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ANNONSESELGER
Storhaug Bydelsavis ønsker å øke sine annonseinntekter. 

Vi leter etter en person som er kreativ og utholdende, 
og som ønsker å være med på å markedsføre 

Bydelsavisa som annonseorgan.
Det utbetales provisjon av solgte annonser. 

Nærmere opplysninger ved henvendelse til 
styreleder Elin Rydningen, 

tlf.: 415 06 578

Ungane hilse deg, Hasiv!

Ungane hilse deg, Hasiv,
ungar i adle aldre,
ungar fra mange år,
fedre, mødre 
og besteforeldre,
me hilse deg
og takke deg.

Me takke deg for at 
du har brydd deg,
for all den tidå
du har gitt oss,
og for at du alltid 
e midt i blant oss.

Du lerte oss å symma,
du lerte oss å hoppa høgt
og løyba mod nye mål.
Men i dine idrettsleger
va der ingen som sko taba,
nei, adle vant.

For adle fekk vera med,
uansitt ka me fekk te,
me takke deg for det!

Me hilse deg, Hasiv,
for me kjenne deg jo.
Og du kjenne oss
og bydelen våres,
kvert et smau,
historien og folkå.

Takk for det som du skrive,
og for adle billedene du tar.
Takk for at du fortsatt bryr deg,
og ennå ein gong
hilse me deg, store og små, 
adle samen;
Takk Hasiv, for Badedammen!

 Gunnar Roalkvam

Me hilse deg Hasiv!
Badedammens rednings-
mann, Halvor Sivertsen, fylte 
90 år 5. september i år. 3. 
oktober mottok han Kongens 
fortjenestemedalje i sølv av 
ordfører Leif Johan Sevland. 
Det var en stor overraskelse 
som han ikke visste om! -Eg 

fekk bare beskjed om å ta på 
den mørke dressen, sa Hasiv. 
–Halvor Sivertsen har vist et 
usedvanlig stort engasjement 
til glede og nytte for svært 
mange mennesker, sa ordfør-
eren i sin tale.
 Se side 3.

Hasiv med fortjenestemedaljen festet på brystet av ordfører Leif Jo-
han Sevland. Tilstelningen fant sted på Ramsviktunet sykehjem.
Foto: Mai Britt Bolle

Bak fra venstre: Edgar Årsland (spillerutvikler), Bjartur Bjartsson, Kim Aslaksen, Martin Gregersen, 
Stig Føyn, Eivind André Larsen, Thomas Justad, Kjell Madland, Per Eirik Gilsvik, Kaj Morgan Havik 
Hegerland, Pål-Robin Hagen, Trond Haraldstad, Øyvind Jacobsen (sportslig leder), Gestur Ingvarsson 
(assistenttrener). Midtre rekke fra venstre: Sturle Guttormsen (oppmann), Aleksander Aune Stang, Tor-
mod Skavland, Morten Stormark, Svein Gunnar Thomassen (oppmann). Fremre rekke fra venstre: Frode 
Gyland, Trond Leirkjær, Robert Helland Eide, Egil Laugaland Eike, Hasan Kalayci, Ronny Helland Eide, 
Ruben Hakin, Arturo Cleveland, Christer Hadland, Thomas Norheim og Kristian Landsverk Larsen.

Brodd tilbake i 3. divisjon
27 år siden forrige gang, er A-
laget til IL Brodd tilbake i 3. 
divisjon. Bare to Stavanger-lag, 
Viking og Stavanger IF spiller 
på et høyere nivå i 2008.

Det er Richard Gausel Bjerga 
(31) som sammen med Gestur 
Ingvarsson (40) har trent IL 
Brodd i 2007. De har fått mye ut 
av et mannskap med nesten ute-

lukkende Storhaug-beboere på 
laget til den 95 år gamle klub-
ben, som nå har rykket opp to 
år på rad. 
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Disse 
jentene 
kan ri!

På Varden har det kommet opp 
nye skilt med riding forbudt. 
Dette er det mange som rea-
gerer på. Jenter fra Sørnestunet 
rideskole og Siv Brekke (mor 
og Vardenbeboer) vil i begyn-
nelsen av neste møte i Storhaug 
bydelsutvalg ta opp denne 
saken. - Jeg er bosatt tett inntil 
friområdet på Varden og la for 
noen uker siden merke til at et 
nytt skilt var blitt satt opp på 
begge endene av Varden. Skiltet 
sier i tillegg til at dette er en 

tursti, at riding er forbudt. Jeg 
ønsker at skiltene blir fjernet, 
sier Siv Brekke. - Skiltet ved 
Vardeveien er plassert slik at 
det utgjør en fare for våre barn 
som i alle år har brukt dette som 
akebakke og som øvelsesbakke 
i forkant og etterkant av renne-
billøpet på Vardendagene. De 
fleste av beboerne rundt Var-
den ønsker ikke at området blir 
regulert mot riding, da dette er 
en trivselsfaktor for mange, sier 
Siv.

Åpent møte
Det  første  møtet  i  det  nye 
bydelsutvalget holdes tirsdag 
6. november kl 17.00 på Berge-
land bydelssenter. Alle møtene 
er åpne for publikum. Sak om 
riding på Varden vil bli tatt opp 
i begynnelsen av møtet. Andre 
saker som vil bli tatt opp er bl.a. 
aktuelle reguleringssaker, sup-
plering av bydelsavisas styre og 
organisering av Frivillighets-
sentralen på Storhaug.

Riding på Varden? Storhaug 
bydelsutvalg 
er nå sammen-
satt slik: 

Høyre: 
Geir Rolandsen (ny leder) 
Ingebeth Bergesen Himle
Atle Lunde 
Tone Brandtzæg 

Arbeiderpartiet: 
Anne Torill S Lura 
(ny nestleder)
Terje Rønnevik

Fremskrittspartiet: 
Anne Marie Wetteland

Venstre: 
Roar Hauen
Nina Kristine Holm 

Sosialistisk Venstreparti: 
Helge Dagfinn Andersen

Kristelig Folkeparti: 
Inger Marie Karterud

Fire fornøyde elever fra Sør-
nestunet Rideskole var på 
Forsand i september og vant 
premier for deltakelse i gang-
artskonkurranse for islands-
hest.

Valget er over, nytt bystyre er 
valgt,  og nytt bydelsutvalg er 
oppnevnt. Som nyvalgt leder 
ser jeg frem til å lede Storhaug 
bydelsutvalg i de kommende 
fire årene. 

Utfordringene står i kø. Byen 
og vår bydel er for tiden inne 
i en rivende utvikling. Bygge-
prosjekter realiseres i et tempo 
som en knapt har sett maken 
til. Dette medfører en del ut-
fordringer som en må gripe 
fatt i. To av nøkkelordene i 
denne sammenheng er park-

ering og rekreasjonsområder. 
Ved nye utbygningsprosjekter 
må det legges bedre tilrette 
for parkering til egen bolig. 
Slik som det har utviklet seg 
i Badedammen er ingen tjent 
med. Kravet må være minst 
en parkeringsplass pr. bolig, 
og rimelige muligheter for å 
motta gjester på gjesteparke-
ringsplasser. Vi må heller ikke 
lukke øynene for at dagens 
privatbilisme ikke bare er et 
gode, men også fører med seg 
en del problemer. For å bøte 
på dette må kollektivtilbudet 

bedres blant annet ved å føre 
den fremtidige bybanen inn til 
Lervig. Her på Storhaug med 
våre relativt korte avstander er 
det også et potensial for å øke 
bruken av sykkel og apost-
lenes hester. 

