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GRATIS takrenner?
Bestill nytt tak av oss denne måneden! 

Bestill GRATIS
befaring i dag!

– Blokka bør ikke bygges
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– Ytterligere utbygging langs Siriskjæret mot nord-øst 
bør ikke finne sted, sier Kjersti Dybvig (Rødt) som er ny 
leder i Storhaug kommunedelsutvalg.

Forenklet illustrasjon laget av 
beboer Ronny Samlanes. Etter at 
han tok bildet er det opparbeidet 
midlertidig park på deler av 
området.

– Området og parken fortjener en 
åpen grønn lunge med utsikt til 
fjorden. Gjerne også tilrettelagt 
for bading ytterst på Siriskjær, 
sier Leif Kjetil Knudsen (Ap) som 
er nestleder.

Begge var tilstede på kommu-
nens informasjonsmøte som bl.a. 
handlet om brannstasjon, barne-
hage, skole, park og trafikk ons-
dag 22. januar. Les mer om møtet 
på side 3.

– Lokaldemokrati må bli mer 
enn fine ord, sier Dybvig. - I Ler-
vig viser historien at folks røster 
i lang tid ikke ble tilstrekkelig 
hørt og tatt hensyn til. I kommu-
nedelsutvalget ønsker vi nær kon-
takt med folk og vil lytte til dem.

– Og så må vi ha et helhet-
lig syn og se alt i sammenheng. 
Utbyggingstakten må f.eks ses i 
sammenheng med trafikkavvik-

ling, sier Knudsen. - Og familier 
må få barnehageplass i kort av-
stand fra der de bor, sier Dybvig.

Ny leder og nestleder i Storhaug kommunedelsutvalg mener det ikke bør bygges mer nordøst for den nye parken i 
Lervig.

Kunst på ventetomt
Håvard Sagen, Mari Kolbein-
son og Markus Bråten har star-
tet en endeløs kunstutstilling. Et 
byggverk er reist på ventetom-
ten ved TOU og et annet inne på 
Rogaland kunstsenter. Åpning 
skjer torsdag 13. februar kl 17 på 
vente tomten og kl 18 på Rogaland 
Kunstsenter. – Skaus er en platt-
form som både er vert og okku-
pant. Pilotprosjektet består av en 
innvielse og fire faser og varer 
fram til 10. mai, forklarer Håvard. 
– Totalt 12 forskjellige kunstnere 
vil delta, sier Mari.  – Etter hver 
fase på 3 uker blir det ny utstil-
lingsåpning. Prosjektet vil hele 
 tiden endres, sier Markus. 
Se facebook Utstilling: SKAUS.Markus Bråten, Mari Kolbeinson og Håvard Sagen. Foto Kenneth Bjerga.

Redder 180 kg i uka

Les mer om Therese DEste Thomassen og Tamara Kuklina og deres 
brennende engasjement for å redusere matsvinn på side 4.
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Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!

E-post: 
storhaug_bydelsavis@ 

outlook.com
Neste nummer av

BYDELSAVISA
20. april.

Frist for levering av 
annonser neste nummer

3. april.

Utgivelser 2020: 
20. april 

og 8. juni 

Utgiver
Storhaug bydelsutvalg

Postboks 1608, Kjelvene
4093 Stavanger

Avisstyre
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Roar Houen (V) 
Ingebeth Bergesen Himle (H) 

Ingeborg Sanner (Rødt)

Sigrid Bækholt (redaktør)
Tlf 926 56 544

Sten Solberg (design) 
Tlf 970 76 438

Annonsesalg
Margit Ulven 

annonse.storhaug@outlook.com 
Tlf 950 24 545

Distribusjon
Nylund skolekorps

v/Charlotta Vikstrøm
Tlf 984 18 296 

Trykkeri
Dalane Tidende
Opplag: 9.500

 Leder Treff 
politikerne
Den nye lederen i Stor-
haug kommunedels-
utvalg, Kjersti Dyb-
vig (Rødt) vil gjerne bli 
bedre kjent med alt som 
rører seg i bydelen. -Jeg 
treffes i bydelens nye fel-
leslokaler i Kvitsøygata 
3 fredag 6. mars, fredag 
17. april, fredag 15. mai 
og fredag 12. juni fra kl 

13.30-14.30, sier Kjersti 
Dybvig til bydelsavisa. 
-Det nye kommunedels-
utvalget vil gjerne bli in-
vitert på besøk, på arran-
gementer eller møter. Så 
langt det lar seg gjøre vil 
en eller flere av oss kom-
me. Terskelen skal være 
lav for å kontakte oss!

Vårens årlige 
ryddeaksjon
– Den årlige ryddeaksjo-
nen arrangeres i år fra 
mandag 20. til og med 
lørdag 25. april, sier ryd-
deaksjonens koordinator 
Svanhild Svihus. – Vi 
har sammen med Stor-
haug frivilligsentral flyt-
tet til Kvitsøygata 3. Inn-
gangen er fra parksiden 
ved siden av apoteket. 

Kontakt meg gjerne på 
epost: svanhild.kolnes.
svihus@stavanger.kom-
mune.no.

Federico Juàrez Perales 
(H) blir Storhaug kom-
munedelsutvalgs repre-
sentant i ryddeaksjonen.

Møte i det nye  
Storhaug kommunedelsutvalg
Kjersti Dybvig (Rødt) øn-
sket velkommen og ledet 
det første møtet i Storhaug 
kommunedelsutvalg på 
Bergeland bydelssenter 
tirsdag 21. januar. 7 av 11 
representanter i utvalget 
var helt nye. Alle tok ordet 
i løpet av møtet.

DelTa
I den åpne halvtimen presenterte 
Inge William Danielsen firmaet 
DelTa Rogaland AS, hvis vik-
tigste oppgave er at flytninger 
får arbeidstrening og praktiserer 
norsk.

Nærdemokrati i den nye 
kommunen
Demokratirådgiver Espen Fikse-
aune, fra kommunens politiske 
sekretariat, forklarte at han blant 
annet skal være budbringer mel-
lom kommune og kommunedels-
utvalg og sørge for informasjons-
flyt. Han fortalte litt om innhol-
det i saken som kommunedels-
utvalget skulle behandle – Nær-
demokrati i den nye kommunen 
– kommunedelsutvalgenes rolle 
og ansvar.

Det var ingen tilhørere tilstede 
på møtet og bydelsavisas utsend-
te fikk ikke lov til å spørre om 
noe i denne saken, selv om den 
handlet om nærdemokrati i den 
nye kommunen.

Dette forslaget fra Leif Kje-
til Knudsen (Ap) ble enstemmig 
vedtatt: Kommunedelsutvalget 
ser positivt på det vi anser som 
en økt satsing på nærdemokrati 
i Stavanger kommune, og støt-
ter derfor innstillingen vedtatt i 
reglement og foreslått driftskon-
sept.

Når det gjelder planlegging, 
mener Storhaug KU at tidlig in-
volvering er et viktig premiss 
både for utvalgets arbeid og for 
berørte innbyggere på ulike aktu-
elle områder som vist i saksfram-
legg.

Når det gjelder bindeledds-
funksjonen, har kommunedelsut-
valgene en særlig rolle å spille i 
kraft av sin lokale stedskunnskap 
og (ofte) erfaring fra ulike deler 
av kommunedelens frivillige sek-
tor, i tillegg til den formelle po-
litiske og organisatoriske tilknyt-
ningen til sentrale organ.

For å nå ut med informasjon, 
må det være god dialog med ad-
ministrasjon og kommunedirek-
tør, noe demokratirådgiverne 
kan bidra til.

Etter som Stavanger kom-
mune får erfaring med det nye 
driftskonseptet, imøteser Stor-
haug kommunedelsutvalg evalu-
eringene av de prøveordningene 
som finner sted i kommunedelene 
Rennesøy og Finnøy, f.eks. i sa-
ker om stedsnavn, gate- og vei-
navn og andre kommunale nav-
nesaker av offentlig betydning.

Grete Kvalheims (FrP) forslag ble 
også enstemmig vedtatt: Alle sa-
ker som inngår i den nye intensjo-
nen om nærdemokrati oversen-
des alltid kommunedelsutvalget i 
bydelen saken vedrører før saken 
videresendes til de respektive ut-
valgene for endelig behandling.

Områdesatsingen på Storhaug
Det nye kommunedelsutvalget 
behandlet også en omfattende sak 
om Områdesatsingen på Storhaug 
inklusiv handlingsplan for 2020. 
Kommunedelsutvalget kunne gitt 
sine kommentarer eller kommet 
med endringsforslag før saken 

i neste omgang ble behandlet og 
vedtatt av kommunalutvalget tirs-
dag 28. januar. Det er Kommunal-
utvalget som er de politiske eiere 
av områdesatsingen på Storhaug, 
forklarte prosjektleder Hanna 
Navdal Vatnaland som orienterte 
litt om saken. Storhaug kommu-
nedelsutvalg vedtok enstemmig 
å ta saken til orientering. Ingen 
hadde endringsforslag.

