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-Kryss av bydelskandidater 
og gi ekstra stemmer til gode 
folk! Jeg brenner for å få opp 
valgdeltakelsen på Storhaug 
og vil minne folk på at 
viktige bydelssaker avgjøres 
i kommunepolitikken. Dess-
verre har det blitt færre og 
færre som har møtt fram ved 
valgene de siste årene. Dette 
må vi gjøre noe med! Vi får 
større tyngde ved å vise til 
engasjement og deltakelse 
og da vil høyt frammøte ved 
valget være et viktig signal, 
oppfordrer Terje Rønnevik, 
bystyrekandidat (Ap) og 
leder i Varden stemmestyre 
gjennom mange år.
-Er ikke velgerne klar over 
innflytelsen de har?
-Jeg har sett at mange velgere 
ikke vet hvordan de kan på-
virke personvalget ved å krysse 
eller føre opp ekstra navn. Sett 
med bydelspatriotiske øyne er 
dette synd, for det fører til at 

vi får færre representanter fra 
Storhaug inn i bystyret.
-Hva kan velgerne gjøre?
-Delta! Bruke stemmesedde-
len aktivt. Sette kryss foran 
navnet på kandidatene de vil 
stemme på. Hjelpe flere fra 
Storhaug inn i det nye bysty-
ret. Hvis de vet om noen de vil 
stemme på, men ikke finner 
dem i partilisten de velger, kan 
navnene føres opp nederst på 
den stemmeseddelen du vil 
bruke. Stemmen blir fortsatt 
gyldig for partiet og bydels-
kandidatene får ekstra støtte.
-Hva ville gledet deg mest?
-Kan vi få til at Varden og 
Storhaug blir valgkretsene 
i Stavanger som har størst 
deltakelse ved kommuneval-
get? Det vil fortelle at vi på 
Storhaug er interesserte i å del-
ta i utformingen av bydelen og 
byen, og det kan sikre større 
gjennomslag for bydelens sa-
ker, håper Terje Rønnevik.

Flere fra bydelen 
må stemme!

Skissen er et resulatet av et 
forprosjekt til Breivigparken 
som skal til planbehandling 
som vil gi anledning til å 
komme med innspill og kom-
mentarer.
Daglig leder i Urban Sjøfront 
forklarer illustrasjonen slik: 
-Den viser en stor gresslette 
for løkkefotball som vil ligge 
der hvor den gamle bygningen 
i Søylandsgate 27 rives. Ter-
renget vil bli bearbeidet for å 
gi le og romfølelse og mindre 
soner. Ny beplanting vil gi en 
følelse av å trekke naturele-
menter fra skogen tvers over 
gata inn i området. Den inners-
te delen er egnet til mer akti-
vitet som fritt ballspill, soling 

m.m. Tilsammen vil det bli et 
stort åpent friområde på 11 da 
pluss ca 2 da som reguleres til 
småbåtanlegg/friområde in-
nerst i Breivig båthavn. I tillegg 
vil det komme et område på ca 
2 da som er inngjerdet for den 
nye barnehagen. Der hvor den 
store tanken ble fjernet er det 
hentet inspirasjon og forbilder 
fra sanddyner med sivbeplan-
ting som vil gi koselige groper 
og mindre rom. Mot øst heller 
terrenget ned mot sjø og brygge, 
forklarer Kristin Gustavsen. 
Breivigparken skal være fer-
dig samtidig som innflytting i 
byggetrinn 1 vår eller sommer 
2009.

-Den første bebyggelsesplanen 
for Lervig Brygge er nå god-
kjent. Byggingen av de to første 
byggetrinnene er planlagt å 
starte allerede i inneværende 
år og vil bestå av boliger og en 
6-avdelings barnehage, forteller 
Kristin Gustavsen til bydels-
avisa. 
-Det vil naturligvis ta noen år 
å bygge ut hele området.  Ut-
byggeren, Lervig Brygge as, 
er svært opptatt av at området 
i hele byggeperioden skal være 

et best mulig naboskap både 
for dagens beboere og de som 
gradvis vil flytte inn i de nye 
boligene. Den store haugen med 
steinmasser skal benyttes til å 
forme den endelige sjøfronten 
og vil ”forsvinne” i sjøen i løpet 
av høsten/vinteren.   Den lille 
midlertidige parken som alle-
rede er opparbeidet viser en type 
tiltak som utbygger vil benytte 
for de områdene som venter på 
kommende byggetrinn. 

Viking til Midjord
Sett av fredag 7. september 
klokken 17.00. Da det cup-
kamp mellom Vikings A-lag 
og Brodd på Midjord stadion. 
Her kan du se Peter Ijeh, Tho-
mas Myhre, Ragnvald Soma, 
Allan Gaarde og alle andre 
Viking-spillere måle krefter 
mot Brodds egne gutter fra 
Storhaug.

Det blir gratis inngang - og 
mye godt å bite i. Viking-
spillerne skriver autografer 
til barn og unge før, under og 
etter kampen.
For mer informasjon, sjekk
www.brodd-il.no
Bli med og lag fotballfest på 
Midjord fredag 7. september 
klokken 17.00. 
PS! Møt opp i god tid. Her 
blir det mye folk!
Heia Brodd!

Breivigparken kommer

Sirkler i gress

Breivig båthavn
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Ja så er sommeren på hell. 
Selv om årets sommer ikke har 
vært av de beste når det gjelder 
været, håper jeg at alle har hatt 
en fin sommer. Vi lever jo alle 
i en fantastisk by i et fantastisk 
land og er av den grunn meget 
privilegert. Det er så mange her 
i verden, ikke minst barn, som 
ikke kan tenke seg at et liv av 
vår standard finnes.

Årets aksjon går av stabelen �1. 
oktober og pengene skal i år gå 
til Unicef som skal kanalisere 
dem til barn berørt av hiv/aids 
i forskjellige land. Pengene skal 
hjelpe til å bl.a. forhindre smitte 
fra mor til barn, gi de berørte 
barna trygghet og økonomisk 
støtte. De skal også forebygge 
smitte blant barn og unge gjen-
nom diverse tiltak og ungdoms-
vennlige helsetjenester.

Vi er heldige som kan få lov til 
å være med på en slik aksjon og 
hjelpe disse menneskene som 
har så mye mindre enn vi noen 
gang kan tenke oss.

