
Nr. 2 – April/Mai 2019 – 31. ÅRGANG

Nytt tak?
Ring oss!

Tlf:
51 52 43 00

E-post:
salg@byggmester-bob.no

Ullandhaugveien 25 
4019 Stavanger

– Tre beboergrupper går sammen og ønsker velkommen 
til folkemøte om utbyggingen i Paradis onsdag 10. april 
på Bergeland bydelssenter, sier Benjamin Hickethier. 

– Bak prosjektet står Bane Nor 
Eiendom, Kjell Inge Røkke og 
Alfred Ydstebø (Base Property). 
Skal noen få mennesker få be
stemme over en helt ny bydel? Vi 
vil ikke ha en kontorørken i Para
dis, sier Odd Kjeldaas. 

– Vi er innbyggere som ønsker 
å bidra til bærekraftig og langsik
tig utvikling av hele byen. Vi me
ner det er viktig at området bin
der bydelene Våland, Hillevåg og 
Storhaug sammen. Det som byg
ges her vil sette preg på store de
ler av byen vår. Vi ønsker at nye 
bygg skal ta hensyn til det histo
riske og naturlige bylandskapet. 
Arbeidsplasser er selvfølgelig 

viktig! Men det er også gode boli
ger for alle, rekreasjon, møteplas
ser, barnehager og skole, sier Hic
kethier. 

– På møtet vil arkitektfors
lagene bli presentert og forklart 
av en uavhengig arkitekt. Vi åp
ner for debatt og skal si noe om 
hvordan folk kan engasjere seg. 
Vi vil gjerne ha mange flere med 
i den videre prosessen, sier Kjel
daas.
Gruppene står også bak 
facebooksidene  
Nei til høyblokker i Paradis 
og Byutvikling Stavanger, og 
er organisert i Byverksted 
Stavanger.

Folkemøte om ”Paradis”

Bli med på et  
løft i nabolaget!
– Bli med på den årlige ryddeaksjonen i Storhaug bydel! Flere tusen 
storhaugbeboere samler hver vår inn tonnevis med søppel fra gater og 
offentlige uteareal, sier Leif Kjetil Knudsen (Ap) fra Storhaug bydelsutvalg.

– Jeg har vært på befaring i bydelen sammen 
med Eli Nessa fra Urban Sjøfront og koor
dinator for ryddeaksjonen. Mange områder 
er kraftig forbedret de siste årene og hel
hetsinntrykket i bydelen er svært bra. Men 
innimellom fint opparbeida parker og nye 
byggeprosjekter, fins det både private og 
kommunalt eide områder som framstår som 
uryddige og forsøplet. Det finnes tomter 
som bare ligger der til forfalls eller venter 
på avklaring om framtidig bruk, som skjem

mes av halvhjerta inngjerdinger, rot, forfall 
og opp hoping av søppel, paller, vindblåste 
byggerester og til og med hvitevarer.

Knudsen tok saken opp på møte i Stor
haug bydelsutvalg tirsdag 2. april. Et en
stemmig bydelsutvalg vil i år spesielt opp
fordre alle grunneiere, enten det er kommu
nen eller private utbyggingsselskaper, til å 
saumfare egne områder som kunne løftet 
nabolaget om de ble rydda.

Mer om ryddeaksjonen side 11, 12 og 13
– Beboerdeltakelsen imponerer meg, sier Leif Kjetil Knudsen. Årets ryddeaksjon går av 
stabelen i uka etter påske fra onsdag 24. t.o.m. lørdag 27. april.

-Vi mener det er viktig at området binder bydelene Våland, Hillevåg og Storhaug sammen, sier representanter fra tre 
forskjellige beboergrupper.
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Tips oss!
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og store nyheter!
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storhaug_bydelsavis@ 

outlook.com
Neste nummer av

BYDELSAVISA
3. juni.
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Utgiver
Storhaug bydelsutvalg
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Avisstyre
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Roar Houen (V) 
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Ingeborg Sanner (Rødt)

Sigrid Bækholt (redaktør)
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Sten Solberg (design) 
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Distribusjon
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Trykkeri
Dalane Tidende
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Storhaug bydelsutvalg 
har møter 
Tirsdag 7. mai 
Tirsdag 4. juni 

Bevare deler av Bergeland med godt 
bomiljø og trafikksikkerhet
Kommunalstyret for byutvikling vedtok i februar å legge 
reguleringsplan 2685 del av Bergeland, ut på høring med 
uttalefrist 5. april. Formålet er å sikre og videreutvikle 
det verneverdige kulturmiljøet og tilrettelegge for bedre 
trafikksikkerhet og et godt bomiljø. 

De lokale politikerne i Storhaug 
bydelsutvalg var svært begeistret 
for innholdet da de behandlet sa
ken i sitt møte 2. april.

Hovedgrepet
er å legge hensynssone bevaring 
med tilhørende bestemmelser på 
kvartalene. Den beste måten å 
verne eksisterende boligmiljø, er 
imidlertid gjennom å øke trivselen 
blant beboerne. Derfor har regule
ringen som intensjon å legge til 
rette for et forbedret bomiljø, ved 
å legge rammer for en oppgrade-
ring av de offentlige arealene i 
parken og gatene. Trafikkarealene 
skal fordeles, og opparbeides, slik 
at det er tydelig at de myke trafi-
kantgruppene prioriteres i flere 
av gatene. Slik vil også trafikksik
kerheten bedres.

Hele planområdet sikres bevart 
med fellesbestemmelsen:
Den kulturhistorisk verdifulle be-
byggelsen skal bevares og områ-
dets særpregede miljø skal sikres 
og videreutvikles. Dette gjelder 
kvartalsstruktur, gateløp, bak-
gårder og uthus, gårdsrom, og 
terrassehager. Eventuell ny be-
byggelse skal tilpasses områdets 
kulturhistoriske verdifulle bebyg-
gelse og områdets særpregede 
miljø.
Det legges ned forbud mot opp
deling til flere boenheter for å sik
re at det opprettholdes et spenn 
i leilighetsstørrelser. Dette kan 
blant annet føre til at flere bar
nefamilier kan velge å bosette 
seg her, og det kan hindre tren
den med økende antall enheter for 
korttidsleie.

Kirkebakken, Privatgata, Stub-
ben og Kongsteinssmauet får alle 
reguleringsformålet gatetun, slik 
at det kan bygges videre på kvali

tetene som gjør dem til attraktive 
gaterom for uteopphold.

Enveisretting og ingen kant-
parkering anses som viktige grep 
for å bedre trafikksikkerheten og 
styrke Hetlandsgatas rolle som 
hovedgangtrasé mellom Storhaug 
og sentrum.

Verksted på Samshuset
Reguleringssaken inneholder om
fattende beskrivelser, detaljer og 
dokumentasjon som kan leses i 
sin helhet på kommunens hjem
meside. Et av vedleggene til sa
ken heter Verksted på Samshuset 
og innholdet er slik:

 I høringen kom det få innspill 
fra beboere, og vi så derfor beho
vet for andre måter å involvere 
dem i planarbeidet. Beboere og 
andre interesserte som jobber el
ler ferdes i området ble i slutten 
av november invitert til verksted 
i Samshuset i Erichstrups gate 21, 
som er kommunens nye hus for 
samskaping og innbyggerdialog.

 Byplanleggere og Byantikvar 
var tilstede for å svare på spørs
mål og ta imot innspill. Vi ville 
gjerne høre deres meninger om 
bomiljøet, gaterommene og be
byggelsen. Behov for parkerings
plasser, bedre gang og sykkel
forbindelser var også viktig å få 
kartlagt.

 I løpet av 5 timer var 15 bebo
ere innom, og tok seg god tid til 
samtale rundt kart over planom
rådet. 8 av deltakerne var beboere 
innenfor planområdet, 4 var perso
ner som ferdes gjennom området 
daglig og i tillegg møtte det opp 3 
studenter fra UIS. Da invitasjonene 
til arrangementet ble delt ut, kom vi 
også i snakk med flere beboere og 
arbeidstakere i området

Området som helhet beskri
ves som et trivelig nabolag med 

en mangfoldig karakter som til
trekker seg en miks av mennesker 
som snakker sammen på gaten. 
«Glemt, søtt og sprøtt, akkurat 
som Gamle Stavanger» var et av 
sitatene vi noterte oss.

Småbutikker i førsteetasjene 
gir et godt miljø og treffpunkter, 
men de ønsker at bomiljøet styr
kes og at det ikke legges til rette 
for større andel næringsformål 
oppover i gatene. En stor andel 
utleieboliger beskrives som en 
ulempe for bomiljøet, og forhin
drer at for eksempel barnefamilier 
etablerer seg her.

Dette ble også poengtert av be
boer i Kirkebakken som kontak
tet oss i ettertid. De små husene 
«har alt», inkludert rolige terras
ser på baksiden og portrom til sy
kler. Beboerne som eier en av ter
rassehagene ønsket mulighet for å 
kunne bygge drivhus.

Presise bestemmelser om hva 
som var tillatt ved skifte av vin
duer og dører ble også etterspurt. 
Et høyt antall boenheter pr. eien
dom var kun en ulempe når parke
ringsbehovet ikke var løst.

Det beskrives som positivt 
med grønne plasser tilsvarende 
bakken ned mot Nytorget, og be
boerne ønsker mer av dette. By
rom må tilrettelegges for mennes
ker  med trær og benker, vann
kunst, brostein og god belysning.

Det bør utvikles grønne trase
er som kan knyttes til hovedtur
vegnettet. Traseen Hetlandskir
kenMetodistkirkenPetrikirken
Domkirken har et potensiale som 
historisk løype; «Kirkeruta».

Grønne gaterom med avsatt 

plass til mange trær var det flere 
som uttrykte et sterkt ønske om.

Flere gater ble omtalt spesi
elt. Vaisenhusgata foreslås som 
enveiskjørt miljøgate med ensi
dig parkering. I Privatgata bør 
det kun tillates kjøring til eien
dommene. Det ønskes ikke gjen
nomkjøring i Kongsteinsgata, og 
krysset Kongsteinsgata/Hetlands
gata er utflytende og trenger opp
gradering med tiltak for de gå
ende. Både enveisregulering og 
sperring av biltrafikk i Hetlands
gata ble foreslått. Denne gaten er 
en viktig gang og sykkeltrasé for 
mange.

En beboer på Storhaug (siv.
ark. Nils L. S. Jacobsen) leverte 
et brev med argumentasjon for å 
styrke gangforbindelsen mellom 
Storhaug og sentrum. Han beskri
ver i brevet traséen Hetlandsgata
KirkestienStorhaugveien, som til 
alle tider har vært en hovedåre for 
folk som går mellom Storhaug og 
sentrum. Den er en historisk vik
tig vei, en naturlig forbindelse og 
også en viktig del av lokalmiljøet 
på Storhaug.

En av deltakerne på Samshuset 
mente det måtte bli enklere å ikke 
eie egen bil, og at bildeleplasser 
burde synliggjøres i gatebildet. 
Det ble også foreslått at det avset
tes plass til bysykkelparkerings
plasser innenfor planområdet.

Andre ønsket mer gateparke
ring for beboere, og flere parke
ringsplasser til kunder og ansatte 
i butikklokalene. Flere nedgrav
de avfallscontainere med romslig 
plass rundt er også savnet innen
for planområdet.

De fire kvartalene er avgrenset av Kongsteinsgata, Brødregata, 
Vaisenhusgata og Breibakken. Bebyggelsen er i hovedsak trehus fra 
1800-tallet som har likhetstrekk med Gamle Stavanger. De fleste er bygget 
som rene bolighus og flere har hatt forretning. Bakgårdene mot midten av 
kvartalene er opparbeidet med uthus, ulike former for halvtak og uteplasser, 
både på bakken og som balkonger og takterrasser. 
Kilde: Blom/Web Viewer

Det er underskudd 
på barnehageplasser 
i denne delen av 
byen

Privatgata

Bydelsavis i 30 år
Storhaug bydelsavis kom ut første 
gang i april 1989 – for tretti år si
den. Samme høst skulle bydelens 
frikommuneforsøk starte. Av
gjørelser som gjaldt barnehager, 
skoler, kultur/fritid, helse/sosial 
og park/idrett skulle tas lokalt av 
Storhaug bydelsutvalg

De viktigste ord den gang:
En bydelsavis er ingen enmanns-
jobb. Den kan bare bli avis hvis 
alle den omfatter bruker den ak-
tivt. Den er avhengig av deg. Uten 
friske debatter, uten engasjement, 
uten å få med det mangfold byde-
len representerer, blir bydelsvisa 
et tamt organ – et organ vi nok 
kunne vært foruten.