I vår tett bebygde bydel er det 
viktigere enn noen gang og 
sørge for gode rekreasjons-
muligheter. Ved nye utbyg-
ningsprosjekter må kravene 
til kvartalslekeplasser opprett-
holdes. Det må også fokuseres 
på at uteområdene skal holde 

høy kvalitet. Det vi ikke får i 
kvantitet må tas igjen i kva-
litet.   

Når avisen går i trykken er 
årets innsamlingsaksjon over. 
Jeg vil avslutningsvis benytte 
anledningen til å takke de som 
brukte noen timer på en søn-
dags ettermiddag som bøsse-
bærere.

 Geir Rolandsen (H)

       For egen regning

Utfordringene står i kø

Storhaug FK anno 1989 
Foto Kjetil Alsvik

Storhaug FK avsluttet årets 
sesong med seier i Kretsmester-
skapet for 6. divisjon, etter at 
laget slo Sveio �-1 på Midjord 
13. oktober. Etter en god sesong 
rykker klubben også opp til 5. 
divisjon. Storhaug FK ble stiftet 
01.05.1978. Spillerne som start-

et klubben kom fra musiker-
miljøet, stort sett fra «Bernard 
Jenkins», «Nurk Twins« og 
«Smalhans», og en del kompiser 
som hadde tilhørighet til miljøet 
i og rundt disse bandene.

Opprykk og KM-tittel

Vi skal halde grøne auge 
på Tone og Torgrim!

Bystyret �007-�011 er satt. 
Politikarverva i bydelspoli-
tikken er namnsatt.
 Blå-Tone Brandtzæg (H) er 
komme inn i Storhaug bydels-
utval. Raudgrøne Torgrim 
Olsen (Ap) byttar regelrett 
plass med ho. Han bør fronte 
Storhaugpolitikk i komunal-
styret for byutvikling der ho 
var nestleiar i forrige periode. 
Rett nok skal han ikkje vere 
nestleiar, men båe politika-
rane er sterke personlegheiter i 
byen sitt politiske liv. Begge 
har makt. Vil dei nytte seg 
av makta si, innad i sine res-
pektive parti, til å fronte 
viktige og framtidsretta val 
for Storhaug? Ap og Høgre 
samarbeider budsjettmessig 
og vil framstå som ett, etter 
mange velgjarar sitt syn. Vil 
desse to politikarane samei-
nas om småbåthamner, friom-
råder, Vaisenhustomta, urban 
utbygging, trafikale spørsmål 
og ikkje minst ei stor miljø-
satsing?
 Over heile byen kan ein sjå 
at mange partier har satt inn 
tunge politikarar i bydelsutva-
la. Storhaug inklusiv. Er det ei 
ny vridning? Der Stavanger 
satser på utvida demokrati og 
meir politisk makt til bydels-
utvala? Ein kan jo håpe.
 Dine lokale politikarar er 
namngitt i denne avisa. Bruk 
dei! For RV glapp represen-
tasjonen i bydelsutvalet denne 
gongen også. Likevel må me 
gleda oss over sterke, unge In-
geborg Sanner (RV) sitt bidrag 
til Storhaugbenken i bystyret. 
 Me har ein sterk og engasjert 
Storhaugbenk. Bruk dei! Front 
ditt syn til dine lokale ”heltar”. 
Utvikling av bydelen vår hand-
lar også om inkludering, anti-
rasisme, fattigdom, fri utfol- 
ding for unge og eldre med/
utan spaserstokk eller handi-
cap. 
 I politikken er det fasetter 
av alle regnbogen sine farger 
som havet, graset, husa, lufta 
osv har. ”Den brune fargen” er 
ikkje i regnbogen, difor held vi 
oss vekke frå den!

 Elin Rydningen
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Halvor Sivertsen, bedre kjent 
som Hasiv, fylte 90 år 5. sep-
tember i år. 3. oktober mot-
tok han Kongens fortjeneste-
medalje i sølv av ordfører 
Leif Johan Sevland. Det var 
en stor overraskelse som han 
ikke visste om! 

-Hvordan opplevde du denne 
dagen?
-Flott! Sevland e ein veldig 
greie kar! Eg visste ikkje om 
det! Eg fekk bare beskjed om 
å ta på den mørke dressen. Så 
tenkte eg ikkje merr øve koffor. 
Så overraskelsen va stor!

I sin tale kom ordføreren inn 
på den verdifulle og samfunns-
messige innsats Hasiv har gjort 
gjennom et langt liv for byen 
vår. -Han har vist et usedvanlig 
engasjement til glede og nytte 
for svært mange mennesker, sa 
ordføreren. 

-Under krigen deltok Hal-
vor Sivertsen aktivt i illegalt 
pressearbeid fram til han ble 
arrestert. Dette førte til nesten 
halvannet år på Grini. 

-1. mai 1945 fikk han jobb som 
kasserer i Iste Mai (i dag Ro-
galands Avis). Siden ble han 
sports-journalist og sports-
redaktør (fram til høsten 1984, 
da han ble pensjonist). 

-Sivertsen ble avisas kjentmann 
når det gjaldt lokale forhold. 
Han laget innsiktsfulle repor-
tasjer om lokalhistoriske emner, 
bystrøk og friluftsliv. Selv etter 
at han ble pensjonist, leverte 
han mye populært stoff om by-
ens særegne kultur- og nærings-
historie.

-Han var i svært mange år en 
aktiv idrettsleder med en id-
rettsfilosofi bygd på et videre 
kulturperspektiv, demokrati, 
helse og masseidrett. 

-Fra 19�0-årene var han aktiv 
i Arbeideravholdslaget Frisinn 
som utviklet et rikholdig og 
variert kulturtilbud som sær-
lig fikk stor betydning for de 
mange arbeidsledige ungdom-
mene på denne tida. Sivertsen 
var aktivt med fra starten og 
var formann i sportsklubben i 
40 år. 

-Han satt i mange år i styret for 
Rogaland Idrettskrets og i Roga-
land Friidrettskrets.  I den siste 
var han også lenge formann. 
-I 1979 ble han tildelt Roga-
landsidrettens ærespris.

-Han har lagt ned et stort arbeid 
for friluftsliv i Madlandsheia og 
i Sirdal. 

-Han har vært en pådriver for 
organisert svømmeopplæring. 

- I 1996 ble han tildelt Stavanger 
Kommunes kulturpris.

-Sivertsen er også «Badedam-
mens redningsmann». Det var 
han som organiserte en stor 
folkeaksjon for bevaring av 
Badedammen da et flertall i 
byens formannskap i 1959 gikk 
inn for å rasere denne popu-
lære badeplassen midt i fab-
rikkstrøket i Østre bydel. 

Denne aksjonen førte fram, noe 
bydelens befolkning har satt 
stor pris på. Badedammen be-
boerforening tok i 1995 initiativ 
til at et bronserelieff av Hasiv 
ble festet til en kampestein og 
plassert ved Badedammen. 

I tillegg til sitt mangfoldige 
idretts og kulturarbeid, har 
Halvor Sivertsen tatt sin tørn i 
politikken. Han var medlem av 
Stavanger bystyre i to perioder 
i 1960-årene som representant 
for Arbeiderpartiet. Han var 
da formann i kommunens id-
rettsutvalg. 

-Det er en stor glede å over-
rekke Kongens fortjeneste-
medalje i sølv til deg, avsluttet 
ordføreren.