Her på Storhaug har vi gode er-
faringer fra tidligere aksjoner. 
Beboerne er veldig flinke til å 
stille opp. I fjor klarte vi å sam-
le inn over 100.000 kroner mer 
enn året før. Det har jo utviklet 
seg en intern ”konkurranse” 
mellom bydelene  i Stavanger, 
og selv om vi ikke ligger i topp-
sjiktet her, må jeg si at jeg er 
veldig stolt av å være leder for 
aksjonen i bydelen. Folk er så 
utrolig positive og fantastisk 
flinke til å melde seg som bøsse-
bærere. Og ikke minst så har vi 
Frivillighetssentralen som still-
er med noen flotte damer som 
sørger for den sosiale rammen 
rundt innsamlingen.

Årets komité består av: 

Anne Marie Wetteland (Frp) 
anne.marie.wetteland@lyse.net 
tlf 40� 40 548
Elin Rydningen (Sv) 
elin.rydningen@e-gjengen.no 
tlf 415 06 578
Egil Larsen (Ap) 
eil@chello.no tlf 918 93 ��3

Dere kan allerede nå kontakte 
oss og melde dere på som bøsse-
bærere. Dere kan også bruke 
Tlf. 0�0�5 for påmelding.

Vi håper at så mange som mulig 
tar kontakt med oss for å stille 
som bøssebærere. Hvis du ikke 
kan gå ute som bøssebærer har 
vi også alltid bruk for folk inne 
på basen vår på Nylund skole.

Et annet ønske fra oss i komiteen 
er å få kontakt med folk som bor 
rundt i de forskjellige blokkene 

i bydelen vår, da det ofte er et 
problem å få komme inn her.  
Det hadde vært fint om noen 
ville melde seg som ”kontakt-
personer” så blir det lettere for 
de som går rundt.

Jeg gleder meg til å ta fatt på 
arbeidet med årets aksjon og 
tillater meg å ønske oss alle 
lykke til!

Med vennlig hilsen
Anne Marie Wetteland (FrP)

Så har vi vært igjennom en ny 
valgperiode på 4 år. 4 år virker 
som lang tid når vi  i starten av 
valgperioden skuer fremover, 
men oppleves som utrolig kort 
når perioden er ferdig.

Hva har egentlig skjedd på 
Storhaug i disse 4 årene?

Byens fineste idrettshall
I �0 år kjempet vi for å få 
svømme- og idrettshall i byde-
len. Den er endelig på plass 
som idrettshall. Bydelens be-
folkning har tatt godt imot det 
tilbudet som idrettshallen har 
gitt. Jeg vil også våge påstand-
en om at vi har fått byens fi-
neste idrettshall med det beste 
driftskonsept.

Boliger i Urban Sjøfront
Jeg vil også benytte anlednin-
gen til å ta et tilbakeblikk på det 
som nå heter Urban Sjøfront.

På et åpent møte med Østre 
næringsforening og Storhaug 
bydelsutvalg i Midjord 

bydelshus for 30 år siden tok 
jeg for første gang opp tanken 
om at vi burde gjøre noe med 
det nær nedlagte næringsom-
rådet langs sjøen fra Breivik 
til Nordkronen. Jeg mente og 
mener at dette er et av de fi-
neste områder i Stavanger med 
en fantastisk utsikt utover sjøen 
mot Ryfylke og at her burde det 
kunne bygges gode boliger slik 
at flere av Stavangers innbyg-
gere kunne få glede av dette 
vakre området. 

Næringsforeningen protes-
terte som forventet mot dette 
og fremsatte forslag om at alle 
areal nedenfor Haugesunds-
gaten skulle reguleres til in-
dustriområder. Tiden gikk og 
øyensynlig fikk tanken om by-
fornyelse etter hvert gehør hos 
grunneierne og Urban Sjøfront 
ble etab-lert med støtte fra Sta-
vanger kommune.

Positiv byfornyelse
Det vi har opplevd i denne 
valgperioden er at Tou Scene 

er kommet i gang. Norwegian 
Wood med arkitektkonkur-
ranse er vedtatt i tillegg til alle 
de andre bolig- og næringspros-
jektene som er gjennomført el-
ler som ligger i startgropen. Vi 
ser også at det etableres nye 
friområder ved Siriskjær/Tou 
og ved Breivig båthavn. Dette 
er positive elementer i en by-
fornyelse.

Skolene
Vi må heller ikke glemme sko-
lene. Etter at Storhaug skole ble 
rehabilitert i forrige valgperio-
de er nå Nylund og St. Svithun 
skoler ferdig rehabilitert. 

Når vi ser oss tilbake så er det 
mye som har skjedd og som 
skal skje i Vår bydel, men vi 
må ikke hvile for utfordringene 
står i kø.

Waisenhustomta som 
friareal
En av de viktigste sakene som 
vil komme er hvordan Waisen-
hustomten skal brukes i fram-

tiden. Jeg fremmet på vegne 
av Arbeiderpartiet et forslag 
om bygge- og deleforbud i 
Storhaug bydelsutvalg nå i vår 
slik at vi skulle få tid og ro til 
tenke oss grundig om etter at 
Betaniastiftelsen la frem en 
plan om å bebygge området. 
Høyre, Fremskrittspartiet og 
Krf stemte imot mitt forslag, 
men jeg mener at vi som øns-
ker å bevare området som fri-
areal for bydelens befolkning 
må fortsette kampen. 

Vi kan også glede oss over at 
rehabilitering av St. Johannes 
kirke er påbegynt.

Til slutt vil jeg benytte anled-
ningen til å takke en engasjert 
befolkning for godt samarbeid 
i inneværende periode.

Vennlig hilsen
Torgrim Olsen
Leder Storhaug bydelsutvalg

SAMMEN FOR BARN – ÅRETS TV-AKSJON!

Tilbakeblikk Storhaug bydel 2003 – 2007
Ka då
ittepå?
Hvem vil ta vare på og 
videreutvkle bydelens grøn-
ne områder de neste årene? 
Hvem vil vedta erverv av 
nye grønne områder?

Hvem vil bevare Nytorget?

Hvem vil sørge for et 
størst mulig friområde på 
Waisenhustomten? 