 Turid Fiksdal, redaktør
 
Avisen er uttrykk for bydelsutval-
gets ønske om å legge til rette et 
samlende forum for informasjon, 
debatt, ideutvikling i bydelen som 
ledd i frikommuneprosjektet vi nå 
går inn i.
 Selv om redaksjonen er under-
lagt et politisk valgt styre så bin-
der dette ikke redaktørens redak-
sjonelle frihet.
 Egil Larsen, leder for avisstyret
 
Vi får ansvar for oppgaver som i 
dag ligger i kultur-, helse/sosial-, 
park/idrett-, fritid-, barnehage- 
og skolesektor.
 Hovedmålet er å gi bydelens 
innbyggere bedre og mer effektiv 
service – det blir kortere veier 
mellom beslutning og iverkset-
ting. 

Turid S Rønnevik, leder i 
Storhaug bydelsutvalg
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Vitenhagen
Fra et sted å være  
til et sted å lære
25 tonn stein gikk med da Jamal, Ali, Mohammed og 
Ibrahim bygde steinmurer og en ti meter lang utekjøk-
kenbenk som skal romme grill og arabisk steinovn. Nå 
snekres og hamres det på gapahuken som skal gi plass til 
50 elever. De bygger en lekker og alternativ Vitenhage i 
Ramsvig. Arbeidsleder er Inge William Danielsen.

Hvordan begynte denne historien?
– Therese D’Este Thomassen, 
daglig leder av Fra Hage til Mage, 
kontaktet meg om at hun hadde 
kr 60 000, til å bygge en gapa
huk. Så har det ballet på seg kan 
man si! Budsjettet nærmer seg kr 
900 000,! Støttespillerne er blant 
annet NAV, Stavanger kommune 
inklusiv bydelens områdesatsing, 
Sparebankstiftelsen SRBank, 
Fra Hage til Mage og skolene, sier 
Danielsen.

– Dyrking, råvarer og matla
ging blir på alle måter veldig sen
tralt. Bak utekjøkkenet skal det 
lages kjøkkenhage.

Håndverkere fra sine hjemland
Jamal, Ali, Mohammed og Ibra
him tar introduksjonsprogram
met på Johannes læringssenter. 
De er håndverkere fra sine hjem
land, flinke i steinarbeid, og gjør 
grunn og bygningsarbeid.

– NAV bidrar med lønnstil
skudd, utgifter til klær og utstyr 
og til 14 timer med meg og bygg
mester Jan Eikelid som mento
rer, forklarer Danielsen. De læ
rer fortere norsk når de jobber her 
to dager i uken. Vi lærer dem om 
norsk arbeidsliv og så har de på 
kort tid lært seg de norske nav
nene på alt verktøy, maskiner og 
redskaper. Hent øksa, sier jeg. 
Kommer de tilbake med sagen så 
gjør de den feilen bare en gang!

Fagfolk i pensjonistalder
– Vi er to fagfolk i pensjonistalder 
som har veiledet. Vi trenger fle
re folk med ulik fagkompetanse! 
Dette er kjekke oppgaver å være 
med på!

Jan og jeg har ambisjoner om 
å utvikle samarbeidet med flykt

ninger som har bosatt seg i Sta
vanger. Vi ser at vi kan bidra til at 
de kan komme seg inn i arbeids
markedet på en god måte dersom 
de kan forbedre arbeidstreningen 
som er en viktig del av introduk
sjonsprogrammet.

Flyktninger trenger trening
– Vi ser at mange flyktninger tren
ger en treningsperiode før de kan 
gå inn i arbeidslivet på lik linje 
med oss andre. Vi kan jo tenke oss 
hvordan det ville være å tre inn i 
et arbeidsmarked i Syria med ara
bisk som arbeidsspråk. Det ville 
ikke vært helt enkelt uten kunn
skap om språk, arbeidskultur og 
lokale, fagmessige løsninger.

En forbedring krever godt 
samarbeid med Flyktningeseksjo
nen og NAV. Det er etablert. Vi 
erfarer også godt samarbeid med 
kommunens avdelinger ellers som 
Park og vei, Storhaugs område
satsing, Planavdelingen og Byg
gesaksavdelingen.

Konkrete arbeidsoppgaver
Det som nå må til, er at vi med 
støtte fra kommunens ledelse, 
kan finne fram til konkrete ar
beidsoppgaver i kommunen som 
nye flyktninger kan utføre på en 
måte som gir dem både arbeids 
og språktrening, og som bidrar til 
at kommunens ordinære oppgaver 
blir løst på en god måte.

Og mer konkret – hva skal gjøres 
nå?
– Etter påske skal vi grave hull og 
plante frukttrær og bærbusker. Da 
skal femteklassene på Nylund og 
Storhaug skoler være med. Jeg lu
rer på om vi kan få noen trær fra 
alle de som er vedtatt plantet på 
Storhaug, undres Danielsen.

Hva synes naboene?
– Her er det et sterkt og flott na
boskap! Våre nærmeste naboer er 
folk i fire boliger som heier på oss 
og bifaller det vi gjør. Gode na
boer er svært verdifullt, sier Da
nielsen.

Styringsgruppe
En styringsgruppe består bl.a. av 
rektorer og foreldrerepresentanter 
fra Storhaug, Nylund og St Svit
hun skoler samt Johannes Læ
ringssenter.

Hvilke ambisjoner har dere for 
Vitenhagen?
– Hovedambisjonen for en opp
gradert Vitenhage er å gå fra ‘et 
sted å være’ til ‘et sted å lære’, sier 
Knut Arne Strømme som er FAU
leder Nylund skole og styreleder 
for Vitenhagen.

Tidligere skolehage
– Vitenhagen er en tidligere sko
lehage for Nylund skole som nå 
istandsettes slik at alle skolebarn 

på Storhaug skal få tilgang til et 
sted der man kan lære om bio
mangfold, dyrking av grønnsaker 
og frukt, samtidig som man kjen
ner følelsen av gress under tærne.

Undervisningsopplegg
Vi ønsker å etablere et opplegg 
som står seg over tid. Derfor er alt 
innhold i hagen av høy kvalitet. 
Når bygningsmassen er etablert 
ønsker vi å ha undervisningsopp
legg knyttet til blant annet bio
mangfold, pollinerende insekter 
og økologisk dyrking. Neste skritt 
nå er å føre opp et 40 kvm driv
hus. Her er imidlertid ikke finan
siering på plass ennå, men vi hå
per på positive svar på finansie
ringssøknader, sier Strømme.

Grønne teknologier
– Videre har vi en ambisjon om 
å være et demonstrasjonsanlegg 
for grønne teknologier: vannfor
drøyningsanlegg, blågrønne tak, 
solceller, etc. Dette vil konkreti
sere seg etter hvert som bygnings
arbeidene i hagen fullføres. I det 
videre arbeidet har Vitenhagen 
behov for innspill for å fylle ha
gen med innhold. Ta gjerne kon
takt med meg via Nylund skole 
dersom dere har innspill eller øn
sker å bidra, sier Strømme. – Hå
pet er også at hagen vil kunne 
brukes etter skoletid av passende 
frivillige organisasjoner.

Gapahuk og utekjøkken ligger på et høydedrag med utsikt til Rosendal og Ramsvik kolonihage. I front sitter Inge 
William Danielsen.

Ibrahim og Jamal var håndverkere og flinke i steinarbeid fra sine hjemland. Nå har de også lært mye om 
bygningsfaget fra Jan Eikelid.

Vakker steinmur.

Flott steintrapp.



Side 4 STORHAUG BYDELSAVIS Nr. 2 – April/Mai 2019

STORHAUGGLIMT
Ferskt og nybakt – kaker og 
brød
Berfin, Zubeyde, Huriye, Zeynep 
og Hilal sto for åpen kafé med ny
delige norske og tyrkiske kaker, 
fersk bakt tyrkiske brød og kalde 
og varme drikker. Norsk Tyrkisk 
Kultur Forening arrangerte vå
rens loppemarked på Midjord by
delshus lørdag 30. mars. Inntek
tene går blant annet til ny moské 
som skal bygges i Verksgata 41.

Grilling på trekull

Ingvild gleder seg til hamburger på Hekkan Burger som åpnet i Peders
gata 25 i slutten av februar.

Slakkline og sjonglering
– Vi i Slakkfisk er knyttet sammen 
gjennom balansering. Vi moti
verer hverandre og prøver å lære 
bort til dem som viser interesse. 

Vi møtes hver søndag formid
dag i Lervigtunet park og oppfor
drer store og små til å stikke inn
om. Spesielt på varme dager.

Kafeer i nærheten gir gode 
lunch muligheter, forteller Vegard 
Fjeldberg.

– Vi er så utrolig 
stolte

– Vi er så utrolig stolte av 
musikantene våre, forteller 
Mari Solberg som er nest-
leder i styret i Storhaug 
skolekorps. 

– Vi vant en fin 2. plass i 3. di
visjon brass i Rogalandsmester
skapet i mars. De flotte ungene og 
ungdommene hadde jobbet bein
hardt! Vi feiret med pizza, opples

ning av dommerkommentarer og 
utdeling av medaljer, sier Solberg. 

– Nå vil vi gjerne kjøpe inn 
uniformer til juniorkorpset og ar
rangerer søndagsåpen skolegård 
den 28. april. Juniorkorpset er et 
av de beste vi har hatt! Vi håper 
riktig mange i bydelen kommer 
på dette arrangementet! Og i som
mer skal vi delta på Gøteborg Mu
sikkfestival. Det er mye som skjer 
i Storhaug skolekorps!

Kanelsnurren

Det lokale bakeriet Kanelsnurren har åpnet kafé i Ryfylkegata 22.

Hvem 
eier 
trappa?

Bydelsavisa er blitt oppfordret til 
å finne ut hvem som har ansvar 
for trappa mellom Broddbanen 
og Storhaughallen. Den blir hyp
pig brukt av barn som trener her 
eller der og trenger en overhaling. 
Ved heftig nedbør blir den utrolig 
glatt.

Badstuer langs sjøen?

– Jeg bor på Varden og fant i høst 
ut at jeg gjerne ville ha en badstu 
et sted langs sjøen på Storhaug, sa 
Kari Moe da hun orienterte om 
dette på Storhaug bydelsutvalgs 
møte i april. I et par år har ideen 
vært diskutert blant badefrender 

i Godalen Sjøbaderforening, som 
har over 100 uformelle medlem
mer der alle er potensielle bruke
re. En arbeidsgruppe vil etablere 
en pilotbadstue og teste ut kon
septet.  Storhaug bydelsutvalg var 
positive til initiativet.
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Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet
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LADESTASJON
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Auglendsmyrå 4, 4016 Stavanger. Åpent mandag-fredag 07-15.
Tlf: 51 54 61 00 - post@etech.as - www.etech.as

Vi skreddersyr din ladepakke!

Nytt  senter i Tinngata 8
Både NAV og helse- og 
sosialkontoret for Hundvåg 
og Storhaug skal fl ytte fra 
Klubbgata til Tinngata 8. -Vi 
åpner i nye lokaler man-
dag 3. juni, forteller Cecilie 
Willumsen som er NAV-leder 
på Hundvåg Storhaug. 

 Flyktningeseksjonen har allerede 
fl yttet inn.

 – Vi har vært samlokalisert 
med helseog sosialkontoret også 
i Klubbgata, og ser frem til at vi 
nå også skal kunne bli bedre kjent 
med Flyktningeseksjonen i kom
munen, sier Willumsen. 

7. mars fl yttet Flyktningseksjo-
nen i Stavanger kommune ut av lo
kalene i Kvitsøygata og inn i loka
lene i 4 etasje og litt av 3 etasje i 
Tinngata 8 (tidligere Statens Kart
verk).

Bygget huset tidligere Statens Kartverk.

Endelig! 

Informasjonsmøte 
om  skole- og 
sykehjemskvartal

Hovedformålet for plan 
2692 er å legge til rette for 
ny barneskole samt vur-
dere hvordan barnehage, 
idrettshall, kontor og for-
retning kan innpasses og 
om det er hensiktsmessig å 
plassere bydelsfunksjoner 
innenfor kvartalet.

På kommunens hjemmeside kan 
vi lese at innbyggere, lokalsam
funn og andre berørte inviteres 
til informasjonsmøte onsdag 10. 
april kl 18 på Lervig sykehjem. 
Innspill og merknader sendes 
By og samfunnsplanlegging, 
Pb. 8001, 4068 Stavanger  eller 
som epost til postmottak.bos@
stavanger.kommune.no innen 23. 
mai. Mer detaljer fi nner du på 
kommunens hjemmeside.

