerning av sand fra gatene og beg-
renset utbygging i Emmaus. 

Bydelens unge listkandidater svarer på hva de 
vil gå inn for. 

Les mer om valg side 4, 6, 10 og 11.

Hele bydelen var på beina og i festrus under åp-
ningen av turstien over Bergesentomta. Som en 
orm buktet folkeskaren seg gjennom stien, etter 
at leder for bydelsutvalget, Turid Rønnevik, hadde 
foretatt den offisielle åpningen (fra Bydelsavisa 
for Storhaug, oktober 1991).

I følge Bitten Bergesen var det diskusjon og strid 
om eiendomsforholdene helt fra 1960-årene, 
mellom Stavanger kommune og de tre Bergesen- 
familiene og hun var lettet da saken ble løst frivil-
lig gjennom forhandlinger. 
(Stavanger Aftenblad 27.01.11).

20 år siden tursti-fest
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       Leder For egen regning

”Det er ikke til å begripe!” 

Dette var statsminister Stolten-
bergs ord i minnegudstjenesten 
to dager etter grusomhetene 
22.07.11. For meg er det fremde-
les ikke til å tro! Jeg var på ferie 
på mitt hjemsted Skedsmo 3 mil 
utenfor Oslo da det smalt. Jeg 
hadde planlagt å reise til et stort 
kristent møte i Oslo den kvelden, 
arrangert av blant annet flere in-
ternasjonale menigheter i hov-
edstaden. Som hos mange andre 
var min umiddelbare tanke, at 
nå har islamistiske terrorister 
også rammet Norge. Da kjens-
gjerningen om hvem som stod 
bak kom for dagen, var over-
raskelsen stor. Samtidig og tra-
gisk nok kjente jeg også lettelse. 
Jeg tenkte med gru på hvilke 
reaksjoner muslimer og innvan-
drere i Norge kunne fått med et 
islamistisk angrep. Og hva det 
kunne gjort med atmosfæren og 
holdninger i landet framover. 

Som mennesker har vi alle et 
dypt ønske om fred – uansett 
kultur og religion. Ufred er slit-
somt og gjør vondt – både på det 
personlig plan og på samfunns-
planet. Det medfører skader på 
mennesker både fysisk, psykisk, 
sosialt og åndelig. Det forrin-
ger og ødelegger livet. Fredelig 
og god sameksistens er derfor 
viktig for alle. Gledene ved og 
utfordringene ved å leve sam-
men med ulike språk, trosover-
bevisninger og kulturer vil for-
sette framover. Det jeg håper og 
ber om er at fokuset på dialog 
som nå dominerer, får fortsette. 
Der ligger muligheten til erkjen-
nelse og ærlighet når verdier og 
interesser kolliderer. Og der lig-
ger muligheten til å se det vi har 
felles og lete etter løsninger. 

På Storhaug er det mange som 
bidrar til denne dialogen. Takk 
til Johannes Læringssenter som 
spiller en avgjørende rolle for 

integrering av minoritetsspråk-
lige – for Storhaug og for hele 
byen. Takk for den innsatsen 
dere gjør hver dag med språk-, 
samfunns- og kulturopplæring 
av våre nye landsmenn. Takk til 
frivillighetssentralen for deres 
integreringsarbeid. Takk til 
Brodd IL for det uttrettelige ar-
beidet dere har gjort i mange år 
for å få minoritetsspråklige til å 
komme sammen med nordmenn 
gjennom idretten. Takk til mos-
keene i bydelen og deres imamer 
og ledere som lærer sine barn 
og unge å leve i fred med andre 
nordmenn. Takk til Kristent In-
terkulturelt Arbeid (KIA) som 
med sine mange aktivitetstilbud 
bidrar til at etniske nordmenn 
får økt forståelse for asylsøkere 
og flyktninger. Takk til de inter-
nasjonale kristne menighetene i 
bydelen. Takk til Tou Scene som 
inviterer kunstnere fra fjern og 
nær så vi kan bli kjent med and-
res kulturers kulturelle ytringer. 

Takk til alle enkeltpersoner og 
andre frivillige organisasjoner 
som bidrar til at etniske nord-
menn og innvandrere møtes.

Og for de som lurer. Jeg gjen-
nomførte reisen til Oslo. Møtet 
var såpass langt fra sentrum at 
jeg anså risikoen for å bli ram-
met av ytterligere bombean-
grep som liten. Min tanke var 
også: Denne ugjerningen skal 
ikke få vinne ved å styre mine 
valg gjennom frykt! De siste 
ukene har mange hundre mus-
limer i sorg og medlidenhet 
bedt for ofrene og de pårørende. 
Den kvelden gikk flere hundre 
kristne fra mange forskjellige 
land og kulturer på kne og ba for 
land og folk. 

Inger Marie Karterud
(KrF)

FARGERIKE STORHAUG

Phiole i morgensol
Kunstprosjektet Phiole står ved sjøen nedenfor Tou Scene. Ved 
hjelp av et pumpesystem blir den sylinderformede glasstanken 
langsom fylt av sjøvann og tømt igjen. Phiole ble åpnet av ord-
føreren 22. juni på tiårsdagen for Tou Scene. Kunstnerens navn 
er Claudia Schmacke. Mange har samarbeidet om utsmykningen, 
bl.a. Rogaland Kunstsenter, Urban Sjøfront, Stavanger kommune, 
Stavanger2008 og Schønherr landskap.

Så var nok en valgperiode over, 
og en ting er sikkert: Det å være 
folkevalgt i Storhaug bydel 
er ikke kjedelig. Noe av det 
kjekkeste med bydelen vår er en-
gasjementet som bydelens befolk- 
ning viser. Det er jevnlig besøk 
på bydelsutvalgets åpen halv-
time, med mange gode og en-
gasjerte innlegg. Da kommunen 
hadde en omfattende prosess i 
forbindelse med utarbeidelse av 
ny kommuneplan, var Storhaug 
den bydelen som hadde best 
fremmøte på bydelenes verk-
steder. En arena der befolkningen 
skulle legge frem tanker og ideer 
om fremtidens Stavanger.
  Begynnelsen av denne valgpe-
rioden var før finanskrisen.  Da 
kunne det se ut som om alt gikk 
på skinner. Bydelen var i rivende 
utvikling. Mange av de store 
utbyggingene i Urban Sjøfront-
området sto klar til å realiseres, 
men så ble det bom stopp. Alle 
knyttet igjen pengesekken, og 
satte seg på gjerdet. Nå ser det 
heldigvis bedre ut. Lervig bryg-
ge er nå kommet så langt at den 
nye parken snart må realiseres. 
Norwegian Wood prosjektet på 
Siriskjær blir nå lagt ut for salg og 
nærmer seg realisering. Tou park 

har nå solgt flere byggetrinn, og 
er virkelig i siget. Mens vi er inne 
på Tou; bydelen har en virkelig 
skatt i Tou Scene. Arrangementet 
Tou Camp viste i full prakt hva 
miljøet der er i stand til. Dette vil 
vi ha mer av!
  For fire år siden var St. Svit-
hun ungdomskole i sluttfasen 
av en omfattende rehabilitering. 
Storhaug og Nylund hadde nylig 
vært igjennom den prosessen. 
St.Petri-kirken hadde også gjen-
nomgått en betydelig ansiktsløft-
ing, etterfulgt av  St. Johannes, 
og nå er det Hetlandskirken som 
skal tilbakeføres til fordums 
prakt.
  Ting tar tid er det noe som he-
ter. De som har stått på for en 
utvidelse av Kyvikmarken har 
smertelig fått erfare det. I vår 
skjedde det som vi har ventet 
på. Asfalten forsvant, det grønne 
området blir utvidet. Dette er sårt 
tiltrengte arealer for en del av 
bydelen som har stor manko på 
grønne områder. Nå er endelig 
tiden inne.
  I denne perioden er endelig 
Emmausområdet omregulert, så 
nå er en viktig del av bydelens 
grønne områder sikret for etter-
tiden.

 Som bydel har Storhaug fort-
satt store utfordringer, men med 
den gode utviklingen som har 
vært, er det grunn til å se positivt 
på fremtiden.

 En siste viktig oppfordring i 
disse tider er: BRUK STEMME-
RETTEN. 

Godt valg.

Fire år på Storhaug

Stemmerett fra 16 år

Vi er heldige vi som bor på 
Storhaug. Vi bor i en mang-
foldig bydel med beboere fra 
hele verden og trenger ikke 
diskutere om vi er på vei til 
et multikulturelt samfunn. 
Våre barn har vokst opp med 
venner med røtter i alle ver-
densdeler. Vi kan lett tro at 
det er slik overalt. Det er det 
ikke. Vi inkluderer anner-
ledeshet raskere enn mange 
andre rett og slett fordi vi er 
vant til det. Og det skal vi 
være glad for!
 De grusomme hendelsene 
på Utøya og i regjeringskvar-
talet angår oss alle. Storhaug-
gutter som var på Gladmat-
festivalen mens det skjedde 
kom seg vekk derfra i en fart. 
Uhyggen som oppsto besto i 
alt fra redsel for flere angrep 
til at noen raskt ville hevne 
seg på utlendinger. Få de hel-
sikkens pakkisene ut av lan-
det kunne fort leses på nettet. 
Dette gjaldt timene før det 
ble kjent at gjerningsmannen 
var kristen og hvit.
 Hvordan vil hendelsene 
påvirke oppslutningen om 
valget? I Stavanger kan 16 
og 17 åringer stemme. Les i 
avisa hva de er opptatt av. Vil 
valgdeltakelsen øke?
 Ved forrige kommunevalg 
var det bare 40 % som stemte 
i Storhaug krets. Det er ikke 
bra for demokratiet at så få 
bryr seg.
 Førstegangsvelgere opp-
fordrer alle til å sette seg inn i 
hva partiene står for og bruke 
stemmeretten. Godt valg!

Av Geir Rolandsen (H), 
leder Storhaug bydelsutvalg
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-Vi gir hjelp til å sette grenser
før de pårørende selv blir syke

Pårørende Senteret i Vaisenhusgata satser offensivt på barn og unge. -Jeg er her for barn som lever med 
foreldre som er rusavhengige, psykisk syke eller har annen alvorlig sykdom, sier Lise Rasmussen.

For to år siden hadde hun 
en drøm om en ny jobb i gå- 
avstand fra hjemmet. Og slik 
ble det! Nå er gåturen til jobb 
unnagjort på fire minutter. De 
fleste samarbeidspartnere tref-
fer hun også via en liten gåtur. 
Lise Rasmussen har ny jobb 
innen et område som angår 
nesten alle. De fleste av oss vil 
flere ganger i løpet av livet stå 
nær en som er syk eller har et 
alkohol- eller rusmisbruk. Da 
er det greit å vite at man som 
pårørende kan søke hjelp og 
støtte. 

Pårørende Senteret utvidet nylig 
sine lokaler i Vaisenhusgata og 
satser nå offensivt på barn og 
unge. 