Hvem har tillatt inngjerd-
ing av friareal og massiv 
utbygging uten kvalitet? 
Kaotiske parkerings-
forhold?

Hvem skryter og lover rett 
før valget men stemmer 
motsatt resten av året? 

Svaret på sånne spørsmål 
kan godt veilede oss ved 
kommunevalget.
 

Vakre 
hager
Kolonihagene er åpne for 
alle besøkende hver søndag 
fra april til oktober. Legg 
turen innom, besøk kafèen 
og se bydelens vakreste 
hager.
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I desember i fjor vedtok flertallet i bystyret 
(H, Ap, KrF, V og Sp) i sak om handlings- 

og økonomiplan for Stavanger 2007-2010 at
- det skal utarbeides en egen plan for 
erverv, ivaretakelse og videreutvikling 

av grøntområdene i Storhaug bydel

-Storhaug består av områder 
som den gamle bykjernen, 
et sentrumsnært urbant og 
sjarmerende område, tidligere 
industriområder og den sør-
lige halvdel som et finere og 
hagepreget strøk, sier Anne.

-Jeg ser for meg et parkom-
råde som starter i Vågen, følger 
Breiavatnet, trekkes gjennom 
Lagård kirkegård til et nytt 
parkdrag på Hillevågsiden av 
Hillevågsvannet. En gangbro 
kan anlegges ved Strømsbrua 
over til Strømvig. På denne 
siden av Hillevågsvannet ser jeg 
for meg et promenadeområde 
langs sjøkanten.

-Jeg har overført mine tanker til 
en illustrasjon som viser punk-
ter (stedet/pausen) og linjer 
(forbindelser/forløp):

-Punktene er de grønne stedene 
vi har og kan få. Våre eksis-
terende potensielle oaser bør 
fremelskes! Oppgraderes og 
arbeides mer målrettet med. Vi 
bør arbeide med nye punkter, 
nye oaser for pauser og opple-
velser.
-Linjene viser gamle og nye 
forbindelser i et nettverk som 

gir variasjon og muligheter. 
Et scenarie er å kunne bevege 
seg langs sjøkanten rundt hele 
Storhaug. En fantastisk mu-
lighet! Det er et utall varias-
jonsmuligheter av forbindelser 
på kryss og tvers over haugen! 
Tenk på stepstones! Steinene 
vi går på når vi skal krysse 
en bekk. Linjene er forbin-
delsesmulighetene mellom alle 
stenene eller punktene. Forbin-
delser og forløp – en reise i 
hverdagslandskapet.

-Mer konkret kan vi se på om-
rådene ved Kyviksmarka som 
en helhet som hører sammen. 
Parken ved Hetlandskirken, 
kirkegården, Kyviksmarka og 
den ubenyttede trekanten. Alt 
dette kan bli et felles pause- og 
oppholdssted. Et møtested. Et 
picnicsted! Det er plass til både 
kafé og små konserter. Et sted å 
grille, ta med teppet og en bok! 
Nyte morgensolen og lese avisa 
ute, tenker Anne.
-Mangler vi tradisjoner for pic-
nic i parken?
- Det er en kultur som er på vei 
fram. Mange har hatt hytte på 
fjellet og opplevd rikelig natur. 
Etterhvert er det flere som synes 
det er ok å bare være i byen. De 

trenger at hverdagsstedene fun-
gerer. De grønne punktene nær 
oss er vår hverdag hvor vi kan 
oppsøke ro og pause. Vi trenger 
punkter som kan få oss ned i 
hastighet, punkter som gir oss 
noen fortellinger og utfordrer 
oss. Vi trenger det hele: lys, 
himmel og utsikt til fjell, sport, 
aktivitet og mulighet til ro og 
fordypelse. Alt dette er det god 
plass til i området ved Kyviks-
marka. 

-Hvilke erfaringer har du fra 
Danmark?

-Jeg er fra København. Der har 
parkene stor betydning. Alle 
drar dit. Det er vanlig å møtes 
i parken på et avtalt tidspunkt 
og ta med krokett, fotball el-
ler møtes for å grille. Eller dra 
alene for å lese. Denne kul-
turen vil nok komme hit også. 
I Oslo har disse tradisjonene så 
vidt kommet i gang. Vi trenger 
områder som dekker nye be-
hov med muligheter for allsidig 
bruk hele året, i snø, i regnvær, 
en kveld og i sol m.v.. Gjerne 
skøytebane om vinteren, uteki-
no på sommeren, en regnpark, 
en lysplass. 

Potensielle oaser 
bør fremelskes!
Bydelsavisa oppfordret landskapsarkitekt 
Anne Truelsen Schultz fra Schønherr 
Landskab til å dele sine tanker om bydelens 
grønne områder med avisas lesere. 

Anne har bl.a. tegnet den nye 
Kulturparken ved Lervigtunet og Tou Scene, 
bor og har sitt arbeid i bydelen.

-Adkomstene kan endres slik at parken ønsker oss velkommen. I 
dag preges mange områder av tilfeldigheter, av udefinerte stier. Et 
helhetsgrep kan gjøre hele området ved Kyviksmarka til en bypark 
med plass til nye behov, sier Anne Truelsen Schultz. 

Punkter (steder) og linjer (forbindelser) binder bydelen sammen

Skissene er laget for bydelsavisa og viser nye og gamle forbindelser (linjer) mellom bydelens gamle og nye grønne områder (punkter). 
Tegnet av Anne Truelsen Schultz fra Shønherr Landskab.

Ved å tenke bydelen 
slik gis potensialer for

-Nye grønne punkter/
oaser/pauser.

-Nye grønne forbindel-
ser på tvers og langs.

-Nye grønne kiler.

-Komme hele veien 
rundt Storhaug.

-Variasjon 
og muligheter.

-Forskjellige temaer.



Side � Bydelsavisa Nr. � – august 2007

en bærekraftig framtid

Helge Dagfinn Andersen

   Dei vil jobbe for:

- Lokaldemokratiet gjennom styrking av bydelsutvalgene og beboerengasjement.
- Bevaring av trehusbyen.
- Vaisenhustomta til grøntområde.
- Bedre kollektivtafikken.
- Trygg alderdom i egen bydel.
- “Eldres spaserstokk” - mer kultur til bydelene. 
- Utvide kulturkortet til å gjelde eldre.
- Sykkelstier og infrastruktur.
- Flere grøntområder i indre byområde gjennom omregulering.
- Gå imot omregulering av friområder til andre formål.
- Johnnes skole og ABBAS skal brukes til det beste for folket i bydelen.
- Ta iniativ til å etablere et havakvarie.
- Involvere ungom i styrer av fritidstilbud.

