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Nytt tak?
Ring oss!

Tlf:
51 52 43 00

E-post:
salg@byggmester-bob.no

Ullandhaugveien 25 
4019 Stavanger

Rygg Maskin skifter ut vann- og kloakkrør i Avaldsnesgaten.  
Artur Markowski følger med på at fyllmassen kommer på rett sted. 
Les mer om graving i bydelen på side 13.

Graving på Storhaug

NM i kajakkpolo –  
i Badedammen
Helgen 29. og 30. 
juni kan du oppleve 
fekting med 
padleårer, susende 
polo baller, kajakker 
front i front og 
spillere som dytter 
hverandre så de 
havner opp ned. 
Les mer om hva 
som skjer i bydelen i 
sommer på side 20.

For mye på liten plass!
Alt for mye er planlagt på 
for liten plass. Det mener 
de fleste innbyggere og 
sameier som har sendt inn 
merknader til regulerings-
plan for Lervig skole - og 
sykehjemskvartal.

Gjennomfør arkitektkonkurranse 
og reell beboermedvirkning gjen-
nom sameiene, borettslagene og 
beboerne på sykehjemmet, fore-
slår styrene i Sameiet Siriskjeret 
4-6, 11-27 og Sameiet Tou Park 
1-3.

Kvantitet istedenfor estetikk 
og kvalitet vil bidra til at Stavan-
ger Øst mister sitt særpreg og sin 
utvikling som et moderne og tri-
velig byområde. Skal alt byde-
len mangler presses inn på den-

Områdesatsing
Hva er de viktigste 
 nyhetene fra områdesat-
singen? – Det er fantastisk 
at vi nå får til samlokali-
sering i Kvitsøygata 3, sier 
Roar Houen (V) som er 
leder i Storhaug bydels-
utvalg. 

– Vi vil gjerne komme i 
kontakt med flere bebo-
ere på nord/nedsiden av 
Pedersgata fra Nytorget 
til og med Badedammen, 
sier prosjektleder Hanne 
Navdal Vatnaland.  
Les mer på side 2.

Oversiktskart 
med plangrense, 
 Stavanger kom-
mune.  Hoved-
formål er ny 
barneskole (ca 
630 elever inklusiv 
40 STOLT-elever 
(behov for skyss til 
skole), barnehage 
(6 avdelinger), 
idrettshall, nærbu-
tikk, kontor, offent-
lig tjenesteyting 
og offentlig parke-
ringsanlegg.

ne tomten? Skal alt det forsømte 
presses inn på minst mulig areal? 
Det er faktisk ikke arealplass til 
alles ønsker. For mange funksjo-

ner presses inn på et tomteareal 
som er for lite.

Les mer om hva sameier og 
innbyggere mener på side 2.

Kart tilhørende varsel om oppstart av plan 2692 Lervig skole – og 
sykehjemskvartal.
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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
26. august.

Frist for levering av 
annonser neste nummer

16. august.

Utgivelser 2019: 
26. august - 14. oktober 

- 2. desember 

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
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

Storhaug bydelsutvalg 
har møter 
Tirsdag 4. juni 17. september, 
15. oktober, 12. november  
og 10. desember.

Prosjektleder for områdesatsing Hanne Navdal Vatnaland, Camilla Torvik 
Tønne fra Storhaug Unlimited (sosialt entrepenørskap) og Roar Houen (V) 
som er leder i Storhaug bydelsutvalg. – Vi ønsker beboere velkommen til 
Kvitsøygata 3 og vil invitere til åpning i høst. Vi regner med full drift ved 
slutten av året en gang, sier Hanne Navdal Vatnaland.

– Det er fantastisk å få til samlo-
kalisering på et så sentralt sted i 
bydelen, sier Roar Houen (V) som 
er leder i Storhaug bydelsutvalg. 
-Storhaug Unlimited og område-
satsingen på Storhaug har flyttet 
inn og etter hvert kommer også 
Storhaug frivilligsentral, junior-
klubb og vår lokale bydelsavis. 
Og sikkert flere! Vi vil gjerne 
høre hva beboere i nærområdene 
ønsker å bruke lokalene til! Her 
er det nærhet til bl.a. butikker, 
service, spisesteder, sykehjem og 
TOU. Våre forventninger er sto-
re til hvordan bygget kan brukes! 
Noen lettvegger rives for å få et 
åpnere inngangsparti. 

Storhaug bydelsutvalg 
har møte i de nye lokalene i 
Kvitsøygata 3 tirsdag 4. juni kl 17. 
Bygget har inngang fra parksiden 
til høyre for Apoteket. Møtet er 
åpent for publikum.

Paal Grini fra Byutvikling 
kommer for å presentere den åt-
tende levekårsundersøkelsen.

Andre saker som skal 
behandles er:
Plan 2667 - Detaljregulering 
Varden 
Plan 2700 - Detaljreguleringsplan 
for Harald Hårfagres gate 15. 
Varsel om oppstart.