Badstuer langs sjøen?
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Stort beboerengasjement!
– Områdesatsing på Storhaug er et stort og viktig opp-
drag som er endret fra levekårsløft i 2012 til løfter for 
områdesatsing fram til 2024. Vi har noen utfordringer 
i denne bydelen ja, men jammen har vi mye bra også! 
Roar Houen (V) innledet på et åpent idé- og dialogmøte 
på Fermenten 19. februar. 

Møtet kom i stand etter initiativ 
fra Storhaug bydelsutvalg.

– Storhaug har både noen av de 
dyreste boligene og flest barn i ved
varende fattigdom, sa Hanne Nav
dal Vatnaland, prosjektleder for 
områdesatsing i Storhaug bydel.

Stavangers første levekårsun
dersøkelsen kom i 2002 og har si
den kommet annet hvert år.

– Det er viktig å være klar over 
at selv om undersøkelsene har vist 
opphoping av levekårsproblemer i 
Storhaug bydel så sier de ikke noe 
om hvor det er godt eller dårlig å 
bo, forklarte Vatnaland.

I perioden fra 2015-2018 fikk 
80 små og store tiltak støtte fra 
bydelens nærmiljøtilskudd.

Beboere fra ABCkvartalet, 
Lervigfestvalen og Øvre Blåsen
borg beboerforening fortalte om 
sine viktigste erfaringer og hva 
nærmiljøtilskuddene bidro til i 
deres nærområder.

Ny Blåsenpark og Gjestebud
– For to år siden hadde vi en del 
av et friområde som grodde igjen. 
Et år senere kunne vi glede oss 
sammen da vi arrangerte åpnings
fest for ny park, fortalte Tor Bryn
jar Welander fra Øvre Blåsenborg 
beboerforening. Hva mer kan vi 
få til, tenkte vi da. Tanken om 
gjestebud ble født. At naboer in
viterer andre naboer hjem til seg 
for å finne ut hva som kan løfte 
deres nærområde.

Etter alle gjestebudene møttes 
beboerne for å prioritere blant alle 
forslagene. Flest hjerter og stem
mer gikk til fellesskapsaktiviteter 
som f eks sommerfest, tilgang til 
offentlige bygg etc.

Bedre hverdagslivet der du bor
Hanne Navdal Vatnaland fortalte 
om planene for Storhaugs områ
desatsing framover og oppfordret 
alle som hadde møtt opp til å bidra 
med ideer til hva som kan gjøres. 
– Hva skal til for å skape det gode 
hverdagslivet der du bor? Jeg har 
med meg flere gode kollegaer som 
vil treffe dere nå og ta imot deres 
gode forslag, sa Vatnaland.

Når blir det gapahuk?
– Noen tok kontakt for å diskute
re våre pågående prosjekter som 
f.eks. lekeplassen ved Lysefjord
gata og i ABC kvartalet, oppsum
merte Hanne Polden Sæverud fra 
Park og vei til bydelsavisa. – An
dre ønsket gapahauk ved Emmaus 
og Godalen, bedre belysning i 
Øvre Blåsenborg området, opp
rusting av lekeplass ved Nedre 
Dalgate og Vår frues plass.

Negativt med tomme tomter
Flere ønsket treningspark og gode 
oppholdssteder for voksne. En del 
nevnte at det er negativt at uli
ke tomter står «tomme». Det var 
også et forslag om at brukbare 
eiendeler, som man ikke trenger 
lengre, kan settes ut på et bestemt 
sted til en bestemt tid, slik at an
dre kan finne seg nye skatter, og at 
kommunen etterpå kan hente det 
som evt. står igjen, sa Sæverud.

Flere Gjestebud?
– Jeg stod på stand for nærmiljø
tilskuddene, og der var det inter
esse for hvilke tiltak som har fått 
tilskudd så langt, sa Hanne Nav
dal Vatnaland. Gjestebud var det 
flere som var interessert i å prøve 
i sine nærområder. Andre innspill 
var innføring av LOVEprosjek
tet for skolene, matfestival som 
arena for treff på tvers av kulturer 
og Luciafeiring på Midjord.

Innbyggerbudsjettering
– Storhaug bydelsutvalg fore
slår at kr 150 000, kan brukes 
til innbyggerbudsjettering. Dette 
er en metode som er brukt i by
delen Tøyen i Oslo og kan gjen
nomføres slik at beboere foreslår 
ideer som stemmes over, fortalte 
Kjersti Egenberg som er rådgiver 
i områdesatsingen.

Sosialt entrepenørskap
– Det var nysgjerrighet rundt 
Storhaug Unlimited, og flere øn
sket å høre mer om prosjektet, sa 
Camilla Torvik Tønne, prosjektle
der for Storhaug Unlimited.

Åpen kolonihage
– De jeg snakket med var glade 
for at det skjer så mye spennen
de på Storhaug, sa Lene Klov
ning Jørpeland som er rådgiver 

for Smartbyen Stavanger. – Stor
haugfestivalen ble nevnt flere 
ganger. Flere hadde tanker og ide
er om å søke nærmiljøtilskudd. 
En snakket om at kolonihagen 

kunne blitt mer åpen slik at flere 
kan delta og være et samlingssted 
for innbyggere.

På Øvre Blåsenborg ble det gjennomført 12 gjestebud hvor naboer diskuterte hvordan nærmiljøet kan bli bedre. Et 
gjestebud innebærer at en beboer inviterer 5-7 naboer hjem til seg og går gjennom et sett med spørsmål laget av 
prosjektet. Spørsmålene dreier seg om hvordan beboerne ser på området og det nærmeste gatemiljøet, hvilke tiltak 
som kan gjøre nærmiljøet bedre og hvem som kan ta tak i de ulike tiltakene. Tor Brynjar Welander viste oversikten 
over alt som kom fram på de mange gjestebudene.

Beboere vil gjerne vite mer om hva områdesatsingen betyr for bydelen.



FREIA STORPLATER
Assortert, utvalget varierer fra butikk til butikk.

SPAR

30%

BANANER, EPLER OG PÆRER
Banan, epler og pære løsvekt 15,00 pr. kg

30
00

KJØTTKAKEDEIG
Nordfjord, 400 g, 75,00 pr. kg

25
00

JUICE
TINE, 1,75 l, 14,28 pr. l

49
00

PR. KG

SOMMERKOTELETTER
Nordfjord, 49,00 pr. kg

69
30

+PANT

PEPSI MAX
Ringnes, 4-pk,  med Æ 11,55 pr. l, uten Æ 16,50 pr. l + pant

SPAR

30%

Gjelder  Rogaland og Etne i Hordalandtil og med 21.04.2019 - Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

69

15
00

99
00
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Storhaugs barnetråkk

– Bli med vel og gå natteravn 2 
kvelder hvert halvår, oppfordret 
Monica Eriksen fra Storhaug nat
teravn. – Natteravn er voksne, 
edru mennesker som er tilstede 
der hvor ungdom er, sa Milena 
Suboticki som er leder for sen
trumsravnene hos Kirkens Bymi
sjon Stavanger. 

Tirsdag 26. mars var det infor
masjonsmøte i Nylund skoles au
la om natteravning på Storhaug. 
Møtet ble arrangert av Natterav
nene Storhaug og Sentrum, FAU 
St. Svithun skole og SLTkoordi
nator. 

Voksnes tilstedeværelse virker 
forebyggende og betryggende. Jo 
flere ravner som er ute og går jo 
bedre vil det være for et positivt 
ungdomsmiljø i bydelen. 

– Jeg gikk flere ganger i fjor 
og opplevde ingenting dramatisk, 
fortalte en av ravnene. Men det 
ble fine tretimers turer og 10 000 
skritt. 

Det er viktig i seg selv å ha på 
jakkene og være synlige. At ung
dommene skal vite at de kan få 

hjelp. Ravnene går alltid to eller 
tre sammen. Plussfaktorer er å bli 
kjent med hverandre, med byde
len og ungdomsmiljøet på Kyvi
gen og i Åpen Hall. Mange ung
dommer liker godt at voksne er i 
nærheten når arrangementene er 
slutt. Og etter ravningen er det 
godt å kjenne på følelsen av å ha 
gjort en meningsfull innsats. 

– Vi oppfordrer foreldre, beste
foreldre, studenter og andre enga
sjerte voksne til å ta kontakt med 
oss. Så forklarer vi mer om hva 
det vil si å gå natteravn, sa Moni
ca Eriksen. Spesielt vil vi oppfor
dre foreldre til barn i barneskolen 
om å bli med før barnet begynner 
på ungdomsskolen. Storhaug blir 
tryggere når mange foreldre kjen
ner hverandre – dette er like vik
tig i ungdomsalder. 

– Hva kunne ikke skjedd om vi 
ikke hadde vært der! Bare å ten
ke på den ene ungdommen som vi 
hjalp når det trengtes mest – det 
betyr jo alt, sa Milena Suboticki. 

Storhaug natteravn er en frivil
lig organisasjon som skal  være til

Storhaug natteravn: 

– Trenger flere omsorgsfulle og ansvarlige 
voksenpersoner

Elever fra 5a og 5b på Storhaug skole har kartlagt sitt eget nærmiljø digitalt. Skoleveier 
og fritidsveier er tegnet inn på kart. De har svart om de går, sykler eller blir kjørt 
til skolen og plottet inn på kart hvilke områder de bruker mest og minst og hvilke 
områder som kan bli bedre. 

Maria (10) fra Nedre Banegate 
spiller håndball i Storhaughallen 
og bader på Gamlingen eller i Ba
dedammen. Kyviksmarka er et 
bra område, ja bortsett fra at jeg 
brakk hånda der, forteller Maria. 
Med vennene sykler vi rundt om
kring, ofte nær skolen. Og så er vi 
hjemme hos hverandre. Jeg skul
le ønske at skoleveien var bedre 
opplyst (Normannsgata).

Birk (11) fra Dalaneveien spil
le innebandy i Storhaughallen og 
bruker uteområdene på Varden og 
i Godalen. -Det er fint med sko

gen på Varden. Der kan vi gjem
me oss og bygge hytter. Rådyr er 
det også!

Esther (10) fra Dalaneveien 
spiller tverrfløyte i Bjergsted, 
badminton i Storhaughallen og 
svømmer på St Svithun skole. På 
Varden kan vi leke at vi er i vill
marka, holde gjemmeleken og 
bygge lavvoer. Jeg synes det er 
for mye tare og alger på steinene 
på badeplassen i Godalen.

Eirik (10) fra Erichstrupsgate 
synger i kor og spiller kornett på 

Kulturhuset. – Vi er mest ute når 
det er fint vær. De beste område
ne er Kyviksmarka, skolegården, 
Vardentoppen og Badedammen 
om sommeren.

Anita Helstrup og Chris
tin Berg fra Byutvikling står for 
gjennomføringen i samarbeid 
med skolene og i regi av Stor
haugs områdesatsing. I februar 
fikk ansatte fra forskjellige avde
linger i kommunen opplæring i 
metoden.

Alle 5. og 8 klasser i Storhaug 
bydel er med på kartleggingen. 
Før påske har Vassøy, Storhaug 
og Nylund gjennomført barne
tråkk.

Elever fra 8. trinnet på St. Svit
hun skal gjennomføre barnetråkk 
før sommeren. Kommunen vil ut
arbeide en rapport når alle regis
treringene er gjennomført.

Det vil gis en orientering om 
Barnetråkk i bydelen for ung
dommens bystyre, Storhaug by
delsutvalg, kommunalstyret for 
byutvikling og styringsorganene 
til skolene.

– Områdesatsingen på Stor
haug skal bidra til at Storhaug blir 
en enda bedre bydel å bo i, og da 
må de som bor der, barn, unge og 
voksne, gis mange muligheter til 
å si hvordan de opplever bydelen 

sin, hva de vil ha mer av og hva 
de ønsker endringer på. Derfor er 
Barnetråkk en mulighet for oss 
til å få vite hva barn mener, sier 
Kjersti Egenberg som er rådgiver 
for Områdesatsing i Storhaug by
del.

– Samarbeid på tvers er vik
tig for å oppnå gode resultater. I 
tillegg til skolene og byutvikling 
samarbeider områdesatsingen 
med ungdom og fritid og helsesy
kepleierne i bydelen.  Samarbei
det med lærerne har gjort gjen
nomføring av Barnetråkk mulig 
og vi håper at resultatene kan leg
ge grunnlag for videre samarbeid 
og at skolene selv vil ta i bruk me
toden.

