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Nuart er på 15 år blitt kjempestort. Søndager klokka tolv 
i september og oktober har store folkemengder møttes 
utenfor Tou Scene for å se bydelens nyeste gatekunst. 

– Velkommen til Nuart-vandring, 
sier Kristel Talv som er guide. 
– Vi skal gå ca 2 km og turen 
varer ca 1,5 time. Vi stopper bare 
ved årets verk, men vil selvføl-
gelig se mange verk fra tidligere 
år også. I årets festival deltok 17 
kunstnere eller kunstnergrupper 
fra 11 land. På den første guidede 
turen i høst deltok 400. 

På nedsiden av Tou Scene, 
med flott utsikt mot sjøen, har 
portugiseren Bordalo II dekorert 
en hel vegg som et rådyrhode. 

Resultatet er imponerende og for 
mange en av årets Nuart-favo-
ritter. En hval inni Ølhallene er 
laget på samme måte.

– Materialene er hentet fra 
containere og kasserte biler hos 
Knoxen.  Delene er kuttet opp her 
på stedet og skrudd sammen på 
nye måter med store bolter. Lift 
måtte brukes for å få festet bitene 
til veggen. Og så er delene malt. 
Utgangspunktet for Bordalo II 
var et A4-ark med en tegning av 
et rådyr, sier Kristel Talv.

Rådyr av gjenbruk

Tidenes valgbløff  
sier foreldrene

– Vi trodde på politikerne som 
deltok i valgdebatten i bydelen 
for bare fem uker siden! Alle 
utenom pensjonistpartiet lovet 
oss ny barneskole innen 2019. 

Nå er saken utsatt igjen, denne 
gang av formannskapet, sa 
Mari Helgeland og Hege Hag-
land fra FAU og driftsstyret ved 
Storhaug skole. Foreldre møt-

tes til krisemøte i gymsalen på 
Storhaug skole da formannska-
pets utsettelsesvedtak ble kjent.  
 
Les mer side 2.

Fra valgdebatten på Midjord 8. september.

Parkour på 
Kjyvigen 

Til jubelrop fra barna ble Stavan-
gers første parkouranlegg åpnet 
av ordfører Christine Sagen 
Helgø torsdag 1. oktober. Parkour 
er å bevege seg, løpe oppover 
vegger, hoppe fra rekkverk eller 

bygninger til stolper, statuer eller 
søppelspann. Kjyvigen rommer 
også baner for sandvolley, bord-
tennis, fotball og basket, grill- og 
sitteplasser samt lekeplass. Les 
mer side 8.
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Tidenes valgbløff sier foreldrene
- Vi trodde på politikerne som deltok i valgdebatten i 
bydelen for bare fem uker siden! Alle utenom pensjonist-
partiet lovet oss ny barneskole innen 2019. Nå er saken 
utsatt igjen, denne gang av formannskapet, innledet 
Mari Helgeland og Hege Hagland fra FAU og driftsstyret 
ved Storhaug skole.

10 foreldrene fra foreldrearbeids-
utvalg (FAU) og samarbeidsut-
valg på barneskolene Nylund og 
Storhaug møttes til krisemøte om 
kvelden fredag 16. oktober i Stor-
haug skoles gymsal. Formannska-
pets utsettelsesvedtak ble kjent 
gjennom medieoppslag torsdag 
kveld.

– Vi vil ikke vente. Vi er opp-
rørt på vegne av alle barn i byde-
len. Vi forventer ny skole slik vi 
er lovet. Vi ville aller helst hatt 
skolen nå, sier Mari Helgeland fra 
FAU på Storhaug skole. 

– Elevtallet på Storhaug skole 
har vokst i takt med bydelen, 
en økning på 52 elever fra 2012 
til 2015, sier Hege Hagland fra 
driftsstyret. 

– Både skolen og SFO er 
sprengt allerede. Foreløpig har alle 
klassene et klasserom og en knagg 
å henge jakken sin på. Men det er 
ikke nok, sier Mari Helgeland. 

– Skolen rekrutterer en kom-
pleks elevgruppe. Moderne skoler 
skal ha grupperom til spesialun-
dervisning og tilpasset opplæring, 
de skal ha datarom og utstyr til 
elevene. Det skal være nok leke- 
og skolegård til alle, tilstrekkelig 
toalettkapasitet, gymgarderober, 
sløydsal, tekstil og tegnerom, 
musikkrom og kjøkken.

–Ikke bruk Midjord
– Under valgdebatten protesterte 
ingen da Per A Thorbjørnsen (V) 
sa at den største feilen som ble 
gjort er at skoletomt ikke ble satt 
av for mange år siden, sa Øyvind 
Jacobsen fra IL Brodd. 

– Storhaug har kraftig under dek-
ning på idrettsanlegg og idrettshal-
ler, så vi går sterkt imot både mid-
lertidige klasserom og permanent 
skole på Midjord. Det midlertidige 
kan fort bli permanent.

Vedtak i formannskapet 15. 10
Flertallet i formannskapet gav 
rådmannen mandat til å gå i for-
handlinger om anskaffelse av tomt 
til barneskole (evt også bydelshus, 
barnehage, andre bydelsfunk-
sjoner) finansiert i handlings- og 
økonomiplan 2016-2019.

Ap og Marcela Molina (uav) 
stemte for et alternativt forslag 
om at ny barneskole i bydelens 
transformasjonsområder skal stå 
ferdig senest i 2020.

Fremskrittspartiets forslag om 
å jobbe videre med Midjordalter-

nativet fikk partiets tre stemmer.
Alle utenom Frp var enige om 

at kapasiteten på Nylund skole 
utvides for å ivareta økningen i 
elevtall de nærmeste årene, inklu-
siv opparbeidelse og mulig utvi-
delse av skolegård.

Bjarne Kvadsheims (Sp) til-
leggsforslag om en i samarbeid 
med IL Brodd kan etablere klas-
serom i det nye klubbhuset på 
Midjord ble vedtatt med 11 stem-
mer (H, V, KrF, Sp, Pp og den 
uavhengige representanten Hilde 
Karlsen).

Ny barneskole nå
Når blir det byggestart på 
ny barneskole? Alle lokal-
politikerne støttet Geir 
Rolandsens begrunnelse 
for hvorfor det raskt må 
skaffes tomt til ny skole.

Fastlandsdelen av Storhaug 
bydel nærmer seg underdekning 
på skoleplasser. Ny barneskole 
må prioriteres. En utvidelse av 
dagens skoler er et forslag som 
ikke anbefales. Da dagens skole-
gårder er kraftig underdimensjo-
nert i forhold til statlige krav og 
retningslinjer. En utvidelse ut i 
gaten vil ikke bøte på dette. Det er 
også en dårlig ide og ta i bruk et 
offentlig friområde et par hundre 
meter fra skolen. 

Det må ses på muligheten for et 
prosjekt som kan romme ny skole, 
ny barnehage, nytt bydelshus og 
multihall. Andre offentlige funk-
sjoner kan også vurderes.

Byutviklingsperspektivene må 
også tas med i vurderingen. Trans-
formasjonsområdene i Urban 
sjøfront området må få offent-

lige funksjoner. En satsing på ny 
barneskole vil gi signaler til nye 
barnefamilier om en bydel det er 

attraktivt å etablere seg i. 
For tiden etterspør markedet 

mindre boliger. Dette er tiden til 

å gå i forhandlinger om kjøp av 
tomtegrunn, uttaler Storhaug 
bydelsutvalg.

Storhaug bydelsutvalg hadde sitt siste møte på Bergeland bydelssenter onsdag 14. oktober. Fra venstre Jostein 
Solvang (Frp), Vera-Britt Sommer (Ap), Ingebeth Bergesen Himle (H), Atle Simonsen (Frp), Geir Rolandsen (H), 
Aslaug Margareth Lunde (KrF), Roar Houen (V), Hege Blom (V, vara), Ivar Øiumshaugen (Ap), Anne Torill Stensberg 
Lura (uavh) og Ingeborg Sanner (Rødt, vara). Helge Dagfinn Andersen (Sv) og Kjartan Bærem (V) var ikke til stede 
da bildet ble tatt. Noen av lokalpolitikerne vil være med også i neste valgperiode.

Mari Helgeland og Hege Hagland fra FAU og driftsstyret ved Storhaug skole.

Ny skole 
nå

Elevtallet på Nylund skole økte i 
høst fra 480 til 520. Nylund skole 
har behov for tre nye klasserom 
allerede fra neste høst, sier leder 
for Nylund Fau Henrik Lundberg. 

Elevtallet på Storhaug skole 
har også vokst i takt med bydelen, 
en økning på 52 elever fra 2012 til 
2015, sier Hege Hagland fra Stor-
haug skoles driftsstyre.

Det var en gedigen tabbe å 
ikke sette av en tomt til skole 
for evigheter av år siden. Lokale 
politikere fikk ikke gjennomslag. 
Forslaget dukket første gang opp 
midt på nitti-tallet.

Realisering av ny skole og 
forholdene på skolene er en av 
de viktigste oppgavene i et leve-
kårsløft. 

Dagens skolegårder er kraf-
tig underdimensjonert, bl.a. der-
for anbefales ikke utvidelser 
av dagens skoler, sier Storhaug 
bydelsutvalg. Et nytt prosjektet 
bør romme ny skole, ny barne-
hage, nytt bydelshus og multihall. 

Det vil gi signaler til nye bar-
nefamilier om en bydel det er 
attraktivt å etablere seg i. Og bli 
boende i! 



Side 3Storhaug BydelSaviSNr. 5 – Oktober 2015

Geir Rolandsen
Geir Rolandsen gikk nylig 
av som leder for Storhaug 
bydelsutvalg og ser tilbake 
på 20 år med organisert 
beboeraktivitet og lokal 
politisk innsats. 

Historien starter med dannelsen 
av et samarbeidsutvalg for beboer-
foreninger som Geir ledet i en 
svært aktiv periode fra 1995-2000.

– I november 1995 stakk min 
nabo Margareth hodet over gjer-
det og lurte på om jeg ville være 
med på et felles møte for bebo-
erforeninger. Vi hørte begge til 
Midtre Storhaug beboerforening. 
Da jeg hørte at det var forslag 
om et stiftelsesmøte for en felles 
organisasjon tente jeg straks på 
den gode ideen. Dette ville jeg 
være med på. På stiftelsesmøtet 
ble jeg valgt til den første leder, 
sier Geir Rolandsen.

Storhaug bydel hadde deltatt 
i et prosjekt med desentralisert 
bydelsforvaltning fra 1990-1995. 
Storhaug bydelsutvalg hadde 
utvidete fullmakter på viktige 
områder som barnehager, skoler, 
fritid, helse, sosial og omsorg med 
egen bydelsadministrasjon som 
betydde kort saksgang og tid fra 
idé til realisering. Med en stem-
mes overvekt vedtok bystyret å 
nedlegge prosjektet fra 1.1.1996. 
Den lokale beboer- og forenings-
aktivitet med samhørighet på 
tvers av bydelen var stor i denne 
perioden.

Hva tok dere fatt i?
Først av alt takk til den lokale 
bydelsadministrasjonen som 
hadde mer enn en finger med i 
spillet for å samle bydelens bebo-
erforeninger. Beate Kvia fra Stor-
haug frivilligsentral var sekretær 
i den første hektiske etablerer-
perioden. Trine Steffensen var 
nestleder og Astrid Andersen 
overtok som sekretær. Represen-
tanter fra om lag 10 aktive bebo-
erforeninger møttes jevnlig i et 
samarbeidsutvalg. Vi holdt til på 
Bergeland bydelssenter. Viktigste 
saker fra starten var problematikk 
omkring trafikk og parkering.

Møttes på lekeplassen
Våren 1995 møtte jeg Egil Larsen 
på lekeplassen i Lysefjordgata. Vi 
diskuterte strategier for å få reali-
sert Storhaugtunnelen. Våre vik-
tigste argumenter var å få avlastet 
trafikksituasjonen på Storhaug-
platået og spesielt i Nymans-
veien. Vi hadde ingen felles pen-
ger og kontaktet Torger Carlsen 
i Næringsforeningen Stavanger 
Øst som også ønsket tunnel for 
å få åpnet de gamle industriom-
rådene. Vi fikk 5000 kroner, nok 
til å lage en fin trykksak. Trine 
hadde en nabo som var journalist, 
Erik Thoring, og han ville skrive 
brosjyren for oss, forteller Geir 
Rolandsen.

Vi måtte påvirke partigrup-
pene i fylket til å prioritere tunne-
len blant Rogalands saker i nasjo-

nal transportplan. Vi oppsøkte 
partigruppene, argumenterte og 
presenterte beboernes meninger. 
Vi var heldige og fikk gjennom-
slag i en avgjørende fase.

Med Dørum i Nymansveien
Odd Einar Dørum var samferd-
selssjef (statsråd). Per Thorbjørn-
sen og Helge Solum Larsen (den 
gang Venstre) fikk ordnet det slik 
at Torgrim Olsen (Ap og leder 
i Storhaug bydelsutvalg) og jeg 
fikk treffe Dørum og legge fram 
vårt syn i saken. Vi gikk fram og 
tilbake, fram og tilbake i Nymans-
veien. Summasummarum, riktige 
vedtak ble gjort og Storhaugtun-
nelen ble åpnet i 2001.

Beboere ville ha gatetun
Husbanken gav støtte til gatetun. 
Engasjerte beboere hadde i mange 
år organisert seg i beboerforenin-
ger for å bedre bo- og oppvekst-
forhold i eget nærområde. Gate-
tun med innsnevringer i veibanen 
regulerte trafikk og parkering og 
gav rom for nye møteplasser. Pro-
sessen med planlegging, tegnin-
ger, søknader og oppfølging var 
krevende. Bare de mest iherdige 
fikk sine forslag realisert. I sam-
arbeidsutvalget måtte vi prioritere 
de viktigste områdene.

Hva ble realisert?
Kristin Gustavsen, arkitekt og 
den gang aktiv i Bergeland bebo-
erforening, ble ansatt i halv stil-
ling som Husbanken finansierte i 
to år. Da ble det fortgang i regule-
ringssakene. Ny park på Vår frues 
plass ved Hetlandskirka ble reali-
sert, samt gatetun i Vikedalsgate, 
Sandsgata og Nedre Dalgate. Pla-
ner for Jelsagata og Taugata ble 
ikke realisert.