Eg e gla innstsen ble 
satt pris på!
-Hva er det viktigste ditt lange 
liv har lært deg Hasiv?
-Eg har vært med på så mye for-
skjellig! Men fra krigens dager, 
som innsatt på Grini, lærte eg 
mye om å ta hensyn til de andre 
på rommet, å ikkje interessere 
seg for mye for ka de andre va 
anholdt for. Mange ville holde 
det hemmelig. Og når det gjelde 
Badedammen vil eg ha sagt at 
om eg hadde visst kor vanskelig 
det skulle bli å få snudd f.eks. 
formannskapet så hadde eg kan-
skje ikkje tatt det på meg. Men 
det gjekk jo godt! Eg e veldig 
glad for relieffet på steinen ved 
Badedammen, et synlig bevis 
på at innsatsen blei satt pris på! 
Og kor kjekt det e at så mange 
bruge Badedammen nå!

Forfatteren og fotografen
I de senere år har Hasiv kom-
met med verdifulle bidrag til 
lokalhistorien og har gitt ut fire 
bøker.

-Minneskrinet - om motstand-
sarbeid under krigen og opphol-
det på Grini
-På nedslitte knotter - om gutte-
fotballen i Stavanger 1920-46. 
-Oppvekstkår mellom to ver-
denskriger - om barndomsmin-
ner fra Østre bydel
-Fotokavalkade fra vinter-
sporten i Sirdal.

Hasiv har alltid hatt fotoappa-
ratet med seg, og dermed har 
han gjennom årene bygget opp 
en betydelig fotosamling av stor 
lokalhistorisk verdi.

Hasiv reddet Badedammen, en vannperle og en oase midt i industriområdet. Tusener av barn har gjennom 
årene lært å svømme her. Mange lærte det av Hasiv.

Badedammens redningsmann 90 år

Halvor Sivertsen, 21 år i 1938.

Hasivs barndomshjem og hus i Haukeligata 58. Bildet er fra 1920-
årene, med sprinkelgjerde og piletrær.
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Storhaugjenta Anne Roal-
kvam har nådd fram til første 
finalesending i talentkonkur-
ransen Idol som sendes fre-
dag 26. oktober klokka åtte 
om kvelden på TV 2. Seernes 
stemmer avgjør om hun skal 
gå videre.

-Dette er en kjempemulighet 
for meg, sier Anne Roalkvam 
(19). –Jeg meldte meg på sam-
men med en venninne og møtte 
opp i Kristiansand sammen 
med mange, mange andre. Det 
kjennes som en evighet siden 
og så var det i april i år, bare et 
halvt år siden! Siden har det gått 
slag i slag. Verste opplevelse 
hadde jeg i Lillestrøm hvor alle 
deltakerne skulle se på og jeg 
var sist ute av de hundre som 
var med da.
-Hva er ditt største ønske nå?
- Å leve av å synge!

Sang og musikk på Storhaug
-Har du alltid holdt på med 
sang og musikk?
-Ja, hjemme var det jo alltid 
sang og musikk. I Steinhagen 
barnehage sang vi også både 
titt og ofte. På Nylund skole 
opptrådte vi mye i klassen og 
på scenen i gymsalen. Jeg fikk 
med meg noen andre og så opp-
trådte vi som Spice Girls i første 
klasse. Jeg har bare alltid hatt 
lyst til å synge, danse litt, opptre 
og være på scenen og tok mange 
initiativ for å komme dit. På St. 
Svithun ungdomsskole ble det  
synging på juleball og i 2 skole-
revyer.  Og så hadde jeg et kort  
opphold  i  Nylund skolekorps 
hvor jeg prøvde meg på kornett. 
Ja, og så litt pianoundervisning 
gjennom kulturskolen. I 15-års 
alderen hadde jeg privattimer 
hos Randi Tytingvåg.

Familiebading og volleyball
-Ble det bare sang og musikk?
-Neida, hele familien var i åre-
vis fast på familiebading med 
mange andre storhaugfolk i bas-
senget på St Svithun skole. Det 
var forresten Sigurd Holgersen 
fra Frisinn som lærte meg å 
svømme. Så gikk jeg i Nylund 
fritidsklubb og var ofte på Mid-
jordbanen for å treffe venner, 
være sosiale og spille volley-
ball. 

Trives godt med eldre
-Og årene etter ungdomssko-
len?
-Jeg begynte med hotell- og 

næring på Godalen vide-
regående skole. Men det kjentes 
ikke riktig for meg. Så gikk jeg 
et år på vokallinjen på Gjøvik 
folkehøyskole. Det var veldig 
kjekt! På kort tid lærte jeg mye 
om meg selv siden det var første 
gang jeg bodde hjemmefra. Nå 
går jeg andre året på helse- 
og sosial på Bergeland vide-
regående skole for å bli helse-
fagarbeider. Jeg har prøvd meg 
i barnehage og det var ikke helt 
vellykka... Det blei mye lyd og 
tungt i hodet. Men i fjor som-
mer jobbet jeg på dagsenteret på 
Ramsviktunet sykehjem og det 
var veldig kjekt! Jeg stortrivdes 
sammen med de eldre og på 
dagsenteret var det veldig god 
stemning!
-Og framover?
-Nå kan det bli Idol ennå en 
stund og det tar tid. Nå ber jeg 
om praksisplass i steden for 
skole og at perioden kan ut-
settes til etter Idol.

Å bli sett!

-Hva er viktigst for deg i Idol?
-Å bli sett! Musikk er det helt 
store, å få drive med det!
-Hva kan du fortelle om Idol?
-Standarden er veldig høy. 
Tidligere tror jeg det var vikti-
gere å være fin og søt og 
stemmene var veldig like. Nå 
er deltakerne mer forskjellige 
og stemmene har mer betyd-
ning enn utseendet. Flere dom-
mere er skiftet ut. Men nå har 
vi kommet så langt at all stem-
megivningen er overlatt til se-
erne. Da er det lettere for oss 
deltakere å være gode venner 
selv om vi er konkurrenter. Jeg 
tror og håper jeg har fått noen 
venner for livet.

Særpreg i stemmen
-Hva er det beste du har fått 
høre om deg selv?
-Mye positivt og at jeg har sær-
preg i stemmen.

-Og hva er ønskedrømmen?
-At noen spør om jeg vil lage cd 
og at jeg får spille inn egen cd 
med musikk som jeg liker. Og 
at noen spør om jeg vil være 
med på turneer og opptredener.

Storhaug er best!
-Kan du komme til å flytte?
-Ja, jeg kan godt flytte på meg, 
men ikke for godt. Jeg vil nok 
alltid komme tilbake til Sta-
vanger. 
-Er du stolt av å komme fra 
Storhaug?
-Selvfølgelig! Jeg kjenner meg 
ofte ikke helt igjen i andres 
bilder av Storhaug. Her er det jo 
best av alle steder! Her er alt jeg 
kjenner, her er mamma, pappa, 
venner, trygghet og Lindøyga-
ta.
-Og hvorfor vil du at mange 
skal stemme på deg?
-Fordi det er dette jeg har veldig 
lyst til! Det er denne veien jeg 
vil gå. Og så håper jeg jo at folk 
liker stemmen min!

Anne er både tøff og ydmyg!
-Anne e tøffe, motiverte og har 
anlegg for å takle scenen. Gut-
set har hun fra sin mamma. De 
har et voldsomt temperament 
begge to! Gunnar Roalkvam ler 
og humrer. -Broren Andreas og 
eg e merre laidback og roligare. 
Det Anne har vist på skjermen 
og scenen hittil har vært rolig, 
tøft og ydmykt i formen. Hu e 
flinke te å synga, ingen tvil om 
det, sier en stolt pappa. 