En foreløpig vurdering av re

gistreringene viser at skolen, Var
den og Midjord stadion er viktige 
møteplasser for mange av eleve
ne, sier Egenberg.

Informasjonen som elevene gir 
fra seg kan brukes når det lages 
reguleringsplaner, trafikksikker
hetstiltak og når parker og plass 
forbedres. Svarene gir også viktig 
kunnskap for skolene, ungdom og 
fritid og andre kommunale tjenes
ter.

Barnetråkk er et digitalt 
verktøy og under visnings-
opplegg som lar barn fortelle 
planleggere, kommunen og 
lokalpolitikere hvordan de 
bruker stedet der de bor og hva 
de vil ha annerledes.

Maria (10) skulle ønske at skoleveien 
(Normannsgata) var bedre opplyst.

Eirik (10) liker best Kyviksmarka, 
skolegården, Vardentoppen og 
Badedammen om sommeren.

Esther (10) synes det er mye tare og alger på steinene på badeplassen i 
Godalen. Birk (11) liker best skogen på Varden.

stede for ungdom i bydelen. Hen
sikten er å hjelpe de som måtte 
trenge det, skape bånd til ung
dommen og bidra til et godt by
delsmiljø. 

Tidene for å gå natteravn er 
fredager kl 2023 hovedsaklig 
utenfor skoleferier. Ellers får de 

som melder seg som ravner mer 
informasjon gjennom Spond (htt
ps://group.spond.com/MBTBM) 
og facebook Natteravnene, Stor
haug eller epost til monkabng@
hotmail.com. 

Natteravnene bidrar til en bed
re oppvekst for barn og unge, re

duserer vold, hærverk og krimi
nelle handlinger og øker trygghe
ten for alle. 

Som natteravn får du en me
ningsfull fritidsaktivitet, frisk 
luft, mosjon og et sosialt og hyg
gelig fellesskap.

Natteravnene Harriet Haug, Lene K. Hoff og Gunnar Thesen snakker med Johannes Reif, Alexander Gumimski og Birk 
Wegner Andersson utenfor Storhaug Idettshall.
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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 Stavanger-rocken.
Pedersgata var Stavangers Penny Lane. Mange store rockere 
kommer fra arbeiderstrøket. Stavangerrockens vugge sto i 
Pedersgata. Det forstår alle som leser boka Et levd rockeliv av 
Øyvind Ellingsen om Nurk Twins, Asfalt, Stavangerensemblet og 
andre lokale grupper.

kr 250

Bøkene får du kjøpt på

EN FORTIET HISTORIEEN FORTIET HISTORIE
Tjemsland-gruppa, en kommunistisk motstandsgruppe 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,-.

Står du nær noen 
som har det vanskelig? 

Pårørendesenteret kan tilby støtte, råd, kurs,  
individuelle samtaler og ungdomsgruppe.

tlf. 90 90 48 48  :  PårørendeStavanger.no

ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL

VELKOMMEN TIL 
CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN

LYST PÅ NOE GODT?

ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL

CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN

LYST PÅ NOE GODT?

CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN
Haugesundsgata 3
4014 Stavanger
Tel 51893025
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Ryddeaksjon uka etter påske

2019

• Utdeling av sekker og hansker på Midjord 
bydelshus tlf 907 13 992

• Mer detaljer i bydelsavisa
• Ikke privat avfall eller

hageavfall på opp-
samlingsplassene!

“Ta vare på miljøet - Hold Storhaug ren”

KOMMUNE

Onsdag 24. – lørdag 27. april
Rydding av gater og off entlige uterom

– Ta kontakt med oss hvis 
du vil delta i årets rydde -
aksjon, sier ryddekoordina-
tor Svanhild Svihus.  
– Vi vet om nesten alle som 
deltar og deler ut gratis 
søppelsekker, plasthansker 
og gode råd. Vi har også 
enkelt ryddeutstyr til utlån 
og noen oppsamlings-
bokser for sprøyter. 

 Årets ryddeaksjon er i sitt 26 år. 
Flere tusen beboere samler hvert 
år inn tonnevis med søppel fra ga
ter og offentlige uteområder. Alle 
barnehager, skoler, institusjoner, 
frivillige organisasjoner, bebo
er og velforeninger, sameier, og 
sjøbaderforening deltar… lista 
er kjempelang… se oversikt over 
hvor de rydder på midtsidene.

 – Vi vil gjerne takke velvil
lige sponsorer! Takket være deres 
bidrag kan vi belønne barna som 
deltar i barnehager og skoler med 

boller og drikke i ryddeuka, sier 
rydde koordinator Svanhild Svi
hus. 

– Jeg vil også takke Leif Kje
til Knudsen (Ap) fra Storhaug by
delsutvalg og Eli Nessa fra Ur
ban Sjøfront som var med på by
delsbefaring. De oppfordrer alle 
grunneiere, både kommunen og 
private utbyggingsselskaper, til å 
saumfare egne områder som ville 
løftet nabolaget om de ble ryddet.

– Det er mye kjekkere å se nye velstelte bed enn tomter som ligger til forfalls 
eller venter på avklaring om framtidig bruk, sier Leif Kjetil Knudsen (Ap) fra 
Storhaug bydelsutvalg og Eli Nessa fra Urban Sjøfront.

Uryddig venteområde mellom Tou og sjøen. Uryddig venteområde ved Spilderhaugvigå.

Uryddig venteområde på Dreyersholmane.

Vakkert nyplantet bed i Nedre Dalgate dukket opp takket være iherdig engasjement fra beboere i 
høyblokka, tilskudd og kommunal velvilje.
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Søndag 28. april gjentar vi suksessen fra tidligere år med 
popup- loppemarked rundt omkring på hele Nord-Jæren.

  
Tøm boden, rydd i skapet og ønsk våren velkommen i samme 

slengen. 

Og for all del - 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,  Randaberg kommune og Stavanger kommune. 

HAR DU NOE DU IKKE 
TRENGER LENGER? 

BLI  MED PÅ SØNDAGSÅPNE GARASJER!

28.  APRIL  KL .  12-16
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RYDDEAKSJONEN 2019
Vi rydder gater og offentlige uterom - ikke privat avfall

Du kan hente sekker 
og hansker på 
Midjord bydelshus,
Nordre Ramsvigvei 1,
torsdag 25. april 
kl 9-16, og 
fredag 26. april
kl 9-15.

Siste frist for å se�e
fram ryddeavfall er
lørdag 27. april kl 15.

Ring 907 13 992
hvis du lurer på noe.

Lykke �l!
M

Oppsamlingsplass
for søppel
Returpunkter
Barnehage
Grøntområde
(kommunale friområder)
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Bli med og hold bydelen ren!
Oppsamlingsplasser for søppel i plastsekker
 1. I enden av Nyparken ved Nytorget 
 2. Ved stranda i Badedammen 
 3. Ved Dokken, hjørnet Dokkgt./Harald Hårfagres gt 
 4. Innerst i Nedre Dalgate v/undergangen til Johannesparken 
 5. Ved St. Johannes kirkes parkeringsplass 
 6. Lervigtunet 
 7. Hjørnet Ryfylkegata/Siriskjeret 
 8. Hjørnet Trafi kkgata/ Breivikveien 
 9. Ved Steinhagen barnehage 
10. Ved lekeplassen i krysset Lysefjordgata/ Avaldsnesgata 
11. Asbjørns Klosters gate/Michael Berentsens gate v/Nylund skole 
12. Breivikvn. 33b v/parkeringsplassen 
13. Innerst i Boktrykker Dreyersgate 
14. Ved stranda i Rosenli 
15. Ved Vaisenhusstranda 
16. Rasmus Risas gate ved Emmaustunet 
17. Ved lekeplassen i Sandnesgata 
18. Krysset Islandsgata/ Åkragata 
19. Parkeringsplassen v/Midjord bydelshus 
20. Ved transformatorhus i Ramsvig 
21. Godalen badeplass v/ den gamle kiosken 
22. Parkeringsplass ved blokkene i Godalen 
23. Gjesteparkeringsplass til Sameiet Godalstunet 
24. Ved porten til Strømvik Kolonihage 
25. Vardeveien midt i bakken 
26. Ved Paradisvn. 67  motorbåtforeningen 
27. Ved inngang til grusbanen på Storhaugmarka 
28. Foran St. Svithun skole 
29. Ved Storhaug skole 
30. Foran Store Skippergate 33/35 
31. Kaien på Vassøy 
32. Ved Vassøystua

Ubetjente returpunkt:
Kaien på Vassøy 
Nedre Banegate/Harald Hårfagres gate 
Kyviksmarka v/Hetlandskirken 
Emmaus (Sandnes gata/Rosenli) 
Varden, Nymannsveien 
Hjelmelandsgata/ Hellelandsveien

Kun glass- og metallemballasje på returpunktene.

Kommunal henteordning for privat grovavfall, 
hageavfall og farlig avfall:
Bestill henting på www.hentavfall.no, eller ring tlf. 51 50 70 90

Privat avfall kan leveres på 
IVAR gjenvinningsstasjon på Forus.

Ordinære åpningstider: april  september: 
Mandag  onsdag  fredag 07.30 – 16.00 
Tirsdag  torsdag 07.30  20.30 
Lørdag 09.00  17.00

Bedrifter som støtter Ryddeaksjonen
REMA 1000 Storhaug 
Coop Mega Støperigården 
Borgenkvartalet AS 
Skanska 
Joker Jelsagaten 
Th. Vaaland Granitt AS 
Selvaag Bolig 
BI Stavanger 
Circle K Haugesundsgaten

Ellen Jepson har bidratt med plakat

Hvem rydder hvor i uteområdene
Onsdag 24. april til lørdag 27. april

Ryddeaksjonen 2019 avsluttes lørdag kl. 15.00
Skolene
Storhaug Området rundt skolen, lekeplassen på Storhaugmarka, miniaboreet v/Varden,
 Kyviksmarka og Vår Frues plass 
Nylund  Området rundt skolen, Giljehaugen, turstien fra Breivik båthavn til stranda i
 Rosenli og videre til Vaisenhusstrand og naust 
St. Svithun  Området rundt skolen, Nordre Ramsvig vei, skogen ved kolonihagen og fra 
 Ramsvig langs turstien til Paradis 
Vassøy  Området rundt skolen, friområder 
Johannes Læringssenter  Skolegården, gater og friområder 
Bergeland vgs.  Eget nærområde, fra skolen ned mot sentrum.

Rydder egne områder:  Lenden, avd. Ramsvig, Godalen vgs., Kunstskolen i Rogaland, BI Stavanger

Barnehagene
Varden  På lekeplassen og rundt barnehagen, 
Ramsvikskogen  Området rundt barnehagen + liten strand 
Emmaus  Lekeplassen og fotballbanen i Sandnesgt. og barnehageområdet 
Lilleputt  Lekeplassen på Midjord

Andre barnehager som rydder eget nærområde:
Biå Steinerbarnehage, Nymansveien, Steinhagen, Vassøy, Storhaug Åpen, Kløvereng, 
Johannes internasjonale, Lervig Brygge.

IL Brodd Fotball  FFO rydder torsdag 25. april på Midjord stadion

Menighetene
St. Johannes  Rundt kirken og parken. Rydder onsdag 24. april kl 17. 
Varden Speiderne  Egersundsgt./Nymannsvn. v/Varden kirke, Bak kirka opp til Vardevn. 
KFUK/KFUM  Friområde fra Vardevn. opp til fl aggstanga - rydder torsdag 25. april 18-19. 
St. Petri  Egne områder 

Beboere
Dugnad lørdag 27. april: 
Godalen sjøbaderforening  Godalen badeplass og strand. 
Nylund b.f.  Lekeplassen i Lysefjordgata og eget boområde kl 1214. 
 Årsmøte kl 14.
Øvre Blåsenborg b.f.  Kyviksmarka og eget boområde kl 1215 
Lille Himalaya  Ved enden av Jelsagata, Jelsabakken kl 1215 

Dugnad andre dager:
Steinhagen b.f.  Grøntområde i Steinhagen og veirabatt langs 
 Trafi kkgata - torsdag 25.april kl 17.30 
Sameiet Emmaustunet  Emmaustunet, park og fotballbane  
 torsdag 25. april kl 17 
Storhaugmarka Vel  Storhaugmarka og området rundt – 
 søndag 28.april kl 13.00
Varden Vel  Fra Varden ned til steingjerdet  onsdag 24. april kl 17.00
Vassøy b.f.  Friområdene og strendene på øya  torsdag 25. april 

Rydder egne områder:
Sameiet Lervig Maritim J/K, Rosenkildehaven Vel, Borettslaget Rosenli , Hellesøy vel, Borettslaget 
Storhagen, Sameiet Nymansmarka, Sameiet Godalstunet, Sameiene i Lervig, Tou Park 123, Ramsvig 
bofellesskap, Fremad, Sameiet NBTRE, Egeland AF 4015

Moskeer, båtforeninger, kolonihager, bydelshus/sentere, beboere og 
bedrifter/virksomheter rydder eget nærområde.