Storhaugdagen på Nytorget
Vi fikk i gang den første Storhaug-
dagen, en samlende festdag for 
hele bydelen. Vi arrangerte båt-
tur rundt bydelen med Riskafjord 
med veteranbuss i retur tilbake til 
hovedfestplassen på Nytorget. Vi 
inviterte hele bystyret men bare 
Torgrim Olsen (fra bydelen) kom. 
Martinique arrangerte Musikkens 
Dag om kvelden og var delaktige 
i scenearrangement for Storhaug-
dagen hele formiddagen. Mange, 

mange barn, ungdom og voksne 
fikk prøvd seg på den scenen. 
Unger solgte leker, alle som ville 
kunne presentere seg på stand. 
Vi hadde egne telt som ble leid ut 
gratis til mange organisasjoner og 
sosiale arrangement i mange år.

Randsonegruppe
Realisering av Storhaugtunnelen 
ville bety åpning til og ny aktivi-
tet i de gamle industriområdene. 
Beboere var opptatt av felles pro-
blematikk i områdene fra Berge-
land til Breivig. Fremmedparke-
ring og seksjonering av hus gav 
utrivelige boområder. En egen 
randsonegruppe med svært enga-
sjerte beboere fra hele bydelen 
fikk etter hvert stor kompetanse 
og laget en egen rapport om pro-
blematikken. Dessverre gav jeg 
vekk mitt siste eksemplar til en 
politiker på busstur i bydelen for 
noen år siden. Ta nå endelig kon-
takt om noen har et eksemplar lig-
gende! Forsiden er et kart.

Hvem hørte på dere? Hva fikk 
dere gjennomslag for?
Vi fikk ikke alltid den responsen 
vi ville ha. Det ble så mye klager 
på fremmedparkering at kom-
munen startet med å ta betalt for 
parkeringstillatelse. Det hjalp på 
fremmedparkeringen, men mange 
reagerte på at en nå måtte betale 
for å parkere bilen utenfor huset. 
Et annet eksempel er jakten på 
ulovlige leiligheter. Riktignok 
var det et par alvorlige dødsbran-
ner som var den utløsende fakto-
ren, men bakteppet lå der med all 
støyen om snikhyblifisering og 
ulovlige leiligheter.

Bydel uten idrettshall
Vi var eneste bydel i Stavanger 
uten idrettshall. Noen hadde spurt 
folk i kommunens administrasjon 
hvorfor det var slik og fikk til svar 
at enten hadde ingen bedt om en 
hall eller så hadde ikke presset 
vært hardt nok for å få en. Da fikk 
jeg vann på mølla. De uttalelsene 
provoserte så sterkt at vi la breisi-
den til. Vi måtte lage det presset! 
Vi inviterte alle interesserte til 
samarbeid for idrettshall på Mid-
jord og tok på oss å organisere 
aksjonsarbeidet.

Det viktigste som ble gjort?
Vi oppsøkte partigruppene før 
budsjettbehandlingene. En flott 
rapport om behovet for en multi-
hall ble dessverre puttet i en skuff 
av rådmannen. Vi ble provosert 
og samlet alle puslespillbitene 
sammen og laget en ny rapport. 
Årene gikk og presset gav uttel-
ling til slutt. I 2005 ble bydelens 
første idrettshall åpnet på Midjord.

Når ble du politiker?
Jeg gikk av som leder i Samar-
beidsutvalget for beboerforenin-
ger år 2000. Høyre hadde tidligere 
spurt meg om jeg ville represen-
tere dem i Storhaug bydelsutvalg 
men jeg ønsket ikke å blande de 
to rollene da. Men fra 2001 takket 
jeg ja, meldte meg inn i Høyre og 
ble medlem i bydelsutvalget. Høs-
ten 2007 ble jeg leder og det ver-
vet har jeg hatt fram til nå. Men 
denne høsten tar det slutt.

Styreplass i Urban Sjøfront
Som leder i bydelsutvalget fikk jeg 
plass i styret for Urban Sjøfront. 
Jeg var mer enn vanlig interessert i 
å følge utviklingen i den nye byde-
len. Dessverre ble mange vedtatte 
reguleringssaker stoppet som følge 
av finanskrisen i 2008. Da tenker 
jeg spesielt på utsettelser av Lervig 
Brygge, Norwegian Wood og Tou 
Park. Av parker og boligprosjekt 
som er bygd de siste årene liker jeg 
best Lervigtunet, Breivigparken, 
Lervig Brygge og Vannkanten. 
Områdene begynner å få et urbant 
bymessig preg med aktivitet i de 
viktige førsteetasjene.

Ingen skjær i sjøen?
Om det ikke er krise er det i hvert 
fall en stagnasjon i markedet. 
Mange prosjekter legges på is 
grunnet labert salg. De fleste pro-
sjektene i transformasjonsområ-
det har en relativt høy utnyttelse. 
Presset på økt utnyttelse vil øke i 
den utbygde by. Vi må følge med 
på det.

Til nå er det få om ingen som 
er villige til å se på hvordan vi 
skal komme oss inn og ut av 
bydelen vår. I dag er det i prak-
sis to tunneler, og begge er ved, 
eller farlig nær maks kapasitet. 
Mobilitet må vurderes før større 
utnyttelse. Ny bebyggelse må til-

passes omgivelsene, siktlinjer må 
ivaretas, nye bygg kan ikke være 
massive murer som ødelegger for 
omkringliggende områder. Trans-
formasjonsområdene tåler høy 
utnyttelse, men det må gjøres på 
en skikkelig måte tilpasset eksis-
terende bebyggelse.

Tou Scene som motor
Utviklingen av Tou Scene har 
vært selve motoren i området. Jeg 
liker at bydelen blir mer bymes-
sig med sentrumsfunksjoner som 
flere butikker og aktiviteter, mer 
handel, kafeer og servicetilbud. 
Og så er det jo flott med Ostehu-
set og aller nyeste Mathallen og 
ølbaren Øst, sier Geir Rolandsen.

Det viktigste som har skjedd?
I februar 2013 møttes over 70 
engasjerte beboere på Bergeland 
bydelssenter. Det var en utrolig 
givende opplevelse. Bakgrunnen 
var bystyrets vedtak om oppføl-
ging av levekårsundersøkelsen. 
Tema var hva kan vi gjøre med 
fysiske tiltak for å bedre levekårs-
forholdene i bydelen. Mange gode 
og konkrete forslag kom frem. Det 
ble laget en rapport om aktuelle til-
tak. Dette har blant annet resultert 
i kommunens levekårsløft.

Akkurat nå er det ekstra spen-
nende å se hvordan forskjellige 
miljøer i bydelen responderer og 
hva de ønsker å gjøre. Det har 
vært en lang og arbeidskrevende 
prosess, men som absolutt er verd 
strevet.

Generelt har det vært en posi-
tiv utvikling i Storhaug bydel 
med nye og opprustede parkom-
råder. Gamle bygg og tomter som 
sto til nedfalls er blitt erstattet av 
nye prosjekter og nye beboere har 
flyttet inn.

Et konkret resultat av leve-
kårsløftet er opprustingen av 
Kyviksmarka.

Hva mer vil du trekke frem?
Utdeling av bydelsutvalgets til-
skuddsmidler er alltid like spen-
nende. Det er imponerende å se 
alt det arbeidet som det frivillige 
organisasjonslivet gjør for at vi 
alle skal få utfolde oss. Idrettslag, 
menigheter, lag og organisasjoner 
gjør en stor innsats for Storhaug. 
Det er et pre vi må ta vare på. Til 
slutt vil jeg ønske ny leder og nytt 
bydelsutvalg lykke til i det videre 
arbeidet, sier Geir Rolandsen.

Hva skal du bruke fritiden til?
Nå skal jeg jobbe på hus og hage, 
og gjerne få lest litt mer bøker.

Geir Rolandsen kan se tilbake 
på tyve aktive år med beboer-
engasjement og tillitsverv for 
Høyre i Storhaug bydelsutvalg. 
Viktige bydelssaker ble satt på 
dagsorden. Mange ble realisert. 
I samme periode er gamle slitte 
industriområder erstattet med 
massiv utbygging. Bydelsavisa 
oppfordrer aktive beboere fra 
samme periode til å dele sitt enga-
sjement og sin del av historien 
med bydelsavisas lesere.
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Screen City

Stemningsfullt med utendørskino i Svanke-
vigå lørdag 17. oktober. Screen City viste 
animasjonsfi lmer fra Tjekkia, Japan og 
Finland. Voksenprogrammet var dedikert 
fi lmskaper og kunstner, Harun Farocki, 
fi lmprosjekter om arbeid og arbeidere, ofte 
med fabrikken som hovedperson. Filmene 

ble vist på veggen til den gamle hermetikk-
fabrikken i Badehusgata. Bildene speilte 
seg i stille sjø i Svankevigå. Foodtrucks 
sørget for mat og drikke. Levende bål gav 
stemningslys og litt varme. 

Mange kom langveisfra for å oppleve 
utekino. – Dette måtte eg se, sa gutten som 

hadde kjørt ATV fra Jæren et sted. – We 
love whats happening here, the fi lms are 
interesting, not entertaining, sa paret fra 
Frankrike/India bosatt på Gausel. – Dette 
har jeg opplevd før, i London, sa engelsk-
mannen, bosatt på Storhaug og i følge med 
sine to barn. 

Det var drive-in kino i Svankevigå. Folk 
satt i fl uktstoler, syklet på den svære åpne 
parkeringsplassen, satt i bilene eller ruslet 
rundt i området, en stille, varm og mørk 
høstkveld, som skapt for utendørskino.

Storhaug-glimt mot sjøsiden
Ny park ved Tou Scene Mellom Tou Scene og Vannkanten Onsdagspadling i Svankevigå

Ny båthavn og badestrand i Lervig



P O W E R E D  B Y
S O L A R  E N E R G Y

TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR. TACTILE WATCH POWERED BY SOLAR 
ENERGY,  OFFERING 20  FUNCTIONS INCLUDING WEATHER FORECAST, 
ALTIMETER AND COMPASS. INNOVATORS BY TRADITION.

T-TOUCH.COM

URMAKER THORBJØRNSEN 
Urmakeren på Nytorget • Tlf. 900 70 268 • tom@thv.no • urmaker.no • klokker.com
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Finsk sisu i Nylundsgata
Det er ikke mye produksjonsvirk-
somhet igjen på Storhaug. Men 
visste du at det midt i boligfeltet i 
Nylundsgata hittil er produsert 40 
000 sveisehetter i verdensklasse 
– for hånd? Velkommen til huset 
med det rare i.

Som du kanskje aner er Taisto 
Eisala (62) opprinnelig fra Fin-
land. Han startet opp Skinn Ser-
vice i 1989 etter 10 røffe år som 
sveiser i Stavanger (på Rosen-
berg) og på flere plattformer i 
Nordsjøen – en ekte pionersveiser 
altså. Han overtok Postens lokaler 
på nåværende adresse i 2002. Det 
var sveisingen som ga ham ideen 
om å produsere og etter hvert ta 
patent på sitt eget sveiseutstyr, 
men han har alltid hatt sansen for 
materialer som skinn og lær.

– Jeg har mange private kun-
der, og jeg hjelper alle. Det kan 
være reparasjoner, spesielt for den 
eldre garde, omfarging av skinn, 
møbeltrekking, kalesjer og puter i 
skinn og skai. Kundene kommer 
heldigvis av seg selv, jeg trenger 
ikke å markedsføre meg. Jeg er 
først og fremst håndverker, ikke 
selger eller businessmann.

Men det er den spesielle oran-
sje sveisehetten med trykkluft-
system, CleanAir ARES CA-83, 
som sørger for smør på brødet. 
Taisto har konstruert og produ-
sert den selv og har naturligvis 
også patenten. Den går ut til hele 
landet, ja hele verden, til en rekke 
ulike industri- og oljevirksomhe-
ter. Den oppfyller de aller stren-
geste krav og er CE-merket.

– Det er så klart mye dilldall 

Arves Mat på Verven

– Nær de beste råvarene
– Mat handler først og fremst om interesse og lidenskap, om å ta ansvar for eget liv og 
helse. Har man egne barn gjelder ansvaret også for dem. 

En hektisk periode la jeg på meg 
i takt med at jeg ble flinkere til å 
lage mat. Jeg tok egen helse på 
alvor, gikk ned 30 kilo på 7 måne-
der og kunne kvitte meg med 
medisiner for diabetes 2. Ja, jeg 
har mange gode råd om mat og 
helse, sier Arve Serigstad. 

Han startet nylig kurskjøkken 
og tilbyr matkurs og matopple-
velser i splitter nye praktiske og 
lekre lokaler på toppen av Verven 
24 A. Han tilbyr denne høsten 
kurs i bedre hverdagsmat, sma-
ken av Italia, matkurs for menn, 
sjømat og pølsekurs.

Arve Serigstad ble i år norges-
mester for hobbykokker i sjømat 
og delt 2. plass i VM i risotto.  
Han ble norgesmester i pizza i 
2010 og var med i Eyvind Hell-
strøms Hjemmekokklauget.

– I matbutikken kan jeg stoppe 
folk ved kassa, peke på varene og 
spør om de virkelig skal kjøpe 

dette. -Jeg kan heller komme hjem 
til dere og lære dere å lage fiske-
suppe fra bunnen av!

På mitt nye kurskjøkken skal 
jeg holde på med det jeg brenner 
for, dette skal jeg bruke resten av 
mitt liv til, sier Arve Serigstad.

– Vi har fantastiske råvarer 
rundt oss på alle kanter. Ingen 
andre bydeler har et så bra og 
variert utvalg. På få minutter 
kan jeg sykle til Fisketorget eller 
Idsøe og få det aller beste av fisk 
og kjøtt. Da mener jeg både best 
kvalitet på og best kompetanse 
om råvarene. Flotte grønnsa-
ker fra øya Brimse og fra andre 
lokale produsenter gikk tidligere 
bare direkte til restaurantene som 
skulle ha det beste. Nå kan mange 
av disse varene kjøpes i Mathal-
len. Hos Internasjonalt Matsen-
ter kjøper jeg ferske limeblader, 
deilige ingefærknoller og andre 
spennende eksotiske råvarer fra 

Østen. Basisvarene kjøper jeg i 
dagligvarebutikk, Rema 1000 har 
godt utvalg. 

Hva er ditt forhold til bydelen 
og hvordan havnet du på Verven?

– Jeg vokste opp i Polarveien 
men bodde også mye hos beste-
mor i Nymansveien. Da mot-
orveien ble bygd fant vi masse 
skytetråd i skråningene, skrelte 
av plasten og solgte metallet hos 
Bøen. Sånn var mitt første forhold 
til Storhaug. 