Områdesatsing

– Stavanger kommune skal føl-
ge opp disposisjonsplanen for 
Emmaus fra 2012 og sette opp 2 
gapa huker. I tillegg skal brygga 
og båthuset restaureres. Arbeide-
ne vil starte over sommeren, opp-
lyser rådgiver Kjersti Egenberg.

– Vi ønsker informasjon om 
trivsel og trygghet blant innbyg-
gerne og vil oppfordre alle som 
blir forespurt om å delta på null-
punktsanalysen som skal gjen-
nomføres i løpet av mai og juni. 
Analyseinstituttet Sentio skal 
gjennomføre telefonintervju på 
oppdrag fra Stavanger kommune 
og områdesatsingen. Det vil også 
være mulig å svare via en digital 
lenke, forteller prosjektleder Han-
ne Navdal Vatnaland. 

– Vi vil gjerne komme i kon-

takt med flere beboere på nord/
nedsiden av Pedersgata fra Ny-
torget til og med Badedammen. 
Spesielt alle dere som kan tenke 
dere å invitere naboer til kaffe, et 
enkelt måltid og en samtale om 
hvordan det er å bo i området; hva 
dere er fornøyd med, hva dere øn-
sker, hva dere selv kan bidra med 
og hva dere ønsker bistand til. 

 Områdesatsingen på Storhaug 
dekker utgiftene etter avtale og 
beboere i Øvre Blåsenborg som 
har gjennomført noe lignende vil 
hjelpe til med erfaringer og råd.

 Er du interessert? Kontakt 
kjersti.elise.egenberg@stavan-
ger.kommune.no eller hanna.nav-
dal.vatnaland@stavanger.kom-
mune.no.

Storhaug Unlimited 
støtter entreprenører som 
ønsker å gjøre noe bra for 
lokalsamfunnet. 

Har du en idè eller er du enga-
sjert i å løse utfordringer på Stor-
haug? 

Søk støtte hos oss! Første opp-
tak til vår nabolagsinkubator er 
13. august. 

Ta kontakt med Camilla.tor-
vik.tonne@stavanger.kommune.
no eller les mer på www.storhau-
gunlimited.no.

Alt for mye er planlagt på for liten plass. Det mener 
de fleste innbyggere og sameier som har sendt inn 
merknader til reguleringsplan for Lervig skole - og syke-
hjemskvartal (plan 2692). Fristen gikk ut 23. mai.

– Gjennomfør arkitekt-
konkurranse og reell beboer-
medvirkning gjennom sameiene, 
borettslagene samt beboerne på 
sykehjemmet.
– Kvantitet istedenfor estetikk og 
kvalitet vil bidra til at Stavanger 
Øst mister sitt særpreg og sin 
utvikling som et moderne og 
trivelig byområde.
– Lervig sykehjem ble for massiv. 
Vi ønsker ikke flere slike bygg.
– Skal alt bydelen mangler 
presses inn på denne tomten?
– Skal alt det forsømte presses 
inn på minst mulig areal?
– Det er faktisk ikke arealplass til 
alles ønsker
– For mange funksjoner presses 
inn på et tomteareal som er for 
lite.
– Reduser bygningsmassen med 
30-50 %.
– Bygg lavere – behold sol og 
luft.
– Begrens skolebygg til 2 etasjer.
– Raus tilbaketrekning av skolen 
inn på tomten anbefales.
– 10-12 boliger vil få vesentlig 
svekket lysforhold slik nordre del 
av skolen er planlagt.
– Konsentrer høyeste bygg mot 
Haugesundsgata.

– Det er mye trafikk, uvettig 
kjøring, av og påstigning og høy 
tetthet av myke trafikanter.
– Trafikkbildet må utredes på 
nytt og ta hensyn til andre planer 
og aktivitet før arealplan vedtas.
– Nye og mer realistiske analyser 
bør utarbeides.
– Beslutning om brannstasjon 
er ikke nevnt i analyse for 
trafikkavvikling.
– 500 elever på Johannes 
læringssenter er ikke tatt med i 
betraktning.

– Flytting av NAV Storhaug vil 
også påvirke trafikken.
– Stenging av Ryfylkeveien mot 
nord vil gi store trafikkproblemer 
i krysset Breivikveien/
Ryfylkegata
– La REMA 1000 være der den 
er.

– Fullfør Lervig-parken langs 
Siriskjeret snarest.
– Vi har ventet lenge på grønt-
området ved Lervig.

– Det er ikke behov for flere små 
boenheter.
– Boenheter må kunne romme 
voksne familier.
– Skatehall, treningspark og 
svømmehall før flere boenheter.
– La skole og idrettshall dispone-
re hele området.
– Et uteareale som friområde for 
alle – ikke som korridorer mel-
lom byggene.

– Opptakskriteriet for barnehage 
må være bostedadresse i gå/syk-
kelavstand.
– Flytt barnehage til tomt som er 
tiltenkt brannstasjon.
– Barnehage bør realiseres på na-
boeiendom (54/435). 
– Dagens bruk (54/435) er ikke 
forenlig med å ha skole og barne-
hage i nærheten.

Et lite utdrag fra ca 45 
forskjellige merknader.