Aksjonen styres av Stavanger 
Natur- og Idrettsservice, 
Renovasjonen IKS, 
Storhaug bydelsutvalg og 
Bymiljø og utbygging i Stavanger 
kommune og koordineres av 
Storhaug frivilligsentral.

De gjorde en stor innsats for andre (2018).



Velkommen ti l Pedersgata og Nytorget!

42 års jubileum
Vi jubilerer igjen og gir våre 
kunder 42% rabatt på alt i 
butikken den 23.-25. mai. 
Vi serverer kaker og kaff e. 

Velkommen!

Åpningstider: 09.30-17.00 
(torsdager til 19.00 – lørdager til 15.00)

Følg oss på Facebook: Løvås Bruktbu

Tlf. 51 89 35 54
Pedersgt. 25, Stavanger

Løsningsforslaget på prøveprosjektet i Pedersgata, illustrert av LÉVA Urban 
design.

Jobber på spreng for syklistene
– Storhaug er i utgangspunktet en fi n bydel å sykle i. Med det mener jeg at det stort 
sett er fl att og med kort vei til sentrum. Nå jobber vi på spreng for syklistene! 

Tirsdag 9. april er det møte i 
kommunalstyret for miljø og ut
bygging. Da skal de behandle, 
og forhåpentligvis vedta, bedre 
forhold for syklister både i Pe
dersgata og i Nedre Banegate, 
sier Roar Børresen.

– Vi vil gjøre det lettere for 
syk listene ved å øke framkom
melighet og sikkerhet. Peders
gata, Nedre Banegate, Harald 
Hårfagres gate og Ryfylkegata 
blir en del i et sammenhengende 
sykkelveinett i Stavanger som 
bedrer forbindelsen mellom sen
trum og Storhaug.

Kommunens sykkelgeneral, 
Roar Børresen, vil mer enn gjer
ne fortelle avisas lesere hvordan 
forholdene for syklister skal be
dres i Storhaug bydel.

Hvordan er planene for 
Pedersgata?
– Vi har fått et tilskudd på inn
til 1,7 millioner fra Statens Veg
vesen som må brukes innen 25. 
november i år. Vi foreslår rød
malt sykkeltrasé i retningen til 
sentrum og enveiskjøring for bil 
fra sentrum. Når syklister skal 
andre veien brukes bilfeltet, som 
nå, forklarer Børresen.

Nedre Banegate
At syklene gir prioritet i Nedre 
Banegate er viktig for å binde 

Harald Hårfagres gate sammen 
med Blå promenade og dermed 
gi sammenheng i sykkelnettet.  
– Gata etableres etter samme 
konsept som Møllegata. Gaten 
blir rød med hvite sykkelsymbo
ler, forklarer Børresen. I saken til 
kommunalstyret foreslås et sam
menhengende strekk med 2,5 
meter fortau på nordre side og 4 
meter kjørebane til sykkel og bil
trafi kk. Gaten planlegges enveis-
kjørt i retning øst med utkjøring i 
Banevigsgata. Planen har vært på 
høring hos beboerne i Nedre Ba
negate.

Sammenheng
– Når det lages sammenheng mel
lom sykkeltraseene dobles fort 
antallet som sykler, forklarer Bør
resen. – Sykkeltraseen i Harald 
Hårfagres gate er ferdig bygd. Vi 

venter bare på oppholdsvær for 
å male sykkelfeltet. I Ryfylke
gata må det gjøres en del arbeid 
først. Men til slutt vil det henge 
sammen. Da blir det mye greie
re å sykle til og fra Spilderhaug, 
Kjelvene, Siriskjær, Lervig, Em
maus og Rosenli for den del. Et
ter hvert må vi også fi nne forbin-
delser tvers over Storhaug f eks i 
Opheimsgata eller Sandsgata, sier 
Børresen.

Vedlikehold
Hvorfor er vedlikehold så viktig?
– Uten å skryte alt for mye så tør 
jeg si at vi er Norges beste by på 
vedlikehold av sykkeltraseene, 
sier Børresen. – De får 1. prio
ritet på vedlikehold på linje med 
E 39. Dette vil selvfølgelig også 
gjelde for Pedersgata, Nedre Ba
negate, Harald Hårfagres gate og 
Ryfylke gata.

Hva mer kan gjøres for 
syklistene?
– Se han som går forbi og leier 
sykkelen med fl att dekk! Det had-
de vært fl ott med fl ere servicesta-
sjoner for sykler f eks på Nytor
get. Gjerne også tilgang på vann 
for å spyle syklene. Kanskje også 
en sykkelbutikk og fl ere sykkel-
reparatører? Flere bysykler? Flere 
utlånsordninger for sykkel? Gjer
ne også i Lervig. Bedre sykkel
parkering under tak? Vi har for
resten noen ekstra midler til syk
kelvognskur ved barnehager. Bør
resen har mange gode forslag.

Prøveprosjektet i Pedersgata 
(fra Langgata til Harald Hår
fagres gate) vedtas sannsynlig
vis slik: Sykkeltrase males rød 
og gjelder for syklister i retning 
til sentrum. Enveiskjøring for 
bil gjelder i retning fra sentrum. 
Syklister som skal fra sentrum 
bruker bilfeltet (som nå). Parke
ring beholdes som nå på gatas 
nordre side men markeres med 

felt. Fortau beholdes som i dag. 
Korttidsparkering endres fra 30 
til 15 minutt. Nye trær plantes. 
Gatebelysning oppgraderes og 
byttes til LED. Konsekvenser 
evalueres og vurderes av ekster
ne et år etter ferdigstillelse. 

To medvirkningsverksted med 
beboere og næringsdrivende er 
gjennomført.

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

Pedersgata, Nedre Banegate, Harald Hårfagres gate og Ryfylkegata blir en 
del av et sammenhengende sykkelveinett i Stavanger, til og fra Hundvåg og 
mellom sentrum og Storhaugs 
østlige områder.

Sykkelgeneral, Roar Børresen, jobber på spreng for syklistene.



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

Pedersgt. 2

Velkommen ti l Pedersgata og Nytorget!

Hvem bodde hvor, hvem 
eide husene og hvem drev 
forretningene? 

– Her bodde fylliker og konepla
gere, arbeidsfolk og avholdsfolk. 
Folk som var fattige og folk som 
sleit og kava for å overleve. Folk 
som gifta seg til rikdom og folk 
som etterlot seg fond. Mange 
holdt sammen og de hjalp hver
andre, forteller Lisa Thelin Knud
sen.

Henrik Eriksen bodde i Pe
dersgata 102. Han var matros 
og mistet en fot i 1894. Da satte 
nabolaget og andre foreninger i 
gang med en innsamling slik at 
han kunne få en trefot.

På nettsiden pedersgaten.org
har Lisa i 10 år samlet store meng
der informasjon og historier om 
folk og om hvert eneste hus som 
har adresse Pedersgata.

– Mine foreldre vokste opp på 
”Myllehauen” hvor min farmor, 
Selma Thulin, hadde en liten ko
lonialbutikk i Pedersgata 124. 
Senere ble butikken overtatt av 
Trygve og Klara Thulin. Butik
ken og huset var i familiens eie i 
mange år. Nå er Vindmøllebak
ken bofellesskap bygget på den 
tomten. Dit vil jeg gjerne for å ta 
en titt!

Det var for meste arbeidsfolk 
som bodde i strøket, og i herme
tikken var det mye sesongarbeid. 

I perioder hvor folk hadde lite 
inntekt var det vanlig å handle på 
”krita” i nærbutikkene, det reddet 
en god del folk fra å måtte gå på 
forsorgen og tigge ”Hu Sara” om 
hjelp. Men de slet jo med at de all
tid hadde gjeld som måtte betales 
når de fi kk arbeid igjen. Slik lev-
de mange fra hånd til munn.

Opp og ned Pedersgata
– Min oppvekst var i Lervig og 
i Pedersgata. Vi bodde i Avalds
nesgata 94 da jeg ble født i 1946. 
Det var en fl ott oppvekst i et spen-
nende område! Min mann er fra 
samme område. Etter hvert treng
te vi mer plass og fl yttet til Strand 
i 1975, forteller Lisa.

Pedersgata var hovedgate for 
alle bussene, for alle fabrikkene, 
for alle butikkene og for alle fol
kene som skulle til og fra byen.

– Jeg trapset til og fra, fram og 
tilbake, opp og ned Pedersgata. 
Den var skolevei da jeg gikk på 
Kannik og arbeidsvei til bibliote
ket som den gang lå i restene av 
den kombinerte innretning i Asyl
gata.

Hvordan var gata på den 
tiden?
– Pedersgata hadde alt! Spesielt i 
området fra Normanngata til og 
med Nytorvet. Det var en virk
somhet eller butikk av et eller an
net slag i nesten hvert eneste hus.

Vi måtte innom mange butik

ker når vi skulle handle. Nesten 
alle hadde sitt spesialområde.

Vi levde i et samfunn som had
de alt vi trengte rett i nærheten.

I Pedersgata var det slaktere, 
fi skehandlere, bakere, frukt og 
tobakk, skomaker, manufaktur, 
kolonialhandlere, frisører, blik
kenslagere, skobutikker, kles
butikker, gullsmeder, broderi
forretning, melkeutsalg, møbel
handlere, legekontorer, tannleger, 
elektrobutikker, gaveartikler, lå
sesmed, blomster, banker, melke
utsalg og mange andre typer for
retningsdrift.
Mer folksomt var det og?
– Pedersgata var på alle måter en 
boliggate. Det bodde fl ere folk i 
gata rundt 1910 enn i enkelte små 
kommuner i dag. 1130 mennesker 
med stort og smått. De fl este hu-
sene var fullt besatt av store og 
små. Her var et yrende liv.

I Pedersgata 140 bodde det ca 
350 forskjellige personer i løpet 
av 25 år. De kom fra hele landet 
og arbeidet med utrolig mange 
forskjellige yrker som kjørere, ve
versker, repslagere og mye mer.
Og mye fl ytting?
– I hele landet var det offi  sielle 
fl yttedager 14. april og 14. okto-
ber. Grunner for hyppig fl ytting 
kunne være større familie, min
dre familie, endring i økonomi, 
utkastelse og mange andre grun
ner, forklarer Lisa.

I enkelte hus var det full gjen
nomtrekk av folk som bare bodde 
der noen få måneder. I andre hus 
var det mer stabilt. Pedersgata 103 
ble eiet av en og samme familie i 
over 100 år.

Enkelte mennesker ble født i 
Pedersgata, levde hele livet i sam
me hus og hadde også sitt arbeid i 
gata. Det er en utrolig kjekk ”rei
se” å følge livet i gata.
Hva fi kk deg til å samle alt om 
folk og hus i Pedersgata?
– Tilfeldigheter! Mamma døde 
og pappa ville selge huset i Av
aldsnesgata 94. Det fi kk meg til 
å samle en del historiske opplys
ninger om mitt barndomshjem. 

Fra hus ti l hus i Pedersgata
Og så ble jeg bitt av basillen! Jeg 
samlet, noterte, skrev og snakket 
med folk. Jeg gikk til Statsarkivet 
og Stavanger Byarkiv. Jeg samlet 
masse informasjon men hadde in
gen bestemt plan om hva jeg skul
le bruke det til.

Jeg har lett og funnet i folke
tellinger, kirkebøker og i adres
sebøker. Da kirkebøkene kom på 
nett ble det veldig spennende! For 
få år siden ble også alt fra Aften
bladet digitalisert, en gullgruve! 
Jeg søkte på personer, omtaler og 
annonser. Å fi nne skatter krever 
både nøyaktighet, god tid og tål
modighet! For hvert søk i Aften
bladet søkte jeg på nyansene Pe
dersgaden, Pedersgd, Pedersgt og 
Pedersgata.

Dette er noe av det kjekkeste 
jeg vet å holde på med. Jeg for
svinner inn i min egen boble av 

en pedersgateverden og kan bli 
der i timevis!