I fjor var jeg på en samling 
om Stavanger og mat. Der traff 
jeg bl.a. Whitney Love (Mathal-
len) og andre som ville oppfylle 
visjonene for blant annet den spi-
selige bydel i øst. En venn av meg 
tipset om dette lokalet på Verven 
som jeg tok over i november i fjor. 
Allerede i januar i år var jeg klar. 
Nå er jeg strålende fornøyd og 
ønsker alle interesserte velkom-
men til mataktivitet på Verven.

når jeg må bestille deler fra så 
mange forskjellige steder, som 
skinn fra Italia og småkompo-
nenter fra Finland, og lager det 

for hånd. Men det blir skikke-
lig kvalitet. I perioder jobber jeg 
døgnet rundt og kommer meg 
kanskje ikke hjem til Hundvåg 

Apotek 1 åpnet

– Vi åpnet 1.oktober og har åpent 10-18 på hverdager og 10-15 på 
lørdager. Adressen er Kvitsøygata 5, i samme bygg som Coop Extra 
Lervig. Siden vi nettopp har åpnet er det rolig hos oss og foreløpig 
ingen kø, sier apoteker Lise Katri Andersen.

Fra venstre: Stine Norback, Henrik Steen Kristiansen, Diana 
Gudmundsdottir og Lise Katri Andersen. 

Taisto Eisala viser frem sin store stolthet – den oransje sveisehetten 
CleanAir®.

om kvelden, men jeg holder alltid 
oppe konsentrasjonen selv etter 
20 timer. Det er litt variasjon og 
bevegelse mellom de ulike stasjo-
nene, så jeg stivner ikke. Og så 
danser jeg litt!

Kommer du inn i butikken til 
Taisto, er det tilsynelatende kaos. 
Men innimellom skinnhauger, 
madrasser, verktøy, smådeler 
og maskiner, aner man et sys-
tem. Taisto har delt inn det 280 
m2 store lokalet i tre hoveddeler; 
butikk, kontor og produksjon. Det 
beste datasystemet har han mel-

lom ørene, mener han selv.
Og hva med alle de finske spe-

sialitetene – saunaer, badestam-
per, grillhytter? Taisto importerer 
dette fra hjemlandet – og kun det 
beste er godt nok.

– Jeg vet hva jeg får fra Fin-
land. Jeg får kvalitet!

Det sies at Storhaug er mang-
foldets bydel, at vi har det aller 
meste. Det stemmer – vi har også 
en ekte og meget dyktig håndver-
ker som tilbyr alt fra sveisehetter, 
badestamper og omtrukne thai-
massasjebenker.
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Levekårsløft – søk om bomiljøtilskudd
Hadde det vært hyggelig med en nabofest etter dugnaden, eller 
en felles Sankthansfeiring for alle naboene? Trenger lekeplassen en 
opprustning, og gjerne et grillområde?

Nå lyser Stavanger kommune ut bomiljøtilskudd for sonene 
Badedammen, emmaus, lervig, og deler av de tilliggende sonene 
Bergeland og sentrum (se kart).

Bomiljøtilskudd kan gis til beboer- og velforeninger, frivillige lag og 
organisasjoner, næringsliv og andre aktører i området.

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

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

Søknader behandles kontinuerlig. Bruk søknadsskjemaet.

Spørsmål om bomiljøtilskudd kan rettes til:

Hanne.Navdal.Vatnaland@stavanger.kommune.no 
eller tlf.: 91 53 20 45

Stale.Harald.Opedal@stavanger.kommune.no 
eller tlf. 46 46 98 19

Mer informasjon om kriterier og søkeprosess: 
http://stavanger.kommune.no/no/Aktuelt/Sok-om-bomiljotilskudd/
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Storhaug
51 53 55 50 

Ryfylkegaten 33
Åpent: Man-tors 11-22, fre-lør 11-23, søn 13-22

(COOP EXTRA-BYGGET, VIS-À-VIS OSTEHUSET ØST)

JUHUUU,
VI HAR FLYTTET TIL
RYFYLKEGATEN 33
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Kjyvigen: Først med parkour

Stavangers beste friområde

Turvei mellom Breivig og Strømvig

Folket har talt, det beste friom-
rådet i Stavanger er vel to og en 
halv kilometer langt, lukter skog 
og sjø og har herlige badeplasser, 
flotte utsiktspunkter og flere lune 
viker, selv om byens sentrum bare 
er minutter unna, er beskrivelsen 
på kommunens hjemmeside. 

I anledning Friluftslivets år 
2015 kåret byens innbyggere tur-
veien foran kjente og kjære områ-
der som Sørmarka, Mosvatnet og 
Store Stokkavatnet.

– Jeg stemte på turstien pga 
nærhet til sjøen med fantastiske 
muligheter midt i en storby. Her 
har vi grilla mange pølser med 
ungene og gått mange vennin-

neturer, sier Trine Laumann som 
fikk boka Lofta vedet – 52 hver-
dagsturer i Stavanger i gave fra 
varaordfører Bjørg Tysdal Moe. 
Kåringen av Stavangers beste 
friområde skjedde på stranda i 
Emmaus fredag 2. oktober.

Stavanger kommune, Stavan-
ger Turistforening og Stavan-
gerspeiderne sto for kåringen. 
I sommer kom det inn over 400 
nominasjoner på vel 80 varianter 
av friområder og turveistreknin-
ger. Juryen satte sammen et fina-
leheat som i alt samlet nær 1800 
stemmer. Turveien langs fjorden 
på Storhaug fikk 18 % av stem-
mene.

På de neste plassene kom Store 
Stokkavatnet (14,8 %), Sørmarka 
(13,4), turveien langs Hafrsfjord 
(11,3), Trollskogen på Hundvåg 
(10), Vaulen (8,7), Lundsneset 
(8,5), Vassøy (6,8). Mosvatnet 
(4,2) og Vannassen (3,8).

– Absolutt en verdig vinner i 
godt selskap, mener varaord fører 
Bjørg Tysdal Moe. – Turveien fra 
Strømvig til Breivig er et godt 
eksempel på det nå 50 år lange 
arbeidet med å skåne og sikre 
friområder og skape det grønne 
nettverket av turstier Stavanger 
er blitt så kjent for, som oftest 
i godt samarbeid med berørte 
grunn eiere.

Begrunnelser
– Fantastisk natur langs sjøen, 
ingen trafikk-lyder, bare fantastisk 
fint.         Anne Junie

– Her er det strand, berg, fjord og 
vik. Små stier i skog og eng og stor 
turvei for vogn og sykkel. Her er et 
av de få stedene i Stavanger du kan 
høre fuglene uten sus av trafikk i 
bakgrunnen. Her kan du sitte på 
teppet ditt, eller en benk, barn kan 
fange krabber og bade eller klatre 
i trær. Av og til kommer hester 
forbi og rett ved kan en la hunden 
springe fritt i inngjerdet område. 
Menge liker å jogge opp og ned i 
den kuperte grusstien. Her åpner 
fjorden seg og nydelige fjell kan 
ses langt avgårde.

Cecilie Selvik

– Denne turstien har de vakreste 
områdene i Stavanger. Nevner i 
fleng: Breivik, Egelandsparken, 
Emmaus badeplass, Ramsvik, 
Rosenli. Ramsvik og Rosendal 
koloni hage.

Kirsten Landen

– Tilgjengelig for alle, sentralt, hav, 
himmel og utsikt, turgåing, jog-
ging, hundelufting, bading, fisking, 
romantisk sverming, grilling, kun 
nytelse, bare hyggelig mennesker, 
de fleste i Stavanger har gode barn-
domsminner fra sommerdager i 
Godalen, en fantastisk soloppgang, 
frodig og grønt, stille og sjelfullt. 
Knauser og fjell og grønne enger. 
Her kjennes det godt å være.

Ellen Grethe Trædal

– Nord-Europas vakreste tursti 
forbi Godalen badeplass. Et even-
tyr for små så vel som store.

Sven J. Waldmann

– Godalen blir brukt som badeplass 
hele året!

Svein Egil Klungtveit

– Turstien langs hele Storhaug er 
fantastisk. Det er utrolig variert 
og går fra strand og klipper til vill 
skog. Her møter en alltid noen 
kjente og en kan ofte se ville dyr

Ina Tvedt Solberg

– Det er et område som har alt. 
Godt terreng å gå og løpe i. Det 
er utsikt til sjøen. Gode dufter fra 
skog og sjø. Og har grillplasser og 
badeplasser. Helt unik. Mitt drøm-
mested å ferdes både sommer og 
vinter.    Thor Ove Carlsen

– Så har du skogen - med troll-
skogaktige partier, klatretrær, 
turstier og utkikkspunkt. - Og 
Emmausstranda - en av Storhaugs 
virkelige nye møtesteder, med en 
herlig badebukt for de små, svaberg 
for de større, griller til fri benyt-
telse.

Andreas Vollan

– Fantastisk å få gå langs sjøen og 
ta kaffipausen i Emmausbukta. Her 
treffer du barn fra barnehagene i 
området og er du ekstra heldig er 
beboerne på Rosendal sykehjem 
også på tur ved sjøen.

Chersti Laland

Parkour er å bevege seg, løpe oppover vegger, 
hoppe fra rekkverk eller bygninger til stolper, 
statuer eller søppelspann. Hindrene kan være 
trær, biler, gjerder, vegger eller tak. Stavangers 
første parkouranlegg er nå åpnet på Kyviks-
marka. 

Til jubelrop fra barna ble park-og aktivitetsområdet offi-
sielt åpnet av ordfører Christine Sagen Helgø torsdag 
1. oktober. Så var det taler av direktørene Per Haarr og 
Leidulf Skjørestad og leder i Storhaug bydelsutvalg Geir 
Roladsen. 

«Prosjekt uterom» engasjerte i 2013 mange Storhaug-
beboere. Ett av mange forslag var å oppgradere Klokker-
gården og uteområdet på Kyviksmarka. Klokkergården 

har vært igjennom en større rehabiliteringsprosess, der 
byantikvar Hanne Windsholt har vært blant fagekspertene. 
Husets fasader tilbakeføres til fordums prakt og fylles 
ukentlig med aktivitet med og for ungdom.

I tillegg til parkouranlegget rommer Kyviksmarka nå 
sandvolleyballbane, fotballbane, basketballbane, grill- og 
sitteplasser, lekeplass og bordtennisbane. Byggdrift har 
gjort jobben på huset og Virgo har bygget parken.

Beboere og ansatte fra Rosendal sykehjem og omsorgsboliger koste seg på stranda en av de mange varme 
høstdagene.



  

  

  
 
 

                             
     

   
    
     
    
    
    
    

Adresse
Ullandhaugveien 25, 4019 Stavanger.

www.byggmester-bob.no

Sjekk ut Facebook-siden vår 
Byggmester BOB AS

Åpent: 07.00 – 15.00

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Nordens største taklegger!

Nordens største taklegger!

Tlf : 51 52 43 00

Vi tar TAK på Storhaug

Ingen skifter fl ere tak enn oss på Storhaug. Dersom taket ditt lekker, ser ut til å være i dårlig forfatning eller du bare ønsker en fagmessig 
vurdering av takets tilstand, kan du kontakte oss. Vi har gratis befaring hvor du får et pristilbud fra oss som er helt uforpliktende for deg.

Tar du vare på dette arket, får du gratis takrenner i aluminium
ved bestilling av nytt tak innen oktober 2015.

Ta gjerne turen til en av adressene nedenfor på Storhaug for å se på arbeidet vi har gjort, eller en av de andre adressene hvor vi har 
skiftet tak de siste årene.

Vi har også landets største utstilling i vårt showroom i Ullandhaugveien 25, nøl ikke med å stikke innom for en kopp kaffe og en 
uforpliktende takprat!

Tilbakemeldinger fra dine naboer 

• Vi er veldig godt fornøyd med sluttresultatet, vil absolutt anbefale dere videre. Dere ga gode råd og kom også med forslag som 
medførte et fl ottere resultat. Raskt utført med god kvalitet til avtalt pris. Øvre Haukeligate 11.

• Anbefaler dere pga. god kvalitet i alle ledd. Dyktige fagfolk som var svært imøtekommende og løsningsorienterte!
Ole Blix gate 16.

Adresser i nærområdet hvor vi har byttet tak: 

• Godalsveien 15 RT 841 Engobert Rød
• Midtre Suldalsgate 19 RT 846 Engobert Xenon Grå
• Karlsminnegate 106 RT 845 Engobert Sort
• Støperigaten 34-38 Viking K13 Natur
• Saudagata 26 RT 806 Tegl Natur
• Jelsagaten 33 Skifer
• Hjelmelandsgaten 93 KDN Engobert Høstrød
• Avaldsnesgaten 47 Nova Natur
• Opheimsgaten 77 Hollander Natur
• Øvre Haukeligate 11 RT 848 Engobert Grå Antikk
• Ole Blix gate 16 Hollander Sort Glassert

Øvre Haukeligate 11
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Levekårsløft  Storhaug bydel:

– Se vår handlingsplan for fysiske ti ltak
– Nå er vi ganske stolte over alt som skal gjøres. Kartet 
viser hvor det skjer og tabellen forklarer i stikkord hva 
som skal skje og når det skal gjøres, sier landskapsarki-
tekt Hanne Polden Sæverud fra Bymiljø og utbygging, 
Park og vei. 

– De gule sirklene viser beboer-
initiativ med tilskudd fra bomiljø-
tilskudd. Disse fordeles etter søk-
nad hvor blant annet vilje til dug-
nad og egeninnsats prioriteres. Her 
er det beboere i Storhaug som selv 
står for initiativ og gjennomføring 
så langt det er mulig. Kommunen 
bistår med råd for gjennomføring. 
(Se utlysning av tilskudd og kon-
taktpersoner side 7)

– Park og veis handlingsplan 
for fysiske tiltak er et levende 
dokument, så endringer vil skje 
etter hvert som vi arbeider med 
prosjektene, forklarer Hanne 
Polden Sæverud. -Mange tiltak 
er nylig ferdige, i ferd med å bli 
gjennomført eller under planleg-
ging. Vi vil svært gjerne ha kom-
mentarer til planer og gjennomfø-
ring. Min epost er 
hps@stavanger.kommune.no. 

Forhistorie:
Folkemøte om uterom
25. februar 2013 er en dato mange 
vil huske som en god start på 

uteromprosjektet. Mer enn 70 
engasjerte beboere deltok på fol-
kemøtet om bydelens uterom på 
Bergeland bydelssenter. Et stort 
antall forslag til uteromsforbe-
dringer ble plottet inn på kart og 
dekket store deler av Storhaug. 
Det var stor variasjon i forslagene 
– fra parkbord og lekestativer via 
kunst, kultur og teknologi/viten-
skap til alléer, stupetårn og gate-
tun. Pluss alle varianter mellom 
bedre vedlikehold av eksisterende 
uterom til nyskapninger på nye 
steder.