TV-aksjonsansvarlige
TV-aksjonsansvarlige fra Stor-
haug kommunedelsutvalg i 2020 
er Tove Kvamme Kvalevåg (Ap), 
Tone Brandtzæg (H), Katrine 
Lilleland (MDG) og Stig Fager-
land (Sp). Det vurderes å flytte 
basen fra Midjord bydelshus til 
Kvitsøygata 3, evt ha to baser. 
Dette vil kommunedelsutvalget 
ta stilling til senere.

Detaljregulering for Lervig 
brannstasjon
Etter forslag fra Leif Kjetil 
Knudsen (Ap) og Kjersti Dybvig 
(Rødt) ble det enstemmig vedtatt 
at Storhaug kommunedelsutvalg 
legger til grunn at brannstasjo-
nen nå blir realisert av bered-
skapshensyn. Storhaug kommu-
nedelsutvalg mener det er viktig 
at utførelsen får så høy kvalitet 
som mulig med tanke på tilpas-
ning til området, og at det velges 
materialer og utforming på pro-
sjektet som lar det funksjonelt og 
estetisk henge sammen med nær-
områdets øvrige bolig- og grønt-
områder på en miljømessig god 
måte.

Knudsen og Dybvig frem-
met også et oversendelsesforslag 
som følger saken: … at parken 
må sikres fritt utsyn mot sjøen, 
og at ytterligere utbygging langs 
Siriskjæret mot nord-øst derfor 

ikke bør finne sted. Dette for å 
ivareta en så god helhetlig løs-
ning som mulig, og unngå at om-
rådet blir preget av innhagninger 
og skjerming fra sjøen.

Gatebruksplan for Kongsgata
Mange av de nye lokalpolitikerne 
tok ordet i denne saken med in-
tensjon om å sikre bedre forhold 
for syklister i Kongsgata. Deler 
av vedtaket er ganske tydelig og 
lyder etter forslag fra Federico 
Juàrez Perales (H) slik: Dersom 
nåværende planer gjennomføres 
slik som de er, bes det herved om 
at kommunen tar Kongsgata ut av 
sykkelveinettet. I tillegg bes kom-
munen se på alternative sykkel-
traseer.

”Vassfast” evt 
fastlandsforbindelse til Vassøy
Stig Fagerland (Sp) ba adminis-
trasjon svare på følgende spørs-
mål: Lenge har det vært planer 
for utbygging av Vassfast. Dette 
har vært og er et krevende pro-
sjekt ettersom det har vært poli-
tisk sprikende vilje. Det hevdes 
også at det ikke er vilje blant lo-
kalbefolkningen. Hvordan er sta-
tus på prosjektet nå? Kan det la-
ges en brukerundersøkelse blant 
innbyggerne på Vassøy om hvilke 
behov de har, og om de ønsker 
prosjektet? Kan eventuelt pro-
sjektet settes sammen med Øyfast 
eller Rogfast ettersom det er for 
mye masser i det prosjektet som 
fint kan brukes på fastlandsfor-
bindelse her?

Litt av hvert
Kommunedelsutvalget valgte 
også en representant til bydelens 
årlige ryddeaksjon og vil velge 
styre til Storhaug bydelsavis i 
neste møte.

Grete Kvalheim (Frp) 
er også med i det nye Storhaug 
kommunedelsutvalg men ble 
uteglemt i teksten i forrige 
bydels avis.

Storhaug 
kommunedelsutvalg
har møte tirsdag 18. februar i 
Kvitsøygata 3. 
Kl 17 gjennomføres årsmøte for 
Storhaug frivilligsentral.
Ca kl 18 starter 
kommunedelsutvalgets ordinære 
møte med åpen halvtime.

 
De neste møtene holdes
24. mars, 28. april og 26. mai.

En 
byrom
strategi
som beskriver kvaliteter og 
byromsfunksjoner i grønt-
strukturen i Stavanger sen-
trum (inklusiv store deler av 
Storhaug) er lagt ut til høring. 
Høringsrunden startet 4. fe-
bruar. Alle kan gi sine inn-
spill. Se kommunens hjem-
meside.

Nærdemokrati
 

I Storhaug bydel kreler det med 
engasjerte og initiativrike kunst-
nere, matreddere, hobbysnekke-
re, lokalhistorikere, lokalpoliti-
kere, utbyggere og beboere i alle 
aldre og med røtter fra alle ver-
densdeler. Da er det ikke rart at 
vi også er den mest spennende 
bydelen i den nye storkommunen 
Stavanger. Initiativ og gjennom-
føringsevne gir tilhørighet til 
området vi bor og utfolder oss i.

Det nye kommunedelsutvalget 
setter seg inn i hvilken rolle kom-
munedelsutvalgene skal ha. Nytt 
er innstillingsrett og starte tidli-
gere med overordnede planer og 
ikke så mye detaljplaner.

Nye politikere lurer på hva 
som er forskjellene fra før og nå. 
Hva bestemmer egentlig det nye 
kommunedelsutvalget? Hvilke 
initiativ kan de ta som bedrer by-
delstilhørighet?
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HVA SKJER I LERVIG?

Det var stuende fullt da kommunen gjennomførte informasjonsmøte på Lervig sykehjem onsdag 22. januar.

Reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn etter 
førstegangsbehandling. 

Holder tidsplanen så blir det frist for nye innspill 
i august/september 2020. 

Kontaktinformasjon for avdeling byggeprosjekt, 
Bymiljø og utbygging 
Prosjektleder Elin Vagle Telefon: 51 50 84 58 
E-post: elin.vagle@stavanger.kommune.no

Slik er tidsplanen satt opp:
Byggeprosjektet Politisk behandling
Utvalg for miljø og utbygging – byggeprogram politisk vedtatt 19.02.20
Utvalg for oppvekst og utdanning 18.03.20
Formannskapet 19.03.20
Reguleringsplanen
Utvalg for by- og samfunnsutvikling (1. gangs behandling) 18.06.20
Vedtatt plan i kommunestyret I løpet av 2020
Anskaffelse/kontrahering Avhenger av reguleringsprosess 

og gjennomføringsmodell
Prosjektering/bygging 2021–2023

Det var stuende fullt da kommunen 
gjennomførte informasjons- og dialog-
møte på Lervig sykehjem onsdag 22. 
januar. I regi av Leidulf Skjørestad, 
direktør for bymiljø og utbygging, 
ble det på halvannen time presentert 
illustrasjoner, dokumentasjoner 
og visjoner for Lervigkvartalet, 

brannstasjonen, parken, trafikk og 
Ryfylkegata. 
 
Mange av de ansvarlige for de forskjellige 
prosjekt ble presentert, både ved 
tilstedeværelse, i egne presentasjoner og 
på skjerm. Alt som ble presentert er lagt 
ut på kommunens hjemmeside.

Lervigkvartalet
skal romme barneskole, barnehage, flerbrukshall, 
dagligvarebutikk, kontorer og bydelsfunksjoner 
og forventes å stå ferdig i 2023–2024. Nye Lervig 

skole skal ha plass til 21 klasser og 630 elever. 
Barne hagen vil få plass til 120 barn fordelt på seks 
avdelinger.

Innkjøring til parkeringskjeller blir ved siden av Lervig sykehjem nederst i Ryfylkegata mens hele kvartalet skal 
være bilfritt.

Detaljregulering for brannstasjon i Lervig er lagt ut. Frist for 
merknader er 20. februar til helene.lustrup@asplanviak.no og  
postmottak.bos@stavanger.kommune.no.

Det røde feltet er brannstasjonen, 
det grønne er parkområder. I til-
legg er det satt av et parkareal på 
1400 m² øst for brannstasjonen 
som kan bli opparbeidet i sam-
menheng med Lervig park. Da 
vil parkarealet bli totalt på ca. 16 
000 m².

Den endelige parken skal iføl-
ge planene være ferdig i 2023 
(forutsatt finansiering). Detalj-
prosjektering av hele parken 
planlegges med oppstart i 2. halv-
år 2020.

Det er ikke for sent å komme 
med innspill til hvordan den en-
delige parken skal bli. Kommu-
nen vil få på plass en samska-
pingsgruppe for deg som bor i 
nabolaget og andre interesserte. 
Vil du være med? 
Kontaktinformasjon: Avdeling 
for park og vei, Bymiljø og ut-
bygging
Landskapsarkitekt Hanne Polden 
Sæverud Telefon 51 50 75 33 
E-post: lervigparken@
stavanger.kommune.no

Viktige byggeprosjekter

Flyfoto med viktige elementer i Lervig.

Lervig brannstasjon

Oversiktskart med plangrense, Stavanger kommune.

Parkområdene
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Matreddere: 

– Vi tar vår del av klimaansvaret!

– Vi redder ca 50 kg mat 
på hver familiedag og ca 
130 kg på andre opplegg 
gjennom uka, forklarer 
Tamara Kuklina.
Siste januardag kom det klar be-
skjed fra Miljødirektoratet om at 
vi må endre matvanene våre for 
å nå nødvendige klimakutt. I Kli-
makur 2030 foreslås det å kut-
te utslippene fra norsk jordbruk 
med 5,1 millioner tonn. Meste-
parten bør skje ved endret kost-
hold og mindre matsvinn.

