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Nytt tak?
Ring oss!

Tlf:
51 52 43 00

E-post:
salg@byggmester-bob.no

Ullandhaugveien 25 
4019 Stavanger

Regjeringen foreslår en bevilg-
ning på 13 millioner kroner, hvor-
av seks millioner fra kommunal- 
og moderniseringsdepartementet, 
i statsbudsjettet for 2018.

 Tre statsråder var til stede 
da intensjonsavtalen ble under-
skrevet på Dokken i august. – Nå 
kan vi virkelig satse, jubler va-
raordfører Bjørg Tysdal Moe. – 
Dette er fantastisk. Vi ble lovet 10 
og fikk 13 millioner.

 Den langsiktige avtalen om-
fatter de nordøstlige delene av 
Storhaug bydel i Stavanger og 
gjelder fra 2017 – 2024. Denne 
delen av bydelen har konsekvent 
skåret dårligst på levekårsunder-
søkelsene siden 2002 på områder 
som fattigdom, arbeidsledighet, 
kriminalitet, ungdomskriminali-
tet og helse.

– Områdesatsinger er vik tige 
for å skape bedre levekår i be-
stemte bymiljø. Her vil tidlig inn-
sats for barn og unge, gode bo- og 

nærmiljøer og sosiale entrepre-
nørskap være viktig, uttalte San-
ner da avtalen ble undertegnet.

De sier NEI til 
brannstasjon i Lervig
– Vi vil at den planlagte parken 
(vinnerutkastet fra Europan i 2005) 
bygges snarest. Storhaug har minst 
grøntområder. En stor brannstasjon 
vil etter vårt skjønn forringe kva-
liteten på rekreasjonsområdet be-
tydelig og dominere området full-
stendig. Vi har et brennende enga-
sjement for et bedre bomiljø, sier 
lervigbeboer Anne Marit Krüger 
på vegne av aksjonsgruppen ”Nei 
til brannstasjon i Lervig”. 

 – Vi leverer nær 1200 under-
skrifter mot brannstasjon i Lervig 
til ordføreren mandag 16. okto-
ber. Tirsdag 17. oktober klokka 19 
blir det debatt på Tou Scene. Og 
så tas avgjørelsen av bystyret som 
har åpent møte på Rådhuset man-
dag 23. oktober fra klokka 17, sier 
Anne Marit.

– Vi er så hjertens enige med 
byutvikling som sier at «Lervig er 
et svært tettbebygd og tettbefolket 
område. En brannstasjon lokali-
sert her vil ha en stor nega tiv på-
virkning på nabolaget og byrom-
met. Arealbehovet vil  være over 
dobbelt så stort som man trodde 
da man vedtok ny brannstasjons-
struktur, og tre ganger så stort 
som reguleringsplanen fra 2010 
fastlegger. En brannstasjon av en 
slik størrelse vil ikke fungere til-
fredsstillende uten at det vil føre 
til uakseptable ulemper og dår-
ligere bokvalitet for et stort an-
tall beboere i naboskapet og for 
sykehjem, skole og idrettshall.» 

Les mer om hva beboerne 
mener på side 12.

Den aller første Lervigfestivalen ble gjennomført med full suksess lørdag 
9. september. Det myldret av folk og aktivitet i Breivikparken – mest 
småbarnsfamilier fra nærområdene. Melisa Nalo instruerte yoga i det 
strålende solskinnet. Les mer side 13.

13 millioner til område  løft på 
Storhaug

Tre statsråder og Stavangers ordfører skrev under på intensjonsavtalen i 
august.
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Ett erlyser park i Lervig 
Storhaug bydelsutvalg 
hadde møte på Vassøy tirs-
dag 3. oktober. Det ble stilt 
hele 9 spørsmål til admi-
nistrasjonen i dette møtet! 
Les mer om spørsmål som 
gjelder Vassøy på side 10 
og om vedtatte tilskudds-
midler på side 18.

Leif Kjetil Knudsen (Ap) ba ad-
ministrasjonen svare på hva som 
er status og forventet fremdrift 
for opparbeidelse av parkarealene 
innerst i Lervig. Knudsens spørs-
mål var en etterlysing av svar på 
spørsmålet som ble sendt fra Stor-
haug bydelsutvalg 6. desember 
2016.

Kaotisk på 
Strømsbrua
Roar Houen (V) tok opp den kao-
tiske trafi kksituasjon over bolig-
områdene på Storhaug og på 
Strømsbrua fordi Consul Sigval 
Bergesens vei er stengt på grunn 
av boligbygging. Roar ba admi-
nistrasjonen svare på hva som kan 
gjøres for å utbedre situasjonen 
og etterlyste konkrete, snarlige 
tiltak.

ABC-gata
Storhaug bydelsutvalg støtter at 
gatenavnet A.B.C.gata skal skri-
ves uten punktumene mellom 
bokstavene.

Knud Sørnes’ vei
Etter forslag fra Roar Houen (V) 
vedtok Storhaug bydelsutvalg å 
ikke støtte forslaget om at Storha-
gen endrer navn til Knud Sørnes’ 
vei fordi alle husstander i Storha-
gen, med kun ett unntak, er imot 
navneendringen. Problemet med 
to nesten like navn i den nye sam-
menslåtte kommunen må fi nne en 
annen løsning.

Bevare hermetikkmiljø – 
spesielt i Nedre Banegate
Storhaug bydelsutvalg støttet en-
tusiastisk temaplan for herme-
tikkfabrikker med tilliggende 
virksomheter. Etter forslag fra Er-
lend Jordal (H) ble følgende for-
slag vedtatt:

– Nedre Banegate langs her-
metikkrekken (de fem fabrikkene 
som ligger på rekke) bør vurde-
res oppgradert til miljøgate med 
et sterkere grønt preg og ekstra 
sykkeltilpasning for å gi en bedre 
opplevelse av historien.

– Plassen som er regulert inn 
der Nedre Banegate og Støperi-
gaten møtes mot Svankevigå skal 
opparbeides med høy kvalitet og 
et grønt preg for å hermetikkrek-
ken får en naturlig åpning mot 
sjøen. Plassen bør få et eget egnet 
navn som bidrar til å styrke iden-
titeten til Hermetikkindustrien og 
gir lokalt særpreg, for eksempel 
”Hermetikkplassen”.

Storhaug Varden Vassøy

 2017 2013 2017 2013 2017 2013

H 22,7 28,5 25,0 25,7 28,3 30,6

Ap 27,1 25,9 30,7 28,3 26,0 25,9

Frp 11,9 12,6 11,2 13,2 19,5 17,6

SV 10,9 9,8 10,2 9,6 7,7 4,1

V 6,6 8,1 5,9 7,7 3,2 4,7

MDG 8,1 6,4 5,5 4,1 4,7 4,1

Krf 2,7 4,0 4,1 6,3 5,0 6,3

Sp 3,0 1,8 2,9 2,0 1,5 0,6

Rødt 5,0 1,5 3,0 2,0 2,7 1,9

Andre 1,9 1,4 1,2 1,4 1,5 2,3

Flere fra Storhaug ti l 
Storti nget!
 Før stortingsvalget i 2013 kunne 
knapt noen huske når Storhaug sist 
hadde representanter på Stortin-
get. Det ble fort en vane i forrige 
stortingsperiode, både med Tor-
stein Tvedt Solberg (Ap) i Stortin-
gets fi nanskomite og Iselin Nybø 
(V) i kirke-, utdannings- og fors-
kningskomiteen. Begge har vært 
aktive og vist godt igjen i nyhets-
kanalene. Torstein ble valgt inn på 
nytt og skal være medlem i utdan-
nings- og forsk ningskomiteen. 
Iselin ble ikke gjenvalgt. 

To til fra Storhaug skal nå møte 
på Stortinget! Begge ble valgt inn 
som vararepresentanter. 

Aleksander Stokkebø (H) er 
bystyrerepresentant i Stavanger, 
student på UiS og med bosted i 
Badedammen. Han vil møte fast 
for helse- og omsorgsminister 
Bent Høie. Han ble medlem i ut-
dannings- og forskningskomiteen.

Atle Simonsen (FrP) vil møte 
som fast representant for barne- 
og likestillingsminister Solveig 
Horne som han for tiden også 
er politisk rådgiver for. Han ble 
medlem i arbeids- og sosialkomi-
teen. Atle bor i Åkragata.

Stemmefordeling i Storhaugs 
valgkretser i 2017 og 2013:

Storhaug bydelsutvalg
har møter 7. november og 
5. desember.
Frist for å søke bydels-
utvalgenes tilskudd er 
1. februar og 1. september.
Nærmiljøtilskudd er brukt 
opp i år så fristen 1. desember 
utgår.

Årets ildsjel – Storhaug 2017
I Storhaug bydel er det 
mange mennesker som 
hver dag gjør en stor inn-
sats for andre. Vi synes det 
er på tide at Storhaug får 
sin egen frivilligpris. 

Prisen deles ut for gå gi ildsjelene 
et ansikt, for å markere og synlig-
gjøre frivillige og frivillig innsats 
i Storhaug bydel og for å fremme 
frivillig engasjement. Ildsjelene 
trenger en utmerkelse, også som 
inspirasjon for andre! 
Kjenner du en eller fl ere personer 

som du synes har gjort en særdeles 
god innsats for Storhaug bydel?
Les mer, del og lik vår facebook-
side Ildsjel Storhaug.

Send forslag på kandidat og 
begrunnelse til:
post@ildsjelstorhaug.no 
eller på facebook Ildsjel 
Storhaug. 
Frist: Torsdag 9. november 2017.

Tirsdag 5. desember feirer vi 
Frivillighetens dag, frivillig sen-
tralens 25 års jubileum og kårer 
Årets ildsjel - Storhaug 2017. Storhaug bydelsutvalg

Lesernes 
ti ps
Takk for overveldende mange 
gode tips! 

Kjempebra rundt Lervigparken 
nå.
Blomstrende med butikker og 
spiseplasser.
Barnehageplasser der barna bor. 
Sykkelplan for Pedersgata!
Nye boliger med bare to (!!) 
soverom.
Bygg om til større for 
barnefamilier.
Trafi kkproblem med nye Selvaag 
blokker.
Oljetankene i Breivik.
Bygg skole, idrettshall og 
barnehager. 
Savner en helhetlig plan for 
bydelen.
Natteravner og Åpen Hall.
Brodd innebandy og Brodd 
badminton.
Lyd og Lys i mørket i Emmaus.
Boligplanleggingen! Det er nok 
nå!
Stor forskjellsbehandling mellom 
bydelene!

Det meste kom på en eller an-
nen måte med i avisa, takk skal 
dere ha!
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Lesernes tips
Bydelsavisa fikk mange gode tips fra leserne. Her er noen 
utdrag av hva leserne mener avisa bør skrive om.

Flere soverom
Hvorfor bygges det så mange nye 
boliger med bare to (!!) soverom. 
Vi vil vel beholde familiene på 
Storhaug også etter at de har fått 
mer enn ett barn?

Kaja Rein Brevig  

Trafikk i Breivikveien
Problem med trafikk når nye Sel-
vaag blokker er bygget på Breivi-
kveien. Det er heller ingen alter-
native bilveier hvis noe skjer på 
Breivikveien. Og de oljetankene 
ved siden av barnehagen.

K.V. Andresen  

Ny skole – rimelige familieboliger
For at barnefamiliene skal bli 
boende må man gjøre noe med 
skolesituasjonen, idrettshall og 
barne hager. Vi flyttet til Storhaug 
Øst for her skulle man ha en ny 
skole klar til 2019, vi liker miljøet, 
lokasjonen og alle de ulike folke-
ne som bor her. 

Som enkelte andre foreldre vi 
kjenner, og som har muligheten 
til det, vurderer vi å være så ego-
istiske at vi velger privat barne-
skole i stedet. Utrolig trist å støtte 
opp om det, men når det offentlige 
tilbudet svikter som det gjør på 
Storhaug, så seiler det opp som et 
reelt alternativ. 

Utrolig trist på samme mange 
plan! Men for min del legger de 
første årene på barneskolen fun-
damentet for så mye av framtiden, 
at en overbefolket barneskole med 
dårlig fysisk miljø er noe vi vur-
derer å betale oss ut av for våre 
barn. 

Og så kunne gjerne politikerne 
sett på prislappen når utbyggerne 
sier at ”ja, men det er jo ikke et-
terspørsel etter tre-soveroms lei-
lighetene våre, hva om vi bygger 
ettroms heller? Politikerne går jo 
med på det. Hvilken gjennom-
snittlig barnefamilie synes det er 
greit å bo i blokk og har 8 millio-
ner å rutte med?

Tiden er inne for å tilpasse el-
ler bygge om de nederste leilighe-

tene på bakkeplan til barnefami-
lier, gi dem en liten hageflekk, og 
la det for all del være minimum 
tre soverom til en overkommelig 
pris for en gjennomsnittlig, urban 
barnefamilie.

For å slutte på en positiv må-
te: Kjempebra med området rundt 
Lervigparken nå. Herlig at det 
blomstrer med butikker, flere spi-
seplasser og at bygget inviterer 
folk inn i stedet for å lage en mur.

Line Kaarhus  

Såpeopera om Pedersgata! 
Den utrolige såpeoperaen om 
politikere som holder på å utvi-
kle en Sentrumsplan for Stavan-
ger, involverer innbyggere, har 
mange høringer, og så søker om 
statlig støtte for et prøveprosjekt 
som innebærer en utviklingspro-
sess basert på medvirkning av de 
som prosjektet berører, og får 1,7 
millioner kr. Men så motarbeider 
noen politikere sin egen adminis-
trasjon og dens planer for et bedre 
byliv, og om å forandre reisevaner 
fra biler og til kollektivtransport, 
sykler og fotgjengere, de tar heller 
ikke Statens Vegvesen eller an-
dre eksperter på alvor, og velger 
å ikke utrede Pedersgata og dens 
muligheter sammen med de næ-
ringsdrivende, beboere og andre 
relevante aktører.