Arrangør var Storhaug bydels-
utvalg og Storhaug Frivilligsen-
tral. Forhistorien var bystyrets 
vedtak om at det på Storhaug skal 
plantes 600 trær, oppgraderes 10 
nye felles uterom og velges fem 
plasser for skulpturer/fi gurativ 
kunst samt gjennomføre et områ-
deløft for deler av Storhaug. (Fra 
Storhaug bydelsavis, april 2013)

Alle forslagene fra folkemøtet 
ble samlet i en rapport som ble 
overlevert ordfører og rådmann.
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Levekårsløft Storhaug - 
planlagte fysiske tiltak

Bomiljøtilskudd

Aktivitetspark og belysning 2014-15
Naturpark 2016-17
Nabolagspark/bomiljø 2015-17

Framtidige prosjekter til 
vurdering/under planlegging

Egne prosjekter:
Andre planlagte prosjekter 2015-16
Andre planlagte langsiktige prosj.
Miljøgater
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BOMILJØTILSKUDD
1 Jærgata velforening Urban gardening 2015
2 B/L Rosenli Sosial sammenkomst 2015
3 Sjøkvartalet Lervig brygge Sosial sammenkomst 2015
4 Hasivsgate Opparbeidelse av lek- og parkområde 2015
5 Store Marøy Økt akti vitet og fl ere ferjeavganger 2015
6 Egelandsveien Oppgradering av lekeplass 2015
7 Vindmøllebakken Midl. Kafe i et lagerbygg (Eimealt) 2015
8 Badedammen Nabolagshage 2015
9 Johannesparken Bie-infogård 2015
10 Midjord Skakke sanger 2015

PARK OG VEI - HANDLINGSPLAN FOR FYSISKE TILTAK
AKTIVITETSPARK OG/ BELYSNING TILTAK TIDSPLAN

1 Kyviksmarka Opprusti ng av eksisterende park Ferdig høsten 2015
2 Badedammen Belysning Belysning 2015-2016
3 Midjord - Sandnesgata Opprusti ng av eks. sti  og belysning Ferdig våren 2015

NABOLAGSPARK/BOMILJØ
4 Øvre Blåsenborg og Store Skippergate Oppgradering av området i dialog med beboerne 2015-17
5 Vår frues plass og Bergeland bydelssenter Noe oppgradering 2016

NATURPARK
6 Egeland v/ Rosenli Ny profesjonell discgolfb ane (frisbee) Ferdig sommer 2015
7 Storhaugmarka Vurdering - oppgradering/vedlikehold 2016-17
8 Varden Vurdering - oppgradering/vedlikehold 2016-17

FRAMTIDIGE PROSJEKTER TIL VURDERING / UNDER PLANLEGGING
9 Balløkke ved Sandnesgata/Rosenli Oppgradering 2016
10 Stjernelekeplassen Vurdering av eks. lekeplass 2016-17
11 Kirkebakken-tunnelinnslag ti lfl uktsrom Oppgradering 2016-17
12 Johannes gate Nytt  uterom? 2016-17
13 Verksgata/Litle Skippergate Nytt  uterom? (regulering) Usikkert
14 Kjelvene/inngangsportal Vurdering Usikkert
15 Steinhagen (bak Rema1000) Opprusti ng av tursti  og belysning Usikkert

REGULERING, VEDLIKEHOLD OG NYE TRÆR
Regulerte friområder ikke tatt  i bruk Kartlegging og strategi for innløsing og opparbeidelse 2015-17
Beplantning av nye trær Kartlegging og planti ng av nye trær 2015-17
Vedlikehold Kartlegging og samarbeid med forvalterne 2015-17
ANDRE PLANLAGTE TILTAK (egne prosjekter, uavhengige av levekårsløft et)

16 Strømvig friområde Prosjektering av sjøbad og volleyballbane 2015 Bygging i 2016
17 Emmaus friområde Ulike ti ltak ett er disp.plan: Toalett bygg (2015) og dam Bygging dam 2015-16
18 Sjøparken v/Tou scene Siste del av parken bygges ferdig Ferdig høsten 2015
19 Nylund skole Opprusti ng av skolegård Prosjektering i 2015
20 Johannesparken Urban gardning Oppstart 2015
21 Europan/Lervig park Framti dig park Usikkert
22 Breivig park, siste etappe Framti dig park Usikkert

MILJØGATER (egne prosjekter)
Østre del av Verket Forprosjekt 2015
Nedre Dalgate, østre del m/tverrforbindelse Forprosjekt 2015
Avaldsenesgt/Erfj ordgata Forprosjekt Usikkert
Frue terrasse - mur Prosjektering og bygging 2015
Nymansveien Bygging 2015

Dugnad på 
Store Marøy

26 villsau har kost seg på Marøy i sommer. Ni skal over-
vintre med tilsyn og fóringshjelp. Vil du være med og 
hjelpe Naturvernforbundet med dugnad på øya? 

For 50 år siden var Store Marøy et 
åpent landskap med brune lyng-
heier og grønne beitemarker. Etter 
at gårdsdrift og beitedyr forsvant 
grodde øya igjen. Siden 1999 er 
ca 2/3 deler av Marøy ryddet for 
trær og einerkratt. Trærne er kap-
pet og kløyvd og brukt som ved. 
Etter ryddingen er lyng og einer 
svidd som i gamle dager. Villsau-
ene holder landskapet åpent. 

Store Marøy ligger fem minut-

ter med båt fra båthavna i Breivig. 
”Marøyferjå”, en gammel livbåt 
fra Tau-ferja ”Strand”, ble kjøpt 
i 2005 som skyssbåt til Marøy. 
Tusenvis barn, unge og innvan-
drere har vært med på turer til 
øya, de fl este med gratis badebåt 
om sommeren.

Se mer på facebooksiden Store 
Marøy eller på hjemmesiden til 
Rogaland Naturvernforbund.

Foto: Erik Thoring.



Side 11STORHAUG ByDelSAViSNr. 5 – Oktober 2015



Side 12 STORHAUG ByDelSAViS Nr. 5 – Oktober 2015

Folkepulsen i Stavanger
Kr 300 000 er i år satt av til idrettslag med aktiviteter for ”inaktive barn 
og voksne” og ”personer med innvandrerbakgrunn”. Brodd innebandy 
og Stavanger Turnforening fikk kr 75 000 hver. 

Turnforeningen fikk støtte til gympartier for barn på Storhaug og turnpartier for voksne 
innvandrerkvinner i turnhallen. 

Kommunalstyret for levekår bevilget i år kr 150 000 til Folkepulsen i Stavanger. Det 
samme gjorde Rogaland idrettskrets (RIK). Det gir årlig kr 300 000 i potten til og med 

2017. Idrettsrådet administrerer ordningen. En styringsgruppe med representanter fra 
kommunen, RIK og Idrettsrådet vedtar hvilke lag som etter søknad får støtte.

Levekårsundersøkelsen i Stavanger legges til grunn ved fordeling. Det betyr at idretts-
lag i bydeler med lav levekårskår (først og fremst Storhaug og Hillevåg) vil prioriteres 
ved tildeling. Midlene ble ikke begrenset til disse bydelene, så alle idrettslag kunne søke.

Alle idrettslag ble informert per e-post om muligheten til å søke innen fristen som var 
20. mai.

Fra idrettsrådets hjemmeside.

Brodd IBK – flest mulig – lengst mulig
Vi har fått støtte fra Folkepulsen 
i Stavanger til tiltak for inaktive 
barn og ungdom med innvandrer-
bakgrunn. Prosjektet heter Flest 
mulig – lengst mulig. Brodd inne-
bandyklubb vil være en klubb for 
små og store med egne treninger 
for barnehagebarn, jentelag 10-15 
år og damelag.

Innebandy er i enorm vekst og 
kan appellere til alle, fokuset er 
på det sosiale, at folk har det gøy 
og trives. Dette er også målet når 
prosjektet settes i gang. 

Elevene ved Johannes 
Læringssenter får nybegynner-
kurs i innebandy i gymtimene i 
Storhaughallen fra 19. oktober. 
Deretter får de tilbud om å trene 
gratis med Brodd IBK i et år. Pro-

sjektet dekker kontingent slik at 
økonomi ikke er et hinder for å 
delta etter kurset. 

Vi har uansett veldig lav kon-
tingent (400 kr) for barn og ung-
dom. Alle får låne alt utstyr så vi 
har en lav terskel økonomisk for 
å delta.

Johannes Læringssenter (1-10 
klasse for nyankomne flyktninger 
og innvandrere) er svært positive 
og mener mange av deres elever 
har behov for å sosialiseres med 
jevnaldrende i fritiden. 

Jørn Hansen, utviklingskon-
sulent i innebandy i Rogaland, og 
undertegnede vil ha hovedansva-
ret for kurset som vil gå over to 
gymtimer på hvert trinn.

Innebandy er en av de mest 

populære aktivitetene i skolen. 
Det er derfor viktig at vi får ut 
kunnskap om hvordan innebandy 
kan tilrettelegges på best mulig 
måte i undervisningen. Samtidig 
er skolen en av innebandyens vik-
tigste rekrutteringsarenaer for nye 
spillere og trenere. Brodd IBK ser 
for seg et videre samarbeid med 
Johannes Læringssenter også 
etter at prosjektet er avsluttet.

Har du lyst å spille innebandy, 
eller har noen spørsmål kan du 
lese om våre treningstider samt 
finne kontakt info på vår hjemme-
side: https://broddibk.wordpress.
com/

Prosjektleder og trener 
Andreas Hagen.

Stort frivillig engasjement og aktivitet

Storhaug bydelsutvalg hadde et ekstraordinært møte onsdag 14. oktober og fordelte 
tilskudd for høst 2015 slik:

Nylund skolekorps (klarinetter) 
kr 42 000,-
Emmaus venner (årlig arrange-
ment) kr 3 000,-
Kyviken ungdomsklubb (UK) 
(LAN) kr 4 000,-
Kyviken UK (rusfrie helgearran-
gementer og juleball) kr 7 500,-
Brodd Innebandyklubb (utstyrs-
pakker til rekruttering) kr 5 000,-
Fau St. Svithun (juleball) kr 10 
000,-

St Johannes menighet (St Johan-
nesdagene 2015) kr 20 000,-
Forteller Marianne Stenerud 
(støtte til 6 barnehageforestillin-
ger) kr 12 000,-
Vassøy Seniorlag (trening, sosialt 
samvær og turer) kr 8 000,-
Rosendal sykehjem og omsorgs-
boliger (julebord for enslige 
eldre) kr 11 000,-
Nylund skolesjakklubb (div 
utstyr) kr 8 000,-

Vassøy beboerforening (div 
arrangementer) kr 10 000,-
Vassøy beboerforening (ferdig-
stilling av gapahuk) kr 7 500,-
Fremad-Fremst blant foreninger 
og lag (åpent julegatearrange-
ment) kr 3 000,-
Storhaug rideklubb (julefest og 
ungdomskurs) kr 8 000,-
Storhaug frivilligsentral, for de 
frivillige kr 9 000,-

Nylund skolekorps fikk støtte til innkjøp av instrumenter. Her fra det årlige oppstartsseminaret på Randøy. 
Foto: Nylund skolekorps.

Det nyetablerte jentelaget i Brodd Innebandyklubb 5.-6. klasse, som var med 
på årets første minirundeturnering i Solahallen lørdag 17. oktober.  
De trenger flere spillere og trener i Storhaughallen på Midjord hver mandag 
kl 18-19, sier Andreas Hagen. 

Maleriet av kunstneren Ingrid Toogood Hovland er en del av St. 
Johannesdagenes varierte program. Under det vakre glassvinduet i St 
Johannes kirke ses noen av Johannes-sangerne som øver til superlørdag for 
hele familien 17. oktober.
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fasöflkdafklsEMILEMIL

Lørdag 12. desember inviterer vi til jingle & mingle i Varmen Bar & Restaurant. 
Vi dekker opp til tradisjonell julebuffet til kr. 595,- pr. person. 
Vår DJ sørger for funky rytmer og god stemning hele kvelden.

Overnatt for kr. 690,- i enkeltrom og kr. 890,- i dobbeltrom. 
Prisen inkluderer vår prisbelønte Scandic-frokost, parkering på oppmerkede
plasser, WiFi og tilgang til hotellets treningsrom. 

For booking ring 21 61 52 01 eller send e-post til
meeting.stavangercity@scandichotels.com

scandichotels.no

Ta med venner eller kollegaer til Scandic Stavanger City!

HAR DU HUSKET Å BESTILLE
JULEBORD?

JADARHUS ER SPESIALISTER INNEN  

OMBYGGING OG REHABILITERING, OG BYR PÅ:

• Dedikerte fagfolk

• Prosjektleder som følger prosjektet fra A til Å

• Egen arkitekt

• Bred erfaring, både fra større, komplekse jobber  

 og mindre ”rett på sak” oppdrag

• Gratis befaring

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT!

Thor Åge Vareberg: 930 14 630 | thorv@jadarhus.no 

VI BYGGER NYE BOLIGER OG FORNYER GAMLE.

SNAKK MED OSS OM DIN BOLIGDRØM!

FØR
VI BYGGER NYTT.
VI BYGGER OM.

VI BYGGER SMART.



Pedersgata 9 – Nyter soldagene
– Pedersgata med Nytorget i bak-
grunnen er fantastisk koselig, 
spesielt på solskinnsdager, sier 
Kenneth Wongkham. -Da liker 
jeg å sitte ute foran butikken min 
“Original Thai Food”, lese avisen 
og slå av en prat med folk. Områ-
det bort til bensinstasjonen har 
sol det meste av dagen. Jeg håper 
og drømmer om at kommunen 
ikke tillater å bygge så høyt på 
Nytorget at solen og varmen for-
svinner fra Pedersgata. Jeg håper 
også kommunen holder fingrene 
av fatet når det gjelder den gamle 
muren på Nytorget, den er jo 
kjempefin og funksjonell.

– Hele første trinn på Storhaug 
skole hadde uteskole i Ajaxparken 
siste dagen i september hvor de 
lekte, spiste lunsj og koste seg. På 
vei tilbake til skolen tok vi turen 
gjennom Pedersgata, sier lærer 
Marta Svendsen.

– Det franske kunstnerparet Ella 
& Pitr har også laget verdens 
største maleri på bygg (taket hos 
Block Berge Bygg i Klepp), for-
talte Nuarts guide Kristel Talv på 
en vandring i Pedersgata. 

– I dette huset har en hjemløs 
kvinne funnet sin plass. Litt trangt 
virker det. Mønsteret de har brukt 
på dette huset har de hentet inspi-
rasjon til fra en kirke i Setesdal 
som ikke eksisterer lenger. Den 

malte fuglen er fra mønsteret på 
en kronemynt. Forbipasserende 
har med håp i stemmen spurt om 
det blir butikk igjen i huset snart. 
Fra Nuarts side håper vi at huset 
vil bli beholdt og bli tatt i bruk, sa 
Kristel Talv.