– Det er akkurat dette vi har 
jobba med i to år, sier Therese 
DEste Thomassen. – Vi må bå-
de spise mye mer plantemat og 
ta seriøse grep i matsvinnproble-
matikken. Valgene må prege vår 
hverdag. Vi er mer enn klar til 
å inspirere barn og ungdom - og 
foreldrene deres - til å ta klima-
vennlige valg.

– Når en appelsin er råtten 
kastes hele nettet, forklarer Ta-
mara Kuklina til barna. Tamara 
har tidligere på dagen vært på 
Coop Mega Brueland og fått kas-

ser med mat som egentlig skulle 
kastes.

Familiedager på Dokken
Hver onsdag ettermiddag til slut-
ten av mars arrangerer Fra Hage 
til Mage familiedager på Dokken 
i Badedammen. De inviterer barn 
i følge med voksne til å være med 
å redde mat. De studerer maten 
som skal reddes, spiser litt og set-
ter så i gang med å sylte, fermen-
tere, tørke, fryse og koke. Det er 
ulikt opplegg fra gang til gang alt 
etter hvilke matvarer som reddes.

Familiedagene er gratis og 
Therese og Tamara har et sterkt 
ønske om at barna fra Dokkens 
nærmeste boområder også skal 
bli med. Deltakelse krever regis-
trering fordi det er begrenset an-
tall plasser.

– Dette får vi til takket være 
støtte fra bydelens nærmiljøtil-
skudd. Takk også til Coop Mega 
som gir oss overskuddsmat. Vi 
vil svært gjerne inngå avtaler og-
så med butikker på Storhaug for 
å formidle videre til barnehager 
og skoler eller sette disse i kon-

takt med hverandre, sier Therese. 
– Vi får forresten brød fra Jakobs.

– Vi reiser rundt til skoler og 
barnehager i hele Rogaland med 
oppleggene våre. Det er bare å ta 
kontakt. I tillegg har vi en stor 
kurskalender som det går an å be-
nytte seg av.

Fra Hage til Mage eies av The-
rese DEste Thomassen og Tama-
ra Kuklina - sosiale entreprenør 
med et brennende engasjement 
for å redusere matsvinn, fremme 
kunnskap om sunn mat og påvir-
ke oss alle til å ta gode valg.

Taket kommer!

– Nytt tak er bestilt og vil komme 
på plass i løpet av våren/somme-
ren, opplyser parkforvalter Anne 
Grethe Marthinsen. Dampveival-
sen ble sertifisert som Stavanger 
kommunes første dampveivals i 
1911. I desember 1954 ble damp-
veivalsen plassert på lekeplassen 

på Kjelvene. Den ble flott restau-
rert og plassert på Kjelvene igjen 
i 2016. Og nå kommer altså også 
taket på plass.

Storhaug historielag har stått 
på for denne saken og fikk bl.a. 
nærmiljøtilskudd til støtte for 
nytt tak.

Bildet er fra en kald vinterdag i februar 2016. Avdelingen Flintene fra 
Steinhagen barnehage stilte opp til fotografering.

Nyeste Storhaug 
snekkerforening!

– Vi fikk tilgang til flotte lokaler i Dokken i Badedammen for noen dager siden, fortel-
ler Jan Erik Sundstrøm og Siv Anett Forus begeistret. – Nå setter vi gang og starter 
Storhaug snekkerforening! Se etter oss på facebook. 

– Tidligere har vi hjulpet folk 
med så forskjellige ting som 
hytte interiør, gelender og fugle-
hus. Vi er ikke snekkere, men 
veldig snekreinteresserte, sier Siv 
Anett. – Nå vil vi sammen skape 
et sted for alle som trenger et sted 
å snekre, høvle og sage. Drøm-
mestedet for alle som mangler en 
snekkerbod, et kjellerrom eller 
en garasje. Her kan vi lage stedet 
sammen, sier Jan Erik. 

Hvem ønsker dere kontakt 
med? 
–Dette er muligheten til å være 
med å forme stedet fra begynnel-
sen av. Kanskje noen har sponpla-
ter eller 2 x 4 toms bjelker å avse? 
I nærheten bor det sikkert mange 
pensjonister som kan litt av hvert. 
Kanskje noen som vil være med å 
bygge en vegg, arbeidsbenker og 
hyller? Jeg har gjærsag, bordsag, 
stikksager, båndsag og trefres og 

nå også et felles sted å ha utstyret, 
sier Jan Erik. 

– Vi kan åpne stedet allerede 
i mars hvis flere vil være med nå 
i starten. Vi ser for oss at folk vil 
komme hit for å reparere kommo-
den eller benken, lage listverk, 
snekre hagekasser og fuglekas-
ser. Kanskje får vi i gang felles 
kurs? Og et gratishjørne med ma-
terialrester?

Barneverntjenesten 
Hele kommunens barnevern-
tjeneste har flyttet til Herme-
tikkgata 5 (tidligere Hesby-
gata 5) på Kjelvene. 

 Handelshøyskolen BI har 
flyttet nordvestover og har ny 
adresse Byfjordparken 17.

Matreddere i kø for å vaske hender. Therese DEste Thomassen og Tamara Kuklina viser dagens varefangst.

 – Vi presset fersk juice av gulrøtter, appelsin og epler – det var utrolig 
populært, sier Tamara Kuklina. – Vi laga også smuldrepai med epler og 
fylte kokte grønnsaker på glass.



ROGALAND 
GARTNERSERVICE AS

Tlf.: 95 400 700  •  post@gartnerservice.as

Vi utfører både store og små oppdrag, 
kontakt oss for GRATIS befaring 

og et uforpliktende tilbud

Planlegg neste sesong 
allerede nå - la oss hjelpe 

deg med det du vil ha gjort 
i hagen!

 
Book en gratis befaring allerede i dag!

Ring oss 
allerede 

i dag! 
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Hageselskap i Fremad med familien Knudsen ca år 1900.

Fremad er et merkelig navn på en gård, men navnet ek-
sisterte allerede da gården første gang ble skyldsatt 28. 
august 1850. Det meste av markene på Storhaug var på 
den tid del av Frue Prestegård sin eiendom. I 1850 ble 10 
eiendommer solgt ut, muligens for å finansiere byggin-
gen av Frue kirke, Hetlandskirken, som ble innviet i 1854. 

Mange eiere 
Gården Fremad har hatt mange 
eiere. Først Bernt Tønnesen. Etter 
14 år solgte han gården til Torsten 
Egeskog og i 1877 kjøpte Erik og 
Tønnes Gilje gården. Dette var to 
brødre som var sønner på nabo-
gården i sør, Svingen. I november 
1898 ble eiendommen igjen solgt, 
da fra Karl Alfsen til brødrene 
Knud og Johannes M. Knudsen. 
Knud Knudsen var handelsmann, 
mens Johannes var bøkker og 
sen ere fabrikkeier. 

Johannes M. Knudsen etabler-
te flere hermetikkfabrikker under 
navnet Viking Sardine Factories. 
En fabrikk lå i Banegata, en an-
nen i Nymansveien 140. Det som 
senere ble Vestlandske Spikerfa-
brikk. 

Gårdshus fikk sveitserstil 
Knud og Johannes M. Knudsen 
kjøpte gården Fremad for 15.800 
kroner. Med i salget fulgte hus, 
uthus og løe samt 1 hest, 5 kyr og 
14 høns og i tillegg kjerrer både 
med og uten hjul. 

Etter noen år, rundt 1906, for-
andret eiendommen helt utseen-
de, fra å være et lite gårdsbruk, 
ble ytterveggene bygd på, taket 
hevet og en ny sidefløy bygd opp. 

Huset framsto som en flott sveit-
serbygning. 

Fant historien i veggene 
Bydelsavisa besøkte nåværende 
eier, Rolv H. Stokka, i Lysefjord-
gata 92. Han forteller entusiastisk 
om gårdens og husets historie. Da 
Rolv startet rehabiliteringen av 
huset i 2017, fant han deler av den 
eldste historien igjen i veggene. 
Han fant gammelt laftetømmer i 
nedre vegger og maskintømmer 
over dette. 

I familiens eie fra 1924 
– Min familie bodde på 40 m² i 
2. etasje, og besteforeldrene mine 
bodde nede, forteller Rolv. – Far-
far, frisørmester Halfdan Pe-
dersen, kjøpte eiendommen av 
Knudsen i 1924 for 20.000 kro-
ner. Farfar var tilflytter fra Bodø 
og startet frisørsalong først i 
Kirke gata, så i Hospitalgata og til 
sist Centrum Frisørsalong i Ber-
gjelandsgata 13. 

Bare marker, ikke gater 
– Da jeg vokste opp på femtital-
let var det ikke gater rundt huset, 
bare marker. Eiendommen var 
stor, med både frukttrær og bær-
busker. Jeg husker at vi hadde så 

mye frukt, at vi leverte til butikk-
ene i nærheten som solgte videre 
til kunder. Gatene rundt Fremad 
kom først i 1958 (innerste delen 
av Lysefjordgata og Buegata). 
Deler av eiendommen ble ekspro-
priert for å få plass til gatene. En 
del av eiendommen ble liggende 
på andre siden av Buegata. Her 
bygde far, Rudolf Pedersen, nytt 
hus, forteller Rolv. 