Mamma May-Britt Bolle fortel-
ler at Annes sangstemme tidlig 
ble lagt merke til. –Min yngste 
søster hadde fått ny kjæreste (nå 
onkel Trond) som var på besøk 
hos oss. Anne var � år og så 
sjenert at hun sto bak døra mens 
hun sang fra Løvenes Konge for 
ham. Han ble så rørt av hennes 
stemme at tårene bare begynte å 
renne, forteller May-Britt. -Alle 
familiens videoer fra Annes 

barndom viser sang og musikk, 
og synging, synging, synging.

Skamros fra dommerne
-Du har en særegen, vemodig 
stemme som er perfekt til up-
tempo ballader, sa Asbjørn 
Slettemark. -Levende frem-
føring med enormt mye sjel og 
personlighet.
–Du rører meg Anne, med din 
særegne stemme, og du er en av 
dem jeg husker aller best fra au-
dition, sa Bendicte Adrian.
Jan Fredrik Karlsen skamroste 
Anne slik: -Du er en helt fantas-
tisk sangerinne! Du gjør sangen 
til din egen, og du fremfører 
den med en ro, på en fintfølende 
måte som er helt nydelig. Dette 
behersker du utrolig bra. 

Hva er Idol? Hva skjer?
Idol er et underholdningsshow 
på TV 2, en talentkonkurranse 
innen  popmusikk,  for unge 
amatørsangere mellom 16 og 
35 år. Førstepremien er plate-
kontrakt med Sony BMG. Van-
lige unge mennesker inviteres 
til å synge i en audition i flere 
norske byer. Fire dommere in-

viterer noen av deltagerne til å 
delta videre i programmet. Del-
tagerne blir færre og færre ved 
at det gjennomføres sangprøver 
der kun noen deltagere går vi-
dere. Etterhvert er det opp til 
TV-seerne å avgjøre hvem som 
skal gå videre, ved å stemme på 
sine favoritter ved hjelp av tel-
efon og sms.  (Fra Wikipedias 
webside)

De 100 beste deltagerne ble in-
vitert til en auditionhelg i Sand-
vika i Oslo hvor de ble delt inn 
i grupper på ti og ti. Så stemte 
seerne på sine favoritter av de 
gjenværende �0–50. To ble 
stemt fram i hver gruppe. 

Og nå er Anne Roalkvam 
blant de 10–12 deltagere som 
går videre til finalerundene! 
Første finalesending er fredag 
26.oktober på TV 2 klokka åtte 
om kvelden. Finalistene synger 
låter fra sine favorittartister. 
Den som får færrest stemmer 
fra tv-seerne må forlate konkur-
ransen. Selve finalen er fredag 
21. desember i Oslo Spektrum. 

La oss hjelpe deg med maten!

Diverse kaker fra  kr 150,-
Smørbrød       kr    20,-

Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.

St. Petri Aldershjem 
Tlf./fax 51 53 46 37

Jeg vil leve 
av å synge!

Anne Roalkvam fra Lindøygata 3 har stemme med særpreg.

Venter du gjester?
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Midjord bydelshus har for tiden kapa-
sitet til å kunne ta inn flere grupper/
lag og foreninger både på kveldstid 
og dagtid. Er dere en gruppe (stor el-
ler liten) med forankring i Storhaug 
bydel som trenger lokaler til aktiviteter 
dere driver med så kontakt senterleder 
på Midjord Bydelshus, Gerd Hegge, så 
skal vi se hva vi får til. Her vil vi prøve 
å lage plass til alt fra teatergrupper til 
modellflyinteresserte og nesten alt 
mulig annet dere måtte ønske. 

Lokalene kan disponeres gratis hvis det 
foreningen driver med er non-profit, 
og er til leie hvis det er snakk om ak-
tiviteter for betalende deltagere som 
div kurs og lignende. Lokalene våre er 
nyoppussede og fine, vi har et bra nytt 
kjøkken og gode ventilasjons og lys-
forhold.

Stikk gjerne innom oss og se selv. Mid-
jord bydelshus leies også ut til konfir-
masjoner, barndåp, familiefester, semi- 
narer  mm. Men kun til alkoholfrie ar-
rangementer!

Å leie lokaler til en barnebursdag koster 
300 kr. Veldig greit hvis man skal invi-
tere hele klassen, og har begrenset plass 
eller veldig mange  knuselige ting..

Kontakt Midjord bydelshus på mail: 
gerd.hegge@stavanger.kommune.no 
eller tlf �1 �0 89 96

Hvis dere skal arrangere julertrefester, 
juleverksted eller andre førjulsarrange-
menter på Midjord bydelshus må dere 
forte dere og bestille plass...

  Gerd Hegge

Midjord bydelshus har 
plass til deg og det du 
vil drive med
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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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-Breivig er byens kjekkeste 
båthavn! Her er det dugnads-
ånd, trivelig miljø og gode råd 
for den som vil ha! Sånn sett er 
den et forbilde, forteller Ragn-
hild Eielsen Wiig entusiastisk. 
Hun og Ketil Dybvig plan-
legger ny barnehage i Lervig 
Brygge, rett ved båthavna i 
Breivig. Ragnhild skal være 
daglig leder. Åpningen vil skje 
høsten 2009.
 

-Jeg har mange gode minner 
fra Breivig, fra da far og mor 
jobbet med vårpussen på fami-
liens seilbåt. Min søster og jeg 
sprang i havna, opp på høyden, 
inn i skogen og rundt båtene, 
og hadde ingen problemer med 
å aktivisere oss i det spennende 
området. Mine besteforeldre var 
også seilere og nå har min egen 
familie gleden av å legge egen 
seilbåt godt fortøyd i Seilforenin-
gen 192�. 

Ny 6-avdelings barnehage 
 
-Hvordan startet barnehagepros-
jektet?
-Ketil Dybvig har stått for gjen-
nomføring av uteromsprosjekter 
for Byhaugen barnehage som 
jeg har vært styrer for. Vi tenker 
veldig likt på mange områder, 
både når det gjelder innhold og 
fysisk utforming. Jeg har min 
pedagogiske plattform, Ketil 
er suveren til å tenke ut og lage 
utformingen. Nå har vi sammen 
startet firmaet Trymiviuna og er 
eiere av den planlagte barnehagen 
og tomta. Vi planlegger en 6-
avdelings barnehage med til 
sammen 110 unger med oppstart 
i august 2009.

-Fortell om planene.
-Barnehagelokalene er på nesten 
700 m2 og tomta på ca 2,5 mål. 
Lokalene ligger i første etasje i 
den delen av Sjøkvartalet som 
ligger lengst mot vest. Uteområ-

det får sol fra tidlig morgen til 
langt ut på ettermiddagen. 
-Hva skal den nye barnehagen 
hete?
-Som arbeidstittel kaller vi den 
Barnehagen Lervig Brygge.
 

Tegner og bygger 
inventar selv
 
-Hva blir spesielt i denne
 barnehagen?
-Beliggenheten blir fantastisk! 
Rundt oss vil det være en god 
blanding av gammel og ny be-
byggelse. Området er urbant og 
sentralt samtidig som vi får kort 
vei til sjø¸, båthavn, små strender, 
skog og mark. Barnehagen vil 
også ha naturgruppe. Den fysiske 
utformingen av barnehagen vil 
bli litt annerledes, spesielt inn-
vendig. Vi vil tegne alt inventar 
og delvis bygge det selv. 
 