Beboere av sentrumsområder 
(bl.a. Pedersgata) tok initiativet 
til å arrangere Critical Mass - Sta-
vanger. Mange interesserte har 
blitt med for å vise at Stavanger 
er allerede en flott by for sykling, 
men kan bli mye bedre, og at Sta-
vanger trenger byutvikling som 
gjør byen til et bedre sted å leve i: 
der mennesket står i sentrum.

Benjamin Hickethier  

Helhetlig plan for bydelen
Brannstasjon - skole - idrettshall 
- boliger til barnefamilier – en 
helhetlig plan for bydelen som tar 
hensyn til - som nummer 1(!) at vi 
er mennesker som skal trives og 
ha god helse! Planen kan lages av 

representanter fra bydelsutvalge-
ne sammen med Urban sjøfront, 
Helen & Hard og med innspill fra 
UIS som forsker på byfortetting 
og byutvikling. Byutvikling som 
har trivsel- og helse som mål i et 
livsløpsperspektiv 

Hilde Glad  

Frivillige organisasjoner
Natteravnene på Storhaug, Åpen 
Hall, Godalen vgs sitt solidaritets-
prosjekt, Storhaug skolekorps sitt 
arrangement Lyd og Lys i mørket 
i Emmaus, Vardendagene, Brodd 
innebandy og Brodd badminton 
(som har vokst en del i det siste).

Grete Aalgaard Clarke 
  

Boligplanleggingen!
Boligplanleggingen! Nå må det 
da pigede være nok boligutbyg-
ging her. Det er noe med infra-
struktur og grøntarealer som skal 
ha plass til alle sammen også. Og 
hvorfor kommer det ikke rimeli-
gere toroms og treroms på Eiga-
nes? Der bygger de Holmegenes, 
dyr prisklasse, kvalitet og luksus. 
Kan ikke politikerne planlegge 
litt utbygging med tett utnyttelse 
der? Hvorfor ikke? Fordi det er 
det pene strøket, og Storhaug det 
gamle arbeiderstrøket? Nei, vil 
de si, men så fremskaff en annen 
grunn, da! 

Mye av utbyggingen i bydelen 

har blitt gjort med altfor høy ut-
nyttelsesgrad. Ville det samme 
blitt tillatt på Eiganes, Madla el-
ler Stokka? Hva med å bygge ut 
litt rundt Stokkavannet, i samme 
slengen som de var så ivrige etter 
å bygge ut i Emmaus? Nei? Det 
er samme sak - viktige grøntom-
råder for bydelens beboere. Men 
Emmaus ble utbygget (riktignok i 
en mye mindre grad enn først på-
tenkt, takket være mange aksjo-
ner og protester), men ingen har 
engang nevnt at noe lignende kan 
skje i grøntområdene i de andre 
bydelene.

Storhaug har fått alle de små 
leilighetene, alle gjennomtrekks-
leilighetene, altfor lite grøntareal 
og skygge på det lille grønne som 
er. Vi havner lavt på levekårssta-
tistikken, vi har høy prosentandel 
innvandrere sammenlignet med 
andre bydeler, og også høyere an-
del som er avhengige av sosiale 
stønader. 

Og i stedet for at vi går under 
og lar mistrivselen herje, så tar vi 
en Marte Svennerud og sier ”je 
tæk æille sju!” Ja vel, vi tar lei-
lighetene, blokkene, fabrikkene, 
alle tilflytterne fra andre land, og 
så gjør vi noe bra ut av det. Vi la-
ger et internasjonalt og åpent mil-
jø, vi lager en stemning som det 
ikke finnes maken til noen andre 
steder i Stavanger, vi skaper nye 
bedrifter, nye møtesteder, vi gjør 

det til det beste og mest spennen-
de stedet i byen. 

Men det må likevel være utro-
lig mye mat i det for en journalist 
å se litt på den enorme forskjells-
behandlingen, gjerne systematisk 
graving, med eksempler. Medias 
kraft er forunderlig sterk i vårt 
samfunn. 

Anja Rønnevik  

Varden kirke
Varden kirke er 50 år.  
Varden dagene.

Anne Blomgren Grindheim  

Foredrag på Innovation Dock
Det er mange gode foredrag på 
Innovation Dock. Johannes læ-
ringssenter, stor skole og arbeids-
plass! Hva skjer, strømninger, 
trender og politikk.

Bente Hjelm  

Ny skole
Skole- og barnehageplasser, even-
tuell ny skole, Avaldsnesgata som 
skal gjøres om til miljøgate, bo-
ligplanlegging.

Line Strandenæs  

Lyd og lys i mørket
Et fantastisk magisk arrangement 
til inntekt for ungene som er i 
Storhaug skolekorps arrangeres 
for andre gang i år.

Mari Synnøve Helgeland 

Blåsenparken åpnet

Bjørn Hareim leste for barna da Blåsenparken åpnet 1. oktober.
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 Årets kulturarrangement 
«Musikalsk gjestebud»  

i Varden kirke 

lørdag 21. oktober kl. 19:30

 
Gunnar Roalkvam, Randi Tytingvåg og flere 
lokale kunstnere kommer. 

Det serveres topp mat fra Ostehuset. 

Billetter a kr 275,- kjøpes på hoopla.no eller via  
menighetskontoret telefon 51917141    

 

 

Mangler 170 
barnehageplasser 
– rådmannen 
foreslår 90 i 2021

Det er nedgang i barnetallene totalt i Stavanger, men 
ikke på Storhaug, her øker barnetallene. Årets prognoser 
i Barnehagebruksplan (2018-2022) viser et større behov 
for plasser enn ved fjorårets beregninger. 

Intensjonen er bedre bydelsdek-
ning men det kan ta lang tid før 
løsningene er på plass. Planen 
skal behandles i bystyret mandag 
23. oktober. 

I Handlings- og økonomiplanen 
2018-2022 vil rådmannen vurdere 
å sette av midler å etablere om lag 
90 nye barnehageplasser på Stor-
haug med planlagt ferdigstilling i 
2021 (fra Barnehagebruksplan).

– Hvor mange barn med bosted 
i Storhaug bydel har barne hage
plass i andre bydeler og hvor 
mange med bosted i andre byde
ler har barnehageplass i Stor
haug bydel? 
– På grunn av at vi den siste uka 
holder på med å legge om opp-
takssystemet, er det ikke mulig å 
få fram oppdaterte tall på det du 
etterspør. Tallene i Barnehage-
bruksplanen 2018-2002 er bereg-
ninger av forholdet mellom behov 
og kapasitet. Samlet i byen er det 
en overdekning av plasser i byen, 
men i Storhaug bydel er det fort-
satt en ubalanse. For å kunne til-
by plass til alle som ønsker plass i 
egen bydel, trenger vi om lag 170 
flere plasser på Storhaug, sier Si-
grun Svenneby Svendsen, nestle-
der i fagstab barnehage. 

– Å beregne behovet for plas-
ser er en kompleks prosess. Regle-
ne for opptak er slik at foreldrene 
kan søke barnehageplass der de 
ønsker, uavhengig av bostedsa-
dresse. En del velger barnehage i 
nærhet av arbeidssted eller en bar-
nehage som har en spesiell peda-
gogisk profil. Flyttemønsteret er 

forhold som gjør at behovet i den 
enkelte bydel endrer seg. Disse 
faktorene tas med i planleggingen 
for bedre bydelsvis balanse. Talle-
ne angir prognosene for forventet 
utvikling i en fire-årsperiode.

– Hvordan skal det store behovet 
for barnehageplasser i Storhaug 
bydel bli dekket?
 -Rådmannen vil foreslå å sette 
av midler i å etablere omlag 90 
nye plasser, planlagt ferdigstilt 
innen 2021, sier Sigrun Svenneby 
Svendsen.

 
Hvor er de aktuelle tomtene?
– En tomt ved Lervig vest som 
i hovedsak er eid av Stavanger 
kommune (plan 2218) og en re-
gulert tomt til barnehage ved Go-
dalen videregående skole (mellom 
Østre Ring og Paradisveien).

 
– Hvordan er den videre 
prosessen?
– For å øke antall plasser på Stor-
haug, må det settes av midler i 
kommunebudsjettet. Rådman-
nen vurderer å legge inn forslag 
i Handlings - og økonomiplanen, 
sier Sigrun. - Planen behandles i 
bystyret ved slutten av året. Der-
som forslaget blir vedtatt, bereg-
nes det at nye byggeprosjekt tar 
om lag to år før det kan åpnes for 
drift.

Lesernes tips: Barnehager der folk bor

Ikke fullt så attraktivt å 
bo på Storhaug lenger

– Politikere snakker varmt om Stavanger som timinuttersby. Høyre  flagget dette høyt 
foran kommune valget i 2015. At alle i sin bydel skal kunne nå barnehage, skole, jobb, 
osv. på ti minutter. Mangelen på barnehageplasser der vi bor betyr at slik blir det ikke 
for oss, sier Vibeke Blåfjelldal.

– Barnet ble født 30. desember i 
fjor og vi har etter søknad ikke 
fått tilbud om barnehageplass 
i hele tatt. Svaret fra Stavanger 
kommune er at vi ikke har lovfes-
tet rett til barnehageplass og der-
med sannsynligvis heller ikke får 
plass før august 2018. Ved en an-
ledning fikk jeg høre at vi burde 
planlagt bedre. For et veldig rart 
system barnehageopptaket er, sier 
Vibeke.

– Hva kan løsningen bli?
– Den eneste sjansen vi har for 
barnehageplass fra januar ser ut 
til å være på Forus. Det innebæ-
rer fort en times kjøring morgen 
og ettermiddag siden det blir van-
skelig å unngå rushet, sier Vibe-
ke. -Lang reisevei innebærer jo at 
man må bruke bil, noe jeg egent-
lig ikke har lyst til. Det hadde 
vært veldig fint å kunne levere 
barnet til fots eller syklende.

Det blir ikke så attraktivt å bo 
på Storhaug lenger. Jeg liker å bo 

sentralt, at man kan sykle og gå 
til det meste, inkludert jobb. Men 
hvis man må kjøre to timer hver 
dag til barnehagen ser jeg ikke 
helt poenget. Da blir det plutselig 
ikke så sentralt, enkelt og miljø-
vennlig å bo på Storhaug likevel.

– Hva tenker du må gjøres?
– Bygge flere barnehager på Stor-
haug, gi full barnehagedekning 
for ettåringer og innføre to bar-
nehageopptak i året. Hvis de ikke 
vil skaffe flere barnehageplasser 
så blir de nødt til å prioritere har-
dere mellom bydeler. De må tørre 
å legge ned plasser i områder med 
god dekning, for å få økonomisk 
rom til å bygge nytt i bydeler der 
det er mangel. Storhaug er den 
bydelen som mangler flest barne-
hageplasser. I følge en artikkel i 
Stavanger Aftenblad fra 2015 var 
forskjellen mellom behov og ka-
pasitet 298 plasser og det ble da 
beskrevet at de forventet samme 
underdekning i 2020, sier Vibeke.

Ulønnsomt
– Kanskje tenker politikerne at det 
ikke lønner seg å forbedre barne-
hagedekningen isolert sett, men å 
tenke slik er veldig kortsiktig og 
snevert. Det kan umulig lønne seg 
for samfunnet å ha underdekning 
på barnehageplasser. Foreldre 
som må velge ulønna permisjon 
betaler ikke skatt. Mitt inntrykk 
er at det ikke betales mye skatt 
av dagmammavirksomhet. Unød-
vendig lang bilkjøring i rushtida 
er også veldig ulønnsomt.

Jeg synes politikerne må svare 
på hvorfor de vil ha det slik. Stor-
haug kan lett bli en timinuttersby 
for barnefamilier. Det må bare 
bygges nok barnehageplasser og 
skoleplasser, oppfordrer Vibeke 
Blåfjelldal.

Tomten som er regulert til barnehage er visstnok for liten til å etablere en 
egnet barnehage. Dag Mossige (Ap) vil ta saken opp når bystyret behandler 
Barnehagebruksplan 20182022 mandag 23. oktober.

Småbarnsforeldre ønsker full dekning og nok barnehageplasser nær bosted. Disse skjønne barna begynner 
sannsynligvis på skolen før barnehagebehovet i Storhaug bydel er dekket. Vibeke Blåfjelldal er nummer to fra høyre.
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Coop – litt ditt
I Coop får du kjøpeutbytte 
på alt du handler. 
Mer informasjon om de 
ulike fordelene � nner du på: 
Coop.no

Coop Extra Norge extra_norge

coop.no/extra

Hos Extra får du alle dine 
hverdagsfavoritter til 

extra lave priser.
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APPELSINER
Pr kg 

1490

KLEMENTINER/
MANDARINER
Pr kg 

1490

Ved bruk av Coop Medlemsapp

Fryste 
fi skefavoritter 

fra Findus!
FINDUS FISK
Fryst. Fra 225 g

-30%

REGAL PRODUKTER
Fra 400 g

-30%
PÅ ALLE LEKER FRA HYLLEN
Utvalget varierer fra butikk til butikk

-40%
COOP VEGETARDAG
Utvalgte varianter. Fra 80 g

-25%

Extra Lervig
Haugesundsgata 30, Stavanger, tlf 900 24 197

7-23 (8-21)
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STORHAUGGLIMT

– Freedome bygger en trampolinepark på 2000 m2 i en av hallene i Ryfylkegata 13 
som åpner i november. Vi tilbyr mega-trampoliner, ninja warrior baner, trikse-vegger, 
dodgeball bane og sinnsykt mye annet kult, sier Danier Valiev (Assistant Manager) 
som skal jobbe i hallen og i den forbindelse nylig flyttet fra Sandefjord til Stavanger og 
Verksgata.

– Velkommen om bord i Sardinekspressen, hørr itte eller la vær, ta byssen som vanlig 
og få biter av Storhaugs industrihistorie på kjøbe. Erik Rønning Bersagel fra Norsk 
Hermetikkmuseum er forsker i farta på buss nr 4 til og fra Rosenli og snakket som en 
foss om fabrikker, bedehus, boliger, samvirkelag, folk og produksjon på Storhaug før i 
tiå. Sardinekspressen var et av mange arrangement under landets forskningsdager hvor 
institusjoner viste seg fram for allmennheten.