 
Pedersgata 9 er sannsynligvis 
bygget i tre og senere ”rappet” 
med murpuss. År 1900 var beskri-
velsen et våningshus med udhus, 
2 etasjer, 3 rom og kjøkken. I siste 
halvdel av 1800 fikk butikkene i 
sentrum større vinduer mot gaten. 
Det gjaldt nok husene i Peders-
gata også. Byggeår og første eier 
er ukjent, skriver Anna Lisa The-
lin Knutsen på sin hjemmeside 
Pedersgaten.org. 

I første etasje hadde J. Winds-
land Frugt og cigar (1921-24), 
P. O. Søyland Frukt og Tobakk 
(1922-87) og Wenche E Pedersen 
Søyland Frukt og Tobakk 1987-
91. Butikken flyttet senere til 
Pedersgata 14. 

Huset har vært svært forfallent 
mange år.

Velkommen til Pedersgata og Nytorget!

Kenneth Wongkham slapper av i sola 
foran butikken sin på Nytorget.



Vindmøllebakken:

Med urtehage på taket?
– Nå er vi på tomta til 
Vindmøllebakken, sa 
sivilarkitekt Ane Skarpnes 
Dahl fra Helen & Hard. 
Hun presenterte det nye 
boligprosjektet som et 
innslag i Økouka på 
Skasei storstue & 
kombuchabar søndag 
20. september. 

– Det kan bli urtehage på taket 
av den gule fabrikken, langbord 
til 30, bibliotek og ballsal til fest 
i tillegg til godt lydisolerte pri-
vate soner. Vi kan spare ressurser, 
svare på nye behov og vinne livs-
kvalitet gjennom nye kollektive 
boformer og utviklingsprosesser. 
Boligareal kan reduseres med 
opptil 30 % pr husstand når vi 
bytter til en mer kollektiv boform.  

Vi utvikler boligprosjektet 
Gaining by sharing på Vind-
møllebakken som en kommer-

siell modell sammen med Kruse 
Smith. Vi planlegger 49 boligen-
heter, ca 16 av dem i bofellesskap 
og ca 33 som rekkehus/leiligheter. 
Vi ønsker å stenge Støperigata og 
lage kvartalslekeplass ned mot 
felles torg, bro over Svankevigå 
og at Blå promenade videreføres 
gjennom østre bydel. Og akkurat 
her vi er nå (Støperigata 4) kan 
det bli felles parkeringskjeller 
med bildeleløsning. Vi venter på 
endelig vedtak i bystyret, sa Ane 
Skarpnes Dahl.

Vindmøllebakken vedtatt 
Flertallet (37 stemmer fra Høyre, 
FrP, KrF, Pp og Sp) vedtok på 
bystyrets møte i september regu-
leringsforslaget fra Helen & 
Hard og Kruse Smith Eiendom 
for kvartalet mellom Vindmøl-
lebakken og Støperigata nord for 
Pedersgata.

Her stod bl.a. vindmøllen som 
har gitt navn til Vindmøllebak-
ken. Arkitektkontoret Helen & 
Hard har holdt til her siden 1996 
og har innredet fi re studentboliger 
i containere på sin eiendom. Det er 

lite vegetasjon i området, og kun 
ett tre, skrives det i sakspapirene.

På bystyremøtet tok Helge 
Solum Larsen opp igjen forslaget 
som de uavhengige også foreslo i 
kommunalstyret for byutvikling. 
De ville sende saken tilbake med 
begrunnelser om at 
• Levekårsundersøkelsene viser 

opphopning av små boliger i 
den aktuelle sonen.

• Flere boliger bør være attrak-
tive for barnefamilier.

• Med unntak for bofellesskap 

bør ikke bestemmelser om lei-
lighetsstørrelser fravikes. 

• Hermetikkfabrikken må følges 
av bestemmelser om vern. 

• Det er ikke gode nok utomhus-
kvaliteter og kvartalslekeplass 
må opparbeides. 

Dette forslaget falt med 26 stem-
mer fra Ap, V, SV, Rødt, MDG 
og de uavhengige representantene 
Hilde Karlsen, Helge Solum Lar-
sen, Ståle Johan Knutsen, Jone 
Andersen, Odd Erik Hansgaard 
og Marcela Molina.

Velkommen ti l Pedersgata og Nytorget!

– Om ca tre uker tar vi ned teltet og viser modellen eller visningshytten for prosjektet Vindmøllebakken, sier formann 
Jim Bjørlo fra Kruse Smith. –Vi har støpt grunnmur og satt opp råbygg av elementer i massivt tre. Nå skal vi sette inn 
dører og vinduer.
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Vil verne intakt industriområde
Sterke innsigelser fra Riksantikvaren og fylkesutvalget 
mot riving av hermetikkfabrikker og intakte industriom-
råder på Vindmøllebakken og i Sollandkvartalet hadde 
avgjørende betydning for at kommunalstyret for byutvik-
ling 1. oktober vedtok at det skal lages en plan for fremti-
dig vern og bruk.

Byantikvaren har i sommer utar-
beidet en oversikt som viser hva 
som er bevart, vernestatus og 
hvilken tilstand hermetikkfa-
brikkene har i dag. Viktige sam-
arbeidspartnere har vært John 
Gunnar Johnsen og bøkene hans, 
«Gatelangs i hermetikkbyen», 
Stavanger Hermetikkmuseum 
ved Erik Rønning Bergsagel og 
saksbehandler Knut Haaland 
Grøttland.

Oversikten viser
• 23 bevarte hermetikkfabrikker
• 16 bevarte bygninger som har 

huset hermetikkfabrikker
• 5 delvis bevarte bygninger fun-

gerte som hermetikkfabrikker
• 3 piper er bevart, 2 av disse er 

vernet. Det fi nnes også mindre 
rester av tre piper

• 52 bygninger som har vært 
(eller huset) hermetikkfabrik-
ker er revet.

ble etablert av repslagermester 
Erik Tollefsen Berge fra Kristi-
ansand. Han hadde gått i lære i 
fødebyen og arbeidet 14 år som 
mester i Farsund. I 1785 bygslet 
han ei langstrakt tomt i skrånin-

gen sør for Badedammen. Der 
reiste han en banebygning som 
etter hvert ble mer enn 300 meter 
lang. Den gjorde det mulig å slå 
tauverk året rundt, uavhengig av 
vær og vind. Kjøpmann Andreas 

Området langs den tidligere reperbanen i Stavanger Øst er det bystrøket hvor man i dag får best inntrykk 
av hermetikkbyen Stavanger. Det var nettopp i øst det industrielle tyngdepunktet til næringen etter hvert 
havnet. Av begge årsaker er dette et særlig aktuelt og interessant område å ta vare på. Det er her et 
mangfold av både fabrikker, støttenæringer og sosiale funksjoner som fortsatt til dels er bevart.
Enkelte av bygningene her er nennsomt transformert, mens andre er foreslått revet eller betydelig 
omformet. Det gjelder blant annet de tidligere nevnte prosjektene Vindmøllebakken og Solland-kvartalet, 
to områder som ikke har vært vernet. Så langt det er mulig bør vi unngå en ytterligere fragmentering av 
det siste området i byen hvor sporene av hermetikkindustrien har et betydelig nærvær. 
(Sak om vern av hermetikkfabrikker).
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Arbeiderboliger fra 1867-75 og 1900.
Arbeiderboliger fra 1860 og 70-tallet. Butikk i Nedre Banegate 20 (oppført 1877) fra 1916
Boliger fra 1850-1900 (bevarte uthus i bakhager)
Arbeiderboliger hovedsakelig fra slutten av 1870-tallet, men også slutten av 1890-tallet
Sodafabrikk (1903), margarinfabrikk og såpesyderi (1883), Arbeiderkooperativet Samhold
Bedehus for Stavanger indremisjon (oppført 1892)
Stavanger Arbeidsskole for Gutter (oppført 1884)
Barnehage for arbeidere ved Imsland, J. Hermetikkfabrikk (oppført 1900)
Støttenæring: Stavanger Blikkembalasjefabrikk (oppført 1896)
Sjøhus, senere lagerhall (oppført 1847)
Støttenæring: Jaasund kassefabrikk og kasselager (oppført 1800 og 1899)

Nærmiljøanalyse

Stavanger kommune, byantikvaren, 14.09.2015
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Hermetikkfabrikk

Sjølinje  ca 1863

Omriss av revet reperbane
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L

Stavanger Reperbane
Cederberg kjøpte banen i 1835 og 
drev den til sin død i 1858. Hans 
sønn drev den videre til 1869, ikke 
rart at bedriften ble kalt Ceder-
bergbanen. Dette var lenge den 
største reperbanen i byen, med 
opptil 60 ansatte. På det meste ble 
det produsert 120.000 kilo tau-
verk i året. Omkring 1870 ble den 
oppkjøpt av et selskap som kalte 
seg Stavanger Reperbane og som 
drev virksomheten helt fram til 
1909. Gjennom mer enn hundre 
år hadde det dannet seg to gateløp 
langs den lange, rødmalte bygnin-
gen. De kjenner vi i dag som Øvre 
og Nedre Banegate.

Harald Hamre fra Stavanger 
Sjøfartsmuseum (nå MUST) i 
Storhaug bydelsavis mars 2009.

– Nasjonalt ansvar
På initiativ fra Helge Solum Larsen (uavhengig) ble det i kom-
munalstyret for byutvikling 1. oktober gjort tydeligere vedtak enn 
administrasjonen foreslo i sak om vern av hermetikkfabrikker. 
De andre uavhengige representantene Hilde Karlsen, Odd Erik 
Hansgaard og Anne Torill Stensberg Lura samt hele Høyre støt-
tet fl ertallsvedtaket som fi kk 9 stemmer. Rådmannens innstilling 
fi kk 2 stemmer (FrP).

Innhold i flertallsvedtaket
Som landets historiske herme-
tikkhovedstad har Stavanger et 
nasjonalt ansvar for å sikre kul-
turminnene fra denne perioden.  

Det skal utarbeides en tema-
plan for hermetikkfabrikker og 
tilliggende virksomheter i Sta-
vanger som skal
• inneholde plankart og forslag 

til bestemmelser for vern og 
fornyelse

• utarbeides etter modell fra 
prosjektet ”Sjøhusrekken i 
Stavanger” 

• legge føringer for fremtidig 
vern og bruk av fabrikkbyg-
ningene, spesielt i de mest 
intakte industriområdene i 
Stavanger Øst.

Litt  hermeti kkhistorie
Stavanger hadde på slutten av 
1800-tallet allerede sine inntekter 
knyttet til sjøen. De stadig økte 
forekomstene av sild på starten av 
1800-tallet førte til en betydelig 
næringsutvikling og befolknings-
økning. Men silda var lunefull, og 
dette førte til tilbakegang og kon-
kurser i 1870-årene.

Silde-epoken ble avløst av en 
ny tid, hvor seilskuter og sild for-
svant ut til fordel for ny teknologi 
og nye satsninger. Stavanger fi kk 
sine første gatelykter samtidig 
som den første hermetikkfabrik-
ken i Øvre Strandgate 38 i det 
stille startet opp med røyking av 
brisling, for så å nedlegge dem 
med olivenolje i hermetisk luk-
kede bokser. En ny og lysere tid 
var i gjære.

Hermetikkindustrien i Stavan-
ger fant seg til rette i eksisterende 
bygningsmasse, både bolighus, 
sjøhus og andre lokaler som var 
egnet, eller som kunne ombyg-
ges til formålet. Etter hvert som 
næringen virkelig skjøt fart på 
slutten av 1890-tallet, ble det byg-
get dedikerte fabrikkbygninger. 
Gamle trehus ble revet til fordel 

for moderne fabrikkbygg i mur. 
Stavanger var en av Norges stør-
ste industribyer, og i østre bydel 
vokste Norges største sammen-
hengende industriområde fram.

I dag er det gjerne de store, for-
målsbygde fabrikkbygningene fra 
starten av 1900-tallet man assosi-
erer med hermetikkbyen Stavan-
ger. Det er også disse fabrikkene 
som i hovedsak er bevart. Sporene 
etter 1800-tallets pionerindustri 
er stort sett forsvunnet.

Hermetikkbyens svane-
sang var på mange måter vars-
let allerede på 1950-tallet, og på 
1960-tallet fremsto de en gang så 
stolte fabrikker som små, urasjo-
nelle, utdaterte og uten mulighet 
til å konkurrere internasjonalt. 
Utbredelsen av kjøleskap og fry-
seboks ga folk nye måter å kon-
servere mat på. Nedgangen i her-
metikkindustrien overlapper etter 
hvert med overgangen til «oljeal-
deren». I 1982 var det tre produ-
senter av hermetisert sjømat igjen 
i Stavanger, mot 60-70 fabrikker i 
1920. Bygningene ble i liten grad 
benyttet i den etterfølgende olje-
industrien.
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I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. 
Mer informasjon om de ulike fordelene � nner du på: Coop.no
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Extra stort utvalg 
til extra lave priser
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Av storfe. 5 % fett. 400 g
Fra 87,50/kg. 1 pk 39,90

 2 70FOR

SØRLANDSCHIPS
Utvalgte varianter. 200 g
1 pk 24,90

Plukk & miks

 2 40FOR

COOP PIZZA MARGHERITA
Steinovnsbakt. Fryst. 300 g
Fra 41,67/kg. 1 stk 20,90

GILDE GRILLPØLSE
600 g. Pr pk
Pr kg 65,00

39

GILDE KJØTTPØLSE ORIGINAL
900 g. Pr pk
Pr kg 66,44

 2 25FOR5980
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COOP JUICE
Utvalgte varianter. 1,5 l

Plukk & miks

GILDE KARBONADER
720 g. Pr pk
Pr kg 78,33

5640

EPLER
Røde, gule og grønne. 
Pr kg

1990 2 35FOR

Coop Extra Lervig
Haugesundsgata 30, 4014 Stavanger, tlf. 900 24197

7-23 (8-21)
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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

 

 

NuArt 2015

– Vi er under bybrua, i Varmen, hvor vi før kunne sett 100 
skorsteinspiper, forteller Kristel Talv. 

– Arbeiderne bodde i Peders-
gata hvor de fl este hus ble bygd 
på slutten av 1800-tallet.  Tore 
Renberg har skrevet en artik-
kel om veien til helvete gjennom 
Pedersgata. Kunstneren Julien de 
Casabianca har brukt paste-up 
og klistret utskriften på veggen. 
I ett år har han tatt mobilbilder 
av kunst, printet ut i stort og limt 
opp i uterom så alle skal få se 
dem. Han ville ta bilder fra Sta-
vanger museum, men der var det 
få bilder av mennesker – mest av 
natur. Han valgte i stedet bilder 

fra Nasjonalgalleriet i Oslo – ca 
20 forskjellige. Dette motivet er 
Albertine i politilegens vente-
værelse fra 1886 malt av Chris-
tian Krogh. Krogh skrev romanen 
Albertine som ble forbudt dagen 
etter utgivelse. Boka var vel ikke 
så vovet men tok opp det vanske-
lige tema prostitusjon. Som pro-
test på forbud malte Krogh bildet 
Albertine i 2 x 3 meter – en stor 
størrelse på den tiden. Bare land-
skap ble den gang malt i så stort 
format. To år senere, i 1888, ble 
off entlig prostitusjon forbudt.