Hovedformålet for plan 2692 be-
skrives som å legge til rette for ny 
barneskole samt vurdere hvordan 
barnehage, idrettshall, kontor og 
forretning kan innpasses og om 
det er hensiktsmessig å plassere 
bydelsfunksjoner innenfor kvar-
talet.  

For mye  
på liten plass!Lytt 

mer til 
beboere! 
Tiden er overmoden for å trekke 
innbyggere med når nærområder 
i bydelen planlegges. Når det gjel-
der sykehjem- og skoletomt vi-
ser sameier og innbyggere i sine 
merknader til planen stor lokal-
kunnskap og forståelse for ulik 
problematikk knyttet til f eks tra-
fikk. Storhaug vil bli et bedre sted 
å bo hvis flere av innbyggernes 
merknader får gjennomslag. 

Innbyggere og lokale politi-
kere har år etter år bedt om at 
det ikke skulle bygges så man-
ge blokker med små leiligheter i 
vannkanten. Bydelen hadde vært 
et bedre sted å bo om innbygger-
nes lokalkunnskap og meninger 
hadde fått gjennomslag.

Hva med å la alle som hadde 
merknader til plan 2692 være en 
ressursgruppe som får innflytelse 
på det videre arbeid med planen? 
Evt at de selv velger en gruppe 
som kan representere dem.

Tidligere var det et velfunge-
rende samarbeidsutvalg for be-
boerforeninger i Storhaug bydel. 
Hvem tar initiativ til noe lignen-
de?

2 gapahuker i 
Emmaus
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Vil avvise hele planen
– Jeg foreslår at hele planen avvises med begrunnelse at 
den er alt for omfattende og vil føre til betydelige inn-
grep som ikke tjener innbyggerne. De store kostnadene 
som planen ville medføre bør heller benyttes til kom-
munale oppgaver, til skole og barnehage, sier beboer 
Tommy Gilje.

– Jeg mener denne planen gjør 
et unødvendig stort inngrep i be-
boernes eiendomsrett. Byplan-
kontoret bør i stedet samordne ek-
sisterende planer for å bevare bo-
ligområdets småhuskarakter. Den 
nye planen medfører endringer av 
gateløp, ødelegger gatebildet og 
foreslår endring for ferdsel som 
lett kan medføre farlig trafikk. 
Den underslår kvaliteter og vel 
fungerende elementer som park, 
friområder, idrettsanlegg, ride-
skole og turveier i sjønære områ-
der.

Tommy Gilje vil uttale seg om 
planen innen fristen og vil gjer-
ne ha flere med til støtte for sine 
forslag. I den foreløpige uttalelsen 
skriver han blant annet:

Det jeg oppfatter som drama-
tisk i denne planen er at byplan-
kontoret i innledningen sier at 
områdets arkitektoniske og mil-
jømessige kvaliteter skal opprett-
holdes, men når en ser i detaljene 
vil de ødelegge noen av de fines-
te og best bevarte gateløp. Planen 
fjerner flotte steingjerder og hek-

ker og skal erstatte det med be-
tong-kantstein eller betong-heller, 
strø utover noen trafikkøyer med 
et sterilt og kjedelig preg.

Slik de har gjort mange steder 
på Storhaug, og så kaller de det 
miljøgater. De opphøyde og inn-
snevrede gateløpene med broleg-
gingsstein lager mye støy for na-
boer og det blir stopp og bremsing 
i trafikken.

Planen medfører også verdifo-
ringelse av innbyggernes hus og 
eiendommer, den hindrer tilpas-
ninger og ombygginger til uni-
versell tilpasning og livsløpstan-
dard for mange beboere og gjør et 
overdrevent inngrep i folks eien-
domsrett.

Dalaneveien 55 og Østre  
Ring 68
Det er spesielt en familie som blir 
straffet og blir utsatt for mange 
millioners tap pga sine godt be-
varte eiendommer. Det gjelder 
Dalaneveien 55 fra ca 1850 og Øs-
tre Ring 68 fra ca 1925. Med slike 
vernebestemmelser bør det følge 
med en stor økonomisk hjelp og 
bistand fra det offentlige. De blir 
ikke bare utsatt for vernebestem-
melser, i tillegg kreves det at de 
gir fra seg tomt til to store snu-
plasser helt inn til gårdstunet og 
et stort område til park/lekeplass.

For et par år siden solgte kom-
munen en snuplass like ved som 
det nå er satt opp bolig. Nå må 
familien unngjelde for kommu-
nens dumhet, dette er urimelig 
og usmakelig. Her må kommu-
nen finne en annen løsning. Det 
er trist at ”den lille mann” må en-

gasjere advokater og gå til rettsak 
for å bevare sin eiendom som han 
har stelt og tatt vare på og betalt 
eiendomsskatt for i alle år.

Lekeplassen og ballbanen på 
Varden er ikke inntegnet i planen, 
noen opparbeidet turveier er hel-
ler ikke inntegnet, dette synes un-
derlig.