Skoler til krigsbarn

Elsa Størseth Andreassen og Jenny Tekfeldt-Nesvik fra klasse 7a på 
Storhaug skole. De fikk inn 1600 kroner på vaffelsalg foran Jokerbu-
tikken søndag 9. oktober. Pengene går til årets TV-aksjon og UNICEF 
som vil sørge for utdanning til barn rammet av krig og konflikt i Co-
lombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. 

 Det trenges flere bøssebærere, også på Storhaug! Du kan melde deg 
på TV-aksjonens nettsider: blimed.no. Får du det ikke til så kontakt by-
delens lokale aksjon ved Roar Houen (roar.houen@gmail.com eller tlf  
915 53 451).

 Bøssebæringen søndag 22. oktober skjer mellom klokken 16-18 og 
koordineres av Storhaug bydelsutvalg fra Midjord bydelshus. 

Slakkliner i regi av Slakkfisk har holdt til i parken ved Ostehuset øst 
hver søndag i høst.

Økouka i øst

Lise Brunborg (Stavanger Ysteri) lærer bort å lage ost. Gratulerer Lise med alle medaljene i osteNM! Gullmedaljer 
for blåmuggosten Fønix og hvitosten Konrad som modnes i øl fra Lervig. Sølv for rødkittosten Pan og bronse for 
kremosten Snedig. Noen av Norges beste oster ystes i øst! Foto: Tamara Kuklina.

Matkurs for barn hos ”Fra hage til mage”. Foto: Felix Andre Skulstad.

Siste uka i september var det 
økouke i Rogaland og mange 
spennende arrangement hos de 
nyeste bedriftene i bydelen. Ta-
mara Kuklina har sendt oss over-
sikt over noe av det som skjedde. 

 
Bakekurs hos Jakobs Brød, fer-

menteringskurs og såpekurs på 
Fermenten, dagens økorett, øko-
sandwich og kun økologisk kaffe 
på Ostehuset Øst, økologisk da-
gens rett og vinkurs hos Kaffe-
kanna, økofilosifi og yoga hos Sa-
tya yoga, økobrunsj fra Café Saus, 
søndagsgrøt med Grøtbar på Ab-
sinten og hos Yoga for alle var det 
både mindful yoga og sjokolade.

Sardinekspressen



SPORT 1 HUNDVÅG - din lokale sportsbutikk
Hele 800 kvadratmeter med sport og fritid under 10 minutter  

fra Stavanger sentrum! Stor gratis parkeringsplass!

SPORT 1 HUNDVÅG
Restaurationveien 2 
Tlf: 51 89 54 88

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - fredag: 10 - 19
Lørdag: 10 - 17

Følg oss på:

DIAVELO MOMENTUM 200

”Dette kan  
bli den nye  

folkeelsykkelen!  
Fornuftig kjøp!”  

Juni 2017

Kari Traa-ulla er på  
plass i butikkene!

499;499;499;499;
Sjekk prisen!

499;499;499;
pr. del

KARI TRAA  
KRØLL TRØYE/BUKSE
Varm, funksjonell undertrøye/ 
longs for vinteraktivitet. Dame

DIDRIKSONS  
BJÖRNEN KIDS COVERAL
Vattert, vanntett parkdress. Str: 90-130

999;999;999;999;999;999;999;999;
Sjekk prisen!

 25%
 20%  20%
 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%OPPTIL

 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
avslag på ELsykler!

 20% 20% 20% 20% 20%
avslag på alt fra

Nike! 
Gjelder både tekstil og sko!

 20% 20% 20% 20% 20%
avslag på alt fra

Norrøna!

Gjelder i Rogaland til og med 22.10.2017 - Kun til private husholdninger.

69
00

PR. KG

KYLLINGFILET RÅ 1 KG
Frys, Solvinge, 1 kg, 69,00 pr. kg

99
00

KYLLINGLÅR 5 KG
Frys, Solvinge, 5 kg, 19,80 pr. kg

99
00

PR. KG

FERSKT LAMMELÅR
Prima Jæren, 99,00 pr. kg

Ferskt!

5 KG!
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DETTE OG MAnGE FLERE 
TILBUD OG FORDELER VED 
GRATIS MELDEMSKAP 
hOS DIn LOKALE 
BILVASKSTASJOn 
PÅ STORhAUG

Shell/7-Eleven Blåsenborg - Pedersgt. 19 4013 Stavanger - Alltid åpent!

Velkommen ti l Pedersgata og Nytorget!

El. Anlegg Rehabilitering
Boliger Nybygg
Næringsbygg Service
Alarm Forhåndspris/Anbud 
Besøk vår lampebuti kk - godt ti lbud
Tlf. 51 89 31 10 - Vaktt lf. 930 14 641- epost: r-rune@frisurf.no

Pedersgt. 2

– Mine konfekter og kaker er håndlaget slik jeg liker dem. Oppskriftene er 
mine egne og ingrediensene leter jeg meg fram til. Kom og prøv! Jeg vil at 
butikken skal gi en følelse av å være i et hjem. Det gjør at jeg stortrives på 
jobb! Shehan Naff as åpnet Choconut i sommer og holder til på hjørnet av 
St. Hans gate og Pedersgata med adresse Pedersgata 41. Shehan lager vakre 
smakfulle desserter, konfekter og kaker.

Idédugnad i Nyparken lørdag . oktober kl 
Riggområdet og midlertidig gjerde mot Brødregata er fj ernet. 
• Hvordan bør det midlertidige området utformes? • Mest for barn? 
Vil du delta i idédugnaden så er du hjertelig velkommen til å bli med. Vi treff es på 
  Internasjonal Kulturkafe (mat fra mange land denne dagen). Idédugnaden ledes av 
     Hege B. Blom Stene, Ungdom og fritid. Dugnaden er et samarbeid mellom
       Ungdom og fritid, Storhaug frivillisentral og Stavanger utvikling KF. 
         Ideer kan også sendes til Fieke Verschueren som er prosjektutvikler/
          arkitekt fra Stavanger utvikling KF
            fi eke.verschueren@stavanger.kommune.no

NRKs nye TV-drama Lykke-
land fi lmes på Storhaug i okto-
ber. Lykkeland er fortellingen om 
velstandsutviklingen i Norge, om 
et land i endring, en by midt i et 
gullgraverrush, og fi re unge men-
nesker som blir kastet inn i en vir-
velvind av nye muligheter. Vi be-

fi nner oss i Stavanger sommeren 
1969. Internasjonale oljeselskaper 
er i ferd med å trekke seg ut. In-
gen tror det fi nnes olje på norsk 
sokkel. Fisk har vært og er byens 
største ressurs, men Nordsjøen er 
i ferd med å fi skes tomt. Det er 
krise i Stavanger. Lille julaften 

1969 borer Phillips petroleum seg 
inn i tidenes største oljebrønn. Og 
alt endres. (Fra Maipo Film)

Det skal blant annet fi lmes i 
Saudagata, Pedersgata 125-141, 
Nordbøgata, Kulturbanken (NO-
KAS) og Langgata/Øvre Dalgate/
Waisenhusgata.

Filmopptak i Pedersgata

Choconut - nam nam

Stavanger er en fl ott by for sykling, 
men kan bli mye bedre. Dette mar-
kerer vi ved å sykle en tur gjennom 
sentrum hver siste fredag i måne-
den, sier Critical Mass på sin fa-
cebookside. Lørdag 29. september 
deltok vel sytti sykkelentusiaster på 
Stavangers første fredagssykkeltur 
gjennom byen. Syklistene syklet 
sammen fra Tou scene, gjennom 

Ryfylkegata, Pedersgata over Ny-
torget, Klubbgata, rundt Vågen og 
endte opp ved Fisketorget.
 29. september var 25 årsjubileet 
for Critical Mass, som startet i 
San Francisco i 1992 og har ut-
viklet seg til en global bevegelse 
med sykkelturer i fl ere hundre 
byer. Neste sykkeltur skjer fredag 
27. oktober.

Sykler sammen hver måned



Pedersgata 12, 4013 Stavanger • www.zouq.no 
Catering - Restaurant - Take away - Hjemkjøring - Overtidsmat

Bestilling: 400 500 55

Publikumsfavoritten 
Gladmat 2014

- 5 i Stavanger Aftenblad 2015-
«Meget oppegående alternativ for den som vil 
ha kjapp, god og spicy mat i store porsjoner»

Kom og ta med hjem, eller vi bringer.  
Jungeltelegrafen lyver aldri. Ekte pakistansk mat. Bestill online 400 500 55

• •

HEI 
STORHAUGBU!

Høsten er her, julen nærmer seg med stormskritt og 
fortsatt gjenstår mange gode opplevelser i Stavanger sentrum! 

Screen City Biennalen åpnet 12. oktober og vises ut hele oktober. 

19.-21. oktober er det igjen klart for Haustmarked. Torsdag 19. har � ere
butikker langåpent til kl. 20 og slår til med noen supergode tilbud. Når butikkene 

lukker dørene tenner vi vinterlysene i Fargegata og Lysfesten kan starte. Lørdag 21. 
kommer Bondens Marked tilbake på Torget, sammen med Marked i Sentrum og Eg 
& Du som serverer retter av grønnsaker og kjøtt fra markedet. Fjåge i Vågen er også 

tilbake alle tre dagene, denne gang med Oktoberfest, pølser, tilbehør og eget 
barneprogram. Hele langhelgen byr butikkene på ekstra gode tilbud. 

Torsdag 23.november tenner vi Julelysene i sentrumsgatene. Lørdag 2. holdes årets siste 
Marked i Sentrum på Domkirkeplassen og Hermetikken byr på Julemarked.  Søndag 3. 

desember kan du starte dagen på Julemarked i Gamle Stavanger eller Tou Scene, 
fortsetter med åpning av nye Pepperkakebyen på Oljemuseet, tenning av Julegrana på 

Domkirkeplassen og julefasadene i Vågen. 

En hel serie av gratis-arrangementer er også i år samlet under paraplyen «Julefryd», 
bl.a Levende Julekalender hver dag kl.18 i adventstiden. 

Disse og mange andre opplevelser ligger klare til deg i sentrum. Følg Stavanger 
Sentrum på Facebook / Instagram (#stavangersentrum) og byen.no for mer 

informasjon og tidspunkter. Og kom gjerne innom oss i Søregata 30. 
Både vi, bysentrene og mange av butikkene har åpent de tre første 

søndagene i desember og utvidede åpningstider mandag til 
lørdag fra 4. desember. Sees i sentrum!

Hilsen Kristin, Kathrine & hele 
sentrumsgjengen
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Storhaug bydelsutvalg

Lesertips om offentlig fattigdom

Storhaug bydelsutvalg hadde møte tirsdag 3. oktober 
på Vassøystua. Beboerforeningen tok godt imot lokal-
politikerne. Sølve Marie Jørgensen fortalte om beboer-
foreningen og den store frivillige innsatsen på øya. Hun 
presenterte og overleverte en lang liste med saker som 
øyboerne gjerne vil ha orden på.

Veiene på Vassøy
Kommunen sier de har ingen pri-
oriterte planer for Vassøy, derfor 
blir ingenting gjort med vedlike-
hold av veiene. Dette gjør at asfal-
ten på veiene er sprukket og hul-
lete. Vi ønsker gang- og sykkelsti 
fra brannstasjonen til butikken. 
Når det ikke blir avgjort om det 
blir bro eller ferge, så må likevel 
Vassøy vedlikeholdes på veier og 
friluftsområder. Det må komme 
en plan for dette. Vi trenger ny as-
faltering - nå.

Peisaren og Solviga ble ikke 
klippet
De to siste årene har vi hatt svært 
dårlig klipping av gress på kom-
munens friområder. I år sluttet de 
å klippe gresset først i juli. Resul-
tatet var at gressplener så ut som 
marker som snart kan høstes av 
bonden. Vi fikk svar fra Park og 
Veg at det hadde vært en mennes-
kelig feil at Peisaren ikke ble klip-
pet. Det samme skjedde i fjor og 
vi vil ikke ha det slik lengre. Trær 
og kratt vokser opp og kommu-
nen gjør svært lite. Etter at fade-
sen med gressklippingen ble kjent 
har de vært her og klippet litt. El-
lers blir alt gjort på dugnad, spe-
sielt av pensjonistene.

Solviga er den andre bade-
stranden her som brukes av man-
ge. Den hadde til slutt over 50 cm 
høyt gress som gir stor fare for 
flåttplager. Det ble nettopp klip-
pet, men det lange gresset ligger 
utover plenen, så det er ikke ak-
kurat brukbart. Problemet er at 
kommunen ikke lenger gjør det 
vedlikeholdet som tidligere var 

vanlig. Det kommer et stort an-
tall besøkende fra Stavanger, sko-
leklasser, barnehager og turgåere 
generelt. Vassøy er oppdaget som 
et flott friluftsområde også for 
Stavangers beboere. Nå som vi 
får toalett i Peisaren, kan området 
bli enda mer brukt.

Kan Storhaug bydelsutvalg bi-
dra til at Park og Veg vedlikehol-
der de kommunale friområdene 
på Vassøy på linje med by øyene 
Lindøy og Langøy?

Frivillighet
Vi ville lage et dugnadsprosjekt 
for rydding av skog og kratt på 
kommunens friområder. Vi hadde 
besøk av naturforvalter fra Sta-
vanger kommune for å få skriftlig 
tillatelse til å rydde. Forvalteren 
var enig med oss, men referatet 
kom et halvt år senere, etter man-
ge purringer og inneholdt ikke på 
langt nær det vi var enige om.

Kan Storhaug bydelsutvalg ta 
opp med kommunen at når frivil-
lige står klar til dugnad, så må de 
svare raskt slik at dugnaden kan 
komme i gang. Vi forventer å få 
til samarbeid, ikke å bli motar-
beidet når vi gjør gratisarbeid for 
kommunen.