-Alle andre har pasienten i sent-
rum. Vi tenker først og fremst på 
de pårørende. Jeg er her for barn 
som lever med foreldre som er 
rusavhengige, psykisk syke eller 
har annen alvorlig sykdom, sier 
Lise. -Når noen er syke virker 
det inn på alle rundt dem. Å være 
pårørende kan være så belastende 
at det fører til sykdom. Det vil vi 
gjerne forhindre. Noen har glede 
av bare en samtale. Andre har 
større utbytte av flere samtaler 
over lenger tid. Alle våre tilbud er 
gratis. Vi har et sterkt fagmiljø, 
kjenner andre tilbud og kan hen-
vise videre de som ønsker det. 
Jeg stortrives i jobben. Jeg liker å 
være lett tilgjengelig for dem jeg 
er her for.

-Hva er historien bak Pårørende 
Senteret?
-Stavanger var først i Norge. 
Marit Paulsen spilte en viktig 
rolle. Hun mente at de pårørende 
trengte bedre oppfølging. 
Pårørende Senteret startet opp i 
Vaisenhusgata i 1998 og drives 
av en privat stiftelse med tilskudd 
først og fremst fra Stavanger 
kommune, men også fra andre 
kommuner, sykehuset (SUS) og 
staten.

-Hva er du opptatt av i jobben 
nå? 
-At jeg bare treffer en brøkdel av 
de barna som er i vår målgruppe. 
Vi tenker på barn som i sin hverd-
ag ikke er i befatning med hjelpe-
apparatet. Dette er grunnen til at 
vi er avhengig av et godt sam-
arbeid med skole og helsesøstre 
som ser barna, snakker med dem 
og gjør en fantastisk jobb. Mange 
ganger er dette nok. Jeg vil ikke 
avbryte noe som fungerer. Dette 
er grunnen til at jeg gjerne flyt-
ter på meg. Jeg ønsker å bli brukt 
som veileder, men kan også være 
tilstede i samtaler på barnas 
egen arena. Lærere, helsesøst-
re, barnehagepersonell o.l. kan 
ta kontakt for å drøfte saker når 
barn lever med foreldre som har 
problemer innen rus, psykiatri og 
annet. Vi samarbeider tett med 
Helsestasjonens familiesenter. 
De har åtte ansatte og er mind-
re sårbare og personavhengige 
enn hvis Pårørendesenteret alene 
hadde gitt dette tilbudet. Hvem 
som helst kan ta direkte kontakt 
med oss for en samtale, inviterer 
Lise Rasmussen.

-Spesielle utfordringer?
-En utsatt gruppe barn blir 
tvunget til annenhver helg å bo 
hos den av foreldrene som ikke 

kan la være å ruse seg mens 
barnet er til stede. I september 
starter vi en egen gruppe for 
dem som har barn med en person 
som har rusproblemer. En an-
nen utfordring er at mange barn 
og unge ikke ser på seg selv som 
viktige pårørende og sier: Jeg har 
det bra, dette gjelder nok ikke 
meg, jeg har det ikke ille nok. 
Likevel kan det være slik at de 
har langt større ansvar med han-
dling, mat, vask og renhold enn 
sine jevnaldrende. For mange el-
ler for tunge omsorgsoppgaver 
kan bl.a. føre til at barnet mis-
ter konsentrasjon og ikke greier 
å prestere så godt på skolen. En 
engelsk undersøkelse viste at 
ungdom i slike situasjoner først 
og fremst ønsket følelsesmessig 
støtte og hjelp til å sette passelige 
grenser rundt seg. Det er godt for 
oss alle å ha kontakt med noen 
som bryr seg, sier Lise.

-Samtaler som gjør inntrykk?
-Selvfølgelig, noen samtaler og 
personer gjør uutslettelige inn-
trykk. Jeg husker godt en syv-
åring som kom sammen med 
storebror og far for å få infor-
masjon om hvorfor mor til tider 
oppførte seg helt annerledes enn 
andre mødre. Vi voksne hadde 
planlagt samtalen godt og frem-

førte informasjonen slik at det 
skulle være lett å forstå (og sam-
tidig selvfølgelig sant) for en syv- 
åring. Da samtalen nærmet seg 
slutten var jeg lettet over at vi 
hadde fått det så godt til. Dette 
var nok grunnen til at jeg spurte 
jenta: Hvordan føler du nå, når 
du vet hvorfor mor oppfører seg 
så rart? Jenta svarte: Ja men Lise 
jeg er jo bare 7 år og går i andre 
klasse, jeg kan jo ikke vite hva jeg 
føler. 

-Slik er min erfaring med barn. 
De svarer ærlig og oppriktig og 
får meg ofte til å le av meg selv 
- hvordan kunne jeg spørre så 
dumt!

-Hva er historien bak yrkesval-
get?

-Jeg var lillesøster og hjelpsom 
hjemme. Likte å passe unger 
og hadde de første jobbene i 
barnehage og på spesialskole. 
Jeg kombinerte utdannelse som 
barnevernpedagog med jobb tre 
kvelder i uka på krisesenteret for 
voldsutsatte kvinner. Jeg har job-
bet med kriminalforebyggende 
tiltak i Sola og vært mange år på 
barnepsykiatrisk avdeling. Der 
jobbet jeg først på en døgnavde-
ling og så på Familieposten der 

hele familier ble innlagt. De siste 
årene har jeg arbeidet på Roga-
land A-senter med familier i po-
liklinikk. I tillegg har jeg veile-
det og undervist i hele Norge om 
barn i rusfamilier.

-Mest opptatt av barn?
-Jeg har i alle yrkesvalg vært mest 
opptatt av barn og unge. Kanskje 
mest fordi jeg synes det er så 
kjekt å snakke med dem. De er 
ofte veldig direkte og kan over-
raske med å svare helt annerledes 
enn det jeg forventet. I møte med 
barn og unge lærer jeg nye ting 
hele tiden. Nå er jeg utrolig glad 
for å ha begynt på Pårørende 
Senteret. Her er det lett for meg 
å komme i kontakt med barn og 
unge og de som arbeider med 
dem. I denne jobben får jeg ta i 
bruk all min erfaring og kom-
petanse. Og så var det jo et veldig 
pluss å få så kort vei mellom 
bosted og jobb! Jeg er veldig glad 
for at jeg bor på Storhaug.

-Hva liker du best i bydelen?
-Rett utenfor huset mitt graves 
asfalten opp sånn at det skal bli 
mer grønt. Det liker jeg veldig 
godt. Og den korte avstanden til 
sentrum. Å slippe buss og drosje.

-Hva liker du minst?
-Da friarealet på Kyviks-
marka ble gjerdet inne mens 
Klokkargården var barnehage. 
Huset står tomt nå – det må vel 
være noe det kan brukes til? Det 
skulle vært tatt i bruk for barn 
og unge og være et sted for alle å 
stikke innom. F. eks. for å låne en 
pc eller en bok. 

-Hva ønsker du mer av i bydelen?
-Flere aktiviteter for unge slik at 
de kunne bli i bydelen fremfor 
å ta seg ned til byen. Ellers er 
det utrolig kjekt at det blir laget 
grønne lunger og at det er fokus 
på parker og fritidsarealer i byde-
len vår.

Tekst og foto: Sigrid Bækholt

er for barn og voksne som er 
nær personer som har psykiske 
lidelser og/eller et alkohol- eller 
rusproblem. Pårørende til men-
nesker med funksjonsnedset-
telser, fysiske sykdommer og an-
dre helseproblem kan også kon-
takte senteret. Senteret har nylig 
utvidet sine lokaler i Vaisen-
husgata 39 og ønsker spesielt 

kontakt med barn og unge som 
pårørende.

•  For alle, du trenger ingen 
 henvisning
•  Lett tilgjengelig uten 
 lang ventetid 
•  Et gratis tilbud
•  Et nøytralt sted for pårørende 
•  Fagpersoner med taushetsplikt

Hvem kan ta kontakt? 
• Alle som er pårørende. Det kan være søsken, døtre, sønner, fore-
ldre, ektefeller/samboende, kjæreste, venner, kollegaer eller andre 
som er berørt.

• Behandlere, ansatte og frivillige i institusjoner som ønsker infor-
masjon, undervisning, støtte eller veiledning i forhold til pårørende.

Navn:   
Lise Rasmussen
Fødeår/sted:  
1962, Kristiansand
Sivilstand:  
1 barn
Bosted:	  
Øvre Blåsenborg
Arbeidssted:  
Pårørende Senteret, 
Vaisenhusgata
Stilling:	  
Fagkonsulent for barn og unge

Pårørende Senteret
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Stemmerett 
fra 16 år

214 ungdommer født i 1994 og 1995 fra Storhaug bydel kan stemme ved dette kommunevalget. Stavanger er den første av de større byene 
som prøver ut stemmerett for 16 og 17 åringer. I tillegg er årskullene født i 1990, 1991, 1992 og 1993 også førstegangsvelgere ved kommunevalg. 

Vil lavere stemmerettsalder få flere ungdommer til å engasjere seg i politikk og til å stemme ved valgene?

Tekst og foto: 
Magnus Østrem og Sigrid Bækholt

Ole Christian Johnsen (1994) 
skal lese partiprogrammene før 
han stemmer. Interesser har vært 
skating, innebandy, fotball og 
skyting. Ole skal til høsten gå på 
Wang toppidrett på skatelinja.

-Skal du stemme? Hvorfor?
-Ja, hvis det er et parti som vil 
gjøre det bra for skatemiljøet. 
Først skal jeg lese programmene.
-Hva slags saker vil du politik-
erne skal gå inn for?
-At vi skal få ny skatehall på 
Storhaug og ny skatepark på 
Tasta snarest. Skating er en vok-
sende sport!
-Hva vil du si til dem som ikke 
har bestemt seg ennå?
-Finn et parti som er opptatt av 
det samme som deg.

Lise Chiem (1995) skal stemme. 
Interessene har vært ballett, 
piano, drama og teater. Er nå 
cheerleader. Skal til høsten beg-
ynne på Kongsgård videregående 
skole.

-Skal du stemme? Hvorfor?
-Det bestemte jeg meg for i mai 
etter en messe for elever på Jåt-
tå videregående skole. Jeg var 
egentlig ikke interessert i poli-
tikk og har ikke bestemt hvilket 
parti jeg skal stemme på. Det 
er kjempebra at vi får stemme! 
Mange av oss vil ha noe å si. Det 
er viktig at politikere får høre hva 
vi mener. Utøya påvirket oss alle. 
Ingen hadde forventet det skulle 
skje. 
-Hva slags saker vil du politi-
kerne skal gå inn for?
-Jeg har alltid ønsket fritidsk-
lubb. Før gikk jeg ofte i Åpen 
Hall. Flere steder for oss fra 16 
og eldre. Gjerne noe for oss som 
vil spille musikk.
-Hva vil du si til dem som ikke 
har bestemt seg ennå?
-Alle har sikkert lyst til å endre 
på noe og vi har en mulighet ved 
dette valget. Spring og stem, sier 
Lise.

Andreas Berg (1993) liker å 
være med venner, gå på kafé 
med kjæresten og styrketren-
ing. Har tidligere gått i Åpen 
Hall og skal gå Vg3 på Hetland 
videregående skole.