Overtok i 1985
– Jeg overtok Fremad i 1985. Ti 
år tidligere hadde huset for tred-
je gang endret utseende. Denne 
gang til store vindusflater, helt 
ulikt sveitserboligen på 20-tallet 
og funkis-stilen på 50-tallet. 

Så valgte du å føre huset tilbake 
til epoken rundt 1910? 
– Ja, og det var en lang prosess 
foran det valget. I 2005 hadde 
jeg byantikvaren på besøk. Hun 
anbefalte meg å ta kontakt med 
arkitekt og gi huset en moderne 
fasade. Huset har forandret seg 
etter trendene i tiden, og du kan 
med fordel videreføre den tren-
den, sa hun. 

Valgte tilbakeføring til 1924 
– Jeg har hele tiden følt at histo-
rien ligger i veggene og at husets 
egen historie ikke må glemmes. 
Beslutningen om hvordan reha-
biliteringen skulle gjennomføres, 

ble tatt under en middag. Jeg la-
get en skisse på en serviett. Huset 
skulle få et utseende som var til-
nærmet lik som da farfar overtok 
huset i 1924. 

Det meste ble skiftet 
Nå står huset ferdig og framstår 
som nesten helt nytt. Både tak, 
ytter- og innervegger er rettet 
opp. Huset er isolert på både ut-
siden og innsiden. Det elektriske 
anlegget er skiftet ut. Det samme 
er vann og avløp. – Jeg var heldig 
og kom i kontakt med et kompe-
tent byggefirma fra Jæren, Jensen 
og Håland AS. Selv fikk jeg være 
med som hjelpemann. Og når jeg 
har en sønn som har laget all vin-
dusomramming og alle hjørne-
bord, så ble prosjektet overkom-
melig i pris, forklarer Rolv. 

Kopierte vindu fra Haukeligata 
– Vindusomrammingen har jo 
sin egen historie, for den ble hen-
tet inn som en direkte kopi av 
et originalvindu fra mors barn-
domshjem i Haukeligata fra 1918. 

Gjennomtenkt interiør 
– Jeg har valgt å bare ha gamle 
møbler i den eldste delen av huset. 
Salonggruppen stod her da jeg var 
liten. Spisestuen er også gammel 
og kommer opprinnelig fra Bjoa. 
Det store skapet er fra mors barn-
domshjem. I denne eldste delen er 
det taklamper og lampetter. 

Moderne i tilbygget 
I tilbygget fra 1910 er det mer 
moderne med stressless, TV, mu-
sikkanlegg og med spotter i taket. 

– Jeg har tilrettelagt grunnar-
beidet i tilbygget slik at hvis jeg 
skulle få problemer med å gå i 
trapper, så kan rommet på en en-
kel måte deles i to og den innerste 
delen gjøres om til soverom. 

Gode råd til andre? 
Det er mange på Storhaug som 
rehabiliterer huset sitt. Har du 
noen råd å komme med? 
– Jeg valgte å ikke bare gjøre små 
arbeider for å løse prekære pro-
blem. Min anbefaling er at grun-
dige forberedelser, dyktige fag-
folk og helhetlige løsninger uten 
tvil gir det beste resultat.

Gården Fremad 

Nyrestaurert og tilbakeført til ca 1924. Rolv H. Stokka i forgrunnen

Vinduene er en direkte kopi 
av et originalvindu fra mors 
barndomshjem i Haukeligata fra 
1918.

Slik så huset ut i 1960.

Salonggruppen har stått i huset fra 30-tallet
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50
00

KYLLINGKJØTTDEIG OG KJØTTKAKEDEIG
Solvinge og Nordfjord, 2X400 g 62,50 pr. kg

59
00

PR. KG

SVINEKOTELETTER
M/skalk, Gilde, 59,00 pr. kg

39
00

HJERTEFISKEKAKER
Fiskeriet, 700 g, 55,71 pr. kg

59
00

OKSE YTREFILET OG ENTRECOTE
200-250 g, 59,00 pr. pk, før 79,00 pr. pk

39
00

EGG 18-PK
Prior, fra frittgående høner, 18-pk 39,00 pr. pk

Gjelder  Rogaland og Etne i Sunhordaland til og med  16.02.2020 - Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.
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Byggetrinn 3 på Tou 
Nytt vinyltrykkeri! Arbeidsfolk og produksjon dominerer 
Tou for tiden. Fasadene skal pusses, sparkles og males 
i rødfargen som Tou er kjent for. Vinduer skal skiftes. 
Ølhallene får helårsbruk. Innvendige flater blir renovert 
og heisen blir byttet. 

Tou har gjennom de siste 6 årene 
vært gjennom flere omfattende 
byggeprosesser med både oppfø-
ring av nybygg og renovering av 
eksisterende bygningsmasse. 

I disse byggeprosjektene har 
blant annet kunstnerfelleskapet 
Tou Atelierhuset kommet på plass 
og huser over 30 billedkunstnere 
og kunsthåndverkere. 

Fellesverkstedet Tou Trykk 
har flyttet opp fra Nytorget og 
etablert seg som et av de mest 
unike grafiske verkstedene i Eu-
ropa. 

Prøvesalen Speilet i samme 
bygg har blitt et sentralt møte-
punkt for regionens dansere og 
huser samtidig flere regionale, 
nasjonale og internasjonale utø-
vere i residenser. 

Musikkscenen Maskinhallen 
ble gjenåpnet i slutten av 2018 et-
ter en betydelig oppgradering av 
den tekniske fasiliteringen og ut-
videlse av publikumskapasitet. 

Tou er nå inne i det som heter 
byggetrinn tre. Denne byggepro-
sessen har mange prosjekter som 
går parallelt, eller som overlapper 
hverandre. Her er Tous egen opp-
summering av hva som skal skje: 

Ølhallene 
I Ølhallene legges det nytt gulv 
med fjernvarme, ny ventilasjon 
og bedre infrastruktur på strøm 
og lys. Dette gjør at området kan 
brukes gjennom hele året. Alt ar-
beidet skal være ferdigstilt i løpet 
av april.

Hovedhuset 
Scene 1, Scene 2 og bar er i ho-
vedhuset. Her har arbeidet kom-
met godt i gang. Veggen mellom 
Scene 1 og Vinduet skal fjernes. 
Nytt gulv, ventilasjon og strøm er 
med på å løfte den kunstneriske 
fasiliteringen betydelig. Alt ar-

beidet skal være ferdigstilt til juli 
2020. 

Loftet 
På Loftet i 3. etg utbedres inn-
gangspartiet med foajé og bedre 
toalettfasiliteter som flyttes ut 
fra selve Loftet der de står i dag. 
Gulvet skal etterisoleres, ny ven-
tilasjon kommer på plass og ba-
ren flyttes til andre siden av loka-
let. Arbeidet starter i august og er 
ferdigstilt i slutten av oktober. 

Utenomhusplan 
Arkitektene er i gang med plan-
legging av nytt uteområde med 
grøntareal, park og sitteplasser. 
Dette arbeidet starter i oktober 
2020 og ferdigstilles i april/mai 
2021. 

Fasade 
Hele fasaden skal pusses, spar-
kles og males i den ikoniske rød-
fargen Tou er kjent for. Dette ar-
beidet er med på å gi bygget et 
helhetlig eksteriør, og pågår pa-
rallelt under hele byggeprosjek-
tet. Tou vil derfor være preget av 
stilaser hele året. Ferdigstillingen 
her vil være vår/sommer 2020. 

T-Time: 
I disse dager åpnes den første 
industri-linja ved T-Time vinyl 
plant, den første på huset siden 
70-tallet. T-Time er en bedrift 
Tou har startet sammen med gode 
samarbeidspartnere som kan vi-
nyl og trykkeri. T-Time vil være 
et godt supplement til musikkde-
len av Tou. 

Vinbaren: 
Samlokalisert med T-Time åpner 
Tou også en ny vinbar med egen 
sommelier. Den skal ha funksjon 
på dagtid som resepsjon for leie-
takere, publikum og turister som 
kan ha spørsmål. 

Lytterom: 
Tou åpner også et eget lytterom 
vegg i vegg med T-Time i sam-
arbeid med Norsk lydinstitutt og 
Elektrokompaniet. Dette rommet 
vil være mulig å leie på daglig 
basis hvis man ønsker lytteopp-
levelser av høy kvalitet eller som 
rent event-sted. 

Mat: 
I løpet av høsten åpner Fortou ny 
restaurant i den gamle SI-bygget 
(Stavanger Installasjon). Der vil 
det også opprettes en helt ny take- 
away filial. 

Vil du vite mer om hva som 
foregår på Tou i det daglige så får 
du vite det på facebook eller In-
sta.

Hentet fra TOUs hjemmeside

Ifølge kommunens hjemmeside 
skal arbeidene ferdigstilles de-
sember 2020 med en kostnads-
ramme på kr 61 millioner.

Fasadene skal pusses, sparkles og males i rødfargen som Tou er kjent for og vil derfor være påkledd stilaser med 
grønn netting i lang tid.

T-Time Vinyl Plant er et helt nytt trykkeri som produserer vinyl av høy kvalitet. Besøksindustrien vil bli tilbudt 
kaffe, te og vin av ypperste klasse i den tilhørende vinbaren.