Alt jeg fi nner kopieres inn i 
mappene. På pc har jeg en mappe 
på hvert hus. Etter hvert har jeg 
lagt et utvalg av informasjonen på 
hvert hus på websiden pedersgaten.
org. Jeg har altså store, veldig store 
mengder informasjon om hvert hus. 
Jeg har begynt å gruble på hvordan 
websiden skal tas vare på for etter
tiden. Jeg tar med takk imot rettin
ger og nye opplysninger.
Snakker du ofte om Pedersgata?
– Ja! I fjor var jeg i 30 forskjellige 
foreninger og snakket meg varm 
om Pedersgata. Onsdag 22. mai 
klokka sju kommer jeg til Berge
land bydelssenter med tema Rus-
letur i Pedersgadå. Hus, beboere 
og handel. Arrangementet er i 
regi av Storhaug historielag og er 
åpent for alle interesserte.

– En venn av meg omtalte websiden om Pedersgata som en bygdebok for en bygate. Jeg får utrolig mange hyggelige og positive tilbakemeldinger, sier Lisa Thelin Knudsen.

55-
øre pr. liter 

Nå får duå får du

BLÅSENBORG
Pedersgata 19, 4013 Stavanger



– Et så utrolig kult boligprosjekt!
I romjula i fjor flyttet de første beboerne inn i Vindmølle-
bakken. 20. mars var det formell åpning med taler, 
 inviterte gjester, snorklipping, små lekre retter, sprudle-
vann, levende musikk og omvisning.

Åpningen av Norges første bære
kraftige bofellesskap ble omtalt 
som en aldri så liten verdensbegi
venhet øst i Stavanger.

Styreleder i Vindmøllebakken 
bofellesskap, Andreas Middel
thon, ønsket alle velkommen. Han 
beskrev Vindmøllebakken som 
unikt og annerledes, med ny tek
nologi, nye materialer og fokus på 
sosial bærekraft.

Bofellesskapet vil bestå av 40 
leiligheter med til sammen ca 60 
små og store beboere. Hver leilig
het er komplett.

– Det er arkitektenes indre filét 
vi er i nå, sa Middelthon under 
åpningen som ble holdt i amfiet. – 
De beste og romsligste romm ene 
er fellesområder. Stafettpinnen 
har vi fått overlevert fra Helen & 
Hard, Kruse Smith og Gaining by 
sharing. Nå er det vår tid til å le
vere, sa Middelthon på vegne av 
alle beboerne.

– Flere av oss har møttes man
ge ganger de to siste årene. Vi har 
mer enn 20 arbeidsgrupper i gang 
med å lage innhold i bofellesska
pet. Hverdagsmat i allrommet 
er viktig. Vi tar sikte på to fel
les måltider pr uke. Og så prater 
vi gjerne i halvannen time under 
måltidet. Kanskje den viktigste 
praten vi har sammen?

Utsikten er fantastisk fra felles 
takterrasser og felles rom i toppe
tasjene. Fellesområdene rommer 

blant annet stort kjøkken og all
rom, amfi, gjestehybel, kjøkken
hage, bibliotek, sykrok, verksted 
og bildeleordning.

Et mer bærekraftig liv
– Tusen takk for at jeg får være 
med på åpningsmarkeringen av 
Vindmøllebakken bofelleskap! 
Det er bare et så utrolig kult pro
sjekt, sa Siri Kalvig fra Nysnø i 
åpningstalen.

– Poenget er at Vindmøllebak
ken engasjerer oss og rører også 
noen av oss. Det at det er mulig 
å løfte et slikt prosjekt betyr noe 
i en større sammenheng. Det at 
folk velger å bo slik betyr at vi si
er ja til noen viktige verdier som 
ofte blir glemt i hverdagen.

Her skal det skapes livskvali
tet gjennom fellesskap og deling. 
I Vindmøllebakken er målet å re
dusere den enkeltes CO2 avtrykk 
og leve et mer bærekraftig liv. Det 
er nok derfor Vindmøllebakken 
prosjektet beveger meg.

For det er et bevis på at noe er 
i endring, på at vi klarer å tenke 
annerledes, på at folk er villige 
til å tørre å satse på en bærekraf
tig fremtid. Og en viser det med å 
velge å flytte inn i nettopp Vind
møllebakken.

Og all ære til beboerne som nå 
flytter inn. Det kan være skum
melt å være først. Dere er nå pio
nerer på boligfronten, de som vi

ser hvor veien kan gå, hva vi kan 
få til.

Et annen ting som selvsagt ap
pellerer til en meteorolog som job
ber med fornybar energi, er selv
sagt navnet! Vindmøllebakken!

Navnet kommer av Møllehau
gen som fikk navnet sitt etter vind
møllen som lå i krysset Pedersga
ten og Støperigaten. Det stod altså 
en gammel vindmølle i dette om
rådet. En vindmølle som malte 
korn og som senere ble brukt som 
barkemølle og til vedskjæring. I 
de gamle vindmøllenes tid måtte 
en bruke kraften fra naturen og tre 
som byggematerialet.

Går det an å si at ringen på en 
måte er sluttet nå? Det er tre som 
er brukt som materialet i dette mo
derne boligkollektivet og konsep
tet har bærekraft og klima i fokus.

Storhaug Kiropraktor 
Pedersgata 26 
Rafael Rogalski – Autorisert kiropraktor 

Behandling av akutte og kroniske muskel og skjelettplager 
• ryggsmerter 
• isjias/prolaps 
• utstrålende smerter i armer/

bein 
• smerter fra leddslitasje 
• nakkesmerter 

• hodepine 
• svimmelhet 
• kjevespenninger 
• kroppsholdnings 

problematikk 
• hjelp med øvelser 

Timebestilling på tlf 450 222 89 eller www.storhaug-kiropraktor.no

Velkommen til Pedersgata og Nytorget!

Noe er i endring – det mobili
seres på mange fronter. Vi merker 
det også i finansbransjen. Bære
kraft og klimavennlige løsninger 
får flere og flere tilhengere.

Klimautfordringen kan bringe 
noe positivt med seg. Til at folk 
finner sammen igjen. På Vind-
mølle bakken!

Innbakt laaangt inni klimapro
blemstillingen finnes det noe som 
er ganske fint å tenke på. Klima
endringene viser nemlig at vi er 
uløselig knyttet sammen. Vinden 
(som en gang blåste på en vind
mølle på haugen her) vinden… 
eller… lufthavet – sirkulerer i alt 
levende.

Luften vi trekker inn i lungene 
våre vandrer i alt levende og pus
tende. Noen få av de molekylene 
vi nå trekker inn har forfedrene 
våre som drev barkemøllen her på 
haugen også trukket inn.

Luften binder oss sammen bå

de i fortid, i nuet og i fremtiden. 
Nå når vi forurenser atmosfæren 
og den globale temperaturbalan
sen forstyrres – ja da blir det tyde
lig at vi alle er uforløselig forbun
det med hverandre.

Da blir det tydeligere at vi må 
ta vare på hverandre og kloden.

Jeg tror også det er derfor det
te prosjektet rører meg. Det er 
et tegn på at vi er på rett vei og 
jeg beundrer de som står bak og 
vil takke alle som har vært med 
og ikke minst beboerne som har 
gjort dette mulig!

Jeg vil ønske dere lykke til vi
dere med dette viktige prosjek
tet og måtte dere nyte mange, 
mange hyggelige sosiale stunder 
sammen med verdens beste sam
vittighet om at dere ikke bare la
ger en hverdag med lite CO2 av
trykk, men at dere også er med på 
en enormt viktig samfunnsend
ring, avsluttet Siri Kalvig.

– Å bu i Vindmøllebakken er ei oppleving. Alle er positive til å gjera noko og det er alltid nokon å snakka med, sier 
Asta Risa.

Vindmøllebakken bofellesskap er stedstilpasset!

De vakre lampene har beboerne laga. Siri Kalvig fra Nysnø. Ane Skarpnes Dahl fra Helen & Hard.

Eiendomsmegler Tone Ween Fredriksen. En strålende blid Siv Helene Stangeland (Helen & Hard).



Litt for mye – litt for ofte
Samtaletilbud om alkoholvaner

Er du bekymret for ditt eget 
eller pårørendes alkoholbruk?

Vi tilbyr veiledende samtaler for deg som ønsker:
• Å bevisstgjøre egne alkoholvaner

• Motivasjon og støtte til å endre alkoholvaner
• Informasjon og støtte som pårørende

Du kan henvende deg anonymt hvis du vil.

Tilbudet er for innbyggere i Stavanger kommune og det er gratis. 

Du kan ringe vår alkoholveileder på 975 43 226, 
eller komme innom Helsehuset Stavanger for en prat

Les mer om tilbudet på: 
www.stavanger.kommune.no/helsehuset

Åpent hverdager 09.00–15.00.

Badehusgata 37 
4014 Stavanger
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Har du lyst på et drivhus? Ikke bare har jeg forplantet meg i år også. Jeg 
glemte også at jeg ikke har mange mål tomt og kjøpte litt mange av 
disse.
Dette er en super løsning 
om du vil ha et rimelig driv
hus som er enkelt å sette 
opp og ta ned.

Dette satte jeg opp helt 
alene og med minimalt med 
ukvemsord... Det tok min
dre enn en time. Det heter 
”geodesic dome” og om du 
fester den til planeten så tå
ler den utrolig mye vind.

Jeg dekker med plastikk 

frem til det er varmt nok til 
å ta den av. Til høsten kan 
du demontere den, gjem
me den og så sette den opp 
igjen til våren. Du bestem
mer selv hvor stor den skal 
være og hvor mye plankene 
skal koste. Her har jeg vært 
på Fretex og kjøpt en barne
sprinkelseng til 150, som 
jeg har brukt.

Den er stor nok til at to 

 tre voksne kan sitte inni 
og spise. Lager du den med 
skikkelig fundament kan 
den altså tåle masse høst
stormer. Den kommer med 
veldig god beskrivelse og er 
lettere å sette opp enn en to
delt greie fra Ikea.

Akkurat denne egner 
seg ikke til å klatre i, men 
jeg har hatt mine første i 
flere år nå og er veldig for

Hulemannens klubbe

Småkurs i drivhus
Planteklubben for grønnsaker (KVANN) tilbyr 4 småkurs på Storhaug helgen etter påske. 

Temaene blir «Den leven
de hagen», «Få mer ut av 
sesongen», «Tomatdyrking 
på friland og i veksthus» og 
«Grønnsaksdyrking på fri
land». Hver enhet er på ca 
3 timer med pause, kaffe 
og snacks/moringasuppe. 
Heng deg med på ett eller 
alle. 

En enhet koster 500, 
men med halv pris for en
het nr to. Blir du med på 

alle enhetene over to dager 
så er prisen 1250,. Det blir 
muligheter for å få med seg 
stiklinger, velkompostert 
gjødsel (gratis så mye du 
vil) og også muligheter for 
å sikre seg yaconknoller til 
en rimelig penge. Frøbytte 
gjør vi i samme slengen så 
ta med om du har for mye 
av noe så bytter vi. 

 Frø jeg har å gi bort er 
Moringa, Artemisia Annua 

(og stikling), tomat, chili, 
paprika, Sukuma wiki og 
veldig mye mer. 

Datoene blir 27. og 28. 
april og vi har bestilt fint 
vær og kommer til å være 
i et stort, vakkert drivhus 
hvor våren har gått over i 
sommer og ting spirer og 
gror. 

Kontakt Tone Lise Øst
bøe på facebook eller mail 
tone_liise@hotmail.com. 

Du kan vippse på 97001027 
for å sikre deg plass. 

Ta med bøtter og spann 
til fantastisk hestegjødsel 
eller lån med deg tilhenge
ren min om du har tilhen
gerfeste. Liten lett tilhenger 
som allerede er bulket  no 
problem.

 
Vårens vakreste eventyr, 
altså!

Alt dette kan bli ditt!

Frem til komposteringsanlegget er på plass kan du bestille 
en liten tilhenger med hakka møkk. Har du tilhenger og 
kan hente selv koster det 200, for en hel tilhenger. Vil du 
ha det tilkjørt så blir det 300,. Møkka er fra friske hes

ter og blir til den fineste mold på et par mnd. Rosebusker, 
gresskar og kål tåler veldig godt en solid dose hestemøkk 
og det er ikke nødvendig å spa det ned. Bestill via mail til 
meg

Brunsnegle

Enkelt rimelig drivhus.