-Skal du stemme? Hvorfor?
Ja! Jeg er ikke så politisk, men 
det er viktig å stemme for å få 
innflytelse. Jeg skal sjekke hva 
partiene går inn for på internett.
-Hva slags saker vil du politik-
erne skal gå inn for?
-Jeg er ikke interessert i bybane 
som vil koste og ta mye plass. 
Det er bra med Tou Scene og der 
vil jeg ha åpen kafé og en åpen 
scene klar for oss som vil bruke 
den.
-Hva vil du si til dem som ikke 
har bestemt seg ennå?
-Sett dere inn i programmene og 
velg det partiet som passer mest 
med det du selv går inn for.

Sara Svela (1994) skal stemme og 
oppfordrer andre førstegangs-
velgere til å sette seg inn i poli-
tikken.
-Skal du stemme? Hvorfor?
-Ja! For meg er det viktig å vise at 
vi har meninger. Om vi stemmer, 
går det jo tross alt tilbake til vår 
egen fordel etterpå. Det som har 
skjedd i Oslo og på Utøya tror jeg 
vil påvirke ungdom til å melde 
seg inn i politiske parti, spesielt 
AUF.
-Hva slags saker vil du politik-
erne skal gå inn for?
-Det er ikke så mye tilbud for 
akkurat vår aldersgruppe (16+) 
her på Storhaug, men vi bor jo 
ganske sentralt, så vi har ikke be-
hov for noe mer heller.
-Hva vil du si til dem som ikke 
har bestemt seg ennå?
-Ungdom må ikke bare stemme 
for å stemme men sette seg inn i 
politikken.

Magnus Krøger Evensen (1995) 
er førstegangsvelger og skal 
stemme ved kommunevalget. Han 
er aktiv i Nylund skolekorps, støt-
ter Brodd og har vært ofte i Åpen 
Hall. Skal til høsten begynne på 
Kongsgård videregående skole. 

-Skal du stemme? Hvorfor?
-På Jåttå videregående skole 
ble vi informert om stemmerett 
og partiprogram. Der og da be-
stemte jeg meg for å stemme. Jeg 
vil være en del av demokratiet. 
Etter Utøya vet jeg om to ung-
dommer som ble så engasjert at 
de skal stemme selv om de ikke 
hadde tenkt det. Mange har kom-
met nærmere hverandre, flere 
klemmer hverandre og finner 
trøst hos venner. Men jeg tref-
fer også jevnaldrende som vil 
stemme blankt, som ikke vet dato 
for kommunevalget eller hvor de 
skal stemme.
-Hva slags saker vil du politik-
erne skal gå inn for?
-Bedre skole, en god offentlig 
kollektivtransport og at vi får mer 
innflytelse på valg av sidemål og 
nynorsk. 
-Hva vil du si til dem som ikke 
har bestemt seg ennå?
-Det tar ikke veldig lang tid og 
er ikke vanskelig å sette seg inn 
i hva de forskjellige partiene 
har å si. Stemmer du kan det 
hende at din sak blir prioritert 
av kommunen, og at neste gang 
du venter på bussen så kommer 
den til tiden, eller at det kom-
mer en endring i barne- og/eller 
ungdomsskolen som broren eller 
søsteren din har stor glede av, sier 
Magnus.

Julie Ringås (1994) skal stemme 
selv om hun ikke har bestemt 
parti ennå. Hun er interessert 
i foto, film og sang og skal til 
høsten gå VG2 Medier og Kom-
munikasjon på Hetland vgs. 

-Skal du stemme? Hvorfor?
- Ja, jeg vil bruke stemmeretten 
min. Jeg vet ikke riktig hva jeg 
skal stemme på enda, men jeg 
ønsker at mine meninger skal 
komme med siden vi har mu-
ligheten til å bli hørt i år. Jeg tror 
at hendelsene fra Oslo og Utøya 
vil påvirke ungdom til å stemme 
til høsten.
-Hva slags saker vil du politik-
erne skal gå inn for?
- Jeg er like mye i andre bydeler 
som jeg er på Storhaug, så jeg 
legger ikke så mye merke til 
mangler. Men jeg er opptatt av 
miljøet. Jeg ønsker at det skal 
være fint og se ryddig ut der jeg 
er - men det er det jo også!
-Hva vil du si til dem som ikke 
har bestemt seg ennå?
-Jeg vil oppfordre alle til å 
stemme, at alle bruker mu-
ligheten når de har den. Men det 
er også viktig at alle setter seg 
inn i politikken først.

Panteli Karachristianidis (1993) 
er interessert i musikk, dataspill 
og cruiseboarding. Han er elekt-
rolærling.

-Skal du stemme? Hvorfor?
-Ja, men jeg vet ikke hvilket parti 
ennå. Skal følge med i debatter 
på TV for å finne det ut.
-Hva slags saker vil du politik-
erne skal gå inn for?
-Jeg vil at det skal være rent og 
synes sanden kan bli fortere 
fjernet etter vinteren, også for å 
gjøre gatene bedre for skatere. 
Savner et åpent sted konsentrert 
om musikk og øvingslokale med 
godt utstyr.
-Hva vil du si til dem som ikke 
har bestemt seg ennå?
-At det er viktig at alle stemmer, 
sette seg inn i programmene og 
ha en mening om ting.

Lars Bruland Bjander (1993) er 
interessert i politikk og fotball og 
går på allmenn på Hetland vide-
regående skole.
-Skal du stemme? Hvorfor?
-Ja, helt sikkert! Jeg er engasjert i 
politikk og har et helt klart stand-
punkt!
-Hva slags saker vil du politik-
erne skal gå inn for?
-Kommunal støtte til kulturtil-
bud for ungdom og begrenset ut-
bygging i Emmausområdet.
-Hva vil du si til dem som ikke 
har bestemt seg ennå?
-At de må orientere seg. Det er 
spesielt at vi får delta mer eller 
mindre direkte i demokratiet i så 
ung alder. Men, det viktigste er jo 
tross alt at de unge, i dette tilfel-
let, tar del i samfunnsdebatten og 
engasjerer seg, og ikke stemmer 
for å stemme.
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Eldres Hus, Kongsgt. 43
Kafe Breiavatnet: Mandag – lørdag: kl. 10.00 – 15.00

 
Torsdag: Suppe, karbonader Lørdag: Grøt        Frokost: 1. tirsdag i mnd.kl. 11.00 
Internettkafe: PC til fri benyttelse i kafeens åpningstider, kl. 11.00 – 15.00, mandag – lørdag.
Seniornett Dataklubb: Hver Onsdag kl. 11.00 – 12.00. Vi tar opp tema som: internett, 
bildebehandling, tekstbehandling. Fredager datahjelp etter avtale.
Norsk Folkehjelp driver kafeen mandag og onsdag m/middagsservering 
Rådgivningsontoret for pensjonister: 11.00-13.00, mandag – fredag
Rådgivningskontoret for hørselshemmede: 11.00 – 13.00, 1. og 3. torsdag i mnd.

1.september  Petra Bringedal har kunstutstilling i september og oktober. Utstillingen åpnes 
  1. september kl. 18.00 av eldrerådsleder Hilmar Egeli, musikk av Arthur Gillies
5.september Kl. 11.00-13.00, Kurs i slektsgranskning starter for nybegynnere og øvede
8. september kl. 14.00 – 16.00, Strikkekafe ,ta med strikketøyet og kom! 
  Datoer for strikkekafe i høst: 6.oktober, 10.november og 8. desember.
28.september Seniornett Surfdagen, Dataklubben har åpent hus, 11.00-15.00, se program på  
  vår hjemmeside, www.stavanger.kommune.no
25.oktober Kl. 18.00, Temamøte: Terje Klüver, fagleder i Hillevåg og Hinna helse og 
  sosialkontor orienterer om tjenester til eldre i Stavanger kommune
  Arr. Fellesutvalget for pensjonistforeninger, Eldrerådet og Eldres Hus. 
  Enkel bevertning, fri entre!
3.november Konsert: Leif Blix og Lars Nygård har konsert på kafeen med viser av 
  ”Erik Bye, mannen med det store hjertet”  Fri entre, åpen kafe!
29.november Kl. 14.00, veiledning innen makeup/Oriflame, underholdning av Inger Olsen 

Kurs i Slektsgranskning, Matlaging og Spansk starter i høst.
Vi trenger frivillige!
Vi trenger hjelp i kafeen som er åpen hverdager fra kl. 11.00-15.00. 
  

Hyggelig lokale til leie i anledning 
fødselsdager, barnedåp, 

konfirmasjoner og bryllup. 
For nærmere opplysninger  om kurs, frivillig 

arbeid og utleie, ta kontakt m/Brit Bjørkli: 
51507214/7271 

eldres.hus@stavanger.kommune.no

Alle er velkommen til 
Eldres Hus !
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Unge 
kandidater

Storhaugungdommene Sofie, Eldar og Truls er både førstegangsvelgere og kandidater høyt oppe på 
valglistene til partiene Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. 16- og 17-åringer kan stemme ved kommune-

valget i september, men kan ikke stille til valg. De yngste som kan stå på partlistene må fylle 18 år i år. 
Vil de yngste listekandidatene følge opp saker som førstegangsvelgere fra bydelen er opptatt av? (Se side 4)

Truls Drageset Dydland (f 1992) fra Nedre Suldalsgate er kumulert 
som nummer 2 på Rødts liste.

Eldar Borge (f 1992) fra Boktrykker Dreyers gate er kumulert som 
nummer 6 på Sosialistisk Venstrepartis liste.

-Hvilke av sakene som første-
gangsvelgere er opptatt av vil du 
være med å virkeliggjøre?
-Jeg vil blant annet jobbe for at 
ungdom på Storhaug skal få flere 
og bedre fritidstilbud. Hvis man 
liker musikk og vil starte band, 
må det være øvingslokaler i 
bydelen. Hvis man vil utfolde seg 
kunstnerisk med graffiti, må det 
være graffitivegger man lovlig 
kan bruke. Og hvis man vil ha en 
plass man kan være sammen med 
venner, må det være en fritidsk-
lubb med varierte aktiviteter! 
 -Jeg vil også jobbe for at sko-
lene skal bli bedre, med å bevilge 
penger slik at elever skal få en 
skole de fortjener. 

 -Jeg mener også at kollektivtil-
budet i Stavanger og Storhaug er 
for dårlig. Man skal ikke måtte 
komme for sent til skolen fordi 
bussen ikke kommer på tida (eller 
ikke i det hele tatt). Kollektivtil-
budet må bli bedre, både i form 
av å gjøre busstilbudet bedre – 
men også å bygge en bybane.
 -Jeg vil også at boligene i Sta-
vanger og på Storhaug skal bli 
billigere. Dette kan gjøres ved at 
kommunen bygger billige utleie-
boliger. Dessuten vil jeg at vi skal 
bygge flere hus på Storhaug – nå 
bygges det bare småleiligheter, 
noe som tvinger oss til å flytte fra 
bydelen når man vil ha noe større 
enn en liten leilighet. Billige bo-

liger er en av hovedsakene til 
meg og SV denne valgkampen, 
man skal ikke måtte bo hjemme 
når man studerer!