Arbeidsfolk og produksjon dominerer Tou for tiden. Omfattende rehabilitering utvendig og innvendig.
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Søndag 19. april gjentar vi suksessen med popup- loppemarked 
rundt omkring i hele Stavanger, Sandnes og Sola.  

Tøm boden, rydd i skapet, ønsk våren velkommen og bli med på 
garasjesalg. 

Du trenger ikke ha garasje for å bli med! 
 Sett opp et bord i hagen eller langs fortauet.  

Slå deg sammen med naboen, så blir det ekstra sosialt!

REGISTRÉR DIN “GARASJE” PÅ  
ÅPENGARASJE.NO

Arrangementet er  t i l rettelagt av Sola kommune,  Sandnes kommune og Stavanger kommune. 

HAR DU NOE DU 
IKKE TRENGER 

LENGER? 
19. APRIL KL. 12-16
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Bergeland bydelssenter 
Et aktivitetssenter i Storhaug bydel. Et møtested med mange  
tilbud om kurs og aktiviteter. 

Bergeland bydelssenter ligger i 
bygningene til den gamle Het-
landsgården, som fra gammelt av 
omfattet hele Storhaughalvøya. I 
1974 kom huset igjen i eie av Sta-
vanger by og har fungert som et 
bydelssenter siden mai 1980.

Hagen er nesten i mål! 
– Endelig er vi nesten i mål med 
utformingen av hagen. Dette er 
resultatet av et godt samarbeid 
med DelTa Rogaland og Inge 
William Danielsen. DelTa bi-
drar til at flytninger får arbeids-
trening og praktisering av norsk, 
forklarer Eldbjoerg Bonner Hay 
på Bergeland bydelssenter. – Vi 
ble umiddelbart interesserte i 
konseptet og ikke mindre impo-
nerte da vi så arbeidet de utfør-
te i Vitenhagen. Vi trengte faglig 
og profesjonell hjelp til å fullføre 
hagen. De var helt i startfasen og 
trengte konkrete prosjekter, samt 
en arena for å utvikle et parallelt 
matkonsept som skal drives av 
kvinner med flyktningbakgrunn. 

Kvinnene har ansvaret for al-
le aspektene fra utvikling av me-
nyer, innkjøp, bestillinger, pro-
motering og naturligvis selve 
matlagingen. Til gjengjeld får de 
tilgang på lokalene våre, en vinn-
vinn situasjon for begge parter, 
sier Eldbjørg. 

– Stavanger kommune Park & 
Vei har vært så sjenerøse og gitt 
oss tilgang på alt vi måtte trenge 
av brostein til å kante bed, samt 
bygge en nydelig mur som slan-
ger seg gjennom hagen. 

DelTas arbeid startet rett før 
jul. De støpte en ringmur som 
er fundamentet til drivhuset som 
kommer i midten av februar. Til 
slutt skal de fylle i stein og stein-
støv i gangstiene rundt bedene. 

Når starter årets sesong? 
– Timingen er perfekt og hvis alt 
går etter planen er vi klare til å 
begynne å så i slutten av februar, 
sier Eldbjørg. – Vi er så imponert 
over hvor dyktige og fort frem-
over det går. 

Vi har også vært så heldige og 
fått en gruppe fra Johannes Læ-
ringssenter som skal få arbeids-
trening gjennom hagearbeid. Det 
er enda tidlig i sesongen, men 
fremdeles mye som skal klargjø-
res. Bedene skal solles for stein 
og fylles med tang og tare, møkk 
og kompost. Noen av deltagerne 
har tidligere jobbet som bønder 
og har gode kunnskaper om dyr-
king.

Redesign av gamle glassvaser
Senteret har både eget snekker-
verksted og eget rom for glass-
kunst. I mars starter nye kurs i 
glasskunst med Anne Vinnes, bl 
a redesign av gamle glassvaser. 

Den store klesbyttedagen
Arrangeres lørdag 28. mars. Ta 
med 7 rene, hele plagg og så kan 
du finne 7 nye til deg selv.

Mer om Bergeland bydelssenter 
finner du på side 19.

Et av mange kurstilbud er å lage sin egen kniv med slire, skaft og blad. Instruktører er Bjarte Ravndal og Geir 
Fuglestad. Nytt kurs begynner etter påske.

Inghild Bastiansen bodde i Jelsagata 2 fra midten av 50-tallet til slutten 
av 70-tallet. Hun bodde sammen med mannen - Harry Bastiansen – som 
var tilsynsmann på Hetland kirkegård, og to sønner. Inghild jobbet selv på 
prestekontoret som var i samme bygg, og som kirketjener i Hetland kirke. 
Hun var svært kreativ og laget bl.a. dette teppet som har motiv fra Jelsagata 
2 slik det så ut når hun bodde der.

Mohammad Alibrahim, Jamal Nadim, Yusofkhan Minawal og Mirand Prifti 
i full gang med å bygge steinkanter og gruslegge gangveiene som slynger 
seg mellom de opphøyde bedene.

Siba Alhaji og 
Jeliana Tahlsh 
fra Syria står 
for det gode 
lunsjtilbudet 
om 
formiddagen 
og middag om 
ettermiddagen. 
De er med i 
DelTa som 
holder til på 
Dokken ved 
Badedammen 
og ønsker seg 
flere oppdrag i 
bydelen.

Du kan også lære møbeltapetsering. Stoppe og trekke 
om din egen stol. Kurslærer er Aase Sitter.

Hver onsdag fra kl 16-18 kan du spise god og variert middag med kaffe og 
dessert til svært  rimelige priser på det hyggelige bydelssenteret. Tom Ole 
Homme  fortalte at de havna der litt tilfeldig fordi de så reklamen utenfor 
og bor rett i nærheten.

Den gamle godstolen blir så god som ny. Nye kurs 
starter i mars.
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AUT. RØRLEGGERFORRETNING
Verksgata 14B, 4013 Stavanger (Fiskepiren like ved Narvesen )

Telefon 51 89 30 81/Birger 930 41 901/Torild 930 41 902/Atle 930 41 903

Din elektriker:

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

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

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM

DIN LOKALE BLIKKENSLAGER

Vi utfører alt innen tradisjonelt blikkenslagerarbeid

Pipetekking  takhatter  beslag  takrenner  sveising

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

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

SKOMAKEREN FRA MADLA

Kongsgaten 40 - sentrum - Tlf 51 59 11 01

SØK OM NÆRMILJØTILSKUD
Områdesatsingen på Storhaug har delt ut tilskudd til små og store tiltak som 
for eksempel festivaler, nabolagshager, mikrobibliotek, gjeste bud, lekeplasser, 
julearrange menter, tennis og forteller forestillinger. Nå er det nye muligheter! 

Hva kan det gis tilskudd til? 
Fysiske, sosiale og miljø messige tiltak som støtter opp om de tre satsingsområdene; 
Inkludering ved tidlig innsats, Gode bo- og nærmiljø, og Sosialt entreprenørskap –  
nye veier til arbeid og velferd. 

Formålet med midlene er å bidra til: 
 z Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske 
aktiviteter. 
 zØkt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og 
organisasjoner, næringsliv og andre aktører. 
 z Lokalt engasjementet og dugnadsinnsats. 

Tiltakene skal bidra til å utjevne sosial ulikhet. Initiativ i Badedammen og Bergeland 
levekårssoner vil bli prioritert. 

Hvem kan søke? 
Beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre  
som ønsker å bidra i områdesatsingen. 

Søknadsfrist  
2020: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november

Spørsmål om tilskudd kan rettes til Hanne Navdal Vatnaland på e-post:  
Hanne.Navdal.Vatnaland@stavanger.kommune.no eller telefon: 915 32 045

For mer info se:  
https://www.stavanger.kommune.no/om-stavanger-kommune/ 
bydeler-i-stavanger/storhaug-bydel/narmiljotilskudd-for-storhaug/

SAMSANG
i

ST. JOHANNES
16. mars 2020 kl 19:00

Ny ALLSANG kveld i
St. Johannes 

menighetssenteret
med utenlandske viser 

og folkeviser,
kjente populære ballader 

fra forskjellige land,
kristne sanger og salmer.

Utvalget er som du forstår 
bredt og variert!

Om du liker å synge 
sammen med andre 

er dette et godt sted å gjøre 
nettopp det!
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El. Anlegg Rehabilitering
Boliger Nybygg
Næringsbygg Service
Alarm Forhåndspris/Anbud 
Besøk vår lampebutikk  godt tilbud
Tlf. 51 89 31 10  Vakttlf. 930 14 641 epost: r-rune@frisurf.no

Pedersgt. 2

Body & Soul Therapies
Velkommen til oss! Body & Soul Therapies 

har et bredt tilbud innen massasje, hudpleie, manikyr, 
pedikyr, kroppsbehandlinger, vipper og bryn, gavekort.

Pedersgata 32C - Stavanger - 405 78 016
beautyspamassasje.no

Mandag - Fredag: 10.00-18.00 
Lørdag: 10.00-17.00

Velkommen til Pedersgata og Nytorget

Pedersgata for ca 100 år siden. Pedersgata 7-13 på venstre side.  Statsarkivet i Stavanger, 
Anders Bærheim, B_4_58a.