Det skal brukes mye penger på 
å lage flere lekeplasser, mens al-
le de etabelerte lekeplassene er så 
dårlig vedlikeholdt at de ikke blir 
brukt. Varden og østre bydel har 
mye friområder og grøntområder, 
dette er lek og aktivitetsområder 
som erstatter mange lekeplasser. 
Jeg tror vi har nok parkområder 
og lekeområder, en bør ikke ta ei-
endommen fra innbyggerne.

Rasering av gatemiljø.
Et av de fineste og best bevarte 
gateløpene er Hjelmelandsgata 
strekningen fra Egersundsgata til 
Kristine Berges vei, jeg håper in-
derlig at de ikke rører den. Jeg har 
aldri hørt om ulykker eller nesten 

ulykker og at dette er en utrygg 
skolevei, må det gjøres en endring 
bør en heller se på om det er mu-
lig med parkering bare på den ene 
siden og eventuellt envegskjøring.

Parkering på den ene siden av 
gata ville også hjelpe hvis det er 
påkrevet med endring i noen an-
dre trange gater, slik at fotgjen-
gere blir mer synlig for kjørende. 
Nytt fortau i en blindvei med li-
te trafikk, som raserer gjerer og 
hekker, må ikke skje.

Akebakken fra Varden
I det første orienteringsmøtet i 
bydelshuset var det et par perso-
ner som nevnte at akebakken fra 
Varden krysset Vardeveien og 
det kunne oppstå farlige situasjo-
ner. Disse foreslo at Vestvikveien 
kunne forlenges opp til Vardevei-
en slik at Vardeveien kunne sten-
ges ved akebakken.

Det syns jeg er et lite gjennom-
tenkt og dårlig forslag av følgende 
grunner: Trafikken opp Vestvik-
veien vil krysse gangveien/syk-

kelveien mellom Kristine Berges 
vei, lekeplass ved Godalsveien 
bort til friområdet og kirkemarka, 
turveien og skoleveien som man-
ge benytter. Forlengelsen av Vest-
vikveien vil også ta grøntområde/
friområde. En bør beholde Varde-
veien slik den er, når eller hvis det 
en sjelden gang er forhold som til-
later aking fra Varden må vi være 
oppmerksomme ved kryssingen 
slik vi har gjort i alle år. Foreldre 
kan stå vakt, eller det kan monte-
res varsellys-sensorer.

Det er planlagt nytt fortau på 
nord-vestre side av Østre Ring fra 
Nymansveien og ned til Godals-
tunet. Dette har stått på planene i 
mange år, men vi ser ikke beho-
vet. Fortauet på en side fungerer 
fint og har god nok kapasitet. Det 
har ikke vært noen nesten ulykker 
eller ulykker.

Skal en fjerne gamle steingjer-
der og noen fine hager for at det 
skal se fint ut på plankartet?

30 nye barnehageplasser?
– Varden barnehage har  
54 plasser og kan gi plass 
til 30 til ved at deler av 
 parkeringsplassen mot 
Egersundsgata og vollen 
mot Nymansveien blir 
regulert inn i barnehagens 
område, forklarte saks-
behandler Kristin von der 
Lippe. – Da kan det bygges 
en ny barnehage med to 
etasjer her.

Forslaget dukket opp i forbindelse 
med utarbeidelse av plan 2667 for 
området Varden og ble presentert 
på informasjonsmøte på Midjord 
bydelshus 27. mai. Da kommunal-
styret for byutvikling (KBU) be-
handlet saken 2. mai ble det ved-
tatt at nåværende parkeringsplas-
ser ved kirken opprettholdes.

– Med dette vedtaket i KBU vil 
det ikke kunne bli bygd en større 
barnehage her, sa Kristin von der 
Lippe. Da er ikke tomten stor nok.

Planen behandles i Storhaug 
bydelsutvalg 4. juni. Høringsfris-
ten for både berørte beboere og 
offentlige instanser er 21. juni.

Uenigheter om plan 2667 
Varden
Det ble full sal på Midjord bydels-
hus igjen. Vel 80 vardenboere vil-
le vite mer om plan 2667 detaljre-
gulering Varden og møtte opp på 
informasjonsmøtet 27. mai. Etter 
felles informasjon var det duket 
for diskusjon ved bordene.

Formålet med planen er å be-
vare boligområdets småhuska-
rakter, opprettholde arkitektonis-
ke og miljømessige kvaliteter, gi 
rammer for eventuell fornyelse av 
bebyggelsen og forbedre gangfor-
bindelser til skoler og friområde.

Prosessen videre
– Planen har vært til 1. gangs be-
handling i kommunalstyret for 
byutvikling (KBU) som vedtok å 
legge den ut. Nå er det høringsfa-
se. Alle som måtte ønske det kan 
uttale seg innen 21. juni, forklarte 
Jo Fougli som er leder for detalj-
plan i byplanavdelingen. -Hva er 
faktisk foreslått? Det er det saken 
inneholder nå. Alle merknader vil 
bli referert, kommentert og even-
tuelt endre planen. Senere skal 
planen behandles politisk. Først i 
KBU og så i bystyret.