Fordypning og konsentrasjon

-Hvordan vil dere tilrettelegge 
fysisk for barna?
-Vi vil ta barnas behov for av-
grensede steder på alvor, lage 
små kroker og plasser hvor barna 
kan konsentrere seg om lek uten 
stadige avbrytelser av diverse 
briotog og papirfly som finner 
veien gjennom den etablerte 
leken. Dette vil gi muligheten 
til å fordype seg i enkeltaktivi-
teter, i stedet for å rase fra den 
ene aktiviteten til den andre. Vi 
legger stor vekt på at det ikke er 
oss  voksne  som skal definere 
det fysiske miljøet. Både inne og 
ute skal barna få muligheten til å 
definere arealene og den fysiske 
utformingen tilpasset den leken 
de til en hver tid konsentrerer seg 
om. Vi lager noen rammer og lar 
barna delta i utformingen av inn-
holdet.

Ting som kommer 
ut av veggen
 
-Hvilke forbilder har dere i plan-
leggingen?
-Vi vet ikke om noen som har 
gjort dette før! Innvendig vil vi 
bygge flere ting sammen, sørge 
for at det ikke blir så mye visuelt 
støy. Vi planlegger ut i fra at det 
ikke skal være så mange løse ting 
som er plassert inntil veggene.

-Hva betyr det?
-Vi vil tone ned bruken av løse 
møbler, kasser, hyller og skap 
som står plassert rundt i rommet. 
Vi vil i stedet legge vekt på å 
skape rom med stemning og mu-
lighet for skapende virksomhet. 
Tanken er å lage moduler som 
inneholder både lesekrok, hyller 
og skapplass innebygd i veggene. 
Dekke møbelbehovet i modulen.

-Skal dere tegne barnehagen 
selv?

-Arkitektfirmaet KAP skal tegne 
plantegninger. De tegner i ut-
gangspunktet hele området in-
klusiv Sjøkvartalet. Vi har levert 
våre ønskelister til dem, nå venter 
vi i spenning på tegningene.
 
Universelt utformet
 
-Hva med uteområdet?
-Vi planlegger et amfi med scene 
for felles samlinger og utvidet 
bruk av drama. Vi vil at barna 
skal bli trygge og ha tro på seg 
selv. Vi ser for oss mange ulike 
små utesteder som gir fysiske og 
psykiske utfordringer og henger 
sammen gjennom passasjer.

-Blir det universelt utformet?
-Det blir det! Området vil passe 
for alle, uavhengig av funksjons-
hemninger. Ketil har allerede 
mye erfaring med slik tilretteleg-
ging. 
 
Sosial kompetanse
 
-Hva annet blir viktig 
i barnehagen?
-Sosial kompetanse! Se hverand-
re, lytte til hverandre, gi hveran-
dre tid og akseptere ulikheter. 
Fokusere på de små tingene i 
hverdagen som gjør at barna får 
en trygg, forutsigbar og utford-
rende leke- og læringsarena. Som 
voksne skal vi være tydelige og 
gi barna utfoldelsesmuligheter 
innen gitte rammer. Vi vil bruke 
drama som metode for å finne 
felles løsninger sammen med 
barna, og huske på at veien blir 
til mens vi går. Vi må være vil-
lige til å slippe fasiter og takle 
”kaos”.  
 
Opptaksregler
 
-Hvem vil bli tatt opp i den nye 
barnehagen?
-Barnehagen vil følge Stavanger 
kommunes samordnede opptak. 

Unik ny barnehage:

Eier og kommende daglig leder i den nye barnehagen, Ragnhild 
Eielsen Wiig, sitter inni trillebåren med Lervig Brygges nye infosenter 
i bakgrunnen. Senere skal infosenteret rives og flytte sin virksomhet 
inn i Sjøkvartalet. Her skal det bli plass til den nye barnehagen.

Tegner og bygger inventar selv.
Rom til stemning og fordypning.
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Egentlig skulle salget startet 
i september. Men starttids-
punkt for salget er blitt utsatt 
flere ganger. 

–Det kan være vi trenger tiden 
fram til over nyttår, forteller 
daglig leder for Bo1, Magne 
Svendsen. –Byggekostnadene 
fyker i været. Nå vil vi bruke 
den tiden vi trenger på å bear-
beide entrepenørene for å holde 
kostnadene nede. Et stort appa-

rat er i gang, forklarer Svend-
sen. 

Området står foran 10-15 år med 
gradvis utbygging. Ca 2500 
mennesker  kan  bo  i  Lervig 
Brygge om en del år.

-Første byggetrinn blir Lervig 
Hageby som er familieboliger 
og består av 3 bygg som om-
kranser et indre tun. De største 
boligene går over 2 plan og har 

enten egen hage eller takter-
rasse. I tillegg finnes det min-
dre enheter som går over et 
plan. Sjøkvartalet følger etter 
ganske snart. Her ligger også 
barnehagen, forteller Mariann 
Kyllingstad fra Bo1, bolig-
selskapet som er utbygger av 
Lervig Brygge. Eget infosenter 
åpner ved salgsstart. Her vil det 
være mulig å komme innom for 
en kopp kaffe, kikke på model-
len av Hageby og Lervig Bryg-

ge, snakke med megler osv. 
-Hvor lenge kan infosenteret 
stå?
-Bygget ligger bokstavlig talt 
i uteområdet til den planlagte 
barnehagen og vil derfor måtte 
rives et stykke ut i byggingen 
av Sjøkvartalet. Sjøkvartalet vil 
inneholde et stort næringslokale 
som ligger med utsikt mot sjøen 
og besøkssenteret vil bli reeta-
blert her, forteller Mariann 
Kylling-stad. 

Ut i naturen har nylig flyttet 
inn i store og romslige lokaler 
med adresse Støperigt 2 som 
er Nordkronens gamle ad-
ministrasjonsbygg. Nye flyte-
brygger vil bli lagt ut.

-Hvordan havnet dere her?
-Vi har holdt til i Sandvigå i 
mange år, men der ble fremtiden 
usikker fordi det er uavklart hva 
det skal satses på i området nær 

det nye Konserthuset. Jeg har 
vært rundt og sett etter alter-
native lokaler i lang tid. Det er 
vanskelig å få tak i lokaler ved 
sjøen. Men her er det plass til alt! 
Flott havn, flotte butikklokaler, 
stor lagerplass og god plass til 
nye flytebrygger. Det blir helt 
perfekt, stille og rolig sjø når 
man legger ut. Her blir det helt 
konge, forklarer daglig leder og 
eier Arnt Aasland.

-Hva satser dere mest på?
-Klatring og padling er vårt 
konsept. Og så satser vi stort på 
kajakhotell fra januar av. I våre 
gamle lokaler hadde vi lager-
plass til ca 120 kajakker. Her 
får vi plass til ca 400 kajakker. 
Dette er aktuelt for kajakkeiere 
med dårlig plass hjemme el-
ler for dem som synes det er 
enklere å bruke kajakken når 
de har den lagret her. Og utset-

tingmulighetene skal bli enda 
bedre. For en tusenlapp i året og 
egen nøkkel blir det svært gode 
forhold for de som vil ha kajak-
ken hos oss.
-Er det kano eller kajakk som er 
mest populært?
-Uten tvil kajakken. Blant våre 
kunder er det ca �5 % som 
ender opp med å velge kajakk 
fordi den er stødigere, raskere 
og kjekkere.

SVANKEVIGÅ

Svankevigå ligger mellom Ver-
ven/Strømsteinen og Møllehau-
gen. Navnet kommer av at enken 
etter Svanike Eriksdatter druknet 
her i 1721.