Kommunalstyret for byutvikling vedtok 
enstemmig på sitt møte 30. august i fjor 
å ikke omgjøre tidligere vedtak omkring 
byggeprosjektet som følge av klager fra 

naboer i Pedersgata 7 og 19 og Nedre 
Dalgate 16. Klagene er også behandlet 
hos fylkesmannen. Nå settes arbeidet i 
gang.

Bak gjerdet skal det komme nytt bygg. Se illustrasjonen.

Pedersgata 7-13 eies av Anders Ohm med flere. Det skal bli til sammen 17 leiligheter og to næringslokaler. Anders Ohm, som er daglig leder i Pedersgata Utvikling AS, forteller at de begynner å 
bygge i februar og håper at det blir ferdig før sommeren 2021. Det vil bli noen endringer i fasader på illustrasjonen som vises, sier Ohm.
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Lokale Storhaug-bøker 
fra Piren Forlag

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

Et levd
rockeliv

Øyvind Ellingsen

Boken om Stavangers beste musikere selges her!

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

kr 250

Bøkene får du kjøpt på

EN FORTIET HISTORIE
Tjemsland-gruppa, en kommunistisk motstands gruppe som virket i 

 Stavanger-distriktet under okkupasjonen. Kjernen i gruppa besto av unge 
menn som tok den største risiko i kampen for Norges frihet.

Kr. 250,-.

Kjærligheten kan tåle alt,
bare ikke å bli oversett 

Pårørendesenteret arrangerer parkurs 14. og  
15. mars for dere som vil styrke parforholdet,  
og bli mer bevisst deres rolle som pårørende.

For info og påmelding, se PårørendeStavanger.no

tlf. 90 90 48 48  :  Pårørendesenteret.no

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

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

Byvandring i 
Pedersgata
Storhaug Historielag arrangerer 
byvandring i Pedersgata. Fram-
møte er på Nytorget onsdag 13. 
mai kl 19. Gunnar Roalkvam 
forteller om gatas historie. Paal 
Kloster forteller om nye planer 
bl.a. for Nytorget. Anders Ohm, 
som eier flere eiendommer, for-
teller om sine planer.

Temamøte om 
Pedersgata 
Øvre Blåsenborg beboerforening 
får en orientering fra Pedersgata 
Utvikling AS på sitt temamøte 
i.f.m. årsmøte søndag 16. februar 
på Bergeland bydelssenter.

Spis for 100
førte til enda mer folk på Nytor-
get og i matgata fra 3.-9. februar. 
Italo, Maggis Munchies, Hekkan 
Burger, Shahi Kitchen, Zouq og 
Yips serverte alle et måltid for kr 
100.
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– Formålet med planen er å be-
vare boligområdets småhus-
karakter, og gi rammer for even-
tuell fornyelse av bebyggelsen, 
sier von der Lippe. – Områdets 
arkitektoniske og miljømess-
ige kvaliteter skal opprettholdes 
og styrkes gjennom planen, og 
gangforbindelser til skoler og fri-
område skal forbedres.

Mange innspill
Første planforslag var på høring 
våren 2019, og vekket stort enga-
sjement blant beboerne. – Man-
ge var enige i hovedgrepene om 
å bevare områdets karakter og 
vektlegge friområde, turveger og 
lekearealer, sier von der Lippe.

– De fleste innvendingene 
har omhandlet to konkrete tra-
fikkforhold i nordre del av plan-
om rådet. Planen er justert for å 
imøte komme merknadene, og i 

nytt planforslag er eksisterende 
situasjon sterkere vektlagt. Ver-
ken hage arealene i Hjelmelands-
gata eller gangtraséen ved Vest-
vigveien er nå berørt av den nye 
reguleringen.

Økt trafikksikkerhet
I forbindelse med utskifting av 
vann- og avløpsledningene, vil 
flere av trafikksikkerhetstiltak-
ene opparbeides allerede i 2020. 
-Hjelmelandsgata får fortau, og 
indre del av Kristine Berges vei 
blir gatetun for opphold, lek og 
trygg ferdsel. Etterhvert blir for-
tau i Dalaneveien også opparbei-
det, og innsnevring i Godalsveien 
sikrer tryggere overgang til leke-
plassen, opplyser von der Lippe.

Bevaringsverdig bebyggelse
De fineste og best bevarte delom-
rådene på Varden er regulert til 

bevaring i planforslaget. Det vil 
si at bebyggelsen ikke kan rives, 
og at fasadene skal ha samme ut-
forming som opprinnelig. Det er 
området rundt Hjelmelandsgatas 
sørligste ende som er det største 
av disse områdene. Kommune-
planen for kulturminner har al-
lerede pekt ut dette som et miljø 
med høy kulturhistorisk verdi.

Å verne områdene på Varden 
som er foreslått i denne planen 
vil bidra til å gjøre utvalget 
av vernet bebyggelse innenfor 
Trehusbyen mer dekkende og 
representativt.
Byantikvar Hanne Windsholt

Reguleringsplanen legges fram 
til sluttbehandling i løpet av vå-
ren. Følg med på www.stavanger.
kommune.no/varden.

Området rundt Hjelmelandsgatas sørligste ende er utpekt som bevaringsverdig bebyggelse.

Gangforbindelser: Fortauene henger sammen med forsterket nett-
verk av turveger, snarveier og møtepunkter. Ny turvegforbindelse sør-
over sikrer gjennomgang mot hovedturvegnettet langs sjøen.

Forslaget gir også muligheter for at Varden barnehage kan utvides fra 4 til 6 avdelinger i en 
bydel som i dag mangler ca. 250 barnehageplasser.

Ny reguleringsplan Varden

– Den nye regulerings planen for Varden er straks klar til sluttbehandling, opplyser 
arkitekt Kristin von der Lippe fra avdeling for byutvikling i Stavanger kommune.  
Saken skal behandles i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Deretter går den videre til 
kommunestyret dersom flertallet stemmer for.

Hjelmelandsgata får fortau, og indre del av Kristine Berges vei blir gatetun for opphold, lek 
og trygg ferdsel.
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Helsehuset

Hvordan mestre 
helseutfordringer?
PÅ TIRSDAGER FÅR DU VITE MER!

Kostholdstiltak ved  
irritabel tarmsyndrom

VITE MER OM

Hvordan du senker  
blodtrykket

VITE MER OM

Hvordan du mestrer
panikkanfall

VITE MER OM

Hvordan du mestrer  
hverdagsstress

VITE MER OM

Hvordan du reduserer 
risikoen for diabetes type 2

VITE MER OM

Veier til god psykisk helse

Veier til bedre søvn

Hvordan du mestrer nye
muskel- og skjelettplager

Veier til avspenning

Hvordan du mestrer 
livskriser

VITE MER OM

VITE MER OM

VITE MER OM

VITE MER OM

VITE MER OM

Når: Tirsdager 15-16
Hvor: Helsehuset (Badehusgata 37)

• Undervisning om ulike tema innenfor  
 fysisk og psykisk helse
•  Råd og verktøy
•  Gratis
•  Ingen påmelding

Helsehuset skal støtte innbyggerne i 
Stavanger kommune i å ta bedre vare på 
egen helse. Hver tirsdag arrangerer vi 
åpne Vite mer om-foredrag for deg som 
ønsker råd om hvordan du kan mestre 
ulike helseutfordringer.

10 foredrag med ulike tema.
Noen som passer for deg?

Datoer for foredragene  
finner du på vår hjemmeside: 
www.stavanger.kommune.no/vitemerom
 
og facebook:  
Helsehuset Stavanger
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Når folk fra Stokka om søndagen tok en ”rundtur” med 
bussen, sa foreldrene at de, for Guds skyld, ikke måtte finne 
på å gå av bussen på Midjord!
Jeg ville ikke ha klart meg som 
tjuv. Grunn: Jeg ville ikke ha 
klart å holde kontantbeholdnin-
gen oppe på et akseptabelt nivå. 
Vi ville ha sultet, familien og jeg.

Jeg hadde en enorm respekt 
for de svarte uniformene til poli-
tiet da jeg var liten unge, der inne 
i Nymansveien. Vi kalte politi-
mennene for ”Beddoen” - ja, og 
dengang var det ingen kvinnelige 
beddoer, bare mannlige.

Majå
Og bilen de brukte når de skulle 
hanke inn fulle folk - og forbryte-
re, men slike så vi aldri, ved selv-
syn - den het ”Majå”. Vi mente 
helt bestemt at, havnet du på inn-
sida av ”Majå”, da var du ferdig 
som menneske. Du ville forsvin-
ne inn i beddoens mørke kamre, 
og der ville dine dager ende.

Nøst
Eple-, pære- og plommenøst ble 
dengang regnet som en forbrytel-
se, som medførte dødsstraff. Dét 
trodde iallfall jeg. Dengang ring-
te folk til politiet, om de ble ut-
satt for plyndring av frukthagene 
sine. Dersom det i perioder fore-
gikk en slik utstrakt plyndring, 
så sto det i Aftenbladet.

Siden nøsting medførte døds-
straff, var jeg rimelig redd når jeg 

og kameratene mine var på frukt-
ran. Jeg tilbød meg alltid å være 
vakt, for da ville jeg få tid til å 
rømme, dersom beddoen meldte 
sin ankomst.