Stem dine lokale bydelspolitikere inn i bystyret!

Bente Nyman

Etter 26 år er Kyviksmarka 
fremdeles ikke utvidet
Den store asfalterte plassen mellom Ky-
viksmarka, St. Hans gate og Hetlands-
kirken ble i 1981 regulert til friområde. 
26 år senere i 2007, når bydelen skriker 
etter flere grøntområder, har kommunen 
ingen planer om når dette området skal 
opparbeides til friområde.

Å inngjerde en del av parken til 
barnehage var det derimot ingen prob-
lem med. Kyviksmarka er den eneste 
kvartalslekeplass i den nordøstre del 
av Storhaug som er et av de tetteste be-
folkede områdene i landet. 

Stier, balløkke, sandlekeplass og park-
møbler mangler vedlikehold. For noen 
år siden ble det innredet et lite areal 
til basketball, men kurven er montert 
så høyt at ingen kan bruke den. Nå må 
politikerne ta denne delen av Storhaug 
på alvor og sørge for at finansiering 
kommer på plass, slik at planleggings-
arbeidet kan starte umiddelbart og en 
oppgradering og utvidelsen av Kyviks-
marka kan stå ferdig til våren 2008. Vi 
har ventet lenge nok. 

Fra websiden  www.sbs-storhaug.com.     

Reguleringsplan (955) trådte i kraft i april 
1982. Planutsnittet viser at store deler av 
dagens gateareal er regulert til offentlig 

friområde. Den midlertidige barnehagen 
vises oppe til venstre på kartet.
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VALGPROGRAM FOR PERIODEN 2007-2011
STORHAUG HØYRE

-Støtte sosiale tiltak som fremmer kontakt og samhørighet blant 
bydelens beboere.

-Prioritere bydelens frivillige lag og organisasjoner i bydelsutvalgets 
tildelingssaker.

-Videreutvikle bydelens tur- og rekreasjonsområder. Allmennhetens 
tilgang til sjøen prioriteres.

-Arbeide for en revidering av parkeringsnormen på Storhaug.          
                                             
-Trehusbyen skal bevares. Kun tunge samfunnsmessige hensyn kan 
legges til grunn for riving og nybygging.

-Arbeide for en god utvikling i bydelens transformasjonsområder. 
Støtte gode prosjekter med spennende arkitektur og spenstig ut-
forming. Det må satses mer på familieleiligheter tilrettelagt med 
gode oppvekstmuligheter for barn.

-Tou Scene A/S er viktig for mangfoldet i Stavangers kulturliv. Et 
stabilt driftsgrunnlag må sikres. Den kulturrikdom som finnes i det 
flerkulturelle miljøet på Storhaug skal gjenspeiles i videreutviklingen 
av nye satsinger i Urban Sjøfront. En kommunal overtakelse av eien-
domsmassen der Tou Scene holder til utredes i perioden. 

-Stimulere til økt satsing på idrett.

-Støtte bydelens beboerforeninger.

Storhaug skal være en trygg og trivelig bydel. 
Mangfoldet skal blomstre, med en positiv utvikling 
på tvers av kulturer og generasjoner. 

Kandidater fra Storhaug bydel: Ordfører Leif Johan Sevland

Robert Bergerud,
megler

Tone Brandtzæg, 
kommunalråd

Ingebeth 
Bergesen Himle, 
p.t. husmor

Guro Høgås,
hudpleier/
daglig leder

Erlend Jordal,
politisk rådgiver

Atle Lunde,
sosionom

Per Våland
Mauritzen, 
advokatfullmektig

Kaare Reiten,
lege

Geir Rolandsen,
byggmester

Vil du ha 
Sevland 
som ord-
fører, må 

du stemme 
Høyre!

1

6 10 28 34

37 40 43 52

54
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NATURTERAPEUT
AKUPUNKTUR

Aase Marie Bowitz

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

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

Tlf./Fax: 51 52 58 55

El. Anlegg
Boliger
Næringsbygg
Alarm
Rehabilitering

Nybygg
Service
Forhåndspris/
Anbud

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10

Åpningstider
Mandag, onsdag og fredag: 9.30-1�

Tirsdag og torsdag: 9.30-19
 Lørdag: Etter avtale

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av:

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

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

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

Bydelens eneste

	 bakeri	og

	 konditori

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

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

ARKADEN, TLF. 51 89 43 34
KRISTOFFERSEN

ALLIANSE
Vi tilbyr landets største utvalg av allianse

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

Du finner alltids en anledning.

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

konkurransedyktige priser.

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

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER

Alt innen rehabilitering.
Bruk din lokale byggmester!

Storhaug 
skolekorps 

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

med leder 
i korpset,
Elin Svela, 

telefon 
51528218

Lervig Pizza AS 
Breivikv. 19

Tlf: 51 51 72 20

PIZZA
SMØRBRØD
FESTKAKER

PÅSMURT

KAFFE - BRUS 
SLUSH - IS

VELKOMMEN 
TIL OSS
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  Ap	 SV	 RV	 Sp	 KrF	 V	 H	 FrP	 PP	 Andre
Stavanger 20,1 % 11,6 % 1,6 % 1,7 % 6,� % 4,7 % 27,1 % 21,5 % 4,3 % 0,5 %
Varden  22,3 % 14,� % 3,4 % 1,3 % 5,� % 4,5 % 22,� % 20,5 % 3,9 % 0,7 %
Storhaug 20,0 % 17,6 % 3,7 % 1,3 % 4,2 % 5,5 % 24,4 % 19,9 % 2,6 % 0,9 %
Vassøy  1�,5 % 10,3 % 0,4 % 0,7 % 7,1 % 3,2 % 25,3 % 2�,� % 5,7 % 0,0 %

Tabellen	viser	stemmeresultatene	fra	kommunevalget	i	Storhaugs	valgkretser	i	2003.	Vassøy	stemme-
krets	utmerket	seg	ved	at	veldig	få	stemte	på	Senterpartiet.	Storhaug	stemmekrets	utmerket	seg	med	
antall	stemmer	til	Rød	Valgallianse.	