Vassøystua
er nettopp restaurert på dugnad 
av beboerforeningen. Den brukes 
svært mye av Vassung (12-17 år), 
Seniorlaget (over 60), balansetre-
ning for seniorer hver uke og av 
Vassøy beboerforening med akti-
viteter for alle aldersgrupper. Vi 
burde få kommunalt tilskudd til 
driften av Vassøystua. Det koster 

oss i overkant av 30 000 i året å 
drifte stua. Vi leier av Stavanger 
eiendom. Kan Storhaug bydels-
utvalg lage en ordning slik at vi 
kan søke om driftstilskudd? Siden 
Vassøy er en øy, blir Vassøystua 
nærmest å regne som et bydels-
hus, og det føles feil at vi må skaf-
fe pengene til driften selv.

Båtene til byøyene
I høring på det nye anbudet me-
ner vi at kravene til størrelse og 
antall sykler på båten til byøyene 
må være de samme som krav til 
båten til Hommersåk. Det er fore-
slått båt til Hommersåk som tar 
135 passasjerer og inntil 30 sy-
kler, mens det til byøyene er fore-
slått båt som tar 97 passasjerer og 
inntil 10 sykler. Vi har mange nye 
elever på ungdomsskole fra neste 
år. Ofte er det helt fullt når skole-
elevene drar til byen kl 07.45 fra 
Vassøy. Svært mange fra Vassøy 
bruker sykkel for å komme seg vi-
dere i byen.

Hurtigbåtkaien er i korteste la-
get når det er dårlig vær. Da går 
båtene til en kai nord på øya som 
er i privat kai og kondemnert. Det 
blir problemer hver gang dette 
skjer fordi ingen vet om det på 
forhånd og mange vet heller ikke 
hvor den andre kaien ligger. Folk 
blir stående igjen på Vassøy.

Bilfergen har ikke samme pro-
blem, den kommer og går alltid 
fra samme sted.

Saker fra forrige besøk
Bydelsutvalget besøkte Vassøy 
sist gang i juni 2015. Beboerfore-
ningen etterlyste svar på tre vikti-
ge saker som bydelsutvalget send-
te videre men som beboerne ikke 
har fått noen tilbakemeldinger på:

Kan det etableres et utendørs 
anlegg for trening på Vassøy, 
gjerne lignende det vi ser ved 
Mosvatnet eller i Sandvedparken? 
Dette vil være til stor glede og 

nytte for beboerne, uansett alder.
Vassøy er flittig brukt til ba-

ding og friluftsliv. Det er i dag 
ikke anledning å legge til med 
privat båt på øya. Kan det plan-
legges eller er det planer for gjes-
tebrygge her?

Det må etableres tursti og belys-
ning rundt Torvmyra på Vassøy. 
Myra blir brukt som skøytebane 
om vinteren. Med belysning blir 
det attraktivt også på kveldstid.

Sakene fra forrige besøk er like 
aktuelle i dag. Vi har på dugnad 
fra en landskapsarkitekt som var 
med i styret i Vassøy beboerfore-
ning fått prosjektert utendørs tre-
ningspark i Solviga. Det vil spa-
re kommunen for mye penger om 
treningsparken blir realisert.

Mange nye spørsmål om 
Vassøy
I slutten av bydelsutvalgets møte 
ble det stilt mange nye spørsmål 
om Vassøy som videresendes 
kommunens administrasjon for 
besvarelse.

Erlend Jordah (H): Storhaug by
delsutvalg ber om at Park og Vei 
sin vedlikeholdsplan for Vassøy 
fremlegges for utvalget.

Nina Galta (Ap): Vassøy beboer
forening har ved flere henvendel
ser mot kommunen spurt om en 
plan for vedlikehold på veier. De 
har ikke fått svar. Kan beboerfo

reningen få et svar på om det er 
mulig å få bygd en gang og syk
kelvei og en plan for vedlikehold 
av asfalt?

Vassøy beboerforening ønsker å 
etablere tursti og belysning rundt 
Torvmyra på Vassøy. Kan bebo
erforenigen få et svar på en plan/
svar på dette? Det bes også om et 
svar på henvendelsen om belys
ningen i ballbingen.

Leif Kjetil Knudsen (Ap): Hva er 
status for toalett ved badeplassen 
i Peisaren, og hvordan er drift av 
toalettene tenkt løst? Vil evt. bruk 
av septikktømmebil bli vurdert? 
Hva er den samlede estimerte 
kostnadsrammen for tiltaket, in
kludert nødvendig infrastruktur 
slik tiltaket per i dag foreligger?

Hvorfor ble valget 11. september 
avholdt i bedehuset på Vassøy? 
Storhaug bydelsutvalg vedtok en
stemmig i mai 2016 at idrettsloka
let eller gymsalen på Vassøy skole 
bør vurderes som stemmelokale i 
stedet for bedehuset. Bydelsutval
gets vedtak og henstilling er også 
i tråd med målet om «redusert 
bruk av religiøse bygg» behand
let av formannskapet og Stavan
ger Bystyre.

Hva er årsaken til at det ikke 
ble avholdt valg søndag 10.9. på 
Vassøy?

Denne bydelsavisa er full 
av innlegg og saker som 
avisas lesere er opptatt 
av. Mange skryter av nye 
parker og lekeplasser og 
oppgradering av grøntom-
råder og friarealer. Andre 
er opptatt av manglende 
vedlikehold over tid og 
karakteriserer dette som 
offentlig fattigdom. Nye 
prosjekter settes i gang 
– mange får flott omtale – 
også i Storhaug bydelsavis, 
men så skjer det om og 
om igjen at det ikke settes 
av tilstrekkelige midler til 
vedlikehold.

I forbindelse med rehabilitering av ledningsnettet ble enkelte gater i bydelen 
gjort om til ”miljøgater”, som Pedersgata, Lyder Sagens gate, Sandsgata 
og Karlsminnegata. Pent og vakkert den gang, men vedlikeholdet har store 
mangler.

Det skal plantes mange nye trær, men er det ikke et paradoks med nyplanting 
uten tilstrekkelige midler til å vedlikeholde eksisterende? Mangler det både 
folk og penger, er leserne opptatt av.

Vassøy – sett fra lufta



Kurs høsten 2017
Onsdag 25/10: Brannvern i hjemmet. 
Vanligste brannårsaker i hjemmet, slokking, rømming. Hva 
gjør man om det brenner?
Hotell Residence, Sandnes kl. 18-20 – 150 plasser.
Foredragsholder: Brannvesenet i Rogaland.

Torsdag 2/11: Jordskifteretten er en domstol 
som behandler en rekke spørsmål knyttet 
til fast eiendom. 
Hotell Residence, Sandnes kl. 18-20 – 150 plasser.
Foredragsholdere Jordskiftedommer Berge og 
advokat Harald Øglænd.

Onsdag 29/11: Farer og feller ved utleie 
Hotell Scandic City, Stavanger kl. 18-20 – 120 plasse.
Foredragsholder: Geir Engebraaten, Huseiernes Landsforbund.

Onsdag 29/11: Sosiale Medier 
Hotell Scandic City Stavanger kl. 18-20 – 35 plasser 
Foredragsholder: Christian Mjelde, Huseiernes Landsforbund.

Onsdag 6/12: Erstatning ved yrkesskader, trafi kkskader og 
pasientskader
Hotell Scandic City kl.18-20 – 120 plasser. 
Foredragsholder Janne Roaldkvam og Bjørn Frafj ord fra 
advokatkontoret Bull Årstad.

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesse organisasjon for eiere av hus, 
leiligheter, sameier, borettslag og gårdseiere. I Norge har foreningen 210.000 medlemmer og 
i Sør-Rogaland er taller over 16.000. En nasjonal og landsomfattende organisasjon som gir 
styrke og gjennomslagskraft. Lokalkontoret gir oss unik nærhet til våre medlemmer.

Boligen er noe av det viktigste vi eier og har. Dette er utgangs-
punktet for Huseiernes Landsforbund. Enten du er ung og 
nettopp har kjøpt din første lille leilighet, eller er veletablert 
– for HL er hvert medlem like viktig. 

Vi jobber for at du skal oppleve:

• Trygghet ved å vite at våre lokale distriktsledere står klar til 
å bistå deg dersom noe uventet skulle skje.

• Trygghet dersom det skulle oppstå en konfl ikt knyttet til 
boligen din. Da kan du få juridisk bistand fra en av våre 
dyktige advokater.

• Trygghet for at ikke politikere bestemmer noe som slår 
beina under ditt livs største investering.

Gratis kurs: HL er ditt kompetanseorgan og vi tilbyr alle 
medlemmer gratis kurs i tidsaktuelle problemstillinger.

Rabattordninger: Huseiernes Landsorganisasjon er en stor 
organisasjon og har vi etablert en rekke rabattordninger med 
seriøse leverandører av varer og tjenester. Skreddersydd for 
deg som eier bolig, og omfatter alt fra bygningsartikler til 
forsikringer. Noen av avtalene er landsomfattende. andre er 
knyttet til avtaler med lokale leverandører. Husk å ta med 
medlemsbeviset!

Hus & Bolig: 6 ganger i året får du tilsendt foreningens 
magasin.

Kontrakter: til bruk ved kjøp og salg, eller ved utleie.

Sjekk på www.huseierne.no – vi helt sikre på at du raskt vil 
fi nne ut at det er direkte lønnsomt å være HL-medlem. 

Ikke medlem?
Send epost til rogaland-s@huseierne.no med navn og 
adresse. Årlig medlemskap koster bare kr 490,- .

Bli medlem i
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– For all del – alle trenger brannstasjoner – men ikke her – på det lovede friarealets 
indrefilet – her må vi få så mye grønt som det er mulig å få plass til. I vår bydel er det 
bygd mest og tettest med mange små leiligheter. Vi har allerede minst grøntområde 
pr innbygger, sa initiativtaker Hilde Glad. – Park og grønne områder først. Tusenvis av 
beboere venter på realisering av det viktigste store parkområdet. Vi er ikke mot brann-
stasjoner. 

– Jeg er beboer og ikke politiker, 
sa Hilde Glad da ca 30 beboere fra 
nærområdene møttes for å fortelle 
bydelavisa hva de mener om fore-
slått brannstasjon. -Å stå for det-
te beboerinitiativet kjennes godt. 
Jeg har bodd i bydelen i mange år. 
Nå er det barnebarn som trenger 
større parker, grønne områder og 
lekeplasser. 

Avgjørelsene tas langt unna 
oss som bor her. Industrien er 
fjernet for å gi plass til boliger.

Det er utrolig gammeldags 
hvis Stavangers politikere vedtar 
å plassere en brannstasjon i vann-
kanten. 

 Jeg startet facebookgruppa 
Nei til brannstasjon i Lervig i 
2016 og aksjonen i august 2017. 
Engasjementet blant beboerne 

er stort! Vi kan ennå vinne den-
ne saken som skal opp i bystyret 
mandag 23. oktober.

Folk fra Lervig og Breivik til 
Emmaustunet møtte opp på tomta 
som det strides om – skal det plas-
seres en brannstasjon i det lovede 
friarealets indrefilet – eller skal 
det ikke? De ville si sin mening 
om hvorfor de heller vil ha park.

Odd Jo Forsell, som er styre-
leder for Rogaland brann og red-
ning IKS, møtte også opp for å bi-
dra med sitt syn på plassering av 
brannstasjon. 

– Jeg skjønner at det dreier seg 
om friarealet, sa Forsell. – Gjenn-
om utredninger i mange år ble 
arealet stasjonen trengte vurdert 
til 1,5 mål. Behovet har vist seg 
nå å være 3 mål.

– Det er ikke lett å finne egne-
de tomter til ny brannstasjon og vi 
finner ikke andre enn denne i Ler-
vig. Det er også utredet at brann-
bilene skal komme fram i tunne-
len mellom to rekker av biler som 
kjører inn til sidene, sa Forsell.

 – Mange som har kjøpt bolig 
her føler seg forferdelig lurte, sa 
Anne Marie Wetteland. – En park 
vi har gleda oss til i 15 år blir kan-
skje torpedert av fjerne politike-
res stemmegiving i bystyret, po-
litikere som ikke husker hva vi 
ble lovet vi som kjøpte bolig her, 
et svært grønt parkdrag innerst i 
bukta. Tenk at de kan gjøre sånne 
vedtak i bydelen som fra før har 
minst grønt pr innbygger i hele 
Stavanger!

– Vi har blitt lovet en park og by-
delen trenger det sårt. Hver gang 
det bygges øker behovet for grøn-
ne områder. Vi kan ikke ha en 
brannstasjon i en park.

Erik Schiager, Siriskjeret

– Infrastrukturen for trafikk er 
dårlig tilrettelagt. Kapasiteten er 
allerede sprengt. Storhaug man-
gler først og fremst barnehage-
plasser og tomta kunne vært prio-
ritert til det.

Viviann Grønnevik, 
Lervigbrygga

– Lervig eller Breivik er et gam-
melt industriområde. Grunnen 
ble forurenset med miljøfarlige 
avfall fra mange forskjellige be-
drifter og fabrikker og er klassi-
fisert som ”forurenset grunn”. Vi 
som faktisk bor her ønsker som 
kompensasjon for dette å få mest 
mulig grønne lunger som park-
areal.

Det vi virkelig trenger er en ny 
barneskole som ble oss forespeilet 
av mange forskjellige politikere 
for flere år siden. Det ser nå ikke 
ut til å bli noe av. Kapasiteten på 
Nylund skole ble sprengt for fle-
re år siden. Problemet fortsetter 
å øke i omfang, det blir verre for 
hvert år.

Vi synes at ny skole og grønta-
realer bør være prioritet nr. 1. Det 
bor mange barnefamilier i dette 
nærområdet.