-Har du støtte i ditt parti for 
dette?
-SV har skole, bybane og bolig 
som hovedsaker denne valgkam-
pen. Jeg har også støtte i SV for å 
opprette bedre fritidstilbud – og 
da spesielt i bydelene.

-Vil du og partiet samarbeide 
med andre for å få det til?
-Jeg og SV vil jobbe så godt vi 
kan for å få realisert våre saker, 
og gjøre hverdagen best mulig for 
ungdom!

-Hvilke av sakene som første-
gangsvelgere er opptatt av vil du 
være med å virkeliggjøre?
-Det viktigste for meg er å satse 
på oss ungdom.  Når Arbeider-
partiet, Senterpartiet, Venstre, 
KrF og Høyre har kuttet i skole 
og barnehage har Rødt gjort det 
stikk motsatte, vi har økt bevilg-
ningene i begge sektorer.  Rødt 
har også i sine budsjetter lagt inn 
mer penger til Metropolis og mer 
penger til ungdomstiltak i byde-
lene.  Det er viktig at ungdom har 
et godt kulturelt tilbud hvor de 
kan møte andre ungdom og være 
kreative sammen.  
 I dag har ikke Metropolis 
penger til å ha åpent fredag og 
lørdag.  Derfor har Rødt bevilga 
ekstra penger for at Metropolis 
skal ha åpent hele helgen, også på 
kveldstid, for at oss ungdom, og 
spesielt dem under 18, skal ha et 

rusfritt alternativ i helgene! 
 -Jeg har fått tilbakemeldinger 
fra en del ungdom om at de øn-
sker graffitiveggene tilbake og ny 
skatehall.  Derfor har Rødt startet 
et innbyggerinitiativ for å få graf-
fitiveggene på Kjerringholmen 
tilbake, og nye lovlige vegger 
ved Tou Scene.  Får vi 300 un-
derskrifter blir saken tatt opp på 
neste bystyremøte!  
 -Skatingen har eksplodert de 
siste årene, spesielt på Storhaug. 
Vi har Kjelvene, har tidligere hatt 
skatehallen og har nå den mi-
dlertidige hallen.  Problemet er 
at dette nettopp er en midlertidig 
hall.  Kommunen må bygge en ny 
og skikkelig hall på Storhaug for 
å erstatte den midlertidige hallen.

-Har du støtte i ditt parti for 
dette?
-Ja!  Mens de andre partiene har 

kutta i ungdomstilbud har Rødt 
ikke bare nullet ut kuttene - vi 
har bevilget mer penger!  Rødt 
har gitt 10 millioner kroner ek-
stra til skolene for å øke lærertet-
theten, vi har tilbakeført de 18.2 
millionene i barnehage og vi har 
alltid lagt av mer penger til bedre 
fritidsklubber for ungdom, og det 
kommer Rødt alltid til å gjøre.
  
-Vil du og partiet samarbeide 
med andre for å få det til?
-Både ja og nei. Undomskan-
didatene på venstresiden har 
snakket om et samarbeid om at vi 
ønsker å tale ungdommens sak i 
bystyret og internt i våre bysty-
regrupper.  Rødt kommer til å 
jobbe hardt for ungdomssaker, og 
samarbeider gjerne i enkeltsaker 
- men kommer sannsynligvis 
ikke til å forplikte oss til et bud-
sjettssamarbeid.  

Tekst og foto: Sigrid Bækholt

-Hvilke av sakene som første-
gangsvelgere er opptatt av vil du 
være med å virkeliggjøre?
-Venstre har mange ting vi vil 
gjøre som er viktige for første-
gangsvelgere som skole, miljø, 
kollektivtilbud og kultur. Skole 
er en av de høyeste prioritetene 
til Venstre. Vi vil gi elevene de 
beste lærerne, og vi vil gi dem 
lærelyst og skaperglede. Mo-
tiverte lærere gir motiverte ele- 
ver. På Storhaug vil vi blant an-
net bevare det grønne i Emmau-
sområdet. Sykehjemmet, som 
noen av partiene ønsker midt i 
det grønne på Emmaus, vil vi 
bygge en annen plass. En annen 
viktig miljø- og klimasak er by-
gging av skinnegående bybane. 
Den vil ta vare på mange av 
grøntområdene og løse mange 
av de framtidige transportprob-

lemene. Vi vil også satse på en 
bedre buss, som går oftere og til 
de mindre stedene utenfor byen.

  -Vi er kulturpartiet og vil se 
til at det er tilstrekkelig med  
øvingslokaler for musikkorps, 
band og unge musikere i Bjerg-
stedmiljøet. Vi vil støtte de idret-
tene vi ikke alltid ser på TV. F.eks 
vil vi etablere flerbrukshaller for 
idretter som badminton, tennis, 
skateboard, volleyball m.m. i 
tråd med intensjonene i ”Tidenes 
idrettssatsing”.

 -En av de kanskje viktigste 
sakene under ungdomskultur er 
Metropolis. Her finner du noe 
for alle både over og under 18 
som øvingslokaler for musikk 
og dans, konserter, innspillings-
muligheter, café og mye mer. Et 

godt gjennomført kulturhus for 
ungdom. 
 -Situasjonen i dag er at de kun 
kan holde åpent fra søndag til 
torsdag mellom kl 14-21 fordi de 
oversteg budsjettet sitt i høst og 
måtte kutte kraftig i tilbudene 
sine. Dette vil jeg gjøre noe med 
og Venstre har gått inn for å styr-
ke arbeidet til Metropolis. De 
trenger mer økonomisk støtte. 
Ideelt sett vil de ha åpent hver 
dag slik som tidligere. 

-Har du støtte i ditt parti for 
dette?
-Jeg har truffet ganske godt i val-
get av parti. Noen ting er jeg ikke 
helt enig i, men alle de viktigste 
sakene er vi stort sett helt enige 
om. Det gjelder blant annet de 
tingene jeg har nevnt som er 
viktige for meg å kjempe for.

-Vil du og partiet samarbeide 
med andre for å få det til?
-Venstre vil samarbeide med and- 
re partier for å få gjennom vår 
politikk i bystyret og vi vil sam-

arbeide med en rekke frivillige 
organisasjoner for å få til et godt 
kulturtilbud for ungdom og hele 
Stavangers befolkning

Sofie Braut Bache (f 1993) fra Risbakken er kumulert som nummer 
4 på Venstres liste.
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Vår tids nye vannpost:

Gildt på Bruktmarkedet
På Bruktmarkedet på Nytorget kan man finne 
så mangt, en sangbok fra skoledagene, en gild 
lampe, pyntegjenstander, bøker, gamle aviser 
og gilde samleobjekter. Pluss treleker, smykker, 
CD’er, malerier, tekniske duppeditter, utstyr til 
barnefamilier ogantikviteter av god gammel år-
gang. Alt til gjenbruk, nytte og glede for folk i 
alle aldersgrupper.

Markedet ble etablert i 1999 av Grønn Hverdag 
og samarbeidsutvalget for beboerforeningene på 
Storhaug (SBS) som arrangerte Storhaugdagen. 
De siste 7 årene har Bruktmarkedet blitt ar-
rangert hver lørdag fra mai til oktober. I år kan 
det bli to ekstra lørdager.

Lørdag 13. august solgte Silje 
Ormgård barneklær og utstyr 
som firlingene hadde vokst fra. 
Det vakte oppsikt med bl.a. 
fire ensartede små bunader og 
tilsvarende fire nette små brude-
pikekjoler/sommerkjoler. Og man  
undret seg over de fire bilhjulene. 
Var det fravokste leker til firlin-
gene i likhet med gåbilene ved 
siden av? Ekteparet Hagemann 
stoppet opp og undret seg over alt 
dette. Men, nei da, lo den blide 
firling-mammaen. 

-Dette er bildekk fra den for-
rige familiebilen. Nå hadde hun 
en større familiebil som foruten 
lille Ida, Sarah, Isabelle og Nora 

også skulle ha plass til storebror 
Christoffer.

Bruktmarkedet er vår tids nye 
vannpost, et uformelt møtested 
hvor alle kan møtes. I kom-
munevalgåret burde byens poli-
tikere gi oss alle et bedre, penere 
og mer funksjonelt Nytorg. Det 
trengs en oppgradering av ute- 
arealet. Gatelegemet er ujevnt 
med sølepyttansamling flere 
steder; et lappverk bestående 
av gammel brostein, kant-
stein og asfaltbiter. Kort sagt: 
et elendig, forfallent og ujevnt 
gatelegeme. Uverdig. To høye 
bygninger kaster unødig skyg-
ge over området og bør snarlig 

vurderes til rehabilitering eller 
sanering. Dersom de rives og 
erstattes med lave 1 ½ etasjes 
funksjonelle bygninger får  
vi et større og mer solrikt 
område. Plassen kan få ben- 
ker, velstelte bed og gjerne bar-
dunfester i bakken til forankring 
av telt. 

La oss omsider få en verdig opp- 
gradering av området. Det for- 
tjener de nære naboer, det fortje-
ner Storhaug bydel og det fortje-
ner vi alle i Stavanger.

Tekst og foto: 
Odd-Jan Jonassen, kontaktper-
son for Bruktmarkedet.

VARDENDAGENE 2011
Bydelsdagen for hele Storhaug 

24.september kl 11-14.30

Rennebilløpet
Bilene må møte senest kl 10.45.
To klasser, over og under 10 år. 
Må ha godkjent bil og hjelm.

Påmelding til menighetskontoret:
varden.menighet@stavanger.kommune.no

Eller på tlf 51 91 71 41.

Vardencup i fotball
For gutter og jenter 6-10 år.

For mer info: Kontakt menighetskontoret.

 
Kafeteria med mye god mat

Utlodning og lotterier
Stavanger Skateklubb

Barnekoret i Varden synger
Speidergrill, hoppemadrass, ansiktsmaling 

og mange artige aktiviteter

Søndag 25. september kl 11: 
Familiegudstjeneste, sang og musikk

Onsdag 28. september kl 19: 
Avslutningsmøte med hovedtrekning

På tur med Helge Johansen. Kveldsmat.
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Gatefest i Øst
Søndag 4. september er det Bil-
fri Dag i Stavanger på initiativ 
fra Stavanger kommune. -Her i 
Stavanger Øst benytter vi anled-
ningen til å arrangere en gatefest 
for alle - i park & gater fra Os-
tehuset Øst og ned til Tou Scene, 
sier Kristin Gustavsen. -På prog-
rammet står bl.a. Høstmarked, 
søndagsmiddag på langbord i 
gata eller som piknik i parken, 
utstillinger og andre opplevelser 
både ute og inne. Arrangemen-
tet varer fra 12 til 17 og alle er 
velkommen! Gatefesten er et 
felles initiativ fra Léva Urban 
Design, Bitmap, Carma, Visco, 
Ostehuset Øst, Tou Scene og Ur-
ban Sjøfront.
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Her er valglokalene

Forhåndsstemming 
på skoler

02.09: 
Steinerskolen videregående skole 08:30-10:00

05.09: 
Universitetet i Stavanger 10:00-15:00
Bergjeland videregående skole, Vaisenhusgata 09:00-11:00
Bergjeland videregående skole, Tanke Svilandsgate 12:00-14:00
Jåttå videregående skole 12:00-14:30

06.09: 
Universitetet i Stavanger 10:00-15:00
Hetland videregående skole 11:00-13:00

07.09: 
Universitetet i Stavanger 10:00-15:00
St. Svithun videregående skole 11:00-13:00
Noroff 12:00-14:00
Stavanger offshore tekniske fagskole 13:00-15:00

08.09: 
Godalen videregående skole 10:00-12:00
St. Olav videregående skole 11:00-13:00
Kongsgård videregående skole 11:30-13:30

Varden kirke, Egersundsgata 11.Bergeland videregående skole, Vaisenhusgata 50. Bedehuset på Vassøy.
Foto: Trond Kostøl.