Spørsmål besvares ved 
småbord
Nå vil vi presentere planen og så 
vil vi ved temavise bord besvare 
alle spørsmål. Et av de vanligste 
spørsmålene pleier å være: Hva 
skjer med min tomt?

Saksbehandlerne Liv Færing, 
Kristin von der Lippe, Knut Grøtt-

land og Felicitas Heiman forklarte 
de ulike sider ved planen og be-
svarte etterpå spørsmål rundt små-
bord med forskjellige tema.

– Beboerne var mest opptatt av 
omlegging av Vardeveien og nytt 
fortau i Hjelmelandsgata, sa Kris-
tin von der Lippe etter møtet. -I 
tillegg fikk vi spørsmål om hva 
det vil bety å få huset sitt regulert 
til bevaring av kulturmiljø.

Vil avvise saken
Da planen ble behandlet i kommu-
nalstyret for byutvikling (KBU) 
foreslo Mats Danielsen (FrP) at 
saken avvises pga. omfattende 
ekspropriasjon, eiendomsinngrep 
og bevaring. Dette forslaget fikk 
bare Frps stemme. Stavanger Frp 
arrangerte forrige uke et eget na-
bomøte for Varden med dette som 
tema.

Detaljer omkring parkering, fortau og vei ble diskutert.

Mange engasjerte vardenboere møtte opp. I midten Jo Fougli.
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STORHAUGGLIMT
På bunn av Badedammen
– Vi fant to ganske store 
seier, middels store krabber 
og en del ål, forteller Eirin 
Sollid Næss som vi traff  på 
bunnen av Badedammen 
en tidlig morgen i slutten 
av april. 

– Bunnen ble rensket også i fjor 
med derav bedre resultat i år. Det-
te er vanlig vedlikehold for oss, 
sier seksjonsleder Jone Halvorsen 
fra Natur og idrett. 

 Først tømmes vannet ut. En 
gravemaskin og en traktor skrap-
te bunnen for bl.a. fl asker og boss. 
En algesonde skal redusere alge-
veksten. 

 Nå er dammen full igjen så da 
er det bare å hoppe i det!

Ha hunden i bånd
En av svanene i Godalen er bitt 
ihjel. Fagfolka som har undersøkt 
den er sikre på at en løs hund har 
vært på ferde. 

 Alle - ikke bare de aller fl este - må være 
så greie å ha hundene i bånd. Det er nett-
opp derfor båndtvangen er der, for å verne 
om andre dyr og fugler. Vi vet det bare 
er noen få som gir blaff en, men det er 
derfor kommunen og de maser om den-
ne evinnelige båndtvangen. Den gjelder 
hele døgnet, også når du er alene ute i det 
grønne med hunden.

Fra kommunens hjemmeside.

Penger ti l begeistring
Barna jublet da Fargerike 
håndballtilbud (region sør-
vest i Norges håndballfor-
bund) mottok kroner 300 
000 fra Sparebankstiftelsen 
SR-bank på Storhaug skole 
mandag 27. mai. 

Støtten betyr at samarbeidspro-
sjektet mellom Storhaug skole og 
Norsk håndballforbund forsetter. 
– «Fargerik Håndball» er en lav-
terskel og gratis håndballtrening 
for jenter på 3. og 4. klassetrinn 
og dermed et bidrag til integre-
ringsarbeidet i vår bydel, forklarte 
SFO-leder Sølvi Thomassen. 

– I håndballen er det plass til 
alle. Gjennom aktiviteter i Far-
gerik Håndball synliggjøres også 
kampen mot rasisme og mobbing. 
Betydningen er blitt mye større 
enn hva vi antok i forkant. Viktig 
er økt aktivtetsnivå, samhold, å 
være en del av et lag og ikke minst 
inkludering. Alle skal få mulighe-

Bak alle de glade hånsballspillende jentene ser vi fra venstre Vilde Karoline 
Nord (Sola HK, instruktør), Ellen Instefjord (Sparebankstiftelsen), Oda 
Aasheim (Sola HK, instruktør), Sølvi Thomassen (SFO-leder, Storhaug skole) 
og Elise Berg (ansvarlig prosjektleder i NFH Region SørVest).

ten til å være med på noe gøy og 
sosialt sammen med vennene si-
ne, sier Elise Berg. 

– Vi bryter ned barrierer som 
avstand og økonomi for de som 

deltar og inne i klasserommene 
forteller skolen at det har betyd-
ning både på humør, samarbeid 
og ikke minst samhold.

Gi erfaring!

Siden januar 2019 har Jobbteamet i Flyktningseksjonen 
holdt til i nye lokaler i Tinngata 8 (gamle kartverket sine 
lokaler). 
– Kjerneoppgaven til teamet er å 
samarbeide med næringsliv, kom-
mune og frivillige organisasjoner 
for å fi nne gode praksisplasser til 
fl yktninger som går på introduk-
sjonsprogrammet til Stavanger 
kommune. Vi samarbeider blant 
annet med barnehager, skoler, ho-
teller, restauranter, frisører, dag-
ligvarebutikker, IT-bedrifter, fri-
villige organisasjoner, bygg og 
anleggsbransjen, logistikkbran-
sjen, sykehuset, universitetet og 
mange fl ere. Målet er å matche 

riktig kandidat til riktig praksis-
plass, forklarer jobbveileder Ale-
xander Kittilsen.