Nyåpnet Europris

eventyret om europris startet i Støperigata. Torsdag 
15. oktober var det nyåpning etter ombygging og 
modernisering. 

Butikksjef Lise Andersen og 15 
medarbeiderne inviterte til kaff e, 
kaker, rød løper og masse gode 
tilbud. – Den 1700 kvadratmeter 
store butikken er blitt mye fi nere 
og lettere å fi nne fram i. Vi er vel-
dig fornøyd og svært optimistiske 
med tanke på fortsatt vekst, sier 
Lise Andersen.

– Hva er de beste tilbudene?
– Led-TV til 799 kroner, allvær-
sjakker til 100, spylervæske til 
10 kroner, tilbud på kaff e, OMO 
Color og OMO ultra hvitt, sekk 
med toalettpapir og tørkerull til 
79,90 og mye mer.

I pressemelding fortelles at 
Europris er en butikkjede i sterk 
vekst over hele landet. Kjeden vil 

i år åpne 10 nye butikker, gjen-
nomføre 12 relokaliseringer mens 
50 butikker bygges om og moder-
niseres. Forretningene selger alt 
fra dagligvarer til jernvarer, gave-
artikler, pyntegjenstander, kjøk-
kenutstyr, tekstiler, garn, leker og 
mye annet. 

Europris-butikken i Støperiga-
ten er butikken der hele Europris-
eventyret startet. Eventyret som 
er blitt til 227 butikker og en børs-
verdi på nærmere syv milliarder. 
Mer enn 26 millioner kunder 
handlet hos Europris i 2014. Sen-
trallager og hovedkontor ligger i 
Fredrikstad.

Farzad, Andreas, Caroline og Dawit viser fram Halloween-eff ekter.

Vi vet ikke hvem han er, Bortusk Leer, som maler fargeglade monster, her i Songesands gate.
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Regnskog-
kiosken

Noe for enhver.
Vi gir deg norskprodusert kjøkken i alle prisklasser 
og i alle stilarter! Uansett hvor du befinner deg i livet, 
har vi kjøkkenet for deg – enten du foretrekker det 
moderne, tidløse eller det klassiske. STRAI.NO

ÅPNINGSTIDER:
HVERDAGER 09-16
TORSDAG 09-19
LØRDAG 10-14

STRAI KJØKKEN STAVANGER
TORGVEIEN 15 A (VIS A VIS KILDEN)
TLF: 51 53 30 40
STAVANGER@STRAI.NO

Hilde Jensen   Tlf. 907 78 911  •  hilde.jensen@kruse-smith.no  |  Espen Thunes   Tlf. 911 03 100  •  espen.thunes@kruse-smith.no
Jeanette Tunge   Tlf. 992 97 670  •  jeanette.tunge@kruse-smith.no

Ny hjørnesofa. Et flottere kjøkken. Surroundanlegg.  Nye gardiner på soverommet. 
Kul lampe i gangen. Spenstige kontormøbler. Den nyeste sengemodellen. 

Gode råd på veien. Interiørarkitekt Torun Lie med på shoppingrunden. 
Du bestemmer hva pengene går til. Når du kjøper en av leilighetene i Vannkanten.  

TENK TANKEN

DU får kr 250.000 TIL 
å HANDLE INNHOLD TIL NY BOLIG. 

VI TAr rEGNINGEN!

Leiligheter fra  59 - 252 m2   •   Priser fra kr 3.300.000 
Finn din leilighet på  www.tenkvannkanten.no

Arianna på tre år og mamma Line 
solgte lapper, kaker og kaff e til 
inntekt for Regnskogsfondet på 
nærmiljødagen i Emmaus. De 
fi kk inn 2.210 kroner!
 Arianna syntes det var veldig 
gøy med kafé og traff  mange hyg-
gelige mennesker. Line Kaarhus 
forteller også om god hjelp fra 
nabo Inger-Elin (som hadde bakt) 
og mannen (som var løpegutt og 
kaffi  ansvarlig).



Side 20 STORHAUG ByDelSAViS Nr. 5 – Oktober 2015

– Alle skal få! Men gå ett skritt 
tilbake, bålpanna er glovarm!

Det er forventningsfull stem-
ning og en herlig duft av oste-
smørbrød i lavvoen i Vitenhagen, 
som ligger like ved Storhaug 
Idrettshall og Ramsvik & Rosen-
dal kolonihage. Det er frilufts-
gruppa på 3. trinn på Nylund SFO 
som er ute på tur. Tord Hatleskog 
Nilsen har smurt et lass med sje-
ver, og Gunn Elisabeth Nilssen 
steker dem rutinert mens ungene 
lusker rundt bålpanna som sultne 
ulver.

Friluftsgruppa har eksistert i 
to år, og går på tur hver tirsdag 
og fredag. Turene går til skolens 
nærmiljø: Vardentoppen, Rams-
vigskogen, Emmaus, Storhaug-
marka og altså Vitenhagen, som 
er det beste stedet med lavvo, bål-
panne, parkbenker med tak over 
hodet og til og med toalett.

– Vi går på tur i alt slags vær, 
også i regn. Det er forresten bare 
gøy, vi kan hoppe rundt i pytter. 
Og vi slipper å gå inn for å drikke 
– det er bare å åpne munnen!, for-
teller jentene fra 3A og 3C.

– Vi har også lært oss at det er 
lov å gå på do i buskene. Bare vi 
ikke forsøpler.

Hvis (eller når) været er 
ekstremt, legger gruppen inn en 

alternativ tur, gjerne på museum. 
Gunn Elisabeth Nilssen forteller 
om en positiv gjeng på 22 unger 
som elsker turlivet, og som lærer 
stadig mer.

– De får utfolde seg fysisk og 
sosialt, de lærer praktiske gjøre-
mål og får kunnskap om naturen 
og å lage mat – ikke bare pølser. 
Også suppe, grøt og pinnebrød 
står på menyen. Vi har alltid med 
oss mat på tur.

For Gunn og Tord er det et 
poeng at elevene blir kjent med 
hverandre og ikke minst med 
nærmiljøet på Storhaug – at de 
kan fortelle om de fantasiske tur-
mulighetene bydelen tross alt har 
til de voksne der hjemme.

– Vi er flinkere enn de voksne 
til å gå på tur, sier ungene selv.

Hvor liker de best å gå på tur? 
Om dette er meningene delte. 
Julie og Helena i 3B nevner Stor-
haugmarka, for der er det en kjekk 
lekeplass og en fin mark. Og kla-
tretrær, så klart. I Vitenhagen er 
det masse boltremuligheter, man 
kan løpe rundt på plenen, klatre 
i trær og busker, finne epler, sol-
bær, stikkelsbær og rips.

Gutta har konstruert sitt eget 
”insektshus”:

– Her i insektshuset bor det 
en snegle, opptil flere skrukke-

troll, et tusenbein og en del maur. 
Maurene er arbeidsfolk og vakt-
mestere. De har mye forskjellig i 
dette huset, blant annet matlager, 
smartboard og kinohall. Det er 
leiligheter til alle dyr, forteller 
Pasha, Alistair, Are, Julian og 

Magnus, alle fra 3B, oppglødd. 
De peker ut bevisene, og det ser 
stort sett ut til å stemme!

– Lek og turglede er viktig. 
Elevenes mestringsfølelse ved å 
være ute øker merkbart, de lærer å 
kle seg etter været og takle utfor-

dringer, som å bevege seg i ulendt 
terreng, bygge hytte eller for-
berede måltider, forteller Gunn, 
som har vært med siden oppstar-
ten. Ungene forteller også om en 
annen positiv side ved turlivet:

– Det er lite krangling!

Idrett etter skolen – hver dag

Brodds FFO mer populær enn noen gang
Over 100 Storhaug-barn deltar på Brodds fotballfritids-
ordning etter skoletid – men det er ikke bare fotball 
jentene og guttene driver med.
Første torsdagen i oktober var det 
basketball, innebandy, klatring og 
fotball på programmet for delta-
kerne som går i 2.-6. klasse. Mye 
av aktiviteten på Midjord, men 
Brodd-ungene har også tilgang på 
Storhaughallen for å forsøke seg 
på andre idretter. Brodds FFO har 
nå eksistert i tre år, og aldri har så 
mange brukt tilbudet som nå.

– Det viktigste er aktivitet. 
At barna får brukt kroppen. Det 
er mye å hente fra andre idretter 
også, selv om fotball er hovedak-
tiviteten vår, sier leder av Brodds 
fritidsordning, Rune Larsen.

Han leder et trenerteam bestå-
ende av spillere på Brodds A-lag. 
Blant de ansatte er Esben Ertzeid, 
tidligere toppspiller i Bryne. Ert-
zeid er utdannet lærer, men nå til-
knyttet Brodd, sammen med Pet-
ter Olsen Haukali, Mikal Klungt-
vedt, Endre Thorvaldsen og 
Hasan Kalayci, alle med erfaring 
fra 3. divisjonsfotball og høyere.

Disse følger et treningspro-
gram i regi av Norges Fotballfor-
bunds Hallvar Thoresen, og leg-
ger til egne elementer. Teknikk, 
balanse og samspill er kanskje de 

viktigste områdene FFO-delta-
kerne trener på.

Deltakerne på FFO kan velge 
om de vil gå alt fra én gang i uken 
til hver dag etter skoletid. Barna 
hentes på skolen, får eget trenings-
utstyr og servert mat, før de går til 
trening. Telenor er hovedsponsor 
for tiltaket. Prisen for deltakelse 
er mindre enn på vanlig SFO. Det 
har gjort tilbudet populært. 108 
barn er deltakere nå i høst.

– Det er klart at deltakerne på 
FFO blir bedre i idrett og spesielt 
fotball. De får gode trenere, mange 
gode tips og råd, og bygger samti-
dig gode holdninger. Tilbudet er 
åpent for alle, også de som ikke 
spiller på lag i Brodd, sier daglig 
leder i Brodd, Øyvind Jacobsen.

Han tror etterspørselen om 
plasser vil øke enda mer når 
nytt klubbhus står klart, forhå-
pentligvis neste høst. I dag leier 
FFO plass i Midjord bydelhus for 
bespisning og lek.

– Vi er heldige som har bydels-
huset nå. I tillegg er det veldig bra 
at vi kan være innendørs i Stor-
haughallen ved dårlig vær, sier 
Jacobsen.

Gøy på FFO: Barn fra Brodds FFO var i Storhaughallen etter skoletid torsdag. De så ut til å storkose seg.  
Foto: Øyvind Jacobsen, Brodd

Friluftsgruppa på Nylund SFO 

– Lek og læring i lokalmiljøet

Heftig og begeistret: Glade tredjeklassinger sammen med lederne Gunn Elisabeth Nilssen og Tord Hatleskog Nilsen 
foran lavvoen i Vitenhagen.
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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  

Velkommen til 
Statoil Haugesundsgaten

Litt sulten?
Prøv vår hamburger

Tid for bilvask!

Velkommen til Velkommen til 
Statoil Haugesundsgaten

VELKOMMEN TIL

SUNNY FRISØR
LIKE VED NYLUND SKOLE OG PRIX

KLIPP, FARGE, STYLING M.M.

BARN  DAME  HERRE 

Mandag – fredag kl. 10.00 – 19.00
Lørdag kl. 10.00 – 18.00

Karlsminnegata 91A – www.sunnyfrisor.com – 97 59 91 14
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Emmaus-nytt

Toalettbygg og dam
Den årvåkne turgåer har nok allerede oppdaget det nye toalettbygget i emmausom-
rådet, nærmere bestemt ved enden av sletta utenfor Rosendal sykehjem. Prosjektleder 
og landskapsarkitekt Hilde Blokkum ved Park & vei i Stavanger kommune orienterer:

– Grunnen til plasseringen er at 
vi ikke ønsket et bygg nede ved 
stranda samt at vi kunne utnytte 
eksisterende VA-ledninger i dette 
området. Forklaringen på at det 
ble denne typen bygg (betalings-
toalett fra JCDecaux), er at vi 
ønsker å teste ut alternativet med 
en annen driftsløsing på grunn av 
kommunens begrensede drifts-
midler for toalettbygg. Det var 
ikke et alternativ å sette opp et 
åpent toalett tilsvarende det som 
er i Godalen, nettopp på grunn av 
at driften ville blitt for dyr.

– Reaksjonene på Facebook-siden 
til Emmaus’ venner har stort sett 
vært positive, men folk lurer på 
hva herligheten vil koste?
– Slik det fungerer i dag er det 
kontant betaling (kr. 5,-), men det 
kan endres til også å ta betaling 
med kort. Vi skal sette opp skilt 
fra stranda/turveien langs sjøen 
som viser vei til toalettet. I tillegg 
ønsker vi å henge opp bilder/kart 
eller lignende i monterne på byg-
get, og tar gjerne imot innspill på 
illustrasjoner.

Storhaug Bydelsavis har testet 
toalettet, dette er fancy greier! Alt 
er rent og pent, og hele rommet 
rengjøres etter hver bruk. Aberet 
er at det kan bli lange minutter for 
dem som venter på tur …
– Så er folk spente på dette med 
dammen ...?

– Grunnarbeidet for dammen (gra-
ving og rør) starter opp i slutten av 
oktober. Det grønne arbeidet vil 
bli tatt til våren, slik at det får best 
mulig etablering. Arbeidet med 
dammen vil derfor ha en pause i 
vinter. Når det gjelder utformin-
gen, er selve damanlegget inndelt 
i to deler, med en del dam med 
vannspeil, og en del som vi kaller 
regnbed, som vil bli fylt med vann 
ved større mengder nedbør, men 
som ellers er nokså tørr (det er 
en forsenkning med planter). Det 
er mye planter rundt dammen, og 
jeg tror det vil bli veldig flott. Sør 
for dammen vil det bli etablert et 
område med frukttrær og bærbus-
ker, forteller Blokkum.

Emmausmarka ved syke-
hjemmet brukes stadig mer. Det 
er nå vedtatt at sykehjemmet 
ikke skal utvides og at det Per 
Thorbjørnsen (V) kaller ”indre-
fileten av Emmaus”, skal forbli 
grønt som offentlig friområde. 

Folk har etterspurt søppelspann 
her?