Hvem kan stemme?

 • Norske statsborgere som 
fyller 16 eller 17 år i løpet av 
2011.
 • Statsborgere i andre nor-
diske land dersom de ble regist-
rert i folkeregisteret som bosatt 
i Norge senest 30. juni i 2011 og 
fortsatt bor i landet på valgda-
gen.
 • Andre utenlandske stats-
borgere dersom de har stått inn-
ført i folkeregisteret som bosatt 
i Norge sammenhengende de tre 
siste årene før valgdagen.

Manntall

Alle som skal stemme, må være 
innført i manntall. Manntallet er 
oversikten over de som har stem-
merett i kommunen. Du står i 
manntallet i den kommunen der 
du var registrert i folkeregisteret 
som bosatt 30. juni 2011. 

Valgkort

Valgstyret i hver kommune 
sørger for at alle som er innført 
i manntallet får tilsendt valgkort.
Valgkortet gir informasjon om 
tidspunkt og stemmelokale. 

Legitimasjon

Husk å ta med legitimasjon.

Alene i avlukket

Hver velger skal være alene i av-
lukket. 

Du kan endre på 
stemmeseddelen

Stemmeseddelen du velger 
avgjør hvilket parti du stemmer 
på. Hvis du vil påvirke hvilke 
personer som blir valgt kan du 
endre på stemmeseddelen.

Hvem velges?

Først telles det opp hvor mange 
representanter partiet får. Så 
telles personstemmene opp for å 
finne ut hvem som er blitt valgt.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme i Sta-
vanger kommune fram til 9. 
september på Servicetorget i 
Olav Kyrres gate 23. Det er også 
forhåndsstemming ved helse - og 
sosialinstitusjoner, Universitetet 
i Stavanger, KNM Harald Hårfa-
gre, Stavanger kretsfengsel og 
de videregående skolene i Sta-
vanger.

Stemme hjemme 

Velgere kan på grunn av sykdom
eller uførhet søke valgstyret om 
å få stemme hjemme.  Søknaden 
må inneholde fullt navn, fødsels-
dato, nøyaktig adresse og årsak 

til søknaden. Frist for å søke om 
å stemme hjemme er fredag 2. 
september kl. 15.00. Ring 46 88 
52 22 eller send søknad til Sta-
vanger valgstyre, postboks 8056, 
4068 Stavanger.

Slik stemmer du

 • Gå til et stemmeavlukke og 
ta stemmeseddelen du ønsker å 
bruke.
 • Gjør eventuelle endringer og 
brett seddelen sammen.
 • Gå til en valgfunksjonær som 
stempler seddelen. 
 • Du skal krysses av i mann-
tallet før seddelen legges i valg-
urnen. 

To valg samtidig

Vi skal i år velge represent-
anter til Stavanger bystyre og 
fylkestinget for de neste fire 
år. 16 og 17 åringene kan ikke 
stemme til fylkestinget.

Bystyret

leder kommunen og bestemmer 
i saker som påvirker vår hverd-
ag. De forskjellige partiene og 
gruppene som stiller til valg har 
alle en mening om hva som bør 
gjøres i din kommune.

Hvordan velge?

De fleste partiene har egne nett-
sider hvor du selv kan lese deg til 
hva de mener. Mange politikere 
er også på Facebook, Twitter og 
andre sosiale medier hvor du kan 
stille spørsmål. Du kan også ta 
kontakt med politikerne på stand-
ene deres før valget eller lese val-
gprogram som legges i postkas-
sene. Det kan være vanskelig å 
finne et parti eller en gruppe som 
mener akkurat det du mener i alle 
saker. Derfor er det lurt om du vet 
hvilke saker som er viktigst for 
deg, og så velge parti ut fra det.

Valglokalene er åpne søndag 11. september kl 16-21 og mandag 12. september kl 9-21.
Trenger du hjelp i valglokalet så spør en valgfunksjonær.

Valgfakta

Prosentvis fordeling og frammøte

Liste  Storhaug   Varden   Vassøy 

A  21,5   25,2   21,4
SV  10,8   9,2   7,8
RØDT  3,0   2,7   1,0
SP  1,4   1,8   7,5
KRF  3,8   7,4   9,1
V  13,4   10,9   9,4
H  31,0   27,6   19,5
FRP  13,0   13,5   19,8
DEM  0,0   0,1   0,0
KYST  0,0   0,0   0,3
PP  1,0   0,9   4,2
BYMI  1,0   0,5   0,0

Frammøte 40,9   51,3   61,5

Tabellen viser stemmeresultatene fra kommunevalget i Storhaugs valgkretser i 2007. Det var veldig 
dårlig valgdeltakelse i stemmekretsen Storhaug (40,9 %). I 1967 var fremmøteprosenten for hele 
Stavanger hele 79 %. 

Slik stemte Storhaugfolk ved
kommunestyrevalget i 2007
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 Venstre (V)

1.  Per A. Thorbjørnsen (1952), Erfjordgata
3.  Iselin Nybø (1981), Normanns gate
4.  Sofie Braut Bache (1993), Risbakken
9.  Kjartan Bærem (1979), Rosenli
12.  Eivind Berg Enoksen (1976), Normanns gate
14.  Øystein Evensen (1976), Bergelandsgata
30.  Nina Kristine Holm (1969), Storhaugveien
32.  Roar Houen (1965), Egersundsgata
33.  Nasir Daswandi Iftikar (1980), Karlsminnegata
34.  Marit Jelsa (1960), Nymansveien 
35.  Sigbjørn Karlsen (1968), Nedre Suldals gate
36.  Elisabeth Klette (1975), Rosenli
43.  Øyvind Mølgaard (1971), Sletten
47.  Elisabeth Bøe Olsborg (1974), Taugata
51.  Børre Rønqvist (1973), Normanns gate
52.  Gunn Synnøve Saltvedt (1969), Rosenli
60.  Cato Skimten Storengen (1980), Horjegata
69.  Tor Brynjar Welander (1978), Hetlandsgata
73.  Thor Bjarne Bore (1938), Bergelandsgata

 Høyre (H)

11.  Tone Knappen Brandtzæg (1946), Kortegata
31.  Ingebeth B. Himle (1974), Ramsvigkroken
34.  Guro Høgås (1976), Søre Ramsvigvei
39.  Erlend Jordal (1979), Sandeidgata 
40.  Tom Kjørsvik (1976), Øvre Holmegate
43.  Morten Lillesand (1975), Verven 
57.  Kåre Reiten (1955), Verven 
59.  Geir Rolandsen (1961), Opheimsgata

 Kristelig Folkeparti  (KRF)

7.  Inger Marie Karterud (1968), Rasmus Risas gate 

 Sosialistisk Venstreparti (SV)

6.  Eldar Borge (1992) Boktrykker Dreyers gate
9.  Helge Dagfinn Andersen (1952), Øvre Suldalsgate
10.  Håkon Bogsnes (1992), Adm. Cruys gate
15.  Lene Katrine Hoff (1971), Sandsgata
17.  Andreas Karoliussen (1992), Emmausveien
21.  Heidi Helgadottir Leite (1966), Langgata
22.  Per Henning Lerstad (1956), St. Hans gate
25.  Bente Nyman (1957), Karlsminnegata
27.  Niels H. Skramstad (1959), Haukeligata
34.  Turid Ruth Tafjord (1956), Øvre Jærgate
37.  Bjarte Tveit (1961), Talgjegata

 Demokratene (DEMN)

7.  Freddy Topnes (1975), Midjordgata

 Miljøpartiet De Grønne (MDG)

5.  Øystein Lunde Ohna (1979), Rennesøygata
10.  Randi Olden (1957), Karlsminnegata

 Pensjonistpartiet (PP)

Ingen

 Senterpartiet (SP)

8.  Vidar Lund (1974), Asylgata
40.  Normann Magne Udjus (1940), Jelsagata
41.  Sverre Vestbøstad (1962), Badehusgata

 Fremskrittspartiet (FRP)

5.  Atle Simonsen (1988), Nymansveien
6.  Siv Aslaksen (1965), Nymansveien
16.  Morten Nitter Bergeland (1975), Solheimsveien
22.  Sandra Christensen (1988), Nymansveien
31.  Heinz von Gunten (1936), Heskestadveien
38.  Nina Elisabeth Jøsvold (1972), Solheimsveien
54.  Thomas Sjøthun (1976), Saudagata

 Rødt (RØDT)

1.  Sara Nustad Mauland (1976), Siriskjeret
2.  Truls Drageset Dydland (1992), Nedre Suldalsgate
3.  Ingeborg Sanner (1978), Verksgata
10.  Hilde Ragna Askeland (1953), Adm. Cruys gate
13.  Øydis Rake Hegg (1993), Islandsgata
14.  Beathe Henden (1972), Risbakken
17.  Kari Kallhovd (1952), Rosenli
21.  Leiv Birger Olsen (1950), Adm Cruys gate
22.  Margaret B L Sanner (1950), Sandsgata
23.  Rolf Skjellstad (1946), Jelsagata

 Arbeiderpartiet (A)

6.  Lars Anders Myhre (1942), Jærgata
9.  Anne Torill Stensberg Lura (1971), Nymansveien
12. Terje Rønnevik (1948), Egelandsveien
18.  Torgrim Olsen (1949), Vikedalsgata
21.  Ingebjørg Reigstad (1943), Pedersgata
29.  Vera-Britt Sommer (1978), Nærbøgata
33.  Anja Rønnevik (1977), Breivikveien
37.  Usman Samim Butt (1984), Siriskjeret
44.  Therese Tysland Holth (1988), Badehusgata
65.  Ellen Tvedt Solberg (1992), Lysefjordgata
71.  Ivar Øiumshaugen (1966), Nymansveien

Tekst og foto: Sigrid Bækholt

Hvem vil du velge til
Stavanger bystyre?
Når vi velger har alle like stor inn-
flytelse fordi vi har en stemme 
hver. I dette kommunevalget skal 
vi velge hvem som skal styre 
byen vår de neste fire årene. Vi 
begynner med å velge en blant 11 
valglister. 

I tillegg kan vi påvirke hvilke 
kandidater som blir valgt ved å 
gi ekstra personstemmer til dem 
vi har mest tillit til. Dette gjøres 
ved å sette et merke i en rute ved 
siden av navnet. Vi kan også gi 

personstemmer til kandidater fra 
andre lister. Da skrives aktuelle 
navner opp i det ledige feltet på 
stemmeseddelen. Slik kan vi gi 
ekstrastemmer til f.eks kandi-
dater fra bydelen som står på for 
de samme sakene vi selv er opp-
tatt av og vil ha gjennomført.