Det lå ingen reguleringsplaner 
til grunn for bebyggelsen i dette 
området i siste halvdel av 1800-
tallet. Naturgitte forutsetninger 
og næringslivets behov ser ut til 
å ha styrt bebyggelsesmønsteret. 
De mest attraktive områdene lå 
til sjøen, dette sikret lett adkomst, 
spesielt de steder som også var 
skjermet for vind og bølger. Re-
sultatet av dette var at en fikk 
en sammenhengende rekke av 
store sjøhus fra Verksgata rundt 
Strømsteinen og Svankevigå til 
Møllehaugen. Sjøhusrekken var 
bare brutt av åpne områder hvor 
det foregikk skipsbygging. 
(Fra Storhaug bydelsleksikon)

LERVIG

er strøket rundt bukten med 
samme navn og området nor-
dover langs sjøen mot Spilder-
haugvigå. Denne bydelen ble 
lenge omtalt som en forstad til 
Stavanger, og den ble en del av 
byen ved byutvidelsen i 1878. Da 
ble Lervig omtalt som en ”fattig-
koloni” med ”en samling af Ar-
beiderfamilier, hvoraf mange og 
de fleste nyde Fattigunderstøt-
telse af Landkommunen”. Lervig 
hadde lenge et noe tvilsomt rykte 
som et forholdsvis røft strøk, 
en slags hytteby med et visst 
innslag av fanter og tatere. Folk 
i de noe ”finere” bydeler våget 
seg sjelden inn her. Det gikk i 
mange år rykter om slåsskamper 
og mye drikking. Til og med pol-
itiet vegret seg mot å gripe inn. 
Det var i perioder stor aktivitet 
med sildesalting som trakk mye 
sesongarbeidskraft til stedet. Et-
ter hvert som industrien ble mer 
omfattende, bosatte flere vanlige 
arbeiderfamilier seg her. Det var 
praktisk å bo nær fabrikkene. 
Med tiden bleknet det negative 
ryktet bort.

I Lervig fikk vi etter hvert det 
mest konsentrerte industrimiljøet 
i byen, med en rekke hermetikk-
fabrikker, reperbane, sydvestfab-
rikk, kalkbrenneri, mekaniske 
verksteder, jernstøperi, sement-
varefabrikk og tinnfabrikk med 
hagltårn. Det meste av denne 
virksomheten er nå avviklet. 
Det som i tidligere tider var det 
mest beryktede sted i Stavanger, 
kan snart vise seg å bli et av de 
mest attraktive bosteder. Navnet 
Lervig har samme betydning 
som leirvik, altså leiret jords-
monn og sjøbunn.
(Fra Storhaug Bydelsleksikon)

Utsatt salgsstart for Lervig Brygge

Kajakkhotell til 400! Det blir helt konge!

Historisk 
blikk

Historisk 
blikk

På venstre side av Svankevigå ser vi Aker og på høyre side det som før 
var Stavanger havnesilo. Den lysebrune trebygningen er Nordkron-
ens tidligere administrasjonsbygg hvor Ut i naturen har flyttet inn.

Bildet er fra kajakk-løpet Usken rundt i september med start og mål 
ved butikken i Støperigata. Gro Olsson jobber deltid i butikken og fikk 
arrangementet vel i havn. Foto: Arnt Aasland
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-Bydelskafeen på Ramsvigtu-
net sykehjem hadde offisiell 
åpning med inviterte gjester 
på den internasjonale eldred-
agen 1. oktober, forteller pros-
jektleder Signe Andressen. 

-Vi tar små skritt om gangen. 
Nå holder vi på å ansette to per-
soner som skal jobbe i kafeen. 
På sikt er ideene mange! Vi øn-
sker etterhvert å ha åpent fra ti 
om morgenen til ni om kvelden, 
men det vil avhenge litt av be-
hovet og de arrangementene 
vi har. Kafeen skal være for 
alle som ønsker å komme hit. 
I tillegg ønsker vi å nå fram 
til dem som trenger det mest, 
hjemmeboende eldre som både 
vil nyte god mat, delta i aktiv-
iteter og treffe andre.
-Hva slags aktiviteter?
-Vi har storskjerm hvor vi viser 
fotballkamper. Interessen er 
stor! Og selvfølgelig skal vi se 
på Idol førstkommende fredag 
hvor Anne Roalkvam er en av 
finalistene. Anne har jobbet her 
på dagsenteret og var veldig 
godt likt av beboerne. Vi er alle 
fan av henne! Hun utstråler så 
mye godt! Andre aktiviteter 
kan være underholdning, film, 
bildevisning, enkle kåseri, boc-
cia og mye mer.

-Hvordan kom dette i gang?
-Det hele startet med et møte i 
kommunen om middagsserver-
ing for eldre. Ramsvigtunet 
sykehjem ble valgt ut til å prøve 
ordningen med bydelskafe. Det 
er et to-årig prøveprosjekt, der 
vår rapport fra perioden vil 
danne grunnlaget for kommu-
nens eventuelle videre satsing 
på bydelskafeer.
-Og hvor kommer maten fra?
-Mye lager vi selv. Her er det 
ofte deilig duft av hjemmestekte 
vafler og rundstykker. 
-Og middagen?
-Gjester i Bydelskafeeen må 
bestille middagen på forhånd 
(ring 51840675). Den kommer 
fra Stokka sykehjem og er laget 
av dette sykehjemmets tidligere 
kokk Kalle Svela.
-Når blir det full kafedrift?
-Etterhvert, når de ansatte er 
på plass. Vi vil satse mye på 
markedsføring med plaka-
ter, lapper, annonser m.m. 
Hjemmesykepleierne vil ta di-
rekte kontakt og informere de 
hjemmeboende. Vi tenker oss 
også at det kan være hyggelig 
for pårørende å spise her. Vårt 
mål er at kafeen skal bli hjertet 
i huset og åpen for alle som vil 
komme! 

Bydelskafe med storskjerm og boccia

Foran fra venstre: Mary Larsen, Else Marie Ovesen og aktivitør Un-
ni M. Foss. Bak fra venstre: Sivert Magnussen og Fritz Wilhelmsen.

Ved kommunevalget 9. og 10. september 
hadde vi 12 partilister å velge mellom. 
Det nye bystyret er sammensatt av 67 
medlemmer fra til sammen 9 forskjel-
lige partier. I hvert fall 12 medlemmer 
i det nye bystyret er bosatt i bydelen 
Storhaug. 

Høyre får 23 medlemmer i det nye by-
styret med 3 fra Storhaug: 
Tone Brandtzæg, Kåre Reiten og Erlend 
Jordal. 
Arbeiderpartiet får 15 medlemmer med 
4 fra Storhaug: 
Torstein Tvedt Solberg, Lars Anders  
Myhre, Greta Bryne og Terje Rønnevik. 
Fremskrittspartiet får 11 medlemmer 
med 2 fra Storhaug: 
Trond Birkedal og Atle Simonsen. 
Venstre får 6 medlemmer, Thor Bjarne 
Bore er fra Storhaug. 
Sosialistisk Venstreparti får 4 medlem-
mer, Bente Nyman er fra Storhaug: 
Rød Valgallianse får 1 medlem og det 
er Ingeborg Sanner fra Storhaug: 
Kristelig Folkeparti får 5 medlemmer, 
Pensjonistpartiet 1 medlem og Senter-
partiet 1 medlem i det nye bystyret, men 
ingen er fra Storhaug. 