Jeg ville selvfølgelig ikke få 
anledning til å varsle kameratene 
mine, de som ristet trærne tom-
me for frukt der inne i hagene. 
Men - en engelsk regle, som jeg 
ikke kunne dengang, men som 
har fulgt meg gjennom hele livet 
siden - lyder slik: ”Every man for 
himself”! Det er en jækla god re-
gel.

Noen ganger - tro det eller ei - 
rykket beddoen ut til en og annen 
eplehage. Da la jeg på sprang, og 
kom hjem som et stille og veldig 
snilt barn. Jeg sa jeg var sjuk, og 
gjemte meg under dyna til jeg 
sluttet å skjelve over hele krop-
pen.

Krim-beddoen
Til kameratene, som faktisk bare 
hadde fått en formaning av bed-
doen, for deretter å bli kjørt hjem, 
sa jeg at politimennene hadde tatt 
meg med ned i kjelleren på sta-
sjonen, og der hadde jeg blitt ut-
satt for den verste tortur en kun-
ne tenke seg.

Men jeg hadde holdt tett. Ikke 
et navn hadde kommet fra meg! 
Da en av guttane kom til å nev-

ne at beddoen ikke engang hadde 
spurt om navnene, sa jeg at jeg var 
blitt tatt av ”krim-beddoen”, ikke 
av ”eple-politiet”. Banna bein!

Tjuvtriks
Vi stjal metall og flasker. Metal-
let kom stort sett fra tomme her-
metikkbokser, og de la vi steiner 
inni, før vi banket dem til me-
tallklumper med en hammer. De 
veide mer da, hos Bø’en i Ryfyl-
kegata.

Han må ha ledd inni seg, den 
samme skraphandler Bø, når vi 
forsøkte oss på slike tjuvtriks. 
For han var ingen dumming, 
Bø’en. Tvert i mot, han var en 
meget snill mann, skraphandler 
Bø. Det ble jeg klar over i vok-
sen alder.

Dro ut kobbernaglene
En og annen gang gikk det over 
styr. Vi oppdaget en fin tresnekke 
på Sørnesstranden, engang. Tro-
lig var den satt på land for repa-
rasjon, Ikke vet jeg. Men vi dro 
iallfall alle kobbernaglene ut av 
skroget, i den klare hensikt å sel-
ge dem til skraphandler Bø.

Da meldte han oss. Vi hadde 
gått for langt den gangen, og hver 
og en av foreldrene våre fikk be-
søk av noen ganske morske bed-
doer. Og rullebladene var ikke 
lenger helt rene. Jeg ble så skremt 
den gangen at jeg helt sluttet å 
stjele. Tror jeg...

Aimeren og Åslaen
A propos navn. Vi kalte ikke ka-
meratene våre ved fornavn på 
Midjord. Heller ikke ved kalle-
navn. Nei, vi sa Hålaen, Mydla-

en, Brandalen, Figveden, Åslaen, 
Wathnen (også kalt Aimeren), og 
så videre.

Yngste sønn til Thorbjørn-
sen, Børge Inge, kalte vi ”Pro-
fessoren”, for han kunne alt, han. 
Mens vi andre var nokså dumme. 
Iallfall inntil en viss alder. Jeg 
- som et eksempel på dét - fikk 
ikke vettet på plass før i trettiårs-
alderen. Dét er seint, det.

Vel, siden i livet har jeg fun-
net det helt naturlig å bruke et-
ternavn på folk utenfor den næ-
re slekta. Fornavnet bruker jeg 
stort sett bare når jeg bevisst går 
inn for å fornærme folk. Og det 
er ikke ofte. Ja, nesten aldri. Jeg 
kan jo få juling, da. Og juling li-
ker jeg lite.

Gatene var vår verden
Vi var rastløse og fulle av ulevd 
liv, vi ungene av vår generasjon. 
Vi burde ha blitt spart for barne-
hage og skole. Vi fant oss aldri til 
rette der.

Nei, det var gatene som var 
vår verden. Og Sørnesskogen, 

Bergesen-eiendommen, Breivik, 
Ramsvik og Strømvik. Og Hille-
vågsvatnet.

Hver søndag tok vi bussen ut 
til snuplassen i Gosen. Der sto 
det noen og tredve trær, befolket 
av ekorn. Der spiste vi den med-
brakte nistematen, og så tok vi 
neste buss tilbake til Midjord. Da 
hadde vi vært ”på landet”.

Etter slike utflukter undret vi 
oss alltid over at vi ikke så unger. 
På Midjord krøp ungene nærmest 
rundt beina på de voksne. Unge-
ne på Midjord var like reelle som 
arbeidsløshet utenfor mussa- og 
brislingsesongen.

Men de var der, ungene på - 
for eksempel - Våland, også. Det 
har jeg forstått siden, etter at jeg 
fikk kolleger og andre bekjente 
fra andre deler av byen. Men som 
han fortalte, han kollegaen fra 
Stokka:

Når de om søndagen tok en 
”rundtur” med bussen, sa forel-
drene at de, for Guds skyld, ikke 
måtte finne på å gå av bussen på 
Midjord!

Leiv Amund Håland 

Beddoen

Leiv Amund Håland ble født i Nymansveiens siste hus i 
slutten av juli i 1942. Han har skrevet mange historier om 
opplevelser i sine barne- og ungdomsår på Midjord.
 Leiv Amund var steward til sjøs og servitør på land. Tok 
artium som 30-åring og siden biokjemistudier.   
 Han var journalist i Stavanger Aftenblad fra 1979 til han 
pensjonerte seg i 2004 og har siden vekslet bosted mellom 
Frankrike og Øvre Dalgate 2. 
 Hans første bok «Midjordgutt med utferdstrang» utgis i 
mars. Boka blir presentert av forfatter og Gunnar Roalkvam 
på Bergeland Bydelssenter tirsdag 17. mars i regi av 
historielaget.

Ståle Ådland har tegnet 35 nye tegninger til Hålands bok. Denne tegningen viser Midjordunger som har vært på nøst 
og flykter fra beddoen (i krysset Egersundsgata og  Nymansveien). Boka utgis på Piren forlag.
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Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
hentavfall.no

Har du noe du  
vil bli kvitt? 

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  
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5 mandager i mars i SFO-tid arrangerer 
St. Johannes og Varden menigheter  
KFO (Kirkens fritidsordning) for  
2.-4. klasse. Sted: Varden kirke, 
ungdomssenteret.
Mat, bibelfortellinger, kjekke aktiviteter  
og leker.
Sjekk hjemmesidene våre for mer info:  
www.johannes-menighet.no og www.varden.menighet.no.

Vil du bli med å løse mysterier  
i kirken?
Tårnagenthelg for 3. klassinger  
i St. Johannes kirke,  
lørdag 15. og søndag 16. februar.
Sjekk hjemmesidene våre for mer info:  
www.johannes-menighet.no 

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

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

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

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

besTemT deg for å 
gjøre noe med badet?

Den årlige vårbasaren 
på Alders Hvile holdes 

torsdag 12. mars kl. 17.00
Det blir gratis bevertning. 

Hjertelig velkommen!

Varden cafe som holder 
til i ungdomssenteret i 
Varden kirke serverer  
middag hver onsdag 
fra kl 17 til kl 18.30  
til utgangen av mars 
(unntatt i skoleferier). 
Middag med påfølgende 
kaffe og noe godt til serveres 
for kr 30. Rabatt for barn 
og barnefamilier. Ingen 
påmelding er påkrevd. Vi 
håper at mange ønsker å 
benytte denne anledningen 
til å bli kjent med folk 
i bydelen. I vår blir det 
servering 12.2, 19.2, 4.3, 11,3, 
18.3, 25.3 og 1.4. 
Hjertelig velkommen!

Musikk i St. Johannes kirke 
Fredag 13. mars kl 19: Konsert Tortusa Breistein 2019
Tortusa er aliaset til elektronisk musiker/komponist/produsent 
John Derek Bishop fra Stavanger. Han er nylig utnevnt til årets 
Stavangerkunstner av Stavanger kommune. 
Inge W. Breistein er saksofonist/komponist fra Bergen. Sammen 
ga de ut albumet Mind Vessel på Jazzland Recordings i 2018. 
Konserten er en del av en kirketurne som skal filmes som en del 
av prosjektet.
Arrangør St. Johannes menighet i samarbeid med Ny musikk 
Stavanger og støttet av Norsk kulturråd, Stavanger kommune og 
Stavanger kirkelige fellesråd. Inngang kr. 50.

Søndag 29. mars kl. 18:  
Forestilling: En dag i Guds tid
St. Johannes-sangerne og konfirmanter med solister og musikere
Edgar Hansen, dirigent
Forestillingen er satt sammen av sanger, salmer og tekster med 
drama. Sentralt står «Vinden er stille», en suite over folketoner ar-
rangert av Henning Sommerro.
Sett med Guds øyne er det slik: «For han er dagen tusen år, og tu-
sen år ein sommardag». Inngang kr. 50 pr. voksen.