Vi skal velge 67 medlemmer til 
bystyret. Etter kommunevalget i 
2007 ble representantene fordelt 
slik etter at stemmesedlene var 
talt opp:

Høyre: 23 representanter.
Arbeiderpartiet: 
15 representanter.
Fremskrittspartiet: 
11 representanter.
Venstre: 6 representanter.
Kristelig Folkeparti: 
5 representanter.
Sosialistisk Venstreparti: 
4 representanter.
Pensjonistpartiet: 1 representant.
Senterpartiet: 1 representant.
Rødt: 1 representant.

Hvem bor på Storhaug?
Velg den valglisten du støtter mest. Navn som står i fet skrift er ku-
mulert dvs at de får en ekstra stemme ved opptellingen. Sett kryss 
ved siden av de navn på listen du vil gi en ekstra stemme. Du kan 
også gi inntil 16 slengstemmer til kandidater fra andre lister ved å 
fylle inn fornavn, etternavn og parti i det ledige feltet på valglisten. 
Noen velger å gi ekstra stemmer til kandidater bosatt i bydelen, til 
de yngste, til de eldste, til våre nye landsmenn etc. I følge valglistene er følgende kandidater bosatt i bydelen Storhaug:

Slik gir du 
personstemme

Hva skjer etter valget?
Når valgresultatet er klart starter partiene forhandlinger 
om hvem som skal ha hvilke posisjoner og verv. Bystyrets 
flertall avgjør hvem som skal være ordfører, varaordfører, 
sitte i formannskap og andre styrer og råd.

I denne kabalen skal det også bestemmes hvilke represen-
tanter Storhaug bydelsutvalg skal settes sammen av.

Storhaug bydelsutvalg er nå sammensatt slik:

Høyre:
Leder Geir Rolandsen, Ingebeth B Himle, Tone Brandtzæg 
og Per V Mauritzen 
Arbeiderpartiet:
Nestleder Anne Torill S Lura og Terje Rønnevik 
Venstre:
Roar Houen og Nina Kristine Holm 
Fremskrittspartiet:
Anne Marie Wetteland 
Kristelig Folkeparti:
Inger Marie Karterud 
Sosialistisk Venstreparti:
Helge Dagfinn Andersen 

May Olme (87 år) forhåndsstemte på Rosendal sykehjem. 
-Jeg har alltid stemt. Det er min borgerplikt, sier May. 
-Og jeg har alltid stemt det samme partiet, ingen vakling.
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Det kristne menneskesynet 
preger vår politikk

Et bredt og levende kulturliv for alle

Inger Marie Karterud
7. kandidat Stavanger KrF, Storhaug bydel

Halvor Sivertsen (HASIV) døde 
25. juli 2011, nær 94 år gammel. 
Han har gjennom et langt liv utført 
et verdifullt og samfunnsgagnlig 
arbeid på mange felt. Både i sitt 
arbeid og, ikke minst i sin mang-
foldige frivillige innsats, viste han 
et usedvanlig stort engasjement 
til glede og nytte for svært mange 
mennesker, ikke minst i vår bydel.
 Halvor Sivertsen begynte sitt 
langvarige kulturarbeid i Ar-
beideravholdslaget Frisinn i 
1930-årene. Frisinn utviklet et 
rikt kulturtilbud som særlig fikk 

stor betydning for arbeidsledige 
ungdommer på den tiden. Under 
okkupasjonen deltok han i illegalt 
pressearbeid til han ble arrestert 
og sendt til Grini.  
 I mai 1945 fikk han jobb som 
kasserer i Iste Mai (nåværende Ro-
galands Avis). Etter en periode ble 
han journalist og seinere sports-
redaktør, en stilling han hadde 
fram til høsten 1984, da han ble 
pensjonist. I hele denne perioden 
formidlet han vanlige folks liv og 
aktiviteter. I tillegg til å dekke 
utallige små og store idrettsstev-

ner, ble Hasiv også avisas kjent-
mann når det gjaldt lokale forhold. 
Han laget innsiktsfulle reportasjer 
om historiske emner, bystrøk og 
friluftsliv. Selv etter at han ble 
pensjonist, leverte han mye po- 
pulært stoff om byens særegne 
kultur- og næringshistorie. Da 
fikk han også tid til å skrive fire 
bøker av lokalhistorisk karakter.
 Halvor Sivertsen var mest kjent 
for sitt mangeårige arbeid innenfor 
friidrett og svømmeopplæring. Sin 
største innsats la Hasiv ned for Fri-
sinn Sportsklubb. Han var aktivt 

med fra starten og var formann i 
sportsklubben i 40 år. Han hadde 
også mange andre tillitsverv i ro-
galandsidretten. 
 I Frisinn Sportsklubb satte 
Hasiv i gang organisert svømme-
opplæring. Han var selv drivkraft 
og ildsjel i dette arbeidet i en lang 
årrekke. Frisinn Svømmeskole ble 
en pionérvirksomhet også i et nas-
jonalt perspektiv. Halvor Sivert-
sen har selv lært flere tusen barn 
å svømme, og i mange familier 
er det hele tre generasjoner som 
takker han for det. 

 Hasiv tok også sin tørn i poli-
tikken som bystyremedlem for 
Arbeiderpartiet, og i en årrekke 
var han aktivt engasjert i avhold-
bevegelsen. Han regnes også som 
«Badedammens far». Det var 
Hasiv som organiserte en stor 
folkeaksjon i 1959 for bevaring 
av Badedammen. På flere andre 
måter markerte han seg også som 
en ivrig forkjemper for Storhaug 
bydel og formidler av bydelens 
mangfoldige historie. Han engas-
jerte seg i viktige saker som an-
gikk utviklingen her, både som 
politiker, journalist og beboer. Få 
andre hadde like stor kunnskap 
om livet i østre bydel. Det var 
derfor naturlig for ham å bli med 
i Storhaug Historielag, og han et-
terlater seg et omfangsrikt arkiv 
med artikler og bilder som har stor 
historisk interesse. Dette blir nå 
deponert i Stavanger byarkiv.
 Hasiv opparbeidet seg stor 
popularitet og ble hedret med en 
rekke priser, utmerkelser og æres-
medlemskap. Han fikk Stavanger 
kommunes kulturpris, og da han 
var 90 år ble han hedret med kon-
gens fortjenestemedalje. Halvor 
Sivertsen fikk et langt og rikt liv, 
og han bodde til han var over 90 i 
barndomshjemmet i Øvre Hauke-
ligata 12. Den siste tiden tilbrakte 
han på Rosendal sykehjem. 

  Gunnar Roalkvam

Takk Hasiv, for Badedammen
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Takk Hasiv, for Badedammen
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Støperigt. 2, 4014 STAVANGER
Telefon: 51 52 88 10 - Telefaks 51 52 88 17

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

El. Anlegg
Boliger
Næringsbygg
Alarm
Rehabilitering

Nybygg
Service
Forhåndspris/
Anbud

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av:

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

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

LERVIKSVEIEN 22 - 4014 STAVANGER - TLF: 51 84 63 20

Bydelens eneste

	 bakeri	og

	 konditori

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

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

Bistands- og støttesenter for kvinner og 
barn utsatt for vold

Senteret tilbyr individual-samtaler og gruppeopplegg både til 
kvinner utsatt for vold, og til barn som enten er vitne til eller 
selv blir utsatt for vold i familien.

Senteret holder til i Klubbgaten 5,
5. etasje, i Familievernkontorets lokaler. Tilbudet er gratis. 
Kontoret er bemannet mandag - fredag 8-15. 
Telefon: 90 84 43 64 - 51 50 80 77 - 51 50 80 76

ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

En ren fornøyelse

Vedlikehold av utearealer til faste priser og intervaller.

Advokatfirma Øverland Ans 
Kirkestien 2

4012 Stavanger          
Tlf.: 51 89 52 20

 www.advest.no

Vi rydder 
for livet
Årets TV-aksjon arrangeres over 
hele landet og i Storhaug bydel 
søndag 23. oktober. 

Innsamlede midler skal gå til 
Norsk Folkehjelps arbeid med 
å fjerne miner og klasebomber 
som ligger igjen etter krig og 
konflikt.

Hver dag drepes og lemlestes 
uskyldige mennesker av miner og 
klasevåpen. Eksplosiver finnes 
på skoleveier, lekeplasser, dyrket 
mark eller langs veien. 

Norsk Folkehjelp graver frem 
og uskadeliggjørminer og klase-
bomber hver dag i 15 ulike land. 
Det er et tidkrevende arbeid, hvor 
hver kvadratmeter blir søkt gjen-
nom før arealet kan overlates til 
lokalbefolkningen. 

TV-aksjonen er verdens største 
innsamlingsaksjon målt i inn-
samlede midler per hode og an-
tall deltakere. Hvert år jobber 
7000 frivillige landet over med 
organiseringen av innsamlingen 
i sin kommune.

I vår bydel arrangeres innsamlin-
gen av Storhaug bydelsutvalg.

Registrer deg som bøssebærer på 
www.Blimed.no eller tlf 02025
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Kirkevalgene holdes samtidig med kom-
munevalget den 11. og 12. september i år. 

Ved disse valgene kan du påvirke utviklingen 
i Den norske kirke ved å stemme på hvem 
som skal sitte i menighetsrådet i kirkenes 
sokn. Beboere i Storhaug bydel kan tilhøre 
soknene Varden, St Johannes, St Petri eller 
Hundvåg. Det stemmes i de samme lokalene 
og på de samme tidspunkt som ved kom-
munevalget. 

Disse kan velges i

Varden sokn:

Atle Blomgren, 40 år
Ragna Thime Hersvik, 54 år
Arvid Nesse, 51 år
Marit Sletteberg Storli, 44 år
Rebecca Risbakken, 18 år
Leif Hinderaker, 65 år
Anne Sissel Pedersen, 58 år
Kari Thime, 50 år
Grete Clarke, 38 år
Ellen Sofie Hetta, 30 år
Helene Mui, 27 år
Gunvor Lomeland Elde, 82 år
Berit Bue, 54 år

St. Johannes sokn

Atle S Johansen, 71 år
Signe Wolden, 39 år
Karl Svela, 55 år
Thorvild L Berntsen, 53 år
Marianne Aa Høllelsli, 50 år
Aase Marie Bowitz, 64 år
Maryam Kristine Riise, 17 år
Terje Næsheim, 63 år
Ingebjørg Kleppa, 63 år
Astrid F Jacobsen, 47 år

For å stemme ved kirkevalget må du være 
oppført som medlem i Den norske kirke og 
fylle 15 år eller mer i løpet av 2011.

Kirke-
valg
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Vi kan hjelpe deg med maten

Diverse kaker fra  kr 175,-
Smørbrød       kr    23,-

Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.

St. Petri Aldershjem 

Tlf. 51 53 57 67        Fax  51 53 46 37

Venter du gjester?