Katya og Brynjar Andresen, 
Lervigbrygga

– Den lovede parken i Lervigbuk-
ta/Siriskjær krymper for hvert år 

som går. Ny park bør anlegges i 
2018 som et svar på tidligere lov-
nader som dukker opp når tema 
er lav score på levekårsundersøk-
elser eller manglende grøntom-
råder.

Vi har sett flotte arkitektteg-
ninger for utforming av parken. 
Nå vil vi se om det er evne til å 
gjennomføre parkplanene uav-
hengig av utbyggingsplanene i 
området.

Brannstasjonen passer rett og 
slett ikke inn mellom boligområ-
dene og de ekstra trafikale proble-
mer den vil medføre.

Kari Olsen, Lervigbrygga

– Forutsetningen for å bygge så 
tett i Lervig er å holde seg innen-
for vedtatte reguleringsbestem-
melser for å sikre et godt bomiljø. 
Disse forutsetningene har vi også 

forholdt oss til når vi har valgt å 
kjøpe boliger her.

Planen for brannstasjon har 
fått vokse ut over det den har vært 
regulert til og har blitt til en gi-
gantisk bygning som ruver i land-
skapet og dominerer hele havne-
området. Det er på tide å si stopp.

Jeg er veldig kritisk til den po-
litiske prosessen rundt dette. At 
behovene har endret seg og at det 
kreves en mange ganger så stor 
brannstasjon som planlagt for å 
møte disse. Hva har endret seg? 
Ryfast og det nye sykehuset har 
vært kjent lenge.

Lenge var det et klart politisk 
flertall mot denne brannstasjo-
nen. Rådmannen fikk mange gan-
ger beskjed om å finne alternative 
tomter. Jeg har lest de aller fleste 
sakspapirene. Det synes å være 
manglende interesse for å finne 

eller utrede alternativene grundig 
nok. Argumentasjonen mot de an-
dre tomtevalgene kan like gjerne 
brukes mot plassering i Lervig.

Det virker som om noen har 
bestemt seg for plassering i Ler-
vig på forhånd og ikke vil se po-
tensialet på de andre tomtene, 
mens man i Lervig er villig til å 
gå svært langt både økonomisk og 
kreativt for å tilpasse omgivelse-
ne til en stasjon som egentlig ikke 
passer inn her.

Det virker også som om noen 
mener at beboerne her i Lervig er 
usedvanlig hardføre. Det som kan 
være til fare for beboere ved an-
dre tomtevalg er nemlig ikke no-
en fare for beboerne her.

Jeg håper en nøytral part kan 
lage en ny og grundigere utred-
ning av alle andre muligheter og 
inkludere i saken hva beboerne 
her i Lervig mener.

Skulle det vise seg at Lervig er 
den eneste mulige beliggenheten 
i hele kommunen så må man gå 
nøye gjennom hver kvadratmeter 
av innmeldt arealbehov og kutte 
bort absolutt alt unødvendig. Det 
må også vi som bor i små trange 
leiligheter her i Breivik gjøre.

Noen har foreslått grøntare-
al på taket av stasjonen. Det kan 
kanskje fungere på den lave delen 
av bygningen (vognhallen). Men 
mesteparten av bygningen er ut 
fra tegningene jeg har sett en 4 
etasjer høy koloss som ikke egner 
seg med parkareal på toppen.

Vi vil ikke ha en ruvende ko-
loss i sjøkanten.

Tommy Rørvik, Breivikveien

– Vi ønsker skole og barnehage 
velkommen, men vil ikke ha sto-
re deler av parken ødelagt av en 
brannstasjon. Vi bor tett i Lervig 
– og vi blir flere. Storhaug skårer 
fortsatt lavt på levekårsundersø-
kelser. Vi trenger de grønne lun-
gene vi er lovet. Planer for parken 
har vunnet europeisk pris.

Trafikken står allerede i stam-
pe gjennom Storhaugtunnelen. 
Hvis det er kø begge veier, kom-
mer neppe en utrykningsbil gjen-
nom.

Solveig Syltøy, Lervigbrygga

– Ved å bygge nok en bygning, 
brannstasjonen, innerst i Lervig, 
stenges sikten til fjorden og by-
delen virker enda mer inneklemt 
bak ”blokkmuren”.

Gerd Mikkelsen, Krossgata

– Jeg er for å svanemerke Lervig-
bukta! Tenke grønt og helhetlig 
omkring hva mennesker, fugler 
og dyr trenger. Vi er glad i svane-
ne og ønsker de skal få mer gress 
– og ikke stress! I dag kom sva-
neforeldrene med to nye søsken til 
Lervigsvanen – Lerviga er hjem-
met deres! Vi ønsker å legge til 
rette for fugleliv. Her trives sva-
ner, ærfugler, skarv, hegre og må-
ker. Vi trenger nærhet til naturen 
med trær, gress, blomster, sjø og 
dyr! Vi hører sammen her på Stor-
haug og i Lervig – og vi ønsker å 
bevare og forbedre livsvilkårene 
til både mennesker og dyr her!

Hilde Glad, Lervig Brygge

– Jeg er for å svanemerke Lervigbukta, sa initiativtaker Hilde Glad. Vel 
tretti beboere møtte opp for å fortelle bydelsavisa hvorfor de ikke vil ha 
brannstasjon i Lervigbukta. –Vi må tenke grønt og helhetlig omkring hva vi 
trenger mest. Lervigsvanen er født og oppvokst her og gresser rundt veien 
mot Kiwi. Vi er glad i svanene og ønsker de skal få mer gress  og ikke stress, 
sa Hilde

Hundrevis av beboere har kjøpt 
leiligheter og andre boliger i om-
rådet ut fra slik området ville se 
ut ifølge reguleringsplanen fra 
2010. Arealet til brannstasjonen 
er nå tre ganger så stort som det 
som lå i reguleringsplanen da 
disse valgte å kjøpe bolig i om-
rådet. I tillegg har Selvaag sine 

utbyggingsplaner endret seg fra 
fire flotte townhouse til 11 blok-
ker, flere på åtte etasjer. 

 Beboere må kunne stole på at 
kommunen holder seg noenlunde 
innenfor sine egne regulerings-
planer for å bevare sin tillit til det 
politiske apparatet i kommunen.

 Fra brev til  bystyret 9.10.17

Barnehage, skole og park må komme først!
De engasjerte beboerne fra Lervig brygge, Lervig pluss, Vannkanten, Tou Park, Breivikveien og Emmaus har forskjellige grunner  
for å si nei til brannstasjon i vannkanten.

Med sin sjønære, sørvendte plassering, i ly for nordvestlig vind, og i 
umiddelbar nærhet til høykonsentrert boligbebyggelse, er tomten unik…  
I spillet om arealene er Lervig Park og havnepromenaden avgjørende 
brikker. Per Fretheim, leder, Stavanger Arkitektforening.

Urban Park, Lervig © 2010 Playstudio.

BRANNSTASJON I LERVIG

Omreguler til mer park – ikke brannstasjon her
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Lørdag 9. september myldret det med folk i Breivikpar-
ken. Scene, matvogner, benker og bord, flagg og vimpler, 
telt og masse aktivitet. Beboere laga nabolagsfest. De 
fleste som kom var småbarnsfamilier fra nærområdene.

Bydelsavisa traff Maren Dysvik, 
Maiken Ree, Katrine Helland, Si-
grun Sætrevik og Mari Skogerbø 
fra festivalkomiteen på Lervig 
Brygge.

– Det var fantastisk å se hele 
Breivikparken tatt i bruk til akti-
vitet, mat og underholdning.

– Været var bra, folk i alle aldre 
storkoste seg og vi fikk så mange 
gode tilbakemeldinger.

– Arrangører, underholdere og 
artister, alle kom fra bydelen og 
alle stilte opp gratis.

– Vi var et supert team, det 
ble over 200 planleggingstimer 
sammen. Vi har hatt det kjekt da!

– Mange gode naboer, deri-
blant folk vi ikke kjente fra før, 
meldte seg til frivillig arbeid, og 
ble på den måten en del av det go-
de miljøet vi har.

– En super nabolagsfest! Ar-
rangementet gikk så bra fordi det 
finnes en slik dugnadsånd i nabo-
laget. Det sier mye om miljøet vi 
er en del av, sier Maren Dysvik. 
– Vi tar inn over oss at køene til 
tider var litt lange, både på mat og 
ansiktsmaling. Vi planlegger for 

mindre køer neste år!
Festivalen fikk kr 35 000 i nær-

miljøtilskudd – hoveddelen av ut-
giftene var til scene og lydanlegg.

– På kvelden hadde de frivil-
lige og komiteen en fest hvor vi 
fikk feiret gjennomføringen, en 
påskjønnelse til alle som stilte 
opp på dugnad, sier Maiken Ree. 
Festen hadde de i Selvaags vis-
ningsrom i Sjøkvartalet. Drøm-
men er at dette lokalet kan bli et 
felles sted for nabolaget.

Hva er det som gjør bomiljøet så 
bra?
–  Beliggenheten med nærhet 
både til byen, turstien og Goda-
len. Og så har vi egen badestrand!

Folkene som bor her, man-
ge gode familieboliger. Mange i 
samme livssituasjon og med små-
barn. Uteområdet og omkringlig-
gende områder er fint utformet og 
i en flott setting, sier Maiken Ree.

Noe som mangler?
– Skole, barnehager og fremkom-
melighet på veiene. 11 barn fra 
Lervig Brygge begynte i høst på 

Suksess for Lervigfestivalen

Nylund skole, de har sykkel- og 
gangsti et stykke men så stopper 
den borte i Breivikveien. Jeg trod-
de ny skole skulle stå klar i det-
te området i 2019. Nylund er helt 
sprengt. Et helt trinn må ha skole i 
idrettslokaler på Midjord. De eld-
ste elevene må begynne senere på 
skolen for at alle skal ha god nok 
plass i skolegården, sier Katrine 
Helland.

Blir det Lervigfestival også neste 
år?
Vi planlegger for det! Vi ønsker å 
rette en stor takk til alle som hjalp 
og bidro både før og under Ler-
vigfestivalen - både artister og fri-
villige. Festivalen var jo et eneste 
stort dugnadsarbeid, og et bevis 
på hva det går an å få til bare ved 
hjelp av et godt nabolag og frivil-
lig innsats.

Åpne hus og folk som brydde seg
– Fram til 1970 var dette 
også Norges mest konsen-
trerte industriområde med 
mye hermetikk og tilhøren-
de støttenæringer. Et fan-
tastisk spennende område, 
et eldorado for oppvekst 
på femti- og sekstitallet, 
sa Gunnar Roalkvam. Han 
fortalte historien til Ler-
vig- og Breivik-området for 
festivaldeltakerne. 

– En av mange klare kvaliteter var 
åpne hus og folk som brydde seg 
om og hjalp hverandre.  Vanlige 
folk organiserte seg som forbru-
kere i samvirkebevegelsen. Lange 

og stolte tradisjoner med å ta vare 
på hverandre har sterke røtter i 
dette området. De jeg kjenner er 
fornøyd med å bo her. Fordom-
mene har vært større i andre by-
deler, hos folk som fikk rykninger 
og skjelvinger hvis de beveget seg 
for langt inn i østre bydel, som nå 
heter Storhaug.  

Jeg vil også si at det er bygd 
masse nye boliger uten politisk 
styring. Store entrepenører har 
fått base fram med massiv utbyg-
ging av blokker med mange små 
leiligheter. Det har gitt en evig 
kamp for mer grønt! Riksantikva-
ren har gått politikerne i klingen 
om at større deler av hermetikk-
bygg og tilhørende miljøer må be-
vares f eks i Nedre Banegate. 

Det sto en ovn ved Dreyershol-

mene som tyskerne brant hester 
i under krigen. Senere satt menn 
med hatt og frakk fra lignings-
kontoret her og brant selvangi-
velser. Båthavna er fin. Seilfor-
eningen kom hit i 1928, en foren-
ing med vanligere seilbåter, ofte 
hjemmeklinka med seil og mange 
dro til stedene de kom fra i Ry-
fylke. 10 år senere ble Østkanten 
båtforening organisert – nå kom 
også en ny molo i Breivig. 

Litt lenger ute står Wyller fyret. 
Før het stedet Pannevig odden. 
Rett i nærheten lå Stavangers 
eneste vinfabrikk, Mydland i Ro-
senli som laga morellvin som ble 
solgt til vinmonopolet i Bergen. 
Senere var det to små industri-
bedrifter som lagde lastebilkraner

Sofia og Stefanos fra Lervig Brygge barnehage sørget for ansiktsmaling.

– Vi er Nabolagsbandet B1 – ikke så originalt men det er navnet på sameiet vi 
bor i, sa Ann Karin Baade.

– Jeg flyttet inn i 2013 da området var helt nytt, forteller David Rondon. -Vi 
har den vakreste utsikt til fjell og fjord. Det er lett å bli kjent med naboer. 
Min sønn går i Lervig barnehage og han trives veldig godt. 10 av barna i 
avdelingen bor rett i nærheten, banker på dørene til hverandre og har det 
strålende.

Melisa Nalo tok initiativ til familieyoga. Små og store deltok i det strålende solskinnet.

Festivalkomiteen sammen med barna som også bidro
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Lyd og lys i mørket Vinteren kommer
Men så en kveld fylles stien langs 

Emmausbukta med lyd og lys

FREDAG 20. OKTOBER KL 18-20
PÅ STRANDA I EMMAUSBUKTA

Salg av glowsticks,  
trollpølser, kaker  

og heksebrygg

Velkommen til høstarrangementet

Arrangør: Storhaug skolekorps

Lyd&Lys i Mørket

Kom i skummelt kostyme,  
som tusse og troll, heks  

eller Huttetu

Husk lommelykt!

Bli med og skap den deilige, 
mørke høststemningen

Lyd og lys i mørket ar-
rangeres for andre gang 
fredag 20. oktober i Em-
mausbukta. Vi krysser 
fingrene for en like fin 
høstkveld som i fjor og in-
viterer familier i bydelen til 
musikalske lyder og ulyder 
langs turstien i Emmaus. 