 Hvis du vil snakke med Jobb-
teamet om praksis kan du kon-
takte fagleder Janne Rage (tlf. 
94880657 / janne.rage@stavan-
ger.kommune.no). Du kan og-
så kontakte teamet på facebook.
com/gierfaring. Her deler de blant 
annet historier om fl yktninger 
som har fått praksis eller jobb i 
Stavanger-regionen.

Innsats for andre

Elevene var med og laga aktivi-
tetsdag for barnehager på Mid-
jord en fredag. De er fra 8. trinn 
på St. Svithun skole og har hatt 
valg faget Innsats for andre dette 
skole året. Andre aktiviteter de har 
vært med på er innsamlingsaksjon 
med kakesalg og bøssebæring for 

Hei Verden, bakt muffi  ns til andre 
elever, lært om ulike frivillige or-
ganisasjoner, pluss egne prosjek-
ter hvor de har hjulpet andre/gjort 
dagen bedre for andre mennesker 
enn dem selv, forteller Karen Sø-
rensen fra St. Svithun skole.

Minnestund 
i våre lokaler
Smørbrød, kaffe og kaker

Kr 295,-
Pr pers.

HILLEVÅGSVEIEN 100 - 4016 STAVANGER
TELEFON 51 58 20 20 www.patrioten.no

JULEMENY - PÅSMURT - OVERTIDSMAT - CATERING - TAPAS
MEKSIKANSK - MINNESTUND - SELSKAPSLOKALER

Eirin Sollid Næss raker bunnen av Badedammen.
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Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

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

Vi skreddersyr din ladepakke!

KAMPANJE
LADESTASJON
Best og billigst 
på El-bil lading!

Ferdig 
montert 

fra

11.490

Auglendsmyrå 4, 4016 Stavanger. Åpent mandag-fredag 07-15.
Tlf: 51 54 61 00 - post@etech.as - www.etech.as

Vi skreddersyr din ladepakke!

Ruiner ti l 
spott  
og spe
– 28. mai var det 5 år siden 
brannen i Torsgården og 
fortsatt står ruinene der 
til spott og spe, forargelse 
og fortvilelse, skriver Mari 
Langelo til bydelsavisa.

– I alle disse år har jeg hatt dette 
som daglig utsikt fra min arbeids-
plass. Det er ikke greit å se inn i 
svarte utbrente, gapende hull om-
kranset av rester av glasskårbi-
ter. Det er ikke greit å daglig bli 
møtt av henslengt søppel og skrap 
som ligger der år etter år. Det er 
ikke greit å daglig måtte passere 
utbrente, falleferdige ruiner til og 
fra jobb. Området er ganske en-
kelt en skam for kommunen! Min 
tillit til politikerne er ikke direkte 
stigende.

Naboer klager

Nichlas Rasmussen og Samei-
et Kvintetten i Sandnesgata har 
sendt mange klager på den uryd-
dige naboeiendommen som de 
mener har utviklet seg til «en re-
gulær søppelplass». -Vi har i to 
år forsøkt å komme i dialog med 
ulike instanser i kommunen, samt 

lokalpolitikere. Alle er enige om 
at situasjonen er uholdbar, men 
dessverre er det ingen som gjør 
noe med det, sier Nichlas Ras-
mussen. Eiendommen har ifølge 
kommunens avdeling for Bygge-
sak og byantikvar endret regule-
ring til bolig og grøntområde.
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God arkitektur løfter mennesket
Intervju med Siv Helene 
Stangeland basert på Stor-
haug Productions podcast.

Av Stian Robberstad

Arkitektkontoret Helen & Hard 
ble grunnlagt i Stavanger i 1996 
av den lokale arkitekten Siv He-
lene Stangeland og den østerrik-
ske arkitekten Reinhard Kropf. 
Selskapet har i dag en stab på ca 
26 personer fra over ti ulike land, 
med kontorer både i Stavanger og 
Oslo.

Siv Helene Stangeland stu-
derte fransk og kunst i Bordeaux 
ett år før hun startet på arkitekt-
studiet på Arkitektur- og design-
høgskolen i Oslo (AHO) under 
Sverre Fehn og Christian Nor-
berg Schultz. Stangeland tilbrakte 
tredjeåret ved Technical Univer-
sity i Barcelona, ETSAB og på 
kunstskolen i Massana. Det var 
etter oppholdet i Barcelona hun 
bestemte meg for å bli arkitekt.

Helen & Hard har i dag pro-
sjekter over hele verden og har 
markert seg innenfor bærekraft 
begrepet med sin utstrakte bruk 
av treverk også i bærende kon-
struksjoner. Helen & Hard har 
også gitt ut boken «Relational de-
sign» om hvordan arkitektur alltid 
oppstår og fungerer i utveksling 
med omgivelser, mennesker, ma-
terialer, kunnskap og kultur.