Verksgata 54, 
4013 Stavanger

Sentralbord:   51 84 93 93   
Telefaks: 51 84 93 94

E-post firma: 
firma@abacusrevisjon.no

Hjemmeside: 
www.abacusrevisjon.no

Revisjon
Bokføring

Årsoppgjør

Nytt styre 
Tou Scene 
Per Ramvi ble valgt til ny sty-
releder på generalforsamlingen i 
Tou Scene AS mandag 27. juni.  
Kristin Gustavsen og Svein Dyb-
dahl ble gjenvalgt. Gry Isabell 
Sannes-Knutsen og Nils Henrik 
Asheim var ikke på valg. Nye 
styremedlemmer ble Marit Vic-
toria Wulff Andreassen og Børge 
Fjordheim. Nye varamedlem-
mer Martha Lyse og Julia Joner. 
Bjørn Morten Hermansen er opp-
nevnt av Stavanger Kommune og 
Katrine Lilleland fra de ansatte.

Nytt styre Vassøy
Vassøy Beboerforening har som 
formål å jobbe for at Vassøy ut-
vikles til det beste for øyas befolk- 
ning. Styret består av styrele-
der Nils Ludvig Dahl, nestleder 
Trond Kostøl, kasserer/sekretær 
Anne Trondsen og styremed-
lemmene Sigrun Torrissen, 
Linda Husebø, Rune Sørensen, 
Helge Geir Helgesen og en fra 
Vassøystua. 

Fra 10 årsjubileum på Tou Scene.
Foto: Stian Robberstad
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Ryfylkegt. 22, 4014 Stavanger
Tlf 51 86 26 95 - fax 51 86 22 35

TIRSDAG OG TORSDAG

Klipp og føhn kr  450
Føhn kr 250
Herreklipp kr 200
Permanent/klipp/føhn kr 800
Striper kr 350-400

Jeg	ønsker	alle	aldersgrupper	velkommen.

NY FRISØR  - Ramsvigtunet 

JORUNN 
Tlf. 920 82 390

Gratis kur 
hver 5 gang!

FRISØR BJØRG PEDERSEN

ER FREMDELES I RAMSVIKTUNET!

VELKOMMEN TIL FORTSATT 
GODT KUNDEFORHOLD

FASTE DAGER: 
MANDAG, ONSDAG OG FREDAG.

RING 990 13 190 FOR BESTILLING

PårørendeSenteret
Vaisenhusgt. 39, inngang B,

4012 Stavanger

Senteret har tilbud til  barn og voksne som er pårørende 
til personer med rus- og/eller psykiske problemer 

eller spilleavhengighet.
Vi tilbyr:

Individual-, par- og familiesamtaler.
Ulike gruppetilbud. Kurs. Telefonrådgivning.
Du vil møte fagpersoner med solid erfaring.

Nytt gruppetilbud: 
28. september starter vi mestringsorientert gruppe for deg som 
lever sammen med en person og/eller har barn med en person 

med alkohol/rusproblemer. Det er fortsatt ledige plasser. 
Ta kontakt for mer informasjon.  

Velkommen til å ta kontakt på 
tlf. 51 53 11 11 

e-post: parorende@parorendesenteret.no
http://www.parorendesenteret.no

Åpningstider:	

 Man, tirs, fre: 
10.00 – 16.00
Ons, tors: 
10.00 – 19.00
 Lør: 
10.00 – 14.00

Ring: 
51 91 93 00
930 18 262    Haugesundsgt. 7a

Høstens 
loppemarked 
i St. Johannes 

Loppemarkedet i St. Johannes 
blir lørdag 17. september. 

Dørene til menighetssenteret 
åpnes kl. 10.00, og auksjonen 
starter kl. 11.00. 

Kafeen vil være åpen så lenge 
loppemarkedet pågår, der vil si 
frem til kl.13.30.

Vi har alt nå godt med forærte 
lopper av alle slag, ikke minst 
bøker, som venter på et nytt 
hjem.

Frem til loppemarkedet tar vi i 
mot lopper. Det er mulig å le- 
vere lopper til menighetssen-
teret i løpet av kontortiden. 
Dessverre er det så at vi ikke ser 
oss i stand til å ta i mot hvite-
varer, senger og tunge møbler.

Ønsker du at loppene skal 
hentes, så bruk følgende num-
mer:

51 85 48 41 
Menighetssenteret
51 52 82 18 
Karl og Elin Svela
51 52 37 60 
Atle og Kirsten Johansen

Hvis du kunne tenke deg å ta et 
tak sammen med oss, så er det 
god bruk for hjelp fredag kveld 
og lørdag formiddag.

Det er godt samarbeid i bydels-
utvalget på Storhaug, og i de 
fleste sakene blir det enighet 
mellom de politiske partiene. Det 
samme bildet gjelder for kom-
munen som helhet. Da er det lett 
å tenke at valget som holdes 11. 
og 12. september ikke betyr noe, 
vi kommer til å få det bra uansett.
 På noen områder er det likevel 
klare forskjeller mellom partiene, 
og derfor får valget stor betyd-
ning. Vi skal her nevne noen 
få saker som gjelder Storhaug 
spesielt.
 Først saken om Emmaus. Vi 
fra Arbeiderpartiet tapte slaget 
om å gjøre hele området til grønt-
område. De borgerlige partiene 
stemte for boligbygging, også 
deres representanter i bydel-
sutvalget. Folk bør huske dette 
ved valget hvis en er opptatt av å 
bevare og utvide grøntområdene 
på Storhaug.

 Men saken er ikke ferdig 
med dette. Konkrete bebyg-
gelsesplaner skal utformes, 
trafikksituasjon skal vurderes, 
og det skal bestemmes hvordan 
de bygningene som ikke skal 
rives, skal brukes. Vi lover at vi i 
alle disse sakene skal la hensynet 
til friområdet og bruken av dette 
være overordnet. Og vi gjentar 
vårt løfte om at hvis det er mulig 
juridisk og praktisk å få tatt hele 
saken opp igjen etter valget, vil 
vi arbeide for det, prøve å få om-
gjort vedtaket og si nei til all bo-
ligbygging her.
 Så gjelder det sykehjem. Det 
skal bygges nytt sykehjem i 
Lervig, og vi har kjempet for å 
få inn flest mulig plasser. Helt 
konkret dreier det seg om minst 
10 plasser flere enn det planen 
nå sier. De borgerlige partiene i 
kommunalstyrene har stemt imot 
dette, og vil heller ha et offentlig 

legesenter inn i sykehjemmet. 
Vi har foreslått at legesenteret 
kan plasseres like i nærheten av 
sykehjemmet for ikke å stjele 
sykehjemsplasser. I Arbeiderpar-
tiet har vært helt klippefaste på 
dette, helt siden Terje Rønnevik 
tok det opp i komiteen som leg-
ger planen for sykehjemmet. Alle 
våre representanter i kommunens 
ulike styrer har gått inn for det, 
og støtte har vi også fått fra Eldr-
erådet. 10 plasser er svært viktige 
for de som sårt trenger en syke-
hjemsplass. Hvis valget styrker 
Arbeiderpartiet, stiger sjansene 
for at vi kan få dette til.
 Vi brenner virkelig for bydelen 
vår, og mener vi viser dette gjen-
nom en rekke konkrete saker. 
I stikkord nevner vi kunstgras 
på Midjord, støtte til Brodd-
prosjektet, sikring av Åpen Hall, 
turstiene,  skolene, trafikksituas-
jonen m.m. 
 Bruk stemmeretten!  Valget 
betyr mye, både kommunalt og 
lokalt. Og så håper vi selvsagt 
at mange fra Storhaug blir valgt 
inn i bystyret, noe du som bor her 
kan hjelpe oss til ved å sette kryss 
foran navn på stemmeseddelen. 
Vi ønsker å bli valgt for å jobbe 
for en enda bedre bydel å bo i! 

Anja Rønnevik, Anne Torill Lura
og Terje Rønnevik.

Viktig valg også for Storhaug!

MÅLING AV RADONGASS
Elektriske radongassmålere til leie. 

Måleren gir en indikasjon på radongass i boligen 
i løpet av bare 48 timer!

Leie: 490,-

Tlf: 92 45 49 42     Kveld: 51 11 21 71

Mail: radonsjekk@gmail.com
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BERGELAND BYDELSSENTER

  det skjer    det skjer    det skjer    det skjer    det skjer

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

Godalen sjøbaderforening

Hver lørdag, året rundt!
Møt opp kl. 10.00 ved miljøstasjonen på Varden, 

eller kl. 10.30 i Godalen.

Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 14.00
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger Tlf: 51 53 52 67  Faks: 51 53 98 80
E-mail: bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

Aktiviteter høsten 2011

Mandager:
Snekkerverksted, Trim, Litteraturgruppe (partallsuke) 
Tirsdager:
Bingo (partallsuke), Treskjæringsgruppe
Onsdager:
Boccia, Treskjæringsgruppe. 
Frokost den siste onsdagen i måneden.
Torsdager:
Snekkerverksted, Håndarbeidsgruppe, Bridge
”Å, var jeg en sangfugl – timen som flyr”
Fra september - første torsdag i måneden

Kafeteria 10 - 13
 
KURS høsten 2011:
Svømming mandag kl. 15.45 – 16.45 (på St. Svithun skole)
Rank og glad tirsdag kl. 09.30 – 10.30. God styrketrening med 
elementer fra Yoga og Pilates. Fra 50 år. Kom og prøv! 
Treskjæringskurs kl. 10.00 – 13.00 . Start 21. sept. 10 ganger. 
Oljemalingskurs kl. 10.00 – 13.00. Start 1. sept. 10 ganger.
Glasskunst tirsdag kl.10.30 – 13.30. Start 4. okt. 5 ganger.
Vi lager gjenstander av både float (vindu) og kunstglass.

NYHETER! 
Karveskurd
Mandag kl 10.00 – 13.00 à 3 ganger. start 22. august. 
Spikkekurs
Tirsdager kl 10.00-13.00. Vi lager små, artige figurer - du må 
kunne skrelle poteter. Start 27. sept. 8 ganger..
Tove-/filtekurs 
Onsdag 7. og tirsdag 13. september kl 11.
Vi lager silke- ull og linskjerf. Ta kontakt ved interesse.

Velkommen!
Teater-, revy- og konsertbesøk, kulturkveld, turer o.l.

Kontakt oss på Bergeland Bydelssenter for informasjon/brosjyre.

Bruktmarked 
på Nytorget

hver lørdag fra 
mai til oktober.

Første lørdag hver 
måned er det også
 Økologisk marked.

St. Johannes 
menighetssenter

For barn og ungdom:

Babysang fredag kl 10 og 12.15
Middagstreff første torsdag i 

måneden kl 16.30
Søndagsskolen kl. 11.15

St. Johannes-sangerne torsdag 
fra kl 17

Fredagsklubb for 5.-7. kl. 
fredag kl. 17.30

S.J.U.K. for 8. kl. og oppover 
lørdag i oddetallsuker

www.johannes-menighet.no

Vi søker tømmermann, snekker eller annet.