Åpne kolonihager  
– søndagsvafler!
I Stavanger er 
det fire kolo
nihager og vi 
er så heldige 
at to av dem 
ligger i vår 
bydel. Det er 
Rosendal og 
Ramsvik ko
lonihage og 
Strømvik ko
lonihage. Hagene er åpne 
for publikum fra 1. april 
til og med 30. september 
– hver dag  fra klokken 
10 til 18. Og så er det i 

samme periode salg av 
kaffe og vafler på felles
huset hver søndag. Bildet 
er fra felleshuset på Ro
sendal og Ramsvik kolo
nihage.

Snegler og humler over
vintrer dessverre de sam
me stedene; for eksempel 
steingjerder eller under 
gamle trær som har falt ned 
osv. Humla er smakfull og 
et lett bytte for sneglene 
som rett og slett bare spiser 
dem opp. De er i dvale og 
kan overhodet ikke forsva
re seg. På våren når humla 
har orientert seg og flyr ut 
for å finne mat og et godt 

sted å lage bol... der er også 
sneglene. Jordhumla som 
er vår aller beste pollina
tor har bol helt nede i jorda. 
Der er også sneglene og de 
lukter seg frem til fuktighet 
og så spiser de rett og slett 
opp yngelen og alle eggene 
humledronninga har lagt. 
De er fuktige og smaker og 
lukter søtt. Sneglene er en 
mye større katastrofe enn vi 
tidligere har tenkt at de er.

Mine byhager – tekst og foto: Tone Lise Østbøe

Geodesic – dome

Gourds - 
kalebass

Det er jo lenge til vinter og 
jul men om det frister med 
ny hobby så anbefaler jeg å 
begynne nå og dyrke noen 
”gourds”. Du kan enten spi
se dem når de er store nok 
eller du kan gjøre som jeg 
har gjort her: la dem tørke 
i noen måneder sånn at all 
fuktighet forsvinner og kun 
frøene er tilbake.

De er nå harde som tre 
og du kan sage og borre og 

brenne og dekorere. Stor 
stas. På èn plante fikk jeg 
11 av disse enorme klubbe
ne som kalles Hulemannens 
Klubbe (Cavemans Club).

De veide til sammen 
opp mot 100 kg i september 
men har like mye vanninn
hold som agurk og veier nå 
et par hundre gram hver.

Jeg skal borre et hull i 
et par av dem og se om en 
gjerdesmett eller humle
dronning flytter inn. Hver 
av dem inneholder en 
mengde digre frø. De må 
nok sås innendørs og ha 
masse gjødsel når de kom
mer i gang med veksten.

Mine ble satt direkte 
i nokså fersk hestemøkk 
og så altså ut til å stortri
ves. Jeg plukket stille bort 
plante nr 2 da jeg så hvor 
det bar hen. Veldig kjekt å 
plante noe som vokser så 
fort. Barn i alle aldre kan få 
frø av meg. Kontakt meg på 
mail.

nøyd. Det står et utendørs 
hele året i vindfulle Randa
berg og det har gått bra i tre 
år. Den har et støpt funda
ment.

En genial løsning for 

små hager da du selv be
stemmer hvor stor den skal 
være. Denne kan jeg ak
kurat ikke stå i (1,70), men 
jeg kan løfte den og vandre 
av gårde med den. Som jeg 

gjorde for å få tatt et bilde 
med sittegruppe og hund. 
Kontakt meg gjerne via fa
cebook eller mail.
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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

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

Stavangers
eldste bakeri og 

konditori

Etablert 1899

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

Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
hentavfall.no

Har du noe du  
vil bli kvitt? 

DIN LOKALE BLIKKENSLAGER

Vi u� ører alt innen tradisjonelt blikkenslagerarbeid

Pipetekking - takhatt er - beslag - takrenner - sveising

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

B L I K K
T E K N I K K  A . S
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Stavangermodell for sosial boligbygging
Samtale mellom Stian Robberstad og Gunnar Roalkvam 
basert på Storhaug Productions podcasten «Gunnar Ro-
alkvam om sosial boligpolitikk i Stavanger» første gang 
sendt i mai 2018.

Når fungerte den sosiale 
boligpolitikken i Stavanger?
– Boligpolitikken fungerte godt 
i mange år etter andre verdens
krig. Men før vi ser nærmere på 
denne perioden, må vi gå tilbake 
til 1930-årene. Da ble det av flere 
grunner bygget lite i Stavanger. 
Vi fikk nedgangstider, og under 
okkupasjonen ble det heller ikke 
bygget særlig. Så i 1945 var bo
ligsituasjonen prekær. Stavanger 
Aftenblad skrev at situasjonen 
var gruoppvekkende. Det er ra
sjonering på materialer, og man er 
nødt til å prioritere gjennoppbyg
ging av Finnmark og ivareta vik
tige samfunnsfunksjoner som sy
kehus og skoler. Men etter en tid 
begynner det å bli bevegelse i bo
ligbyggingen.

Folk fra arbeiderbevegelsen, 
som satt i fangenskap i Tyskland, 
begynte å planlegge hvordan 
Norge skulle gjennoppbygges et
ter krigen. Sentralt i disse plane
ne sto tanken om boligsamvirke. 
Ideene var kopiert fra gode erfa
ringer med forbrukersamvirket, 
også kjent som kooperasjonen. 
Prinsippet for samvirke er at det 
er brukerne som er eiere og som 
drar nytte av virksomheten. Bo
ligpolitikken burde bygges på fel
lesskapstanken ved at mange går 
sammen om å få reist gode og ri
melige boliger. I 1946 opprettes 
Stavanger Boligbyggelag etter in
itiativ fra det kooperative Produk
sjonslaget Samhold i Østre bydel.

Samhold var samvirkelagenes 
eget produksjonsanlegg, og nå 
la Samhold det økonomiske fun
damentet for det nye boligbygge
laget.

Stavanger Boligbyggelag inn
ledet et langvarig samarbeid med 
kommunen, som også kjøpte an
deler i laget. Vi fikk et veldig 

fruktbart samvirke mellom bolig
byggelaget, Stavanger Kommune, 
Husbanken og Stavanger Spare
kasse. De to siste sørget for rime
lige lån til boligsøkerne.

Kommunen bidro med oppkjøp 
av store tomtearealer i utkanten 
av byen for å hindre privat speku
lasjon. Disse ble opparbeidet med 
vei, vann og kloakk og overlatt til 
boligbyggelaget, selvbyggere og 
private byggmestre. Prioritering 
av boligsamvirket og selvbyggere 
lå til grunn for det som ble omtalt 
som Stavanger modellen.

Hva var det første store 
prosjektet til Stavanger 
Boligbyggelag?
– Det første store prosjektet var 
byggingen av «misjonsblokkene» 
på Misjonsmarka. Leilighetene, 
de fleste tre-roms, sto ferdige i 
1948. Men stavangerfolk vegret 
seg mot å flytte inn i store mur
blokker. De ville helst bo i trehus. 
Dermed fikk mange innflyttere 
og offentlig ansatte nyte godt av 
disse populære boligene – i første 
omgang.

Selv om arbeiderbevegelsen 
sto i spissen for samvirkemodel
len, fikk den brei politisk oppslut
ning i bystyret. Stavanger Høyre 
samarbeidet med Arbeiderpartiet 
fordi boligsamvirket ble foretruk
ket framfor alternativet med ut
bygging av kommunale boliger.

Hvordan ble arbeidet med å 
hjelpe vanskeligstilte inn på 
boligmarkedet organisert?
– Stavanger Boligbyggelag tok 
selv ansvar for de vanskeligstilte 
boligsøkerne, et ansvar de hadde 
helt til 1968, da kommunen over
tok denne rollen. Boligbyggelaget 
ansatte en egen diakon/sosionom 
som blant annet gikk på befaring 

til de som sleit mest og hjalp dem 
med å komme inn i boligbyggela
get. Ved at de på denne måten fikk 
tilgang på bolig, slapp de stempe
let som det var å bo i kommuna
le boliger. I de nye borettslagene 
som ble opprettet etterhvert som 
boligutbyggingen skred framover, 
kunne de gli inn som mer likever
dige. Stavanger kommune hadde 
en tildelingsrett gjennom sine an
deler i boligbyggelaget. Slik ble 
borettslagene også en modell for å 
integrere marginaliserte grupper i 
en fellesskapsløsning.

Det store gjennombruddet kom 
med de populære rekkehusene, 
bygd i tre, med fire leiligheter på 
rekke. I disse «Stavangerhusene», 
har alle egen hage og tilgang til 
store, grønne fellesområder.

Hvilke sosiale fordeler kunne 
denne modellen skilte med?
– Ved å gå sammen og bygge i 
fellesskap gjennom sitt eget, pro
fesjonelle boligbyggelag, var det 
store besparelser å hente. Dyktige 
arkitekter tegnet vakre og funk
sjonelle boligtyper som både var 
bestandige og rimelige. De var i 
god dialog med brukerne, særlig 
husmødrene. Et eget husmorråd 
kom med forslag til funksjonel
le løsninger når det gjaldt lysfor
hold, kjøkkenløsninger og punk
ter for strøm. I borettslagene var 
beboerne organisert med eget 
styre. Et positivt, gjensidig sosi
alt press lå til grunn for faste dug
nadsordninger og felles ansvar for 
boligområdene. Krigsårene hadde 
skapt samhold, og man var nå vil
lig til å løfte i flokk.

Hvor ble det bygget?
– Flere bydeler ble bygd ut, blant 
annet på Årrestadstykket, Stein
kopfstykket, Tjensvollsskrånin
gen, Bekkefaret og Vålandsskrå

ningen. Seinere kom utbygginger 
i nye bydeler.

Hvilke andre konsekvenser fikk 
den kooperativ tankegangen?
– Samspillet mellom kommunen, 
boligsamvirket og Samvirkela
get Økonom førte til god planleg
ging, slik at skoler, barnehager og 
butikker sto klar fra første inn
flyttingsdag, i sterk kontrast til 
dagens situasjon hvor en utsetter 
og ofte nedprioriterer disse funk
sjonene når områder bygges ut 
og transformeres. Se bare på si
tuasjonen i Lervig, hvor den sårt 
tiltrengte skolen enda ikke er på 
plass.

For godt til å være sant?
– Fra 1966 ble det politisk fler
tall på Stortinget for å innskrenke 
Husbankens handlingsrom, blant 
annet gjennom avvikling av flere 
sosiale låneinnretninger. Dette re
sulterer blant annet til at kommu
nevalget i 1967 ble et «boligvalg». 
Etter kommunesammenslåingen i 
1965 fikk vi borgerlig flertall, og 
Arne Rettedal ble ordfører. Men 
så overtok Arbeiderpartiet med 
Leif Larsen som ordfører. Egent
lig hadde det vært full enighet i 
bystyret, men folk håpet at Arbei
derpartiet ville satse mer på bo
ligbygging. Det er fra dengang vi 
får de første boligblokkene i Sta
vanger.

Den gradvise nedbyggingen av 
Husbanken fortsatte, og det ble 
satset på en mer markedsstyrt bo
ligpolitikk. Først introdusert med 
regjeringen Nordli, fra 1976 til 
1981, deretter fullbyrdet av regje
ringen Willoch, som for alvor åp
net opp boligsamvirket for det så
kalt frie markedet i 1981.

Dermed var den regulerte og 
sosiale profilen til boligbygge-
lagene umuliggjort.

Et problem som lå til grunn for 
denne utviklingen, var den store 
prisforskjellen mellom boliger i 
det regulerte boligsamvirket og 
det private, «frie» markedet. I et
terpåklokskapens navn burde en 
sørget for en prisindeksregulering 
av borettslagets leiligheter. En an
nen ide kunne vært å innføre en 
tvungen spareordning slik at en 
kunne stille betydelig sterkere 
hvis en ville bytte til bolig utenfor 
boligsamvirket. Manglende for
ståelse for fordelene med å opp
rettholde en regulert og sosial bo
ligsektor og snever egeninteresse 
spilte også negativt inn.

Hva synes du om dagens 
boligpolitikk?
– Politikerne har i stor grad abdi
sert i forhold til den sosiale bolig
politikken og overlatt markedet til 
private aktører som igjen har pro
fittert enormt på boligmarkedet. 
Det finnes flere gode modeller for 
en human og inkluderende bolig
politikk, så her står det på det på
manglende vilje og kunnskap. I 
Norge, og særlig i Stavanger, står 
det å eie sin egen bolig sterkt. Det 
er også lønnsomt å eie egen bolig, 
siden den vanligvis stiger i verdi. 
Men mest lønnsomt er det tyde
ligvis for entreprenører å bygge 
tett, høgt og massivt og med en 
masse små, dyre leiligheter.