Musikanter fra Storhaug skole-
korps lager stemning med sine 
instrumenter, mens foreldrene 
selger trollpølser, heksebrygg og 
glødepinner. Det blir også bål og 
lykter på stranda og refleksløype 
inni skogen. Folk oppfordres til å 
kle seg litt skummelt og trollete.

I fjor kom flere hundre besø-
kende til arrangementet, og sko-
lekorpset høstet masse skryt for 
en stemningsfull og sosial kveld 
for store og små. Dette er en ekte 
dugnadsfest! Vi jobber i lag, un-
gene og foreldrene.

På ”markedsplassen” nede på 
selve stranden blir det i år salg 
av trollpølser, forheksede epler, 
fortryllende kaker, heksebrygg 

og magiske glødepinner (glows-
ticks). Det blir også bål og salg av 
mashmallows.

Korpset kan mer enn å marsje-
re i uniform! Kanskje noen blant 
de unge besøkende kan fristes til 
selv å begynne å spille et instru-
ment? Storhaug skolekorps er 
byens eldste skolekorps og still 
going strong. Vi er omtrent 60 
musikanter og har god rekrutte-
ring.

Vi håper værgudene er like 
snille med oss i år som i fjor. Litt 
regn har aldri stoppet en trollete 
musikant, men kommer de store 
høststormene rasende, må vi selv-
sagt vurdere om arrangementet 
lar seg gjennomføre. På korpsets 
side på facebook kan man holde 
seg opp datert.

Kjersti Vik, arrangementsko
miteen

Tur «rundt sjøen» på Storhaug 

Her på Storhaug er det fine tur-
områder, jeg går ofte på tur rundt 
sjøen med avstikkere opp i de små 
skogholtene. Mens jeg går gjør 
jeg meg mange tanker om forbe-
dringsmuligheter. Det jeg skriver 
er i beste mening.

Turene starter ved Johanne-
sparken som virkelig har stort 
potensiale til forbedring i form 
av å rydde opp i Honningbakken 
nabolagshage, sette opp flere sit-
tegrupper og vaske «den lysende 
appelsinen». Det er fint å ta med 
barna dit i skumringen for å se på 
og ta kule bilder foran den lysen-
de appelsinen!

Hva om beboere, barnehager 

og St Johannes menighet møttes 
for å snakke om hvordan vi ser 
for oss framtidens Johannespark. 
Hva skal vi gjøre for at parken 
skal bli tryggere!

Videre går jeg forbi Kjelvene, 
som på ettermiddager og i helger 
yrer av liv, for en suksessplass!  

Gjennom Ryfylkegaten pas-
serer jeg små parker, lekeplasser, 
kafèer og butikker som ligger på 
gateplan og ønsker deg velkom-
men inn! Litt lenger inne i Ryfyl-
kegaten ligger det nye flotte Ler-
vik sykehjem som til neste år får 
sine beboere og ansatte på plass. 
Her er uteområdene allerede fer-
dige, flott!

Ved Breivik båtforening kom-
mer jeg inn på stien som går langs 
sjøen fram til Hillevågsvannet. 
Båthavn, fyrlykt, rester av gamle 
hager, små viker, plener og stier 
inn til små idylliske skogholt!  Jeg 
lurer på om alle vet om de mange 
perlene som ligger bare noen få 
steg ut av hovedstien! Det hadde 
vært fint med en benk og to i no-
en av disse fredelige lungene hvor 
man kan sitte og nyte stillheten 
med bakgrunnslyder fra barn som 
leker og ler!

Barnehager, SFO og skoleklas-
ser bruker aktivt områdene Go-
dalen, Ramsvik og Emmaus som 
mål for sine turer i all slags vær.  
Ungene synes det er spennende 
å klyve på steiner og trestammer 
for så å spise niste ute. Jeg har 
snakket med flere barn og voksne 
som har et ønske! En plass hvor 
de kan sitte og spise under tak så 
ikke skivene i matboksene blir 
blaute og hvor det er mulig å skif-
te en bleie på de minste turgåerne. 

Er det ikke allerede bestemt at 
det skal bygges gapahuker i fri-
områdene, i Emmaus? En gapa-
huk kan jo brukes av alle som er 
på tur i området!

Mange bruker den flotte Stor-
haughallen. Tenk om vi også kun-
ne brukt noe en del av det fine ute-
området nedenfor hallen til uten-
dørs treningsapparat som kunne 
brukes av alle…

En av de største perlene langs 
stien er Emmausbukta! Etter fi-
ne dager med mange besøkende 
flyter det dessverre av boss! Her 
mangler det en vesentlig ting, en 

stor bossdunk. Få eller ingen går 
opp til Rosendal sykehjem for å 
hive sitt boss! 

Forbi Ramsvik langs sjøen til 
Godalen og videre til Strømvik 
sjøbad er det også mange fine ut-
siktsplasser og skogholt hvor det 
kunne vært plassert en benk og 
to!

Bare et lite spørsmål til slutt, 
har Brodd IL glemt at de har 
«buå» i Godalen?

Hilsen ei som liga seg på Stor-
haug.

Målfrid Norunn Østerhus
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Lokale Storhaug-bøker
fra Piren Forlag

Historien om Magne Mannaen Høyland,
Pedersgata og Stavanger-rocken.

Et levd
rockeliv

Øyvind Ellingsen

Boken om Stavangers beste musikere selges her!

Verket – Fra seil ti l presse
Erling Jensen forteller historien om Verket, området rundt 
Jorenholmen, Fiske piren og Verksgata. Boka gir et historisk 
innblikk i forholdene på Verket fra slutt en av 1800-tallet og 
fram ti l i dag.

Kr 250,-

Et levd rockeliv
Boken om Mannaen, Pedersgata og Stavanger-rocken.
Pedersgata var Stavangers Penny Lane. Mange store rockere 
kommer fra arbeiderstrøket. Stavangerrockens vugge sto i 
Pedersgata. Det forstår alle som leser boka Et levd rockeliv av 
Øyvind Ellingsen om Nurk Twins, Asfalt, Stavangerensemblet og 
andre lokale grupper.

kr 250

Bøkene får du kjøpt på

 

St. Johannes dagene 15. - 29. oktober
Søndag 15. oktober kl 11
Gudstjeneste med åpning av 
kunstutstilling
Kunstneren Kjerstin Barkved 
medvirker

Onsdag 18. oktober kl 19 
Historiekveld «En gammel 
skole, men fylt med nytt!” 
Nylund skole 100 år - 
Gunnar Roalkvam kåserer.
Sangtime - allsang - solosang ved 
Rønnaug Bakke
Matservering - inngang kr 100
I samarbeid med Storhaug 
historielag
 
Søndag 22. oktober kl 19
Ungdomskveld - 
St. Johannes-sangerne
Prestestudenten Kibru Mengistu 
fra Etiopia intervjuet av en kon-
fi rmant. Sosiale aktiviteter.

Onsdag 25. oktober kl 19 
Stavanger sett fra skyggesiden
Kirkens bymisjon blant byens 
vanskeligstilte. 
Salgsleder i Asfalt 
Tom Erik Eltervåg forteller 
 
Lørdag 28. oktober kl 14 -17 
Superlørdag for hele familien
Forestilling basert på Gunnar 
Roalkvams bok: «På svømme-
føtter over brostein» ved 
Gretelill Tangen og Henning Rød 
Haugland, piano.
Sang av St. Johannes-sangerne 
barne- og juniorkor 
Åresalg, kafé, quiz, leker.

Søndag 29. oktober kl 19: 
Quiet Songs 
Konsert ved Marit Kristine 
Risnes, sopran og Lars Rosvoll, 
gitar. Musikk av John W. Duarte, 
Lennox Berkeley og George 
Gershwin.  Inngang kr 100

Støttet av Rogaland 
fylkeskommune.

Marit Kristine Risnes har studert 
sang og musikkteater med di-
plomeksamen ved ”Hochschule 
für Musikk Hanns Eisler Berlin”, 
Tyskland og studier i Østerrike. 
Lars Rosvoll er gitarlærer ved 
Stavanger kulturskole og aktiv 
gitarist i mange sammenhenger.

St. Johannesdagene er støttet av Stavanger kommune
 og Stavanger kirkelige fellesråd
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Halvor (Hasiv) Sivertsen
Ny bok med bilder fra 1950- og 60-årene

Halvor Sivertsen (1917-2011) var kjent både fra sitt 
mange årige arbeid i Frisinn Sportsklubb, som svømme-
lærer, som avholdsmann, motstandsmann under krigen 
og som journalist.

Gunnar Roalkvam

Journalisten
I mai 1945 fikk han jobb i 1ste 
Mai (nåværende Rogaland Avis). 
Etter en periode som avisas med-
arbeider i Sauda, fikk han jobb 
som journalist og seinere sports-
redaktør, en stilling han hadde 
fram til høsten 1984, da han ble 
pensjonist. I hele denne perioden 
på 40 år konsentrerte han seg om 
å formidle vanlige folks liv og ak-
tiviteter under vignetten «Hasiv». 
Overalt hvor han dro, hadde han 
kameraet og notatblokk med seg. 
I tillegg til å dekke utallige små 
og store idrettsstevner, utviklet 
han seg også til å bli avisas frem-

ste kjentmann når det gjaldt loka-
le forhold. Han laget innsiktsful-
le reportasjer om lokalhistoriske 
emner, bystrøk og friluftsliv.

Hasiv leverte også jevnlig re-
portasjer fra skisporten i Madland 
og Sirdal.

I alle år fikk Hasiv henven-
delser og tips om folk som burde 
omtales i avisa. Da var det ikke 
snakk om direktører og de såkalt 
«store» i samfunnet. Nei, det var 
gamle slitere i hermetikken, tro-
faste tillitsvalgte i fagbevegelsen, 
gamle vaskekoner og ellers alle 
typer vanlige folk som fortjente å 
«komma i aviså». Selv kunne de 
både være ydmyke og beskjedne 
på egne vegne, men Hasiv visste 

Disse jentene fra Midjord koste seg «ein heile haug» på den nye lekeplassen. 
De hadde funnet fram dukkevognene sine og dokkene ble behandlet like 
ømt som det skulle være «forrektige» barn. Jentene er fra venstre Liv Olsen, 
Bjørg Vold, Inger Karin Marvik og Berit Soland.

Halvor Sivertsen storkoste seg når han fikk lage reportasjer om vanlige folk, gjerne i sin egen Østre bydel, og ikke 
minst ved Badedammen, hans viktigste arena for svømmeopplæring. Her har han parkert sin røde scooter og blir bedt 
på en kopp kaffe fra en av strøkets fruer, mens barna følger nøye med og poserer for den som tar bildet med Hasiv sin 
Rolleiflex.

Rune Roalkvam har samlet mange av Hasivs bilder og 
tekster og har nå gitt ut boka «Byen vår» med 256 sider 
med et herlig utvalg av Hasivs bilder, de fleste fra Stor-
haug bydel.

hvordan innsatsen deres kunne 
beskrives og å gi dem den ære de 
fortjente.

Selv etter at han ble pensjonist 
leverte han mye populært stoff 
om byens særegne kultur- og næ-
ringshistorie.

Historiefortelleren
Hasiv var en viktig historiefor-
midler. Gjennom utallige artikler 
og bilder ga han verdifulle bidrag 
til lokalhistorien. Som pensjonist 
ga han også ut fire bøker; «Min-
neskrinet», en annerledes bok 
om motstandsarbeid under kri-
gen, med særlig vekt på oppholdet 
på Grini. «På nedslitte knotter» 
handler om guttefotballen i Sta-
vanger i mellomkrigstida og jøs-
singfotballen under okkupasjon. 
Senere kom en bok om barndom-
men i Østre bydel, ”Oppvekstkår 
mellom to verdenskriger”. Den 
siste boka var en fortellende foto-

kavalkade fra vintersporten i Sir-
dal.

Badedammens far
Hasiv regnes også som «Bade-
dammens far». Det var han som 
organiserte en stor folkeaksjon i 
1959 for bevaring av Badedam-
men. Han greide å få bystyret til 
å endre holdning og la være å fyl-
le ut den kjære badeplassen midt 
i industristrøket ved Strømstei-
nen. Under slagordet «Store, små, 
alle sammen verne vil om Bade-
dammen!», samlet Hasiv og ivri-
ge medhjelpere over 3000 under-
skrifter mot utfylling. Han kunne 
også dokumentere at vannet i Ba-
dedammen ikke var helse farlig, 
som noen hevdet. Han slo i bor-
det med fraværsstatistikken ved 
Johannes skole. Her var det lite 
fravær, og elevene ved skolen  var 
hyppige vinnere ved alle skole-
stevner i svømming. Takket være 

Badedammen!
Da slaget var vunnet, fortsatte 

Hasiv å forsvare Badedammen. I 
flere år arbeidet han for å forbedre 
badeforholdene med nye pumpe-
anlegg, bedre garderobeforhold 
og fine plener. Helt til det siste var 
Hasiv opptatt av Badedammens 
ve og vel. Takknemlige beboere i 
nærområdet rundt Badedammen 
hedret ham med å feste et bronse-
relieff av ham på en kampestein 
som takk til «Badedammens far».

I 2012 ble det vedtatt at en gate 
mellom Lervig og Emmausveien 
skulle hete Hasivs gate.

 
15. november vil Gunnar Roal-
kvam holde foredrag om Halvor 
Sivertsen i Storhaug Historielag. 
Der vil det også bli mulig å kjøpe 
boka.

Hasivs bildeskatt – et sjarmerende kaos
– Hasiv ville fylt 100 år i år! Selv 
om onkel Halvor «bare» var søs-
kenbarn til mor, var han som en 
onkel for oss, han bodde i samme 
hus som mormor og andre «tan-
ter» i Haukeligata. Ettersom han 
ikke hadde egen familie, ble vi 
nær knyttet til ham, og det hendte 
mange ganger at vi «kom i avisa» 
når han hadde vært på besøk med 
fotoapparatet, forteller Rune Ro-
alkvam til bydelsavisa. 