– Vi kunne ha prioritert å sette 
opp nye spann, men på grunn 
av kutt i driftsmidlene har kom-
munen ikke råd til å tømme dem 
ofte nok. Parkseksjonen (som har 
ansvar for drift), arbeider med en 
strategi for søppelhåndtering i fri-
områder, og vi skal foreta en ny 
vurdering etter at denne er ferdig.

Nye Emmaus barne-
hage ferdig 1. juni

i august 2016 blir det full rulle i nye emmaus barnehage. 
Da er bygget klart for innrykk etter en innkjøringsperiode 
i sommermånedene.
Bydelsavisa møtte prosjektleder 
Randi Sunde i Stavanger Eien-
dom, byggeleder Vegard Rosland 
fra totalentreprenør Kruse Smith 
og virksomhetsleder Atle Peder-
sen i Emmaus Barnehage på byg-
geplassen mellom Litla Bethania 
og Emmaustunet, der grunnarbei-
dene er i full gang. De kunne for-
telle om et prosjekt som er i rute 
og stort sett har gått etter planen, 
selv om de møtte på mer fjell i 
grunnen enn antatt.

– Vi satser på tett bygg til jul, 
sier prosjektleder Randi Sunde.

– Uteområdene gjør vi ferdig 
til våren.

 Vegard Rosland har nå 10 
mann på arbeidsplassen, og tallet 
vil øke til 25 når hovedbygget skal 
reises.

– Arbeids- og riggområdet er 
trangt, men vi er godt i gang med 
forberedelsene: ringmurer og andre 
grunnarbeider som må til før tre-
konstruksjonene skal reises. I til-
legg er parkeringsplassen på nord-
siden snart ferdig, den vil ha plass 
til 24 biler, inklusive to el-biler.

 Bygget, som er tegnet av Stor-
haug-baserte BARK Arkitekter 
AS, vil romme fem avdelinger 
fordelt på to etasjer. Andreeta-
sjen blir kombinert personalrom, 
tekniske rom, lager og hems for 
avdelingene.

– Bygget er såpass langstrakt 
på grunn av tomtens utforming. 
Det blir liggende parallelt med 
husrekkene i Emmaustunet. 
Maks. høyde blir 9,0 meter, for-
teller Sunde.
I hvilken grad har andre aktører 
vært med i prosessen?
– Både fagstab i Stavanger kom-
mune og virksomhetsleder i 
Emmaus har kommet med mange 
innspill underveis. Vi har også 
hatt jevnlig dialog med beboerne 
i Emmaustunet, som har engasjert 
seg mye, forståelig nok. Mange 
av beboerne der er ved starten av 
eller midt i småbarnsfasen, så de 
er opptatt av det nye bygget av 
flere grunner. Men vi har prøvd å 
redusere ulempene for dem i byg-
gefasen så mye som mulig. Den 
mest belastende fasen går nok mot 
slutten, sier Rosland og Sunde.

– Vi ser jo at økonomien sty-
rer mye med hensyn til utforming 
inne og ute. Når det gjelder ute-
området, ønsker vi å ta vare på 
naturpreget og terrenget i øvre 

(nordre) del av området, få instal-
lert spennende lekeapparater og 
gjerne nyttevekster i stedet for 
prydvekster, sier virksomhetsle-
der Atle Pedersen.

– Det blir nok flere runder på 
dette etter hvert.
Hva skjer med Litla Bethania?
– Litla Bethania er ikke er del av 
dette prosjektet, men vil stå på 
barnehagetomten. Huset er satt i 
stand inne slik at det kan brukes 
av barnehagen eller andre orga-
nisasjoner på ettermiddags- eller 
kveldstid. Stavanger eiendom 
ønsker også å få malt huset før 
barnehagen står ferdig, sier pro-
sjektlederen.
Storhaug bydel mangler opptil 
300 barnehageplasser. Emmaus 
er en del av løsningen?
– Vi får ca. 70 plasser i det nye 
bygget, sier Pedersen.

– Det er klart at dette hjelper 
på. Når det gjelder påtrykket fra 
søkerne, går alt via Samordnet 
opptak slik at det blir mest mulig 
rettferdig. I tillegg er det klart at 
modulbyggene blir stående på 
ubestemt tid. Alt i alt blir det da 
ca. 225 plasser i Emmaus barne-
hage.

 Stavanger kommune satser på 
nærbarnehageprinsippet, det vil 
si at alle som ønsker det, skal få 
plass i en barnehage i nærmiljøet. 
Men dette er ikke alltid mulig 
å få til i praksis per i dag. Kom-
munen har plikt til å gi tilbud om 
barnehageplass til alle barn med 
barnehagerett, men plikten gjel-
der ikke å gi tilbud i den bydelen 
man ønsker.

Byggeleder Vegard Rosland vil 
benytte anledningen til å be folk 
som ferdes i området om å passe 
godt på barna, både med tanke på 
at de kan la seg friste til å klatre 
inn på byggeplassen, og på tra-
fikksituasjonen med leveranser 
og tunge kjøretøy i arbeid.

– Men vi prøver å legge leve-
ransene til tidlig på morgenen og 
dessuten alltid ha ryggevakter på 
plass når bilene kommer. Vi vil 
også holde gjerdene helt tette for å 
unngå at uvedkommende kommer 
inn på byggeplassen.

Så da er det bare å følge med – 
og glede seg.

– Samarbeidet med entrepre-
nøren går bra. Bygget vil stå fer-
dig 1. juni – det kommer til å bli et 
flott bygg, avslutter Randi Sunde.

Olympiske gleder i Emmaus

Det nye betalingstoalettet ligger ved Rosendal sykehjem, Emmausstranda og 
turveinettet.

Det virkelig krelte i det prakt-
fulle høstværet i emmaus 
lørdag 17. oktober. 
Men for en gangs skyld var det 
ikke på stranda det skjedde, men i 
det mangfoldige området innenfor 
– på den grønne marka, på sletta, 
på turstiene, på den nye lekeplas-
sen og ved Emmaustunet, der det 
var hjemmelaget kafé til inntekt 
for Regnskogsfondet. Arianna på 
3 år og mamma Line samlet inn 
2210 kroner! Det var det fjerde 
”OL i Emmaus”; løp med felles-
start (og forrektige startpistol fra 
gamle Frisinn Sportsklubb), leng-
dehopp, kulekast, sykkelløype, 
straffekonk i fotball (der Jeppe på 
7 år vant) og mye mer for rundt 
100 fantastisk glade barn i alderen 
fra 1-12 år. Etterpå var det sere-
moni med medaljer og t-skjorter 
til alle deltakere og fortsatt lek i 
området i flere timer etter avslut-
ningsseremonien. Arrangementet 
snekres bokstavelig talt sammen 
av frivillige naboer med støtte 
fra Emmaus’ venner, Storhaug 
Bydelsutvalg og Sparebanken 
Vest.
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Gratis henting av avfall 

Gå inn på hentavfall.no og bestill henting 
av hageavfall, grovavfall, farlig avfall og tøy.

VELKOMMEN TIL INTERNASJONALT MATSENTER I STØPERIGÅRDEN

YPPERLIG KJØTTDISK, FRUKT,
NYBAKT NANBRØD M.M.

FØRSTE HALAL-SERTIFISERTE
BUTIKK I ROGALAND!

Man-fre  09-21
lør  09-20
Støperigata 20
4014 Stavanger
Tlf. 91 53 58 92
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Karate for karakter og karma

Stavanger Karateklubb er en av landets eldste karate klubber. 
Klubben holder til i Bane vigs gata ved Badedammen, rett 
under bybrua, og har 250 medlemmer i alderen 5–65 år.
Klubben har et allsidig trenings-
tilbud for både mosjonister, kon-
kurranseutøvere og alle andre 
som vil trene selvforsvar.

Målsetningen i Stavanger 
Karateklubb er at alle skal tri-
ves og utvikle seg, uavhengig av 
treningsgrunnlag, ambisjoner og 
ferdigheter. På voksenpartiene 
er det veldig mange i årsklassen 
30–50 år som ser på karate som 
en svært funksjonell trenings-
form. 

Men også mange barn og unge 
er med i klubben. Bydelsavisa 
møtte Storhaug-gutten Magnus 
Berge, 8 år i disse dager, som har 
gått på karate siden nyttår. Han 
droppet fotball og speider for å 
prøve noe helt nytt.

– Det var nok fordi jeg var så 
interessert i LEGO Ninjago og 
andre ninjating. Mamma sa at 
det kanskje kunne passe at jeg 
begynte på karate, at det var det 
nærmeste vi kom ninja, forteller 
Magnus.

– Jeg kjente ingen til å begynne 
med, men nå kjenner jeg mange. 
Det er veldig kjekt. Vi lærer 
kataer. Det er forskjellige kamp-
teknikker som vi øver på.

Karate defineres som en karak-
terdannende form for selvfor-
svarsidrett, der etikette, disiplin 
og selvbeherskelse står sentralt. 
Rent praktisk handler det om å 
lære seg effektive spark-, slag- og 
blokkeringsteknikker. Men blir 
ikke Magnus fristet til å bruke 

rene Mary Magdaline Sebastian 
og Arild Karlsen som går runden 
ute på matta når nye kataøvelser 
introduseres. Senseiens komman-
doer er imidlertid ikke alltid på 
japansk.

– Dåkkår ska kjøra moped, ikkje 
motorsykkel, med håndledd ene!

Teknikker terpes, bevegelses-
mønster øves inn, ritualer følges – 
det er dette som er kataer. Og når 
øvelsen er ferdig, bukker man mot 
Sensei. Bukket i karate symboli-
serer respekt. Man bukker også 
ved inngang og utgang av dojoen. 

I det hele tatt er karate-etiketten 
svært viktig. Det handler om men-
tal trening i tillegg til den fysiske; 
selvkontroll, selvtillit og økt kon-
sentrasjon. Men det oppleves slett 
ikke som sært, og det er ingen tvil 
om at ungene liker treningen og 
det som følger med av regler og 
rutiner. Det oppleves som enkelt å 
forholde seg til.

Vår mann Magnus Berge står 
midt i rommet. Han er helt med. 
Minstemann i dojoen har selv-
kontroll og respekt – dette er en 
karate kid med kime!

Ved jernbanen i Stavanger og i Trollbygget ved Viking Stadion

- Vi vil få folk på hjul igjen!
Ved å bruke vårt sykkelverksted oppnår du to ting:

Du får kvalitetsreparert sykkelen din,
samtidig som du bidrar til at våre ansatte 

skal finne veien til en normal hverdag uten rus.

-punktert?
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karateferdighetene på kompisene 
på fritiden?

– På karaten lærer vi å forsvare 
oss, å blokkere. Det er ikke så 
mye angrep, bare hvis det en gang 
skulle bli skikkelig trøbbel. Jeg 
har lært bort et par triks til noen 
av kameratene mine.

Hver tirsdag tar han turen ned 
til Badedammen til karateklub-
bens lokaler. Denne dagen er om 
lag 30 barn og unge fra ca. 7–13 
år samlet til trening i hoved salen 
– eller dojoen, som det heter. 
Presis kl. 1730 påkaller instruk-
tør (Sensei) Egil Bokn utøvernes 
oppmerksomhet og ønsker dem 
velkommen til trening. Treningen 
starter opp med oppvarmings-
øvelser; tøying, strekking og 
koordinasjonsbevegelser. De 
unge karateutøverne er svært 
konsentrerte og følger komman-
doene etter beste evne.

Magnus er blant de yngste og 
har hvitt belte med gul stripe. De 
litt eldre og mer viderekomne 
rundt ham har gule, oransje og 
grønne belter. Fremgang i karate 
belønnes nemlig med en ny belte-
grad som man tildeles ved å bestå 
en såkalt gradering. Magnus fikk 
opprykket i sommer. Han er god 
på gradering, som han sier selv.

– Yoi, lyder det fra instruktø-
ren. Det betyr ”utgangsposisjon”. 
Ropene er en viktig del av karate, 
og gruppen responderer disipli-
nert. Ikke noe tull og tøys her. 
Når gruppen avslutter kataen, er 
det med et unisont, bestemt kiaii-
rop som gjaller i dojoen i Ban-
evigsgata.

I dag skal utøverne blant annet 
jobbe sammen to og to med en 
balanseøvelse – det gjelder å få 
hverandre ut av balanse gjennom 
en slags håndtrykksbevegelse. 
Egil leder økten med myndig 
røst, men likefullt støttende i for-
hold til sine disipler. Han får god 
hjelp av de erfarne medinstruktø-

Magnus Berge i Stavanger Karateklubb gjennomfører en perfekt kata.

Klar til dyst – på vei inn i dojoen i Banevigsgata
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier!

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

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

når du trenger elektriker
 STAVANGER Kvitsøygt 30, 4068 Stavanger, tlf. 51 85 50 31

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

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

 www.rogalandelektro.no

Alltid Åpent
Online innmelding

Ingen Bindingstid
Sirkeltrening

Styrke

Kondisjon

Frivekter

Trening som passer deg
WWW.247TRENING.NO

Bli medlem online i dag
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PROGRAM OKTOBER TIL 
DESEMBER
SCENEKUNST//SCENE 1
ONS 28. OKT DØReNe ÅPNeR 
Kl 1900 FOReSTilliNG Kl 1930 
MOLITRIX SCENEKUNST: 
BACKUP

Arr: Molitrix Scenekunst.

SCENEKUNST//SCENE 1
FRe 30. OKT DØReNe ÅPNeR 
Kl 1900 FOReSTilliNG Kl 1930 
KR 130/90/50
lØR 31. OKT DØReNe ÅPNeR Kl 
1430 FAMilieFOReSTilliNG Kl 1500 
Spitfi re Company (CZ): 
Sniper’s Lake 
Arr: Tou Scene & Spitfi re Company (CZ).

MUSIKK//MASKINHALLEN 
FReDAG 30. OKT DØReNe ÅPNeR 
Kl 2100 KONSeRT Kl 2200 KR 
140/200. AlDeRSGReNSe 18 ÅR
EAST INDIA YOUTH (UK)

Arr: Tou Scene.

SCENEKUNST// SCENE 2
ONS 04. NOV & TORS 05. NOV 
DØReNe ÅPNeR Kl 1630 
PeRFORMANCe 1700-2100 
FINDLAY//SANDSMARK: 
(RE)REMEMBER STUDY – 
STAVANGER   Arr: Tou Scene. 

MUSIKK//MASKINHALLEN 
FReDAG 06. NOV DØReNe ÅPNeR 
Kl 2100 KONSeRT Kl 2200 
AlDeRSGReNSe 18 ÅR
DANIEL KVAMMEN

Arr: Tou Scene.