Søndag 9. og mandag 10. 
september er det igjen kom-
munevalg (og fylkestingvalg). 
Da kan vi påvirke hvem som 
skal styre byen vår de fire 
neste år. 

-Valget gir hver enkelt av oss en 
mulighet til å påvirke hvilken 
politisk kurs byen skal ha og 
dermed hvordan nærmiljøet 
skal se ut, sier stemmestyrele-
der for Storhaug krets, Helge 
Solum Larsen (V). –I år har 
partiene samlet seg om å sende 
ut en felles pakke med valg-
kampmateriell til innbyggerne i 
Stavanger. Den sendes ut til alle 
i slutten av august. 

Lav valgdeltagelse
-Hva	er	din	kommentar	 til	den	
lave	valgdeltagelsen	i	Storhaug	
krets?
-Den kan ha med høy gjen-
nomtrekk i boligene å gjøre. 
At man dermed hører mindre 
til i et område. Jeg vil oppfor-
dre alle som er i tvil om hvor 
de skal stemme om å kontakte 
kommunens servicetorg, sjekke 
om de står i manntallet og rett 

og slett stemme straks i steden 
for å vente eller være i tvil fram 
til valgdagen, oppfordrer Helge 
Solum Larsen.

Befolkningstilvekst

-Storhaug	sone	har	hatt	stor	be-
folkningstilvekst	i	Badedammen	
siden	 sist	 valg.	 Tror	 du	 det	 vil	
slå	ut	på	valgresultatet	og	del-
tagelsen?
-Kanskje, det er ikke lett å svare 
på!

En borger – en stemme

-I	Storhaug	krets	har	det	skjedd	
at	flere	personer	har	gått	inn	i	
valgavlukket	samtidig?
-Dette vil vi være spesielt ob-
servante på i år. Det skal ikke 
skje. Man skal velge for seg selv 
-alene. Det er en grunnleggende 
demokratisk rett. Å be om hjelp 
fordi man ønsker det er noe an-
net. Denne dagen er vi politikere 
nøytrale – vi er tilstede for å 
hjelpe dem som trenger hjelp og 
sørge for at demokratiets spill-
eregler følges, sier Helge Solum 
Larsen.

  
  Søndag 9. september 
  kl 16-20 
  Mandag 10. september 
  kl 09-20

  Stemmelokaler i Storhaug  
  bydel

  Varden	kirke, Egersundsgt 11
  Bergeland	videregående	skole
  Vaisenhusgt 50
  Vassøy	bedehus (dekker
  byøyene som ikke er land-
  faste)

Legitimasjon

Alle må ha legitimasjon for å 
stemme, det er ikke nok å 
oppgi navn og fødselsdato. 

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valg-
kort hvor det står hvilket 
valglokale du skal bruke på 
valgdagen. Det går raskere å 
stemme dersom du tar 
valgkortet med. 

Alene i avlukket

Hver velger skal være ALENE 
i stemmeavlukket.  Dette er en 

ufravikelig regel som er fast-
slått i valgloven.

Du kan endre på 
stemmeseddelen

Stemmeseddelen avgjør hvilket 
parti du stemmer på. Hvis du 
vil være med på å påvirke hvil-
ke kandidater som blir valgt 
inn for partiet, må du 
endre på stemmeseddelen. 

Hvem blir valgt?

Først finner valgstyret ut hvor 
mange representanter partiet 
eller gruppen får i kommune-
styret eller fylkestinget. 
Deretter teller valgstyret opp 
personstemmene for å finne ut 
hvilke kandidater som blir 
valgt. 

Stemmerett og manntall

Du må ha stemmerett og 
stå innført i manntalet for 
å kunne stemme.  Du kan 
forhåndsstemme i en hvilken 
som helst kommune fram til 
7.9.07.

På valgdagen må du stemme i 
den kommunen du er registrert 

bosatt/manntallsført pr. 30. 
juni.

Å stemme

Stemmingen foregår slik:
•   Velgeren går til et stemmeav-
lukke og tar den eller de stem-
mesedlene vedkommende øns-
ker å bruke. 

•   Velgeren gjør eventuelle end-
ringer ved kandidatenes navn 
og bretter stemmeseddelen
(-ene) sammen. 

•   Stemmeseddelen(-ene) 
stemples av en valgfunksjonær 
før de legges i valgurnen. 

•   Alle velgere som kommer for 
å stemme, skal krysses av i 
manntallet. Manntallsavkrys-
singen må skje før velgeren leg-
ger stemmesedlene i urnen.

To valg samtidig

I år skal vi velge representanter 
til Stavanger bystyre og fylkest-
ing for de fire neste år. 

Nesten 10 500 personer er stem-
meberettiget i Storhaug bydel i 
år.

Vi velger hvem 
vi vil ha!

Valgfakta
Valglokale:	Varden	Kirke.

Valglokale:	Bergeland	videregående	skole

Kommunevalget i 2003

Dårlig fremmøte i 2003

Ved kommunevalget i 2003 var 
fremmøteprosenten i Stavanger 
59 %. Valgdeltagelsen for hele 
Stavanger har sunket dramatisk 
fra en fremmøteprosent på 79 
% i 1967.  Og verst av alle steder 
er fremmøteprosenten i 

valgkretsen Storhaug: Den var 
nede i 44,4 % på  valgdagen i 
2003.

VARDEN  
Valgdagen 54,3 % 
Med forhåndsstemmer 60,2 %

STORHAUG  
Valgdagen 44,4 % 
Med forhåndsstemmer 50,4 %

VASSØY
Valgdagen 64,3 % 
Med forhåndsstemmer 70,2 % 
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Hvem kan velges til
Stavanger bystyre?
Som velgere kan vi påvirke 
hvilke kandidater som blir 
valgt ved å gi personstemmer 
til  kandidatene på listene. 
Dette gjøres ved å sette et 
merke i en rute ved siden av 
kandidatnavnet. 

Når vi skal velge representanter 
til nytt bystyre kan vi også gi 
personstemmer til kandidater 
fra andre lister. Dette gjøres ved 
å føre kandidatnavnene opp i et 
eget felt på selve stemmesedde-
len. 