– Jeg var med ham på tur til 
Madland, Suldal og Lyseheiene 
som alle endte i store og små re-
portasjer, og jeg brukte mørke-
rommet hans flittig etter at jeg 
selv fikk kamera. Han ga meg min 

første skrivemaskin, og var en 
god støtte da jeg begynte å sende 
inn stoff til lokalavisene. Det var 
først mot slutten av livet hans jeg 
ble klar over den store bildeskat-
ten han oppbevarte hjemme i et 
sjarmerende kaos. De fleste viste 
seg å være fra 50/60-tallet. Litt 
var det skrevet utpå konvolutte-
ne, men arbeidet med å finne ut-
fyllende opplysninger om bildene 
har tatt flere år, sier Rune.

Halvor fikk selv se gjennom 
en del av disse bildene på 90-års 
dagen sin, men hukommelsen var 
begynt å bli dårlig. Derfor ble det 
nødvendig å gå gjennom de man-
ge årgangene av Rogalands Avis 

på Byarkivet for å finne igjen bil-
dene med de tekstene som ble 
brukt. 

– Gunnar og jeg arvet bildema-
terialet som nærmeste slektnin-
ger. Bildene vil bli deponert på 
Stavanger byarkiv. Mange av bil-
dene er lagt ut på Stavanger-grup-
pene på Facebook for å få navn på 
de utallige personene som er av-
bildet. Dette har vist seg å være 
svært effektivt, og jeg vil tro at 
mange, særlig i Østre bydel, vil 
kunne finne seg selv eller nære 
slektninger på bildene, sier Rune.

Det er fortsatt mange bilder i 
Hasiv-arkivet, særlig fra idrettsar-
rangement, som ikke er skannet. 

Videre er det mange småformats 
filmer fra 1970- og 80-tallet. Det 
beste vil bli lagt ut på bildeblog-
gen (https://hasivbilder.blogspot.
no/) eller på Facebook etter hvert 
som de blir skannet inn. 

– Er det nok til en bok til?
– Kanskje det ja, sier Rune Roal-
kvam.

 

Til alle storhaugentusiaster vil 
bydelsavisa si: Løp og kjøp – alle 
må ha denne boka. Og opplaget er 
nokså lite, bare 800.  
Mer informasjon i salgsannonse  
side 17.

Rune Roalkvam med boka Byen vår 
som inneholder Hasivs bilder av folk 
i 1950/60årene. 
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La oss hjelpe deg med maten!
Diverse kaker fra kr 350,-

Smørbrød kr   25,-

Enkle varmretter

Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.

St. Petri Aldershjem, Erichstrupsgt. 19, 4012 Stavanger 

Tlf. 51 53 57 67

Christian

Herbjørn

Cecilie

Christina

Bjarne

Kristian Kjartan

Berit

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

Tlf.: 51 91 10 70 
hele døgnet

Lagårdsveien 17,  
4010 Stavanger

Les mer på:  
www.obed.no

i mer enn 77 år

0 70
Liv  

Christence

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

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

DIN LOKALE BLIKKENSLAGER

Vi u� ører alt innen tradisjonelt blikkenslagerarbeid

Pipetekking - takhatt er - beslag - takrenner - sveising

Morten Hanssen  - mobil 464 25 841  morten@blikkteknikk.no
Geir Roaldsen  - mobil 902 45 945  geir@blikkteknikk.no
Støperigata 2, 4014 Stavanger

B L I K K
T E K N I K K  A . S

 

B. Hodnefjell A/S
Aut. Rørleggerforretning
Verksgt. 1 - 4013 Stavanger

Tlf. 51 89 30 81
rorlegger@bhodnefjell.no

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

Mange bilder 
fra Østre bydel!
Kjøp boka direkte for 
kun kr 300,- 
(kr 350,- fritt tilsendt)
Kontakt Rune Roalkvam på
hasivbok@gmail.com
eller hent boka hos
Gunnar M. Roalkvam
tlf. 413 11 083
gunnar@roalkvam.no
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Bydelsutvalgenes tilskudd høst 2017
Bergeland bydelssenter, kultur -
kvelder og sommertur kr 8 000
Vassøy Beboerforening, 
arrangementer og 
julegrantenning kr 15 000
Folkeakademiet Ramsvig tunet, 
Eldres dag og frivilligmarkering 
kr 12 000
Emmaus Venner, 
aktivitetsdag kr 5 000
Nina Næsheims fortellerhule, 
4 jule-fortellerforestillinger for 
barnehager på Midjord bydelshus 
og Vassøy kr 10 000
Storhaug skolekorps, nytt 
slagverk/rep. av instrumenter 
kr 28 000

Varden menighet/
Varden Cafe kr 5 000
St Johannes menighet/
St Johannesdagene kr 20 000
Vassøy Seniorlag, sosiale treff , 
trening og tur kr 8 000
Nylund skolekorps, to nye 
tromboner kr 24 000
Kyviken ungdomsklubb, 
arrangementer og julebord 
kr 17 000
Storhaug rideklubb, julefest og 
port kr 15 000
Ildsjelprisen kan disponere 
opp til kr 10 000

Nærmiljøtilskudd høst
Lervigfestivalen, tilleggsstøtte 
kr 10 000
Storhaug rideklubb, klubb-
kvelder/ dugnad kr 15 000
Emmaus venner, badetrapp og 
fl ytebrygge kr 35 000
Storhaug tennis, fl yttbart nett 
kr 9 000
Nina Næsheim, julefore stillinger 
med barnehagebarn vises på 
sykehjem kr 10 000
Storhaug skolekorps, 
Lys og lyd i mørket kr 10 000
Marianne Stenerud, forteller-
stunder i Lavvo kr 22 500
Rosenkildehaven velforening, lys 
til vinterfest kr 5 000
Folkeakademiet Rogaland, 
4 barneforestillinger kr 15 000

Brodd Badmintonklubb har tilbud 
til barn og junior fra ca 9 år og 
oppover, senior og mosjonister. 
Nybegynnere er velkomne på 
våre treninger i Storhaughallen 
tirsdager kl. 1600-1700. Vi har 
baller og racketer til utlån.

www.broddbadminton.no

Trene grati s
i Storhaughallen?
– Har du aldri trent før? Har du bare vært i en idrettshall for å stemme eller låne toa-
lett? Da er det kanskje akkurat det du skal gjøre nå! Trene i den fl otte Storhaughallen 
sammen med oss, sier Målfrid Østerhus.

Målfrid Østerhus og Gyda Marie Øian i Storhaughallen. Fra styrkerommet 
er det vakker utsikt til kolonihagene og båthavna i Ramsvig

– Fredag 27. oktober kl 11 invi-
terer vi alle interesserte til pre-
sentasjon av nye treningstilbud, 
gratis lunsj og omvisning i den 
fl otte Storhaughallen. Mer infor-
masjon vil komme på facebooksi-
den Storhaug frivilligsentral, sier 
Målfrid.

Gyda Marie Øian har en bac-
helor i idrettsvitenskap og en 
master i fysisk aktivitet og hel-
se. Hun har også god erfaring fra 
å jobbe som personlig trener og 
gruppeinstruktør på treningssen-
ter. 

– Jeg gleder meg til å bli kjent 
med dere som vil trene gratis i 
denne fl otte hallen, sier Gyda. –
Jeg vil gjerne dele mine erfarin-
ger med dere.

Åpen hall

– Jeg begynte da hallen åpnet i 2005 – nå var det på tide med en pause – jeg 
har fått permisjon et år og drar til Tyrkia. Dette har vært og er Stavangers 
beste hall – samarbeidet med foreldre, barn, ungdom og trenere – alt har 
vært upåklagelig, sier Mehmet Turan. Ali Kilinc til høyre.

Åpen Hall driftes av Brodd Fotball. Vi har to faste vakter, sier ansvarlig 
leder Roy Larsen som har vært med siden 2005. Vi er veldig avhengige 
av frivillig hjelp fra foreldre og foresatte som kan sette av litt tid på 
fredagskvelden for ungdommene våre. Vi skal opprette en Facebook gruppe 
”Åpen Hall Storhaug Vakter” hvor folk kan melde seg.

Det er siste fredag i sep-
tember litt før sju - rett før 
Storhaughallen åpnes som 
Åpen Hall. Humørspreder 
og vaktmester Mehmet 
har sin siste dag i hallen på 
lenge. 

Ali Kilinc er på plass ved døra 
og tar imot en strøm av frivillige 
foreldre. Etter et kvarters tid er 
hallen delt i fi re fylt opp av minst 
150 barn og ungdom i aktivitet. 
Så bra dette er! Lek og moro, spill 
og kiosk, spøk og skjemt, fl ørt, 
spenning og vennskap. Aktivi-
teter er streetfotball, badminton, 
bandy, bordtennis, musikk, hånd-
ball, basketball osv.

– Jeg investerer i mine barns 
framtid med å være her, sier en 
av foreldrene. -Oppgavene er all-
sidige, sier en annen som sveiper 
moppen over søl på golvet.

Natt eravnene

Natteravnene på Storhaug startet 
sesongen fredag 30. september. 
– Vi er der hvis de trenger oss, 
sier Flavia Viland.  – Det var en 
fi n kveldstur. Vi fi kk ta følge med 
noen av de yngste som har begynt 
i Åpen hall. I tillegg var det en del 
større ungdommer ute i gatene ut-
over kvelden. Det er viktig at vi 
som foreldre er ute i gatene og får 
snakket og bli kjent med ungdom-
men, sier Gro Anita Kurtzhals. 

Hva vil du si til foreldrene?
– Bli med, bry deg, engasjer deg, 
ikke vær for naiv, det gjelder bar-
na våre. Alle som vil være med en 
tur er hjertelig velkomne. Vi vil 
ha fl ere voksne med på laget sånn 

at vi kanskje kan gå noen timer på 
lørdagskveldene. Det er mye ung-
dommer i gatene for tiden. Vil sy-
nes det er viktig at de møter tryg-
ge voksne som er synlige i gatene. 
Flere menn er sterkt ønskelig, sier 
Gro Anita Kurtzhals.

– Vi har ny facebookside (Nat-
teravnene, Storhaug) hvor vi har 
lagt ut alle datoene for natterav-
ning i høst. Det er mange fordeler 
i tillegg til at vi gjør det tryggere 
gatelangs. Du blir kjent med by-
delen, kjekke foreldre, får en frisk 
tur og følelsen av å delta med noe 
meningsfylt, sier Flavia Viland. 
- Interesserte kan også sende en 
mail til storhaug@natteravn.no

Fra venstre Marianne Larssen, Knut Wigsnes, Gro Anita Kurtzhals, Flavia 
Viland og Ingrid Bredahl



Les mer på obos.no/5grader

5° Øst - Stavanger Øst5° Øst - Stavanger Øst
Ønsker du å bo i kjernen av en urban og nyskapende bydel? Sjekk ut 5° Øst!
Leilighetene har flott beliggenhet, i 1. etasje finner du blant annet butikk, spisested, konditori, frisør, apotek, kafe og
vinbar. Bydelen og området er stadig i utvikling, det er mye som skjer i Øst.

Selveierleiligheter/ Priser fra kr. 2.800.000/ Størrelser fra 49 til 128 kvadratmeter/ Parkering i lukket parkeringsanlegg/
Ferdigstilte leiligheter, flytt rett inn/ Felleskostnader fra kr. 1.258/ Omkostninger kr. 18.750.

Velkommen til visning mandag 23. oktober kl. 17-18, i Rennesøygata 14 og 16.
Ved ønske om visning utenom oppsatt tid, ta kontakt med prosjektselger.

Kontakt prosjektselger:
Tone Ulvik Johnsen, tlf. 992 58 240/ tone.ulvik.johnsen@obos.no
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5 gode grunner til å besøke 
din nærbutikk på Storhaug: 

1. Søndagsåpent 09-21 
2. Spesialiteter fra inn og utland. 
3. Godt utvalg av glutenfrie matvarer. 
4. Velassortert frukt & grønt. 
5. Nystekte brød og bakervarer. 

Åpningstider: 
Ma – Fr   08 – 22 
Lø             09 – 21 
Sø             09 - 21 

Vi har Norsk Tipping, 
 og oppfordrer alle av 

våre glade tippere til å registrere seg i 
Grasrotandel - Brodd Idrettslag. 

Jelsagaten 1, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 52 23 91       Telefaks: 51 53 54 95  

ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL

VELKOMMEN TIL 
CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN

LYST PÅ NOE GODT?

ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL

CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN

LYST PÅ NOE GODT?

CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN
Haugesundsgata 3
4014 Stavanger
Tel 51893025

Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

Nymansveien 117B • 4014 Stavanger • 91 00 00 83 • post@alfaror.no • www.alfaror.no

 VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Det er tid for slikt nå. Hos oss treffer du fagfolkene som kan hjelpe deg med å få 
realisert drømmebadet ditt. Og er du nå ute etter nye og fiffige løsninger, kan du 
trygt gi oss utfordringen. Dette kan vi. Vi vet hva som er mulig å få til og hvordan 
det skal gjøres. Be oss på befaring, så tar vi det derifra.

besTemT deg for å 
gjøre noe med badet?

Velkommen ti l Treff en
i St. Johannes menighetssenter kl 11 annenhver tirsdag i partalls uker. Vi 
samles rundt ulike tema og hygger oss med felles måltid og en liten trim-
sekvens. Sist hadde vi besøk av «trommepresten» Tor Moen Tønnessen. 

17. oktober: Besøk av gateprest 
Maj Britt Grund Kristensen i 
Kirkens Bymisjon. 
31. oktober: Natur i bilder og 
toner ved Dorrit Kyed. 
14. november: «Når sykdom 
rammer». Intervju med Marianne 
Høllesli. Andakt ved Eva 
Tjemsland. Utlodning.
28. november: Andakt ved 
Aslaug Austbø. 
12. desember: Juleprogram med 
grøt og utlodning
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier!

Dramati sk for barne-
skolene på Storhaug i ny 
fordelingsmodell
Rådmannen har i disse dager ute på høring en ny modell 
for ressursfordeling i grunnskolen.