Tre unge menn i formannskapet
Partiene har nå forhandlet om viktige 
posisjoner. På det nye bystyrets konstitu-
erende møte 15. oktober fikk politikere 
bosatt i Storhaug bydel bl.a. følgende 
tillitsverv:

Erlend Jordal (H) og Trond Birkedal 
(Frp) ble medlemmer i formannskapet, 
kommunalutvalget og kommunalstyret 
for oppvekst. Torstein Tvedt Solberg (A) 
ble medlem i formannskapet og nest-
leder i kommunalstyret for miljø og ut-
bygging. Kåre Reiten (H) ble nestleder 
i kommunalstyret for levekår. Tone 
Brandtzæg (H) ble medlem i kommu-
nalstyret for miljø. Greta Bryne (A) ble 
medlem i kommunalstyret for levekår. 
Torgrim Olsen (A) ble medlem i kom-
munalstyret for byutvikling. Terje Røn-
nevik (A), Atle Simonsen (Frp) og Thor 
Bjarne Bore (V) ble medlemmer i kom-
munalstyret for kultur. 

I det nye formannskapet sitter altså 
tre forholdsvis unge menn bosatt på 
Storhaug: Torstein Tvedt Solberg (22 år) 
fra Arbeiderpartiet, Erlend Jordal (28 år) 
fra Høyre og Trond Birkedal (27 år) fra 
Fremskrittspartiet.

Erlend Jordal(H) har 4 travle år å se fram 
til som medlem i formannskapet, kommu-
nalutvalget og kommunalstyret for opp-
vekst.

Minst 12 fra Storhaug 
i det nye bystyret

Fra åpningen av Bydelskafèen
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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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Bebyggelsesplan for Tou park 
ligger nå nå ute til ettersyn for 
alle interesserte fram til 30. no-
vember. Det arrangeres infor-
masjonsmøte om planen tors-
dag 1. november kl 16 i Olav 
Kyrresgt 23. 
 Komunalstyret for byut-
vikling vedtok det samme 
som Storhaug bydeslutvalg 
hadde foreslått, nemlig at det 
må være reell parkeringsdek-
ning på egen grunn og minst 
1 parkeringsplass pr. boenhet 
samt reell parkeringsdekning 
for næringsdrivende. Bydels-
utvalget foreslo også tidlig i 
planprosessen at det må være 
variasjon i leilighetsstørrelser 
og legges vekt på romslige 
familieleiligheter med livsløps-
standard. Dette er ikke sikret i 

bebyggelsesplanens forslag til 
bestemmelser.
 Planen er utarbeidet av Al- 
liance Arkitekter på vegne av 
Tou Næringspark som ønsker å 
legge til rette for en utbygging 
av området med boliger, kultur-
formål og noe annen nærings-
virksomhet.  
 Gjennom reguleringsplan 1785 
er området regulert til kombi-

nert formål bolig/kontor.  Deler 
av Tou-anlegget og eksisterende 
bygningsmasse er regulert til 
spesialområde bevaring.
 Rogaland fylkeskommune 
forutsetter at bygninger som 
inngår i Kulturminneplanen 
reguleres til spesialområde be-
varing.  

Tou Park på Siriskjeret

Engasjerte små barn forklarer 
hva de de ser i Natasja Aske-
lunds malerier. -Eg tror hu har 
malt ei hompete ku! Der e sju 
og ein halv kuer på bildet! Og 
blomster! Og mye gress! In-
gen barn reagerer på at kuene 
på maleriet er malt blågrønne. 
Grethe Bekkelund leder seansen 
og utfordrer kunstneren til å 
forklare sitt arbeid. -Maleriet er 
så enkelt å lage, jeg trenger bare 
maling, pensler og noe å male 
på, forteller Natasja Askelund.  
-Og så kan jeg male akkurat 
hva jeg vil!
 Prosjektet Barn av Tou startet 
for to år siden. Grethe Bekkevold 
er programansvarlig. -Barn av 
Tou er tuftet på lek og kunst for 
barn. En lørdag hver måned pre-
senteres nye kunstuttrykk sam-
men med lek. Prosjektet er en 
nyskapning, hvert arrangement 
er nytt i formen. Kunstneren 
blir utfordret hos oss, forklarer 
hun.
 -Dette var både kjekt, kre-

vende og spennende. Og nesten 
litt skremmende for meg, sier 
kunstner Natasja Askelund et-
ter seansen. -Barna gir meg nye 
innfallsvinkler i sin tolkning.

Grethe Bekkevold trekker barna 
med gjennom lek og drama. Og 
de er villig med! Gjennom små 
plastikkdyr forklarer hun hva 
som kan ses i bildet. Og barna 
uttrykker seg spontant under-
veis. En suveren måte å trekke 
med de alle yngste på. Og så er 
det plass til mange flere!

10. november deltar musiker Pål 
Asle Pettersen. Barna inviteres 
til å lage nye tekster med im-
pulser fra hans musikk. Passer 
best for 5-8 åringer.

8. desember har tema Rudolf, 
Nissen og Jesus. Hvorfor er 
akkurat disse tre så viktige fi-
gurer i jula? Passer best for 3-10 
åringer.

Barn av Tou
Ivrige barnehender maler et bilde sammen. Grethe Bekkelund og 
Natasja Askelund oppmuntrer og følger spent med.
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ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

Vi lager alt til begravelse 
-kistepynt, krans, bårebukett

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

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

Søndag 21. oktober ble Vol-
venes ”Stavangerenkon-
sert” avsunget i Stavanger-
en.  10  prosent av billettinn- 
tektene gikk til søndagens 
innsamlingsaksjon ”Sammen 
for barn” – Unicef. Gunnar 
Roalkvam ledet arrangemen-
tet. Blant gjesteartistene var 
Dag Schreiner og den store 
Storhaugkjendisen Morten 
Abel. Volvene ”koret” på san-
gen ”Gravedigging”.  En helt ny 
tone- og gravfølge-opplevelse 
for de ”Abel- og Volvefans” som 
var så heldige å være tilstede. 
(Sukk).

Om du også, kjære leser, gikk 
glipp av denne sjeldne begiven-
heten, er vi flere som må vente 
to år til neste gang. Men vi har 
jo muligheten til å høre damene 
et helt annet sted på Storhaug 
lenge før det. I et annet trehus. 
I Hetlandkirken. På Volvenes 
julekonsert torsdag 6. desember 
klokken sju. 

I den tradisjonelle julekonserten  
vil Volvene gi deg en times ro 
og fred før selve julekavet setter 
inn for fullt.  Du vil få oppleve 
de gamle, gode julesangene, 
men også julesanger i ny drakt 
og julesanger fra andre land, 
ikke minst engelske Christmas 
Carols.

Blant årets gjester er Mareike 
Wang fra Storhaug.  Hun har 
studert drama og sang i England 
(LIPA), men mange vil sikkert 
huske henne fra Storhaug 
bydelskor, og som solist ved 
flere anledninger i bydelen og 
distriktet ellers.

I tillegg til Mareike vil flere 
unge solister delta.  Julie Ringås 
og Hanne Stølen blir med for å 
gi konserten sin spesielle stem-
ning. Volvenes kjære gjestear-
tist over alle gjesteartister, Rei-
dar Larsen, blir med i år også.  

Dette har blitt en tradisjon, og 
Volvene kan ikke tenke seg ju-
lekonserten uten Reidar Larsen, 
hans piano og stemme.

I sommer, faktisk på den ene 
varme dagen i sommer, sto 
Volvene inne i et lite rom og 
sang julesanger sammen med 
Reidar. Han er nemlig også vår 
produsent.  Resultatet kan du få 
kjøpt på julekonserten, muligens 
sammen med noen små svette-
perler! Vi regner med at denne 
CD`en blir årets julegave!  