FAMILIE//HELE HUSET
lØR 07. NOV Kl 1300-1600 GRATiS 
ALT FOR BARNA
SUPeRlØRDAG FOR FAMilieN i 
TiDSMASKiNeN TOU SCeNe
Takk til Storhaug Bydelsutvalg og 
inge Steenslands stiftelse for støtte.

Arr: Ostehuset AS, St. Johannes 
menighet, MUST, Ungdom & Fritid 

Storhaug og Tou Scene.

MUSIKK//MASKINHALLEN 
lØRDAG 07. NOV DØReNe ÅPNeR 
Kl 2130 KONSeRT Kl 2230 
AlDeRSGReNSe 18 ÅR
SONDRE JUSTAD

Arr: Tou Scene.

MUSIKK//MASKINHALLEN 
TORSDAG 12. NOV DØReNe 
ÅPNeR Kl 2000 KONSeRT Kl 2100 
KR 140/180- AlDeRSGReNSe 18 ÅR
FAY WILDHAGEN

Arr: Tou Scene.

BARN//LOFTET
lØR 14. NOV DØReNe ÅPNeR 
Kl 1300 WORKSHOP STARTeR 
Kl 1330-1500 KR 
VERKSTEDET FOR BARN

Arr: Tou Scene & SAK design. 

MUSIKK//MASKINHALLEN 
lØRDAG 14. NOV DØReNe ÅPNeR 
Kl 2100 KONSeRT Kl 2200 KR 
200/280- AlDeRSGReNSe 18 ÅR
TEAM ME (support: 
Wales & This Lake)

Arr: Tou Scene. 

MUSIKK//LOFTET
TORS 18. NOV DØReNe ÅPNeR 
Kl 1900 KONSeRTSTART Kl 2000 
KR 150/90- AlDeRSGReNSe 18 ÅR
DOBBELKONSERT:
PER ZANUSSI + JESSICA 
SLIGTER 

Arr: Zoid:, Ny Musikk & Tou Scene.

MUSIKK//MASKINHALLEN 
TORSDAG 19. NOV DØReNe 
ÅPNeR Kl 2000 KONSeRT Kl 2100 
KR 140/200
AlDeRSGReNSe 18 ÅR
MARIA TORESEN 
RELEASEKONSERT

Arr: Tou Scene & Maria Toresen.

MUSIKK//MASKINHALLEN 
FReDAG 20. NOV DØReNe ÅPNeR 
Kl 2100 KONSeRT Kl 2200 
AlDeRSGReNSe 18 ÅR
IZABELL 
RELEASEKONSERT

Arr: Tou Scene & Izabell.

BARN//UNGE//LOFTET
lØR 21. NOV DØReNe ÅPNeR Kl 
1330 WORKSHOP STARTeR Kl 
1400-1600 KR 50
TOU ACADEMY:
”Musicfactory” - workshop i 
elektronisk musikk for tenåringer.

Arr: Tou Scene.

FAMILIE//HELE HUSET
SØN 22. NOV Kl 1200-1700 GRATiS
JUleMARKeD   Arr: Tou Scene.

MUSIKK//MASKINHALLEN
lØR 19. DeS DØReNe ÅPNeR Kl 
1900 KONSeRT Kl 2000 
AlDeRSGReNSe 18 ÅR
JUleKiTCHeN

Arr: Kitchen Orchestra & TouScene.
FØLG MED PÅ NETTSIDEN 
VÅR FOR UTFYLLENDE 
INFORMASJON OM 
ARRANGEMENTENE OG FLERE 
ARRANGEMENTER!
CAFÈ/ BAR ER ÅPEN VED ARRAN-
GEMENT. BAREN ØST ER ÅPEN 
HVER DAG.
MULIGHET FOR Å LEIE TOU 
SCENE TIL BRYLLUP, BARNEDÅP, 
BURSDAGSFEST, KURS, 
KONFERANSER, JULEBORD 
OSV…
www.touscene.com

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

Bydelens eneste

 bakeri og

 konditori

Trenger du ny frisør?
Ramsvigtunet: TIRSDAG, TORSDAG og FREDAG
Klipp og kr 530 Permanent kr 1300-1500
føhn Striper/farge kr 500-700
Føhn/legg kr 350 Permanent/ kr 1000-1300
Herreklipp kr 300 klipp/føhn
Jeg ønsker alle aldersgrupper velkommen. Tlf. 920 82 390

Morten Hanssen

Støperigata 2, 4014 Stavanger
Telefon: 51 52 88 10 - Telefax: 51 52 88 17

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

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

sine livserfaringer, livskriser og 
mestringsstrategier med et glimt 
i øyet, så vil det være aktuelt og 
gjenkjennbart for alle, -uavhengig 
av kjønn, tro og livssyn.  

Gratis entrè. Kollekt til dek-
ning av utgifter. Bevertning etter 
foredraget. 

Velkommen til «kirken ved 
broen» onsdag 11. november kl 
19:00! 

Anne Synnøve Vegge, diakon

For tiden opplever mange stor 
økonomisk usikkerhet enten fordi 
de har mistet jobben sin eller 
at det står i fare for å miste job-
ben. Usikkerhet og endringer er 
vanskelig å takle for de fl este.  
Levekårsundersøkelsen for denne 
bydelen viser at de sosiale og øko-
nomiske forskjellene allerede er 
store i bydelen. Mange har kre-
vende hverdager. Spørsmålet er 
hva vi kan gjøre når livet ikke går 
på skinner? 

St. Johannes menighet ønsker å 
skape møteplasser for de som bor 
i bydelen vår. Vi ønsker å ta opp 
livsnære og aktuelle tema som 
mennesker som bor her kjenner 
seg igjen i, og gi gode «redska-
per» til å mestre de utfordringene 

som dukker opp i livet. 
Onsdag 11.november kl 19:00 

har vi hyret Oddvar Vignes og 
Tolli Frestad til å holde et fore-
drag kalt «Muntre menn om men-
talt mørke». De har begge opplevd 
livskriser som de taklet på ulike 
måter. De bruker sine tøff e erfa-
ringer med blant annet selvmord-
stanker, selvmordsforsøk og det å 
møte «veggen» i arbeidslivet og 
familielivet for å vise ulike mest-
ringsstrategier «med et felles mål: 
nemlig livet». Med solid glimt i 
øyet, formidlingsevne og musikk 
får duoen deg til å le, tenke, lære 
og kanskje gråte en skvett. 

Menn viser ikke alltid like stor 
interesse for slike arrangemen-
ter. Vi tror at når to menn byr på 

St. Johannesdagene
Onsdag 21. oktober kl 19: 
Historiekveld
Gunnar Roalkvam kåserer 
”Mellom Petri og 
St. Johannes”.
Sangavdeling med espen 
Hana.
inngangspenger kr 100,- 
Matservering.
i samarbeid med Storhaug 
historielag.

Fredag 23. oktober kl 19: 
Konsert
Veterankorpset til Nylund 
skolekorps og markering av 
korpsets
90 – års jubileum

Lørdag 24. oktober kl 19: 
Ungdomskveld
Konsert med Tore Pang med 
etterfølgende ungdomstreff . 
inngangspenger.

Kirken ved broen
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det skjer! – skjer det? · DET SKJER

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

For en fantastisk høst vi har! Og nå raser tiden avgårde frem til jul, så 
husk å booke dere inn kjapt hvis dere trenger bydelshuset før nyttår.  
All nødvendig informasjon fi nner dere på  www.ungistavanger.no – 

Velkommen til oss 

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

konferanser og møtevirksomhet. OBS! Kun alkoholfrie arrangementer.

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

Ønsker dere å starte opp en ny forening? Ta kontakt.

Fritid Storhaug – Midjord bydelshus
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger

Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no
Telefon - 51 50 89 97

Senterleder: Gerd Hegge – telefon 51 50 89 97
gerd.hegge@stavanger.kommune.no

Kyviksmarka Ungdomsklubb
Vi har åpent hver mandag og onsdag fra 18.30 – 21.30

og annenhver fredag 19.00 – 22.30 (partallsuker).
Følg oss på facebook: Kyviken Ungdomsklubb

Følg oss på instagram: @kyviksmarka – Vi har også snapchat: kyviken

Vi legger ut all informasjon på facebooksidene våre, så her gjelder det å 
følge med. Spørsmål? Ta kontakt!

Fritidsleder: Mari Prytz Malmanger – tel. 954 23 306
Kyviksvei 6, 4014 Stavanger

mari.prytz.malmanger@stavanger.kommune.no

MØTE MELLOM MENNESKER

Storhaug Frivilligsentral på 
Midjord bydelshus

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

Spedbarnstreff 
på Midjord bydelshus hver mandag fra kl 12.
Nystekte vafl er, frukt og kaff e.

Vi snakker norsk
med elever fra Johannes læringssenter hver torsdag klokka 10 – vil du 
være frivillig?

Sterk og stødig
styrke og balansetrening for seniorer starter opp igjen tirsdag
kl 10.30-11.30 i Storhaughallen. enkelt felles måltid etterpå.

Følge eldre?
Vi trenger fl ere som vil følge eldre som trenger en støttende arm til f eks 
lege eller tannlege.

Nye fl yktninger
kommer snart, vil du bidra?

Hjelpe en organisasjon?
Vi formidler kontakt og oppdrag til organisasjoner som Røde Kors, 
Brodd, Frelsesarmeen og div institusjoner.
Tou Scene etterlyser frivillige til arrangementet Alt for barna lørdag 5. 
november, Storhaug Rideskole ønsker dugnadshjelp til ny ridehall, Kafé 
og byttebu ved Badedammen trenger fl ere til å ta imot klær og utstyr, 
rydde, sortere m.m.
Alle uansett alder og bakgrunn er velkommen som frivillige.

Vil du høre mer?

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

Storhaug Historielag
 inviterer medlemmer og andre 

interesserte

Onsdag 21. oktober kl 19
i St. Johannes kirke

del av St Johannesdagene

Mellom Petri og 
Johannes

 ved Gunnar Roalkvam
Sang med Espen Hana

 inngang kr 100,-
 Matservering

 Alle er hjertelig velkomne.
http://storhaughistorielag.com/

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 og Åpent verksted
Tirsdag:  Rank og Glad, Spikkegruppe og bingo (partallsuke)
Onsdag: Boccia og treskjæringsgruppe
Torsdag: Rank og Glad, Åpent verksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge

Å, var jeg en sangfugl – timen som fl yr…
Mandag 2. november kl. 11.30. Frøydis lehmann akkompagnerer på 
piano og vi synger med den stemmen vi har!

Vi møtes til samsang med gode gamle, og litt nyere, «svisker», den første 
mandagen hver måned.

«Maskemyldring - spød og nest»
Tirsdag 3. november kl. 14.00. inspirasjonsrike treff  i «Stuå» den første 
tirsdagen hver måned. Ta med snakke- og strikketøyet og kom!

NYE BOKPRATEN !
en gruppe av litteraturinteresserte, som møtes til gode samtaler. 
Gjenstående tirsdager i høst: 3. november og 1. desember. Her 
leses og diskuteres både nye bøker og litteratur av litt eldre dato. 
litteraturgruppen ledes av Guro Selås liland og Gunvor irene Bjørnør; 
begge med mange års erfaring fra biblioteket.
Tirsdag 3. november inviterer de til et lite foredrag om 
Alfred Hauge. kl. 11.30 ved Inger Elisabeth Hanssen. 
Alle er hjertelig  velkomne!

Forestillingen «HALLO - HALLO» med Kompani Krapp, 
onsdag 25. november kl. 11.00.
Velkommen til en tidsreise i musikk, dans og levende bilder. en musikals 
reise gjennom fem tiår fra de glade 20-åra og til fj ernsynets inntog i 
1960. Fri entrè!

Årests kanskje hyggeligste julemarked?
28.  november kl. 10.30 – 14.30
Salg av «hjemmeprodusert» hånd- og treabeider. Nevner spesielt våre 
velkjente «Bergelandsstrømper». eksterne utstillere!

Kafè med salg av grøt og andre fristelser!

LIVSMOT I MØRKET
Tirsdag 27. oktober,

kl. 19.30 i Varden kirke
Jostein H. Sandsmark forteller 
om tiden etter Bjørkelangen-

ulykken – om sinne og 
gudskamp, fortvilelse og 

oppmuntringer, klemmer og 
latter. Han svarer også gjerne 

på spørsmål.

i januar 2014 ble Sara (13) og 
Tiril (11) påkjørt og drept under 
en tur med ponni og vogn ved 
Bjørkelangen. I boken Pass på 
liten og på stor – En historie 
om å ta vare på hverandre 

skriver Saras pappa Jostein om 
sjokket og sorgen som rammet 

familien – og om smilene og 
livsmotet som etter hvert kom 
og berget dem gjennom det 

dypeste mørket

Barnefestivalen
i år blir fredag 13. november i og
utenfor  St. Johannes menighetssenter. 
Alle barn fra 1.-4. klasse er hjertelig 
velkommen til en spennende dag med 
lek, mat, ulike verksted og fellessamlinger.
Dette er samtidig med planleggingsdagen til skolen og SFO.

erling Jensen (1956) selger sin nye roman Charles på Midjord 
bydelshus fredag 30. oktober fra klokka 15-17. -For folk som 
har vokst opp samtidig med Charles er det mye troverdig 
gjenkjenning og fortellingen er et bidrag til den lokale 
kulturhistorien, sier Gunnar Roalkvam om boka. 
Romanen handler om Charles og hans ville ungdomstid på 
Storhaug i 1960- og 1970-årene.



5° ØST 
ØSTRE BYDEL


Ønsker du å bo i kjernen av en urban og nyskapende
bydel? Da kan 5° Øst være noe for deg! Her finner du
Mathallen, Tou Scene, butikker og spisesteder i
umiddelbar nærhet.

> Størrelse: Fra 49 til 128 kvadratmeter.
> Beliggenhet: Sentralt i Stavanger, Østre bydel.
> Selveierleiligheter: Parkering i lukket anlegg.
> Innflytting: Nå og frem til sommeren 2016 

   Velkommen til visning: Mandag 26. oktober kl. 17-18.
Visningen finner sted i visningsleiligheten i
Rennesøygata 14 A. Velkommen til en hyggelig
boligprat!

Kontakt prosjektselger:
Tone Ulvik Johnsen tlf. 992 58 240

Finn din nye leilighet:
www.obos.no/5grader

Pris fra: kr. 2.940.000,-

Kollektivtransport i umiddelbar nærhet,
barnehager og skoler i nabolaget. Kort
avstand til sjø, sentrum og turområder.

Boligbytte: OBOS kan kjøpe din gamle
bolig. For mer informasjon ta kontakt
eller se prosjektets hjemmeside.

!

Prosjektselgeren representerer
OBOS Nye Hjem Rogaland AS

BOLIG
-

BYTT
E