Bergeland Bydelssenter er et aktivitetssenter som tilbyr ulike akti-
viteter til pensjonister. Vi trenger en kreativ person som skal være 
ansvarlig på verkstedet vårt og som skal kunne veilede våre brukere 
der. Arbeidstid ca. 8 – 10 timer i uken, med fri i sommermånedene. 
Du må ha kunnskap om trearbeid, være ryddig og like å omgås men-
nesker.
 
Har du tid til overs eller har nylig blitt pensjonist? Ønsker du å jobbe i 
et kreativt miljø, ser vi gjerne at du kommer innom for en prat.

Bergeland Bydelssenter, Jelsagt. 2, 4012 STAVANGER
Tlf: 51 53 52 67.
E-post: bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

Historielaget på Storhaug

inviterer medlemmer og 
andre interesserte til

Onsdag 21. september 
kl 19.30 på Bergeland 

bydelssenter
Naturen på Storhaug 

gjennom 5000 år
ved Asbjørn Simonsen

Onsdag 19. oktober kl 19.30 
på Bergeland Bydelssenter

Stavanger i 
middelalderen

ved Torstein Jørgensen

Onsdag 26. oktober kl 19 i 
St. Johannes 

menighetssenter
Storhaug skolekorps 

– hundre år med marsj 
og klang

Musikkinnslag, bildevisning, 
kveldsmat

Onsdag 16. november 
kl 19.30 på Bergeland 

Bydelssenter
Kunstnerliv på Storhaug 

gjennom tidene
Bydelen sett med 

kunstnerøyne
Ved Berit Wathne

Spedbarnsgrupper
Kom sammen etter fødselen!

Midjord bydelshus, 
Nordre Ramsvigvei 1

Hver mandag kl. 12-14 
med barn 0-1 år

Et hyggelig ektepar fra Stor-
haug Frivilligsentral steker vaf- 
ler, lager kaffe, te, fruktfat m.m.

Bergeland Bydelssenter, 
Jelsagt. 2

Hver fredag kl. 12-14 
med barn 0-1 år

Storhaug Frivilligsentral 
på Midjord bydelshus

Trimgruppe går fra bydelshuset hver mandag kl 18.

Qigong - nytt introduksjonskurs med Susanne Falch
starter torsdag 15. september kl 10.30-12.00

4 ganger: Kr. 700,- for deg som er bosatt i bydelen. 
Kr. 1100,- for andre. Ukentlig trening etter kurs 

hver fredag kl 10.30-11.30. Rimelig.

Samarbeid med Rosendal sykehjem og omsorgsboliger
Vi trenger flere frivillige til dette!

Bli med på første samarbeidsmøte i oktober. 
Lytt og lær og bestem deg etterpå!

Innflytter? Vil du bli kjent med oss og bydelen?
Hver fredag fra 11.30. Kjekt også for deg 

som vil bli flinkere til å snakke norsk

Friarealet mellom Rosendal og Rosenli (Emmaus) 
I høst skal områdets muligheter planlegges.

Ta kontakt hvis du vil være med!

Alle uansett alder og bakgrunn er velkommen som frivillige!

Vi formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet –
noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe.

Gleden over å bruke deg selv er betalingen du får.

Ta gjerne kontakt på tlf 51 50 72 20/90 71 39 92  
eller på e-post sbakholt@stavanger.kommune.no 

Vel overstått sommer. Vi er i ferd med å starte opp høstens 
aktiviteter og ønsker alle velkommen til å ta kontakt.

Åpen Hall starter fredag 9.9. kl 19 i samarbeid med Brodd håndball 
og Brodd fotball; Ballspill, klatring, kiosk og andre aktiviteter.

Klatring hver tirsdag fra 16-18 i Storhaug Idrettshall. Åpent for 
alle. Utlån av utstyr. Klatrevakter til stede som sikrer. Starter 30.8.

Se nettsidene www.ungistavanger.no for mer informasjon

Fritid Storhaug – Midjord bydelshus
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger
Senterleder: 
Gerd Hegge - telefon 51508996 
gerd.hegge@stavanger.kommune.no
Fritidsleder: 
Kalle Eide – telefon 51508998
kalle.eide@stavanger.kommune.no

Storhaug Aktivitetsbase 
Vi har hatt mange kjekke aktiviteter i vår og sommer og kommer 
til å fortsette utover høsten. Mer informasjon og program finner 

du på www.aktivitetsbasen.blogspot.com eller ta kontakt på telefon 
51508998 eller 41858036.

Lørdag 3.9. satser vi på kajakkturer ”rundt” Storhaug. Fra kl 14 er 
vi på plass i Emmaus med kajakker og aktivitetsutstyr. 

Vi kan hjelpe til med utlån av aktivitetsutstyr og med diverse
 arrangementer og aktiviteter i bydelen.

Storhaug Aktivitetsbase drives av Storhaug Fritid og Storhaug 
Frivilligsentral med støtte fra Barne-, likestillings- og inklude-

rings departementet og Skrettingfondet.
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Gratisbuss rundt nullen hvert tiende minutt 
mandag-fredag kl 08-20 og lørdag kl 10-18.

Fast trasé fra Byterminalen via Torget, Skagen, Holmen, Oljemuseet, Jorenholmen, Klubbgata, Domkirken og Kongsgaten før den igjen ender opp på Byterminalen. Nullen er et 
prøveprosjekt i regi av Stavanger kommune ut året og blir forlenget dersom det blir mye brukt.

PROGRAM AUGUST – NOVEMBER 2011

UTSTILLINGER
BUNKEREN
ALLEREDE SETT
Kamilla Skrinde stiller ut sitt nyeste pros-
jekt “Allerede sett”. 
Utstilling vises fra 18 august til 
18 september, åpen hver lørdag 
og søndag kl. 12– 16.

ØLHALLENE
ANTHOLOGY OF VIDEO 
EXPERIMENTS
Videoinstallasjon av Erikk McKenzie.
Utstilling vises fra 18 august til 
18 september, åpen hver lørdag 
og søndag kl. 12– 16.

SCENEKUNST
TORS 1 SEPT OG FRE 2 SEPT 
DØRENE ÅPNER 1930 
FORESTILLING 2000 KR 150/90
1000 ZASTO 1000 ZATO
Mot et bakteppe av egne erfaringer 
skapes en sterk og personlig forestilling 
om behovet for å forstå krig og krigens 
bakenforliggende mening – om noen 
slik finnes.

WORKSHOP
LØR 3 SEPT KL 1315-2015 OG 
SØN 4 SEPT KL 1315-2015 KR 300
KUNSTIKIT FASE 2
WORKSHOP FOR SCENE - 
OG PERFORMANCEKUNSTNERE 

Målsetningen er å tilby en helg med 
praksis, kunnskap og diskusjon som 
favner vidt. 

SØN 04 SEPT KL 1200-1600 GRATIS
HØSTMARKED & BILFRIDAG

FRE 09 SEPT DØRENE ÅPNER KL 1930 
KONSERTSTART 2000 KR 120/90
MOE OG ZANG: M VENNER
Konserter med fem ulike musikalske 
konstellasjoner og uttrykk.

LØR 10 SEPT OPPSTART 1500-0130 
KR 100
ALL NIGHT METAL FIGHT
En hel dag med Metal konserter!

ONS 14, FRE 16 OG LØR 17 SEPT
DØRENE ÅPNER 1930 
ARRANGEMENT 2000 KR 990
MARKENS GRØDE OG GLÆDENS 
MUNTRE SANGE
«Markens Grøde & Glædens Muntre 
Sanger» er en helaftens forestilling med 
fokus på bordets gleder og feiring av 
Jens Zetlitz 250 års dag! Mat og Jens 
Zetlitz flettet sammen i skjønn fore- 
ning. Kokkene mesterlaug lager en 
fireretter med lokale råvarer. 

TOU FOR BARN
LØR 16 SEPT OG SØN 18 SEPT 
KL 1400-1600 KR 100/70
NYBEGYNNERFLAKS

TOU FOR BARN
LØR 17 SEPT DØRENE ÅPNER KL 1230 
KONSERT KL 1300 KR 150/ BARN 90
OI FESTIVALEN PRESENTERER
KHAC CHI BAMBOO MUSIC
En unik musikalsk opplevelse for både 
barn og voksne. 

NUARENA
Composer in Residence 2011: 
Martin Matalon
TIR 20 SEPT DØRENE ÅPNER 1930 
KONSERT 2000 KR150/80
TRACES FOR SOLISTER OG 
ELEKTRONIKK

ONS 21 SEPT DØRENE ÅPNER KL 1930 
KONSERT KL 2000 KR 180/100
I forkant av konserten: 
Intervju med Matalon.
ENSEMBLE MODELO62 SPILLER LIVE 
MUSIKK TIL FILM

TORS 22 SEPT KL 1000
NORDIC MUSIC WEEK
Musikkens bransjetreff.

TORS 29 SEPT DØRENE ÅPNER KL 2000 
KONSERT 2130
TôG 
Tôg er kjent fra sine radiohiter “Sansen” 
og “Reint Mel”. Elektro inspirert av noe 
som ligner på en skummel versjon av 
huset med det rare i. Frekke dansbare 
rytmer, cheesy 60-talls orgler, analoge 
synther og 50 tallsgitarer er ingre-
dienser.

FRE 30 SEPT DØRENE ÅPNER KL 2000 
KONSERT 2130 KR 265
NUMUSIC
Rumpistol, Thelma & Clyde, 
Sandra Kolstad, Bærtur, Ost & Kjex.
Arr: NuMusic.

LØR 01 OKT DØRENE ÅPNER KL 2000 
KONSERT 2130 KR 265
NUMUSIC
Exclusive Hyperdub Showcase: Ikonika, 
Cooly G, Hype Williams, King Midas 
Sound og Kode9. Arr: NuMusic. 

SØN 02 OKT DØRENE ÅPNER KL 1830 
KONSERT KL 1900 KR 100/70
STAVANGER FORTELLERKAFÈ
“For de reisende” med forteller Angela 
Bogo.

HUMORFESTIVALEN
TOR 6 OKT DØRENE ÅPNER 1930 
FORESTILLING 2000 KR 265/215
QUEENDOM

FRE 7 OKT DØRENE ÅPNER KL 2000 
KONSERT 2200 KR 150/90
HEROS AND ZEROS

HUMORFESTIVALEN
LØR 8 OKT DØRENE ÅPNER KL 2000 
FORESTILLING  KL 2200 KR 165/115
BATS

LØR 8 OKT DØRENE ÅPNER KL 2000 
KONSERT KL 2200 KR 150/90
HILDE MARIE KJERSEM

HUMORFESTIVALEN
SØN 9 OKT DØRENE ÅPNER KL 1330 
FORESTILLING 1400 KR 165/115
GITARZAN OG MOPEDERZEN 

LØR 15 OKT DØRENE ÅPNER KL 2000 
KONSERT KL 2130 KR 70/90
ESTHER ORKESTER

ONS 12 OKT, TORS 13 OKT, FRE 14 OKT 
OG LØR 15 OKT  DØRENE ÅPNER KL 
1930 FORESTILLING KL 2000 KR 150/90
FRACTURED BONES/LET`S GET LOST
<<Iver Findlay//Marit Sandsmark>> 
med Pål Asle Pettersen, Eric Dyer og 
Victor E. Morales. 