Kontoret er for tiden aktuelle 
med Vindmøllebakken bærekraf-
tige bofelleskap og med SR Bank 
sitt nye hovedkvarter i Bjergsted. 
Hovedkontoret til SR Bank blir 
bygget med limtrekonstruksjoner 
som hovedbæresystem og rager 7 
etg. Bygget som står ferdig i løpet 
av høsten 2019, blir et av Nord Eu-
ropas største trebygg.

Hva er forskjellen på et trebygg 
av denne størrelsen og et mer 
tradisjonelt bankbygg?
For det første er inneklimaet an-
nerledes, et trebygg regulerer 
inne klimaet på en helt annen måte 
enn et tradisjonelt bygg. Akustisk 
har man også flere fordeler da ma-
terialene absorberer lyd på en helt 
unik måte. Mindre harde overfla-
ter gir et mer harmonisk og roli-
gere lydbilde. Treverk har også en 
unik estetisk kvalitet som knytter 
oss nærmere til naturen, man kan 
blant annet se hvordan treet har 
utviklet seg. Bærekraft er et annet 
viktig motiv for å velge tre som 
byggematerialet, i motsetning til 
et konvensjonelt bygg som ofte 
forbruker store mengder betong 
noe som fører til utslipp av CO2, 
fungerer treverket som et lager for 
CO2.

Hvor miljøvennlig er det å 
kle bygget i glass, en såkalt 
klasshud?
Dette er nøye gjennomtenkt. Som 
alle materialer har også glass et 
eget miljøregnestykke, hvor mye 
energi som skal til under fremstil-
ling, varighet og transport. Glass 

gir en også en anledning til å ut-
nytte det naturlige lyset. En glass-
fasade, gjort rett vel og merke, 
kan også føre til besparelser til 
oppvarming i årstider som er kal-
de. Man kan regulere og kontrol-
lere bygningen på en helt unik 
måte. Glass har også en særdeles 
lang varighet.

Hva er god arkitektur?
God arkitektur løfter mennesket 
ut av det lille trangsynte «rom-
met» man ofte befinner seg i og 
setter oss i en større og viktigere 
sammenheng. God arkitektur in-
spirerer og hjelper oss til å være i 
dialog og i kontakt med mennes-
kene rundt oss.

Hvor kan man bo om man 
ønsker seg denne typen 
arkitektur?
Du er hjertelig velkommen til 
å flytte inn i Vindmøllebakken 
(bærekraftige) bofelleskap. Vi 
stilte oss selv følgende spørsmål:

Hvordan kan man bo på en 
måte som øker livskvaliteten og 
samtidig tar vare på miljøet?
Vi ønsket å besvare denne opp-
gaven fordi vi ser at vi er nødt til å 
endre egne holdninger rundt for-
bruk og vårt forhold til blant an-
net felleskap. Etter å ha vært in-
volvert (Helen og Hard) i utal-
lige boligprosjekter fant vi ut at 
det ligger et enormt forbedrings-
potensialet nettopp her. Hvor-
dan kan vi organiserer hjemmene 
våre til å bli del av et større fel-
leskap hvor fokuset på deling står 
mye sterkere? Når man deler noe 
med andre mennesker omgås man 
også mer omsorgsfullt, ikke sant? 

Hvorfor organiserer man ofte bo-
liger som isolerte enheter når man 
vet at denne type arkitektur også 
produserer ulike former for en-
somhet? Hvorfor organiserer vi 
ikke mennesker rundt fellesarea-
ler når vi vet hvilke gode konse-
kvenser det har?

Du har selv flyttet inn i 
Vindmøllebakken, hvordan 
er det å bo i ditt eget 
arkitektoniske univers?
Jeg er helt overveldet, nesten litt 
beruset. Huset yrer av fellesmid-
dager og spillkvelder. Vi har også 
ulike grupper som dyrker urter, 
møbelgruppe og eget verksted. 
Vi har til og med en egen kunn-
skapsgruppe som planlegger egne 
foredragskvelder for fellesskapet. 
Det aller kjekkeste er det å hilse 
på folk og kjenne på at man bryr 
seg om hverandre og er en del av 
en større idé. Det er meningsfullt 
for felleskapet, både i en direkte 
og overført betydning. Man hører 
ofte utbyggere som sier at de fles-
te vil bo i en egen og lukket sfære, 
dette stemmer imidlertid ikke. Vi 
vet at mennesker vil være en del 
av en større sammenheng, et fel-
lesskap hvor man også kan være 
nyttig for andre. Vi er ikke skapt 
for å være alene, sitte i vår egen 
lille verden. Konsekvensen av det 
individfokuserte samfunnet blir 
ensomhet og i noen tilfeller de-
presjon. Arkitektur er i ytterste 
konsekvens et helsespørsmål, so-
sialmedisin. Nei, vi må gjennopp-
finne og videreutvikle landsbyen, 
det er denne velprøvde modellen 
som kan føre oss bærekraftig inn 
i fremtiden.