Stavanger modellen overlevde 
faktisk flere år etter Willoch, da 
det var brei politisk enighet i Sta
vanger om modellens åpenbare 
fortrinn. Den første private felt
utbyggingen finner faktisk sted 
så seint som i 2005. Feltutbyggin
gen på Tasta markerte den ende
lige slutten for Stavanger model-
len, som hadde vært et forbilde for 
kommuner i hele landet.

I 1967 ble eiendommen tvangsekspropriert av kommunen for kr 807.000-.  3 måneder senere solgte kommunen 
tomten til Stavanger Boligbyggelag for kr. 622.000. Da var veier og friareal trukket fra. Og i 1969 ble byggingen av 
høyblokkene påbegynt. Først Rosenli 15, som var innflyttingsklar høsten 1971. 
Borettslaget består av 265 leiligheter, fordelt på 65 treroms og 100 toromsleiligheter i høyblokkene og 40 ettroms, 20 
femroms og 40 fireromsleiligheter i lavblokkene. Fra borettslagets hjemmeside.

Gunnar M Roalkvam



Side 21STORHAUG BYDELSAVISNr. 2 – April/Mai 2019

Stavangermodell for sosial boligbygging 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  
22. april, 1. juni, 20. august, 1. oktober, 1. desember.

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/

To av åtte tenåringer skjuler at de sliter
med psykiske problemer. Kan du se hvem?

re
loa

d.n
o

TEGN PÅ PSYKISKE LIDELSER
Isolerer seg

Sover dårlig

Angst

Tristhet

Konsentrasjonsvansker

Forsømmer hygiene, jobb eller skole

Store humørsvingninger

Tankene høres ut som stemmer

Snakker usammenhengende

Føler seg forfulgt eller styrt av andre

Ekstremt opptatt av temaer som døden, 
politikk eller religion

Det kan være vanskelig å vite når en bør søke
hjelp. Ved mistanke om at det kan være en
 psykisk lidelse bør en kontakte TIPS for råd og
veiledning så fort som mulig. Mer om psykoser,
hjelp og behandling finner du på tips-info.com

Dette bør alle vite om psykiske lidelser
75 % av alle som får en psykisk lidelse får den før de er 25 år. Psykiske lidelser rammer
altså ungdom. Først en dårlig nyhet: Mange venter for lenge med å søke hjelp, og da øker
sannsynligheten for at lidelsen blir verre og vanskeligere å helbrede. Den gode nyheten
er: Hvis du søker hjelp  tidlig, er sjansen for å bli frisk av en psykose mer enn dobbelt så stor!
Visste du at de aller fleste som får behandling fortsetter å bo hjemme og gå på jobb/skole.
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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  

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?

Ønsker du besøksvenn?
– Vi har akkurat nå noen 
kjekke storhaugbeboere 
som ønsker å være besøks-
venn på Storhaug, fortel-
ler Ingeborg Knudsen fra 
Røde Kors Besøkstjeneste. 

– De vil gjerne besøke mentalt 
friske hjemmeboende eldre over 
60 år som ikke kommer seg ut. 
Flere frivillige meldte seg i fjor 
høst og har nå deltatt på Røde 
Kors sine kurs i førstehjelp/psy
kososial førstehjelp og besøks
vennkurs. Og noen av disse bor i 
bydelen og vil helst besøke noen 
i nærområdet, forteller Ingeborg. 

 Ønsker du besøk eller kjenner 
du noen som ville satt pris på en 
besøksvenn? Storhaug frivillig
sentral har kontaktinformasjon til 
Ingeborg Knudsen.

 Ingeborg Knudsen var sosi
alarbeider i sin lange yrkesinn
sats. Som 67 åring gikk hun av 
og meldte seg samtidig som frivil
lig til Røde Kors Besøkstjeneste. 
– Det har jeg holdt på med i 9 år, 
forteller Ingeborg.

Hun ble født i Spilderhauggata 
og bodde senere i Johannesgata og 

Erfjordgata. – Så bodde jeg i an
dre bydeler i mange år, men flyttet 
til Storhaug for 5 år siden. Det var 
godt å komme «hjem» igjen, sier 
Ingeborg som nå bor nær Stor
haug skole og har flotte Bergeland 
bydelssenter i nærheten hvor hun 
deltar på treningstilbud og går på 
møter i Storhaug historielag. 

Behovet for besøksvenn er 
økende. De fleste besøksvenner 
har en person de besøker fast, som 
regel en time eller to i uka.

Bli besøksvenn
Har du tid for andre 
mennesker?

Hva med å melde deg som 
frivillig besøksvenn?

Kontakt Stavanger Røde 
Kors – Besøkstjenesten!
(Tlf. 51 52 385 0 eller  
www.rodekors.no/bli-frivillig)

Helsehuset ved Badedammen har  
åpent publikumsforedrag torsdag 25. april kl 18-20

Tenåring, ja hvordan var nå det?
Føler du deg som en blanding 
av taxisjåfør, minibank og ho
tell med roomservice? Lurer du 
på hva som har skjedd med un
gen din som du før kunne stole 
på og som fortalte deg alt? Hva 
har skjedd med tenåringen din 
og hvorfor snakker dere ikke 
sammen slik som før? 

Foredraget er ved Siv Meland 
som er familieterapeut og jobber i 
Uteseksjonen. Hun har lang erfa
ring, og arbeider daglig med ung

dom og familier. Uteseksjonen er 
et frivilling hjelpetilbud til ung
dom mellom 12 og 25 år og deres 
foreldre. Du kan få gode tips og 
råd for å bedre forståelsen og rela
sjonen til ungdommen din.

Helsehuset arrangerer måned
lige åpne publikumsforedrag for 
innbyggerne. – Foredragene vå
re er blitt godt kjent i Stavanger, 
og vi opplever nå fulle hus hver 
gang, sier virksomhetsleder ved 
Helsehuset, Ingvill Hovlund.

«Den beste medisin for et menneske er et annet menneske.» 
(Jens Meinich, grunnleggeren av Røde Kors besøkstjeneste.)
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det skjer! – skjer det? · DET SKJERdet skjer! – skjer det? · DET SKJER

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

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

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 snekkerverksted
Tirsdag:  Rank og Glad, Åpent snekkerverkste og bingo (partallsuke)
Torsdag:  Rank og Glad, Åpent snekkerverksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge.
Kurs:
- Glasskunst - tirsdager kl. 10.30-13.30. Lærer: Anne B. Vinnes. 
- Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl. 09.15 – 10.15.
 Lærer: Ida Robberstad. Klippekort – 15 klipp kr. 1500,-
Nye kurs til høsten:
- Treskjæringskurs onsdager kl. 09.30 – 13.30.  Lærer: Jostein Tvedt. 
- Malekurs på torsdag kl.10.00 – 13.00.   Lærer: Kjersti Haga. 
- Møbeltapetseringskurs: Trekk om din slitne favorittstol. 
 Kurslærer Aase Sitter fra «Bevares». Helgekurs.

Lefsebaking, Brikkevev, Putesying og annet settes opp ved 
interesse.  
NYHET! Nabolagshagen! 
Nå er hagesesongen endelig i gang og vi starter straks 
utgravningene for å klargjøre stier og bed i vår nye 
Nabolagshage. De første frøene er sådd og med det ønsker vi alle 
som er hageinteresserte velkommen! Tilbudet er gratis.
Konserter: 
29. april kl 19.00 Stavanger Rock Fri entré 
16. mai kl.13.00 Strykerkonsert ved Stavanger Symfoniorkester.
Fri entré.
28. mai kl. 19.00 Drollekoret kommer. Bli med og syng med dem.
Entré kr. 50,- Salg av kaff emat og kaff e/te. 
Vi har ofte konserter, både på dag- og kveldstid. 
Følg med på Facebook og annen annonsering.

Velkommen til oss!

April. Da er det jo nesten sommer allerede? Konfi rmasjoner og andre typiske 
vårarrangementer preger huset. I helgene er det bortimot fullt helt frem til 

sommeren. Men ta kontakt, ring eller send en mail. 
Obs! Husk Kermes, husets årlige tyrkiske mat og håndtverksmesse!

I år mellom 11. og 14.4. og Alt for Barna, bydelens store
familiearrangement, 28.4 på Tou Scene. Velkommen.

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

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

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

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

Nordre Ramsvigvei 1 - 4015 Stavanger. Telefon 51 50 89 96
Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no

Senterleder : 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 fi nner du 

kalenderen og husets elektroniske bookingskjema.

Kyviksmarka Ungdomsklubb
Vår og sommer er på vei og vi gleder oss til nytt parkor anlegg utenfor 
klubben. I vår har vi like kjekke arrangementer som i fj or, vi begynner 
april med påskeeggjakt, tema-kvelder med gratis mat, Neon party og 

videre i mai vil vi ha 17. mai feiring.

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

Klubben er åpen for alle ungdommer mellom 13 og 18 år og er 
selvfølgelig rusfritt. Etter påsken kan alle 7. klassingene

 begynne å komme.

Facebook: Kyviken Ungdomsklubb/Fritidsleder Kyviken.
Instagram: kyviken_ungdomsklubb. Snapchat: kyviken

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

Storhaug 
Historielag
våren 2019, 
medlemmer og 
andre interesserte:
Onsdag 22. mai, Kl. 19.00 
Bergeland Bydelssenter:
Foredrag ved Annalisa Thelin 
Knutsen: 
«Rusletur i Pedersgadå. Hus, 
beboere og handel» 
Onsdag 5. juni, Kl. 19.00 
Bergeland Bydelssenter: 
Ajax historier ved Fred 
Blomgren. Musikalske innslag 
ved Øyvind Watland. 
Vel møtt! Ønsker du å bli 
medlem i Storhaug Historielag? 
Ta kontakt med Torhild 
Halvorsen telefon: 988 70 036.

Vi trenger natteravner på 
Storhaug fredagskvelder! 

Legg til Storhaug 
natteravner på facebook 
og meld din interesse 
der.

Stavanger SV 
arrangerer 1. mai 
frokost 2019 
MIDJORD bydelshus, 
kl. 09.00-11.30 
Nylund skolekorps kommer 
kl. 09.00 
Humanistisk kor (Humus 
koret) deltar. 
SVs ordførerkandidat Eirik 
Faret Sakariassen og Ingrid 
Kristine Aspli, SVs nestleder 
i SVs bystyregruppe holder 
innlegg. 
Fellessanger, musikk og 
blomstergaver i programmet. 
Møteleder. 
Helge Dagfi nn Andersen.
Alle velkomne--- fri entre.

Bruktmarkedet 
er opplevelse, nostalgi 
og gjenbruk i praksis.

På Nytorget hver lørdag 
fra 27. april til slutten av 
september.

MØTE MELLOM MENNESKER

Storhaug Frivilligsentral på 
Midjord bydelshus

– noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe

Vil du gjøre en frivillig innsats så er det utrolig 
mye forskjellig du kan bidra med!

Rydde i ditt nærområde -
ta initiativ til felles rydding.

Invitere naboer til 
gjestebud -
tilbud om opplæring vil komme!

Lyttevenn på skole
Opplæring/konferanse på
Viste strandhotell torsdag
25. april kl 10-15.
Ta kontakt om påmelding!

Besøksvenn på sykehjem
Opplæring onsdag 10. april 
12.30-14.30 på Midjord bydehus

Sykle for sykehjem

Treningsinstruktør

Vert på styrkerom

Vi formidler også frivillige til andre:

Vil du være natteravn?
Delta i åpen hall for barn og ungdom?
Les mer på vår facebookside 
Storhaug frivilligsentral

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

Onsdag og fredag har vi mulighet til å dele opp hallen.  
Kom gjerne med forslag til aktivitet.

Ta kontakt på fysiskaktivitetstorhaug@outlook.com

Mer informasjon og endringer på facebook: Aktivitet og livsglede i Storhaughallen

Støttes av Gjensidigestiftelsen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10.00-12.00
Åpent styrkerom

10.15-11.15 
Sterk 

og stødig
 

Med instruktør

10.00-12.00 
Åpent styrkerom

10.15-11.00 
Pust og strekk 

Med instruktør 
 

Starter 14. mars 

10.00-12.00
Åpent styrkerom

10.30-11.30 
Medi Yoga 
for frivillige

 
Med instruktør 

 
Påmelding

11.15-12.00 
Lett styrketrening 

med intruktør

Fra 12.00 
Kaffe, frukt

11.15 -12.00 
Lett styrketrening 

med instruktør

Fra 12.00 
Enkel lunsj

Fra 11.15 
Enkel lunsj

Gratis trening i Storhaughallen – vår 2019