I Stavanger har vi 12 valglister 
å velge mellom. Til bystyret 
skal det velges 67 representan-
ter som nå er fordelt slik:

Høyre: 
18 representanter.
Fremskrittspartiet: 
14 representanter.
Arbeiderpartiet: 
14 representanter.
Sosialistisk Venstreparti: 
8 representanter.
Kristelig Folkeparti: 
5 representanter.
Pensjonistpartiet: 
3 representant.
Venstre: 
3 representanter.
Senterpartiet: 
1 representant.
Rød Valgallianse: 
1 representant.

Hvem er fra Storhaug?

I følge partiene er følgende kan-
didater på partilistene bosatt i 
bydelen Storhaug:  

  Arbeiderpartiet (A):
 
Nr 3 
Torstein Tvedt Solberg, 
Nordbøgt.
Nr 5 
Lars Anders Myhre, 
Jærgt.
Nr 7 
Torgrim Olsen, 
Vikedalsgt.
Nr 10 
Greta Bryne, 
Badehusgt.
Nr 17 
Bjarte Bøe, 
Figgjogt.
Nr 3� 
Anne Torill Lura, 
Nymannsvn.
Nr 53 
Terje Rønnevik, 
Egelandsvn.
Nr 5� Knut Svela, 
Godalsvn.

Nr 62 Sissel Tønnessen, 
Karlsminnegt.

 Bymiljølista (BYMI)

har ingen fra Storhaug på lista.

 Fremskrittspartiet (FRP):

Nr 1 
Trond Birkedal, 
Store Skippergt.
Nr � 
Atle Simonsen, 
Store Skippergt.
Nr 10 
Roy Steffensen, 
Store Skippergt.
Nr 21 
Siv Aslaksen, 
Nymannsvn.
Nr 44 
Svein Petter Mjølhus,
Frue Terrasse 
Nr 4� 
Thomas Sjøthun, 
Saudagt.
Nr 55 
Anne Marie Erevik Wetteland, 
Breivikvn. 

  Høyre (H):

Nr 6 
Robert Bergerud,
Opheimsgt.
Nr 10 
Tone Brandtzæg, 
Kortegt.
Nr 28 
Ingebeth Bergesen Himle,
Ramsvigkroken
Nr 34 
Guro Høgås, 
Søre Ramsvikvei
Nr 37 
Erlend Jordal, 
Sandeigt.
Nr 40 
Atle Lunde, 
Hjelmelandsgt.
Nr 43 
Per Våland Mauritzen, 
Hjelmelandsgt.
Nr 52 
Kåre Reiten, 
Stavanger Brygge
Nr 54 
Geir Rolandsen, 
Opheimsgt.

 Kristelig Folkeparti (KRF):
 
Nr 6  
Inger Marie Karterud, 
Rasmus Risasgt.
Nr 25  
Maria Elise Haaland, 
Høgsfjordgt.
Nr 36  
Mehrbod Nasseri, 
Badehusgt.

  Kystpartiet (KYST):

Nr 3 
Dag Eigil Rusnes, 
Solheimveien

  Rød Valgallianse (RV):

Nr 1 
Ingeborg Sanner, 
Bakkegt.
Nr 2 
Kari Kallhovd, 
Rosenli 
Nr 4 
Dorten Valen, 
Sandeidgt.
Nr 6 
Margaret Sanner, 
Sandsgt.
Nr 8 
Hans Askeland, 
Admiral Cruysgt.
Nr � 
Hilde Askeland, 
Admiral Cruysgt.
Nr 10 
Tomas Bertelsen, 
Rosenli
Nr 13 
Tom Gyran, 
Sandeidgt.
Nr 16 
Marit Holten, 
Mikael Berentsensgt.
Nr 17 
Bjarne Jotun Iversen,
Nedstrandsgt.
Nr 1� 
Kjell Arne Johannesen,
Langgt.
Nr 22 
Tor Einar Loftesnes, 
Risbakken
Nr 28 
Leiv Olsen, 
Admiral Cruysgt.
Nr 33 
Rolf Skjelstad, 
Jelsagt.
Nr 37 
Margunn Tvedt, 
Egersundsgt.

  Senterpartiet (SP):

Nr 21 
Jo Vermund Heggland,
Store Skippergt. 
Nr 42 
Normann Udjus, 
Jelsagt.

  Sosialistisk Venstreparti (SV):

Nr 5 
Bente Nyman, 
Karlsminnegt.      
Nr 6   
Helge Dagfinn Andersen, 
Øvre Suldalsgt.

Nr 11   
Svein Terje Pisani 
Førland, Krossgt.
Nr 12   
Rose-Mari Hanssen,
Krossgt.       
Nr 21   
Anne Marie Norekvål
Knudsen, Regeberget, Vassøy
Nr 26  
Øyvind  Mann Lokna, 
Verven     
Nr 37   
Elin Rydningen,  
Nedre Dalgt.
Nr 38   
Niels Skramstad, 
Haukeligt. 
Nr 41  
Astrid  Steinnes, 
Rosenli    
Nr 42  
Turid  Tafjord, 
Jærgt.      
Nr 44  
Svein Arne Tinnesand,
Bratteberggt.
Nr 46  
Bjarte Tveit, 
Talgjegt.

  Venstre (V): 

Nr � 
Thor Bjarne Bore, 
Bergelandsgt.
Nr 17 
Sverre K. Gilje, 
Egelandsveien
Nr 20 
Ruth Vihovde Haug, 
Boktrykker Dreyersgt.
Nr 27 
Nina Kristine Holm,
Storhaugvn.
Nr 2� 
Roar Houen, 
Egersundsgt.
Nr 37 
Øyvind Mølgaard, 
Sletten 

Nr 43 
Elisabeth Bøe Olsborg,
Saudagt.
Nr 45 
Briten Russdal-Hamre,
Avaldnesgt.
Nr 48 
Bård Schanche, 
Nylundsgt.
Nr 67 
Tor Brynjar Welander,
Hetlandsgt.  

Demokratene (DEM) og Pens-
jonistpartiet (PP) har ikke svart 
på henvendelsen.                  

Hva skjer etter valget?