Prisen er kun kr 150,-.

Her vil du finne igjen mange av 
sangene som du vil få høre på 
julekonserten, og dermed kan 
du gjenoppleve Volvene en sen 
kveldsstund, ved komfyren, i 
bilen eller hvor du selv ønsker.

Julekonserten er ikke helt i boks 
enda (ikke julekakene heller!), 
så det kan skje at flere gjester 
dukker opp. Dèt tar vi som ren 
bonus. Det vil lønne seg å være 
der!

	 Kirsten	Marie	Bjerga

Pedersgata 18, 
4013 Stavanger

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

E-post firma: 
firma@abacusrevisjon.no

Hjemmeside: 
www.abacusrevisjon.no

Morten Abel, 
Reidar Larsen og Volvene

Fra	Volvenes	øvelse	med	Reidar	Larsen	lørdag	20.	oktober
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Tlf: 51 55 03 30
Mobil: 970 03 773

TAXI
RENHOLD
SERVICE

Pedersgt. 53
4014 STAVANGER

- Utvask
- Flyttevask
- Byggerent
- Firmavask

- Maling

Åpningstider: 
Man - fre: 09.00 - 15.00

Den Uavhengige 
Sosialrådgivningen

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

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

Ta kontakt for en 
uforpliktende samtale! 

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

Tlf.: 51553626 

Epost: 
stavanger@
dusnorge.no
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BERGELAND BYDELSSENTER
Åpent mandag t.o.m torsdag kl. 9-14

Aktiviteter høst 07

Aktviteter høst 07
Mandager: 

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

Onsdager: Boccia
Torsdager: Snekkerverksted, Handarbeidsgruppe,

Porselensmalingsgruppe, Bridge

Husk svømmegruppen hver man. kl 15.45–16.45 
på St. Svithun skole.

Aktiviteter mot Jul: 
Diverse kurs, konsertbesøk

Frokost: Ons. 31 okt. og 28 nov. kl 09.30. Pris: kr. 30,-
Julemesse lør. 24 nov. kl 11.00

Julegrøt og Lucia opptog: Tor. 13 des. kl. 12.00
Alle velkommen!

Kontakt oss for informasjon.

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

ÅPENT HUS PÅ ST. SVITHUN SKOLE
Hver torsdag fra 1800 – 2000 er det nå åpent på skolen for un-
gdomsskoleelevene. Det blir åpent i gymsal, svømmehall og 
bibliotek og vi håper mange vil benytte seg av dette.

ÅPEN HALL
Hver fredag fra 1900-2300 er det åpent i Storhaug idrettshall.
Vi ønsker at enda flere foreldre skal komme innom, ta en kopp 
kaffi, se på barna/ungdommene og gjerne hente de når de nå 
skal hjem i den mørke årstiden. Husk at de som er yngre enn 
ungdomsskolealder må forlate hallen senest kl. 2100 på fre-
dager.

TIRSDAGSKLATRING
Vi starter opp igjen hver tirsdag fra kl. 1600-1800, her kan alle 
komme og prøve seg i klatreveggen. Vi stiller med instruktører 
og utstyr og dette er åpent for alle.

Se vår blogg på www.vgb.no/11692 for oppdatert informasjon 
om aktiviteter og annet. Kom innom eller ring 51508998, send 
en sms til 41858036 eller en mail til: kalle.eide@stavanger.
kommune.no for mer informasjon.

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.

  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.                        

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

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

Velkommen til 
Åpent Hus på 

St. Petri aldershjem
Erichstrupsgt. 19

torsdag 25. oktober 
kl 10.30 - 12.30
Kafé, tombola, 

salg av julebakst 
og lodder til hovedtrekning.

VELKOMMEN TIL SPEDBARNSGRUPPE
”KOM SAMMEN ETTER FØDSELEN”

Midjord bydelshus: Nordre Ramsvikveien 1
Hver mandag kl. 12.00-14.00, barn 0-1 år.

Mandag:   05.11.07: kl.12.30-13.30   
Grunnlag for god tannpleie ved tannpleier
Mandag:   15.10.07  kl. 12.30-13.30  Besøk av helsesøster 
Mandag:   03.12.07  kl. 12.30-13.30  
Miljøvennlig spedbarnsstell, mat, klær, kjøpepress      
Ved Marie Øvrebekk

Bergeland bydelssenter: Adr. Jelsagt. 2 
Hver fredag kl.12.00-14.00 barn 0-1 år

Fredag:  09.11.07. kl. 12.30-13.30   
Grunnlag for god tannpleie ved tannpleier
Fredag:  07.12.07 kl. 12.30-13.30     
Miljøvennlig spedbarnsstell, mat, klær, kjøpepress                
Ved Marie Øvrebekk 

Alle oppfordes til å benytte tilbudet i det bydelshuset 
som ligger nærmest der en bor.
*uformelt sosialt samvær og kaffe/te samt noe å bite i.
*drives av foreldre selv med helsestasjonen som 
samarbeidspartner.
*besøk av fagpersonell som tar opp tema ca en gang i måneden.

Ved evt. spørsmål, kontakt 
Storhaug helsestasjon, tlf. 51 50 89 06, 
eller møt opp på bydelshuset i nærheten av der du bor.

Aktiviteter 
i Storhaughallen

Lørdag 27/10 Badminton, 
lagseriespill 1. div. fra kl 10
Søndag 28/10 Badminton, 
lagseriespill 1. div. fra kl 11
Lørdag 3/11 Brodd håndball, 
miniturnering og kretsserie 
fra kl 11
Søndag 4/11 Brodd innebandy, 
2 kamper, fra kl 11
Lørdag 10/11 Brodd inne-
bandy, 2 kamper fra kl 12
Søndag 11/11 Brodd håndball, 
stor håndballdag i hallen, 
18 kamper, 10 års jenter 
fra kl. 11
Lørdag 17/11 Brodd badmin-
ton, nasjonalt stevne, fra kl 10
Søndag 18/11 Basket, krets-
serien, 5 kamper fra kl 11
Lørdag 24/11 Basket, krets-
serien, 3 kamper fra kl 11
Søndag 25/11 Basket, krets-
serien, 2 kamper fra kl 11

Legg turen innom hallen, 
kiosken er åpen.

Vil du delta i aktiviteter? 
Kontakt:
Brodd håndball: Jorunn 
Skjæveland tlf. 93433996
Brodd innebandy: Kenneth 
Skogen tlf. 90588771
Brodd badminton: Jørn Nielsen 
tlf. 48020686
Frisinn basket: Niksa Matic 
tlf. 92881193

Stavanger Metodistkirke
Vaisenhusgt. 7, 4012 Stavanger 

ÅPEN DØR til et STILLE ROM
Opp en trapp og inn en dør fra Hetlandsgaten finner du ro, 

en kopp kaffe/te, litt å bite i, en avis, en bok, en å prate med.
Stavanger Metodistmenighet tilbyr deg hvile midt i hverdagen!

Kirkedøren er åpen hver ONSDAG fra kl.11.00-14.00.
VELKOMMEN INN!

METRO ønsker DEG velkommen!!
Ungdommen (13+) har inntatt Wesleysalen.

Her er høy trivselsfaktor, og plass til mange flere! Har du og 
dine venner lyst på et kjekt og positivt sted å være, er det ikke 

usannsynlig at dere vil finne det i “Kirken bak Tinghuset”.
UNGDOMSKLUBBEN er på FREDAGER 

fra KLOKKA SJU!
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