Tirsdag 7. april kl. 19: Pasjonskonsert
Elin Aase, mezzosopran 
Stavanger barokk 
Det blir mye fin instrumentalmusikk og solomottetter med tema 
fra påsken av blant andre den italienske nonnen Isabella Leonar-
da som var født i 1620
Inngang kr. 100. Edgar Hansen, kantor

Vårens loppemarked i St Johannes
skjer lørdag 7. mars. Dørene åpnes kl 10. Auksjon kl 11. Lopper 
kan leveres til menighetssenteret i kontortiden frem til 6. mars. 
Dessverre må vi si nei-takk til hvitevarer, TV-er, senger og tunge 
møbler.

Loppekomiteen i St Johannes
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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: storhaug_bydelsavis@outlook.com

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

FASTE AKTIVITETER
Mandag: Trim, Glasskunst og Åpent snekkerverksted
Tirsdag:  Rank og Glad, Bingo (partallsuke) 
Torsdag:  Rank og Glad, Åpent snekkerverksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge.

KURS:
Glasskunst og redesign av gamle glassvaser:  
Anne Vinnes er vår flinke instruktør og underviser. 5 tirsdager på dagtid 
og/eller 5 torsdagskvelder i flott glasskunst. Tirsdager kl 10.30 – 13.30  
Start 24. mars . Torsdager kl 17.30 – 20.30 Start 26. mars
Pris for kurs er kr 1250 + materiell. Påmelding til  
Bergeland Bydelssenter Mob: 948 22 653
Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl 09.15 – 10.15
Lærer: Ida Robberstad. Kr 1500,- for klippekort med 15 ganger.
Treskjæringskurs - onsdag kl 09.30 – 13.30 Start høsten 2020
Lærer: Jostein Tvedt. 8 ganger kr 1500,- + materiell
Malekurs på torsdag kl.10.00 – 13.00. Start 30. januar
Lærer: Kjersti Haga. 10 ganger kr 1700,- + materiell
Møbeltapetseringskurs: Trekk om din slitne favorittstol.
Kursene går over en helg fredag til søndag- og koster kr. 3000,-  
(+ utstyr) Kurslærer Aase Sitter fra «Bevares». Kursene går fra 6. - 8. mars 
og fra 20. - 22, mars. Ta kontakt for mer informasjon.

Nyhet: Knivlagingskurs! Lag din egen kniv med slire, skaft og blad. 
Kurs 4 tirsdagskvelder fra kl 17 – 21. Det første kurset er i gang og fullt, 
men over påske begynner vi på igjen. Instruktører er Bjarte Ravndal og 
Geir Fuglestad. Kontakt Bergeland Bydelssenter ved interesse. 

ONSDAGSMIDDAG fra kl 16 - 18! 
Kvinner fra Syria serverer spennende mat fra sitt hjemland. Få en 
eksotisk matopplevelse til en rimelig penge. Du slipper å lage middag 
selv og bidrar til at kvinnene får arbeidstrening og praktisert språk. 

Den store klesbyttedagen lørdag 28 mars fra kl 11 – 14. Ta med 7 rene, 
hele plagg som du ikke lenger bruker og som andre kan ha glede av. Så 
kan du finne 7 nye til deg selv. 

Opparbeiding av «hagen» er godt i gang. Har du grønne fingre og 
savner jord, bed, planter og alle slags vekster? Kom og bli med i hagen 
hos oss! Vi er her mellom 9 og 15 fra mandag til torsdag.

Kurs i lefsebaking, kakepynting, kortlaging, ulike maleteknikker og 
annet settes opp ved interesse!

Nye arrangement annonseres fortløpende på Facebook.

Midjord Bydelshus
Vi leier ut lokaler til fødselsdager, 
konfirmasjoner, sammenkomster, 
konferanser og møtevirksomhet 
m.m. OBS! Kun alkoholfrie 
arrangementer og IKKE ungdomsbursdager etter fylte 15 år. Er dere en 
ideell forening/lag som trenger lokaler til aktivitet? 
Ønsker dere å starte opp en ny forening? Ta kontakt.

Fritid Storhaug – Midjord bydelshus
Nordre Ramsvigvei 1 - 4015 Stavanger. Telefon 51 50 89 96 

Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no
Senterleder direkte: Gerd Hegge – telefon 51 50 89 97 

gerd.hegge@stavanger.kommune.no

Følg vår Facebookside: Midjord bydelshus og sjekk 
www.ungistavanger.no for mer info om huset og utleie. Her finner du 

kalenderen og husets elektroniske bookingskjema.

Kyviksmarka Ungdomsklubb
Godt nyttår! Våren begynner å komme og vi flytter klubben fra 

Kyviksmarka til Kvitsøygata 3. Hvor ungdommene trives kjempe masse. 
Vi vil også endre åpningsdager til mandag, torsdag og 2.hver fredag.  

Følg oss på våre nettsider.

Vi har åpent hver mandag og TORSDAG fra 18.30-21.30 
(Kyviksmarka) og annenhver fredag 19.00-22.30 (oddetallsuker; 

Kvitsøygata 3).

Klubben er åpen for alle ungdommer mellom 13 og 18 år og er 
selvfølgelig rusfritt.

Juniorklubb: 
Åpent hver torsdag 14.00-16.00 Juniorklubb (Kvitsøygata 3).

Facebook: Kyviken Ungdomsklubb/Fritidsleder Kyviken og Storhaug 
Junior. Instagram: kyviken_ungdomsklubb og storhaug_junior. 

Snapchat: kyviken

Følg oss på våre sosiale medier og få med dere alt som skjer.

Spørsmål? Ta kontakt! Fritidsleder: Zeynep B. Gulcan Katranci 
Tlf. 459 73 845/51 50 80 66 Kyviks vei 6, 4014 Stavanger 

 zeynep.bedia.gulcan@stavanger.kommune.no

Storhaug 
Historielag
inviterer, medlemmer  
og andre interresserte  
til Bergeland bydelssenter:

Tirsdag 17. mars kl 19.00 
Bergeland Bydelssenter: 
Leif Amund Håland med Gunnar 
Roalkvam presenterer boka: 
«Midjordgutt med 
utferdstrang» av Leif Amund 
Håland. Signert bok kan kjøpes!
Onsdag 13. mai kl. 19.00 
Byvandring i Pedersgata. 
Frammøte på Nytorget. 
Gunnar Roalkvam forteller om 
historikken, Paal Kloster om 
nye planer, bl.a. for Nytorget 
og Anders Ohm, som eier flere 
eiendommer, forteller om sine 
planer.
Onsdag 10. juni kl 19.00 
Bergeland Bydelssenter: 
Jan Magne Arntsen forteller 
om «Krigens vinnere – 
fredens tapere». Hvordan gikk 
det med de etterlatte etter 
«Tjemslandgruppa», med de 
som overlevde, krigsheltene, 
landssvikerne, motstandsfolk 
og kommunister knyttet til 
Storhaug bydel?
Vel møtt! 
Ønsker du å bli medlem i 
Storhaug Historielag?  
Ta kontakt med Torhild 
Halvorsen telefon: 988 70 036.

MØTE MELLOM MENNESKER

Vinterferie i Kvitsøygata 3
Mandag 24. februar: Lunsj for alle kl 11 – 12: 

Vi dekker langbord og serverer lunsj

Hobbyrom for den kreative: Kom og lag bursdagskort eller 
annet. Vi stiller med materialer.

Tirsdag 25. februar: Flam Norge inviterer til aktivitetsdag for 
hele familien med hip-hop, lek og spill fra kl 11 - 15.30.

Vietnamesiske vårruller med ulike tilbehør serveres 
så langt det rekker.

Torsdag 27. februar: Utvidet Juniorklubb for barn på Storhaug 
(5. – 7. klasse) kl 12 - 16. Lunsj for alle kl 12 - 13

Fredag 28. februar: Ungdomsklubb kl 19 - 22.30

Storhaug 
Skolekorps deltar på 
Søndagsåpne garasjer
Storhaug skolekorps gjentar 
suksessen fra i fjor og åpner 
skolegården og gymsalen.
Hvorfor ikke legge 
søndagsturen innom 
Storhaug skole søndag  
19. april mellom klokken  
12 og 16?
Her får du mulighet til å 
gjøre et brukt kupp og slå av 
en prat. Det blir åpen kafé og 
underholdning fra korpset.
All inntekt går til det feiende 
flotte skolekorpset vårt. 
Vel møtt!

MØTE MELLOM MENNESKER
Storhaug frivilligsentral

Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe

Vil du gjøre en frivillig innsats så er det utrolig mye

forskjellig du kan bidra med!

Les mer på vår facebookside Storhaug frivilligsentral,
sjekk vår hjemmeside storhaugbydel.frivilligsentral.no

eller sjekk oppdrag på fellessiden frivillig.no

Stikk innom, ta kontakt på tlf 90 71 39 92
eller på e-post hege.benedicte.blom@stavanger.kommune.no

Vi er i Kvitsøygata 3 (inngang fra parksiden ved apoteket).

Barselgrupper Storhaug
Sentrum helsestasjon starter nå barselgrupper for nybakte 

storhaugforeldre i Kvitsøygata 3. Det er grupper med jordmor, 
helsesykepleier og fysioterapeut. 

Foreldre fra bydelen har bedt om lokale barselgrupper og ikke 
sammensetting av grupper med for store geografiske områder.

Og sånn blir det nå!