Når valgresultatet er klart start-
er partiene forhandlinger om 
hvem som skal ha hvilke po-
sisjoner. Til bystyrets møte 15. 
oktober skal det være klart hvem 
som skal være ordfører, vara-
ordfører, sitte i formannskap, 
kommunalutvalg, styrer og råd. 
I denne kabalen skal det også 
bestemmes hvilke representan-
ter Storhaug bydelsutvalg skal 
settes sammen av.

Storhaug bydelsutvalg 
er nå sammensatt slik:

Fremskrittspartiet: 
Alf Magne Aslaksen, Joachim 
Risbakken og Anne Marie 
Wetteland
Arbeiderpartiet: 
Leder Torgrim Olsen, Anne 
Torill S. Lura og Egil Larsen
Høyre: 
Ingebeth Bergesen Himle og 
Geir Rolandsen
Venstre: 
Nestleder Bård Schanche 
Sosialistisk Venstreparti: 
Svein Terje Pisani Førland
Kristelig Folkeparti: 
Bjarne Middelthon

Velg den partilisten du støtter mest. (Navn som står i fet skrift er 
kumulert, dvs. at de får en ekstra stemme ved opptellingen.) Sett kryss  
ved siden av de navn du vil gi en ekstra stemme. Bruk muligheten til å 
gi slengstemmer til kandidater fra andre lister ved å fylle inn 
partinavnforkortelsen, listenummeret og navn. Lykke til!
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Storhaug
Haugesundsgt. 43

Velkommen til kafé!  

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

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

KAFÉ ROSENDAL SYKEHJEM
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Stavanger

1. Tor-Kristian Rønneberg        2. Nordal Magne Torstensen          3. Bertha Regine Serigstad

Stem PensjonistPartiet  
  Partiet setter mennesket i sentrum

Helse - Velferd - Omsorg

Deler av Storhaug har på få år 
endret seg fra et litt forfallent 
industriområde til et attrak-
tivt boligområde. Innbygger-
tallet øker og antall kvadrat-
meter friareal pr. innbygger  
synker.  Hver grønne flekk 
blir viktig. 

I desember i fjor vedtok fler-
tallet i bystyret (H, Ap, KrF, V 
og Sp) i sak om handlings- og 
økonomiplan for Stavanger i 
perioden 2007-2010 at

- Alle skal ha tilgang til frilufts-
områder i sine nærområder

- Det skal utarbeides en egen 
plan for erverv, ivaretakelse og 
videreutvikling av grøntom-
rådene i Storhaug bydel

Verken byutvikling eller park/
idrett har fått i oppgave eller 
begynt arbeidet med en slik 
plan. Dette må være oppgaver 
som skal utføres i neste valgpe-
riode. 

Peisaren på Vassøy

Beboerforeningen på Vassøy 
har sendt forespørsel til land-
skapsarkitekter på fire ulike 
høyskoler og universitet. I bre-
vet beskrives Peisaren som et 
fantastisk fellesareal nede ved 
sjøen, som de ønsker hjelp til å 
utforme/besmykke. 

Det er flere ønsker for området 
blant befolkningen:

• Sandvolleyball bane/sand- 
 bane.
• Lekeområde, med apparater  
 for småbarn.
• Grillområde med sittegrup- 
 per.
• Beplantning og div. utsmyk- 
 king.
• Gjestehavn
• Bru over til småøyene (Lille  
 Kalven og Store Kalven)

Utsatt salg på 
Waisenhusområdet 

Eiendomsmegler1, BO1 og 
Sparebank1-SR-bank skriver 
følgende til interesserte bolig-
kjøpere på Waisenhusområdet:

Det er usikkerhet knyttet til 
kommunal godkjenning av 
prosjektet, vi synes derfor det 
er riktig å informere om at det 
kan ta tid før vi kan ha boliger 
på Emmaus klar for salg. Bo1 
AS vil komme tilbake med in-
formasjon når det nærmer seg 
godkjenning av prosjektet. Vi 
beklager at det har dratt ut i 
tid og manglende informasjon 
rundt prosjektet. 

Kulturaksen kommer

-Den nederste delen av Kul-
turaksen ved Tou Scene påbe-
gynnes i januar 2008 og ser ut 
til å kunne stå ferdig sommeren 
2008. Øverste del (nå Lervigs-
tunet) ferdigstilles antagelig til 
sommeren 2009, sier Kristin 
Gustavsen fra Urban Sjøfront 
til bydelsavisa.

Omregulering øst 
for Storhaugtunnelen?

-De spanske arkitektene som 
vant Europankonkurransen har 
kommet med innspill om en 
videreutvikling av deres vin-
nerprosjekt. Resultatet kan bli 
at friområdet som var plan-
lagt i trekanten mellom Hau-
gesundsgata og Ryfylkegata 
kan bli flyttet til BK11 (nær 
Siriskjær). Allerede for flere år 
siden var det mange som mente 
at en større del av BK11 burde 
være friareal. Ingenting av dette 
vil gå på bekostning av antall 
kvadratmeter friareal, uttaler 
Kristin Gustavsen fra Urban 
Sjøfront. 

Kultur og byutvikling har tatt 
opp arbeidet med regulerings-
planen for å få til en omforde-
ling av regulerte friområder 
og byggeområder innenfor 
planområdet.  I dag er nordvest-
siden av Lervig regulert til byg-
geområde bolig/kontor mens 
den søndre delen av området i 
hovedsak er regulert til friom-
råde.  Det tas sikte på å regulere 
inn barnehage og sykehjem i 
området.  