En grunn til dette, er at det skal 
være lettere å kontrollere og for-
utsi tildelinger for rektor og po-
litikere. Selv om det er positive 
hensikter, er det viktig å se på 
eff ekten samlet sett. Skolene og 
driftsstyrene sitter derfor i disse 
dager og simulerer utfall uten at 
rammen skal økes, og det er den-
ne simuleringen som vekker be-
kymring.

For Storhaug ser det derfor 
ut til at endringene er dramatis-
ke når det gjelder allerede sterkt 
pressede barneskoler. Barnesko-
lene på Storhaug vil oppleve kutt 
med den nye modellen, som etter 
det jeg har samlet inn av opplys-
ninger ser slik ut:
Vassøy skole -7%, 
eller minus kr 605 000,-
Nylund skole -2%, 
eller minus 1 547 000,-
Storhaug skole -1% 
eller minus kr 786 000,-

 
Disse tallene betyr at for den min-
ste skolen, som i prinsippet skulle 
styrkes, går en over en grense om 
en kutter ytterligere, fordi en al-
lerede anser å ha en minimums-
bemanning som er forsvarlig. For 
andre skoler med mange første-
klassinger, vil ikke lenger satsen 
for disse elevene være større, men 
telles likt med elever på de andre 

trinnene, noe som utfordrer sat-
singen på god skolestart. En vil 
heller ikke skjele til bakgrunnen 
for fremmedspråklige elever når 
de skal følges opp, noe en kan 
stille spørsmål ved om er en for-
utsetning som holder. Generelt er 
det også en bekymring at Stor-
haug med sine veldokumenterte 
levekårsutfordringer taper til for-
del for andre bydeler uten samme 
grad av behov for levekårstiltak. 
Dette er jeg redd for på sikt kan 
utfordre fellesskolen.

 Ideelt mener jeg en ny res-
sursfordelingsmodell burde ha 
opplæringslovas § 13-10 om an-
svarsomfang som utgangspunkt: 
«Kommunen/fylkeskommunen 
og skoleeigaren for privat skole 
etter § 2-12 har ansvaret for at 
krava i opplæringslova og for-
skriftene til lova blir oppfylte, un-
der dette å stille til disposisjon dei 
ressursane som er nødvendige for 
at krava skal kunne oppfyllast.» 

Det ville vært en tenkning som 
faktisk tar utgangspunkt i skole-
nes behov og slik sikre det opplæ-
ringstilbudet som Stavanger kom-
mune skal være kjennetegnet av, 
nemlig «god-bedre-best».

Leif Knudsen
Fraksjonsleder for Arbeider

partiet i Storhaug bydelsutvalg

      Catering
Julebord

Juletallerken 350,-
Pinnekjøtt 335,-
Riskrem
m/mandel og premie 69,-

Frakt 275,-

Hillevågsveien 100, tlf. 51 58 20 20 – www.patrioten.no

Endelig søndag for 
voksne-midt-i-mellom 
Stikkord: åpent hus, kaff e, drøs, tid, vafl er, quiz. 
Treff  kjente eller bli kjent med nye. 
Mulighet for biljard, bordtennis, brettspill.  

St. Johannes menighetssenter, Høgsfjordgata 8.
Søndag 12. november og 10. desember kl 20. 
Ta gjerne med deg noen eller kom alene! 
Håper vi snakkes!
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Høsten på Tou Scene

20-21.oktober:  
Festival: What’s Brewing 
 

25.oktober:  
Film: Rogalerret 
 

26.oktober:  
Konsert: Svein Rikard 
Mathisen med  
Somebody’s Quartet 
 

27.oktober:  
Konsert: Xplosif: Izabell, 
Isah, Plaster, Kiddo,  
Wayra, Lings & Pinkfade 
 

03.november:  
Konsert: The band called oh 
 

04.november:  
Barn og familie:  
Alt for barna 
 

04.november:  
Konsert:  
Moon Relay + Monkey Plot 
 

11.november:  
Barn og familie: 
Teaterworkshop  
 

11.november:  
Konsert: Lady Hardanger 
 

17.november:  
Konsert: Ine Hoem 
 

22.november:  
Konsert:  
Imitating Aeroplanes 
 

24.november:  
Konsert: Torg 
 
30.november:  
Konsert: Triggerfinger 
 

01.desember:  
Julekonsert:  
O Tou med din glede 
 

06.desember:  
Film: Rogalerret

Din elektriker:

Auglendsdalen 80, 4017 Stavanger – Telefon: 51 84 63 20 – E-post: si@si.no – Nettside: www.si.no

Vi gir råd og veiledning i utførelse av:
Boliger, fritidsbygg, industrianlegg, kontorer, forretningsbygg, skoler og el. anlegg for messer.

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM

OKTOBERJAZZ
i Stavangeren  22.oktober kl 18.00

Kirsten Marie Bjerga Dirigent

Medvirkende musikere:

Petru Popa Piano

Stein Inge Brækhus Trommer

Theodor Barsnes Onarheim Bass

Morten Askildsen Gitar
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 Eva Bjerga Haugen
& Volvene

Bill: 250,-                                 

Arrangert for Volvene av Gjermund Sivertsen

Vokal
& kor

Billetter kjøpes av Volvene 
eller ved inngangen

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

Stavangers
eldste bakeri og 

konditori

Etablert 1899

 www.rogalandelektro.no

STAVANGER Auglendsmyrå 5, 4016 Stavanger, tlf. 51 85 50 00

MOSTERØY Mosterøyveien 1, 4156 Mosterøy, tlf. 51 72 42 90

RANDABERG Randabergvn. 306, 4070 Randaberg, tlf. 51 41 45 00

  

KLEOPATRA HÅRDESIGN
Permanent kr  1400
Striper/farge FRA kr  500
Klipp og føhn kr  500
Føhn kr  350
Herreklipp kr  300
Alle aldersgrupper ønskes velkommen!
På Ramsvig ti rsdag, torsdag og fredag
Følg meg på facebook

JORUNN KARIN 920 82 390
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det skjer! – skjer det? · DET SKJERdet skjer! – skjer det? · DET SKJER

Annonser på ”Det skjer-siden” er grati s for lag og foreninger i bydelen.
E-post: storhaug_bydelsavis@outlook.com

MØTE MELLOM MENNESKER

Storhaug Frivilligsentral på 
Midjord bydelshus

– noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe

Spedbarnstreff  for bydelens aller yngste! 
La barna bli kjent, bli kjent med andres barn og andre 
småbarnsforeldre. Line og elever fra Bergeland videregående 
skole ti lbyr et enkelt ”forsyn deg selv” målti d fra ca 11.30-13. 
Babymatt er og leker. I storsalen er det god plass å krype eller gå 
de første skritt  på egne ben. Matt er, baller, gåvogner. 
Huset er åpent om noen vil komme ti dligere 
eller være der lenger!.

Ta kontakt på tlf 90 71 39 92
eller på e-post
sbakholt@stavanger.kommune.no.

BERGELAND BYDELSSENTER
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 14.00
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger
Tlf: 51 91 43 40 / 948 22 653
bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

60+ Lyst til å prøve noe nytt? Kom og se - ka me har fått te!
Mange kjekke kurs og aktiviteter - kom innom for en prat!

FASTE AKTIVITETER
Mandag: Trim, Glasskunst, Spikkegruppe og Åpent verksted 
Tirsdag:  Rank og Glad, Spikkegruppe og bingo (partallsuke)
Onsdag: Boccia
Torsdag: Rank og Glad, Åpent verksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge 

Å, var jeg en sangfugl – timen som fl yr… 
En mandag i mnd. kl. 11.30 ( 6/11 – 4/12). Frøydis Lehmann 
akkompagnerer på piano og vi synger med den stemmen vi har!
Vi møtes til sang med gode gamle, og litt nyere, «svisker», den første 
mandagen hver måned.

«Maskemyldring» Spød og nest - hekling og strikk
Første tirsdag i mnd. kl. 14.00. Inspirasjonsrike treff  i «Stuå». 
Ta med snakke- og strikketøyet og kom! Neste treff  7. november.

KURS:
Glasskunst (nybegynner) tirsdager kl. 10.30 – 13.30. 
Kr. 600,- for 3 ganger. Start: 7. november
Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl. 09.15 – 10.15. 
Klippekort (15 klipp) kr. 900,- Hele høsten.                                                         
Spikkekurs:
Nybegynnere på mandager 09.00 – 13.00. Kr. 1400,- for 8 ganger.
Viderekomne på tirsdager kl. 09.00 – 13.00.  Kr. 1400,- for 8 ganger. 
Treskjæringskurs på onsdager kl. 10.00 – 13.00: Kr. 1500,- for 8 ganger. 
Malekurs på torsdager kl.10.00 – 1400.  Kr. 1500,- for 10 ganger. 
Nyhet! Brikkeveving. Kurs over 3 ganger (7/11, 21/11, 5/12) - som i Anno! 
Kurs i lefsebaking, pil fl etting, fi lting, toving og sykurs med mer, 
settes opp ved interesse!
RYGIR – Gratis konsert i regi av Den kulturelle spaserstokk 25/10 kl. 11.00
Fengende tradisjonell musikk med gledelige og sorgfulle elementer, spilt 
av Rogalendingene Stig Helgeland, Torbjørn Grindheim og Jonny Gud-
dingsmo. Strengeinstrumenter og perkusjon. KOM!

Salgsmarked i hagen og i huset - Lørdag 11. november kl. 11.00 – 15.00:
Mange aktører og mye spennende for både voksne og barn!

Høst. Ruskevær og � nvær om hverandre. Og masse aktiviteter på 
bydelshuset!!  Kontakt oss. Besøk også vår facebookside: Midjord bydelshus. 
Eller gå til www.ungistavanger.no for mer info om huset og utleie. Her ligger 

også kalenderen og husets elektroniske bookingskjema.

Midjord Bydelshus
Vi leier ut lokaler til fødselsdager, konfi rmasjoner, sammenkomster, 

konferanser og møtevirksomhet m.m. 
OBS! Kun alkoholfrie arrangementer. 

Er dere en ideell forening/lag som trenger lokaler til aktivitet? 
Ta kontakt med oss.  

Ønsker dere å starte opp en ny forening? Ta kontakt. 
Fritid Storhaug – Midjord bydelshus 

Nordre Ramsvigvei 1. Telefon 51 50 89 97/96
Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no

Senterleder: gerd.hegge@stavanger.kommune.no  

Kyviksmarka Ungdomsklubb
Mye moro og kjekke aktiviteter på klubben i høst.

Halloween fest 27. okt. og Julebord før ferien. Vi ønsker også ideer og 
forslag til arrangement fra bydelens ungdommer.  

Klubben får en annen fritidsleder i et år fram over og hun heter Eileen 
Myrbakk Olsen. Nærmere informasjon kommer på facebooksidene våre. 

Vi har åpent hver mandag og onsdag fra 18.30 – 21.30 og 
annenhver fredag 19.00 – 22.30 (ODDETALL). 

Følg oss på facebook: Kyviken Ungdomsklubb. 
Følg oss på instagram: @kyviksmarka. Vi har også snapchat: kyviken 

Vi legger ut all informasjon på facebook og instagram sidene våre
så her gjelder det å følge med. 

Spørsmål? Ta kontakt! 

Fritidsleder: Zeynep Bedia Gulcan Katranci Tlf.: 459 73 845 / 51 50 80 66 
Kyviks vei 6, 4014 Stavanger

zeynep.bedia.gulcan.katranci@stavanger.kommune.no

Vi ønsker velkommen til et lyssatt bydelshus!

Torsdag 19. oktober og torsdag 
23. november kl 15.30 – 17.30!

Barna inviteres til en liten blåtime med eventyr av forteller 
Marianne Stenerud kl 16.00 og kl 17.00. Fra 3-4 år og oppover.

Elever fra Bergeland videregående skole lager god og sunn mat 
fra bunn. Kom og spis kl 15.30 – 17.00. Kr 30 pr. porsjon.

Bokbytterom! Ta med en bok, bytt til en annen!
Elever leser bøker for barna. Tegnebord.

Velkommen!
Støttes av Levekårsløftets nærmiljøtilskudd

SYNG SAMMEN!
Drollekoret inviterer igjen til 
allsangkveld
Tirsdag 14. november 
kl. 19.00
på Bergeland 
bydelssenter, Jelsagsta 2.
Gamle «svisker» og nyere 
«hits» under ledelse av Terje 
Rønnevik.
Entre kr. 50. 
Din beste høstkveld!
Velkommen!»

Velkommen til klubbkvelder 
søndag 29. oktober og 
søndag 26. november kl. 17

Vi griller pølser, steiker lapper og koser oss! Veldig kjekt at så 
mange ville prøve en liten ridetur i ridehallen vår sist klubbkveld.

Tips gjerne familie og venner om at det blir mulighet til å prøve 
seg på hesteryggen også de neste klubbkveldene.

Møt opp kl. 16, det koster 20 kr for et par runder.

Vel møtt alle sammen!

Storhaug 
Historielag
inviterer medlemmer
og andre interesserte

Onsdag 18. oktober
Kl. 19.00 på St. Johannes 
menighetshus
Storhaug Historielag i sam-
arbeid med St. Johannes
menighet:
Foredrag ved Gunnar Roal-
kvam: «En gammel skole full 
av nytt. Nylund skole 100 år.
I tillegg: sangeren Rønnaug 
Bakke synger skolesanger.
Det vil bli servert mat. 
Inngangspenger for alle:
kr. 100,-
Onsdag 15. november 
Kl. 19.00 Bergeland 
Bydelssenter:
Foredrag ved Gunnar 
Roalkvam: «Halvor (Hasiv) 
Sivertsen. Presentasjon av 
bok om en av bydelens store 
sønner»
Musikalsk innslag ved Øyvind 
Watland.



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

ANNO 1903

Nytorget 12 - 4013 Stavanger
Tlf. 51 52 07 66

www.urmaker.no - instagram:@tomllchr