Våre grønne flekker
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ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

Lørdag 18. august møttes de 
igjen. 16 kvinner og 19 menn 
født rundt 1940. De møttes på 
dagen 60 år etter at de begynte 
i 1. klasse på Nylund skole. 
Denne gangen til kåseri med 
Gunnar Roalkvam, navneopp-
rop, omvisning på skolen og fest 
om kvelden. 
  -Eg gjekk i tredje klasse før eg 
fant ut ka eg hette, at eg hadde et 
ittenavn, fortalte Magne Abra-
hamsen. -Eg sa alltid at eg hette 
Manna på Cementen fordi far 
jobba der. -Dette blir veldig rart. 
De e fysste gang eg e på klas-
setreff. Itte skolen dro eg rett te 
sjyss og seinare te Amerika. Så 
det e ganske mange eg ikkje har 
sett på over 50 år. Koss ska eg 
kjenna di igjen?
  Forrige treff var for tre år 
siden. -Mange gode og dårlige 
minner dukket fram under om-
visningsturen på skolen, fortalte 
Tor Karsten Gulliksen. -Og vi 
må aldri glemme at det var to 
av klassene i vårt kull så vant 
en fotballkamp mot Kampen i 
1953! 
  -Der e någe me barndommens 
rige så fylle oss heile livet, kå-
serte Gunnar Roalkvam. -Eg 
begynte i fysste klasse på Ny-
lund 10 år itte dokker – i 1957. 
Eg begynte forresten ei uge 
itte di andre fordi eg hadde 
tatt mandlene på det katolske 

hospitalet. Han såg bleige ud, 
sa leraren fysste gang eg kom 
i klassen. Eg strevde lenge me 
å bygga meg opp igjen itte den 
kommentaren! 
 -Me fekk forresten adle de 
gamle lerarne. Det va ganske 

mistenkeligt kor god greie de 
hadde på detaljene fra Hafrs-
fjordslaget! Store elevkull i 
femtiåra betydde at di henta inn 
igjen lerare så skå ha såde res-
ten av live i gyngestolen, mim-
ret Gunnar.

Skolekameratene fra 40 og 50 tallet humret og lo og kjente seg godt igjen i Gunnars dikt om 
Toffaen og di. 

Kor lide alt e! Kateteret og!

PILATES UHM®
BASERT TRENING
Kurs på Midjord Bydelshus
Pris:  1960,- for 14 ganger
Oppstart onsdag 5. sept. kl. 17.30-19.00,  
og torsdag 6. sept. kl. 09.00-10.30

Pilates gir: • En sterkere kropp
 • Økt kroppsbevissthet og fleksibilitet
 • Bedre holdning og pust
Påmelding: Maria R. Pedersen tlf: 909 45 251  

Vi lager alt til begravelse 
-kistepynt, krans, bårebukett

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

Sørnestunet 11 - 4015 Stavanger - Tlf.:51 56 20 99
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Pedersgata 18, 
4013 Stavanger

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

E-post firma: 
firma@abacusrevisjon.no

Hjemmeside: 
www.abacusrevisjon.no
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BERGELAND BYDELSSENTER
Åpent mandag t.o.m torsdag kl. 9-14

Aktiviteter sommer 07

Aktviteter høst 07
Mandager: 

Snekkerverksted, Trim, Malergruppe, Litteraturgruppe
Tirsdager: Turgruppe, Treskjæringsgruppe, Bingo/Bridge

Onsdager: Boccia
Torsdager: Snekkerverksted, Handarbeidsgruppe,

Porselensmalingsgruppe, Bridge

KURS
Treskjæring   start ons.  19 sep. 
Spansk nybegynner start man. 17 sep. kl.15.00-17.00
Spansk videregående start ons.  19 sep. kl.15.00.
Oljemaling   start tir.    18. sep. kl.10.00-13.00
Glassfusing   start tir.     23 okt og 06. nov
Svømming   start man.  okt.

Høstens andre aktiviteter: Teaterbesøk, kulturkveld, 
syng med oss, konsertbesøk o.l.
Kontakt oss for innformasjon.

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

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

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

ØKONOMISKE TILSKUDD
Lag og foreninger i bydelene kan søke om økonomisk tilskudd 
fra bydelsutvalgene til formål som
- Lokale stimuleringstilskudd. 
- Rusfrie miljøtilbud. 
- Kulturmidler. 
- Nettverksmidler.

Søknad sendes
Storhaug bydelsutvalg
c/o Ungdom og fritid
Skansegt. 11
4006 Stavanger

eller leveres på Midjord bydelshus.
Søknadsfrist er 15. september.
Søkere som fikk midler i 2006 skal sende inn rapport på bruken 
av disse.

LEDIGE STILLINGER
Fritid Storhaug trenger flere voksne, kreative fritidsarbeidere 
til å jobbe med ulike aktiviteter, arrangement, ÅPEN HALL og 
annet for barn og ungdom i bydelen.
Stillingsstørrelse fra 4 - 14 timer pr uke, 
hovedsaklig på kveldstid.
Ta kontakt med Fritidsleder Kalle Eide snarest på telefon 
51508998 - 41858036 eller send en mail til 
kalle.eide@stavanger.kommune.no

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

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

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

  det skjer    det skjer    det skjer    det skjer    det skjer

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

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

I tillegg arrangerer sentralen forskjellige sosiale treff.

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

KONTAKT FRIVILLIGHETSSENTRALEN
NORDRE RAMSVIGVEI 1

Tlf  51 50 72 20

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

TIRSDAG 28 . AUGUST
DEBATT: 

Mulighetene

Ingen valgkamp uten en 
skikkelig kulturdebatt. 

Hva står i 
partiprogrammet? 

Hva vil de gjøre etterpå? 

Ordfører Leif Johan 
kommer, kommer du?

ROGALAND 
KUNSTSENTER (Nytorget) 

KL. 19:00

Historielaget på Storhaug
inviterer medlemmer og andre interesserte 
til ny møteserie

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

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

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

Med forbehold om endringer

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

VARDEN-DAGENE 
BYDELSFEST 2007 
i og rundt Varden kirke 

lørdag 29. sept fra kl. 10.20

Påmelding rennebilløp og 
fotball-cup innen onsdag 

26. september til 
varden.menighet@

stavanger.kommune.no 
eller telefon 51917143, 

51917145 eller 51917141

Spennende og nye akti-
viteter og utstillere.

Markering av 100-års-
jubileum for speiderne. 

Kafeteria, speidergrill og 
loddsalg.

Trekningsmøte 
onsdag 3. oktober kl. 19.

Faste utstillerne: 
Brodd, Frisinn, Natte-
ravnene, Frivillighets-
sentralen og Storhaug 

Historielag. 
Urban Sjøfront, Lervig 

Brygge og Emmaus Gård 
presenterer spennende 

planer for Lervig, Breivig og 
Emmausområdet.

Kafé i 
kolonihagene
hver søndag 
kl 12-16
fra april til 
oktober.

Høstmarked 
lørdag 
29. september 
kl 12-16
i Rosendal &
Ramsvik 
kolonihage
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