Hvilke utfordringer har dere 
opplevd med et prosjekt som 
Vindmøllebakken?
Det er ikke til å legge skjul på et vi 
har truffet på en del motstand med 
dette prosjektet. Et prosjekt av den-
ne art og størrelse fordrer at alle in-
volverte må tenke nytt, det er det 
ikke alle som er like innstillt på. 
Utbyggere, konsulenter, arbeidere 
har alle stilt spørsmål underveis, 
her har informasjon og kommuni-
kasjon vært en viktig nøkkel. Vind-
møllebakken er et pilot prosjekt i 
noe vi kaller for Gaining by Sha-
ring modellen. Dette er en modell 
vi selvsagt ønsker å videreutvikle i 
andre norske byer. Vi jobber for ti-
den med Gaining by Sharing pro-
sjekter i Bergen, Oslo og Voss. Vi 
introduserer stadig ideen om fel-
lesskap og sosiale fellesarealer når 
vi får nye boligprosjekter. Dette er 
noe vi virkelig brenner for, men vi 
ser også at det ikke er alle bolig-
prosjekter som er like egnet til å ta 
modellen helt «ut» som Vindmøl-
lebakken. I Vindmøllebakken pro-
sjektet har vi bygget et fellesskap 
parallelt med selve byggeprosjek-
tet. Det er alltid vanskelig å forkla-
re verdien av slike, ofte lange, pro-
sesser til utbygger, men vi begyn-
ner nå å få bevisene på hvorfor det 
svarer seg med tidlig involvering. 
Man oppnår blant annet en helt ny 
form for eierskap til hele prosjektet. 
Man tenker ofte kostnader og kom-
pliserte prosesser når man hører om 
denne måten å involvere beboere i 
prosjekter på, men man glemmer 
at man også oppnår mye større be-
talingsvilje og eierskap tidlig i pro-
sessen. En er nødt til å se det lang-
siktige perspektivet når vi bygger 
etter bærekraftprinsipper.

Var det et punkt hvor du 
hadde lyst til å gi opp?
Ja, det har vært flere punkt hvor 
jeg har tenkt at dette er for kre-
vende, bant annet det å bygge i en 
eksisterende by-situasjon er kre-
vende. Vi hadde en tomt med to 
ulike fabrikken hvor den ene ble 
bevaringsverdig underveis i pro-
sjektet. Med ett skulle den lokale 
hermetikkindustrien bevares, noe 
vi selvsagt støtter. Men som om vi 
ikke hadde nok utfordringer med 
å bygge selve felleskapet, på top-
pen skulle man nå også ta stilling 
til bevaring og rehabilitering av 
et av byggene. Deler av den beva-
ringsverdige (gule) fabrikken blir 
blant annet omgjort til restaurant 
hvor den opprinnelige teglen er 
bevart. Den andre fabrikken har 
blitt til en kompakt-parkering for 
prosjektet. Vi opplevde også å få 
markedet mot oss da rekordlave 
oljepriser i 2015 startet en rese-
sjon i næringslivet og boligmarke-
det. Kruse Smith var likevel vil-
lige til å satse, noe som var svært 
modig. De mente at om det var en 
type bolig som kunne selge i det-
te markedet måtte det være denne 
modellen, noe som endte med at 
vi var det eneste prosjektet som 
solgte leiligheter i Stavanger øst i 
denne perioden.

Er Vindmøllebakken utsolgt?
Vi har faktisk noe ledig igjen i 
andre og siste byggetrinn. Det er 
nå mulig å se de konkrete bolig-
ene og få en følelse av hvordan det 
vil være å bo i et slikt fellesskap. 
En av verdiene som må nevnes er 
dette området, da tenker jeg spe-
sielt på Pedersgata, som byr på et 
stort og inspirerende mangfold.

– Jeg er overveldet, nesten litt beruset, svarer Siv Helene Stangeland på spørsmålet om hvordan det er å bo i sitt eget arkitektoniske univers.
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Ekstra opplevelser i 
hverdagen
Eldre fortjener en verdig alderdom hvor det blir lagt til 
rette for livsglede og sosiale aktiviteter livet ut. For å få til 
ekstraopplevelser i hverdagen er vi avhengige av frivillig 
innsats. Sammen kan vi gi dem dette!

Strandtur og felles 
lunsj

Mariama Faal fra Flam Norge 
kontaktet Rosendal sykehjem for 
å høre hva de kunne bidra med. 
Det ble noen hyggelige timer 
sammen med beboerne med tur 
til stranda, spill og felles lunsj. 

– Onsdag 26. juni har vi en 
konsert klokken 13.30. Det had-
de vært veldig hyggelig hvis noen 
vil hjelpe til med kaffeservering, 

oppfordrer aktivitør Regine Haga. 
–Vi trenger også noen som ønsker 
å ta med beboere på en sykkel-
tur eller gå tur i nærmiljøet. Eller 
hjelpe med bingo onsdager klok-
ken 12. 

 
Kontakt Regine-Haga@
stavanger.kommune.no og  
tlf 911 92 008.

–På Sparekassen sykehjem legger 
vi til rette for at pasientene skal 
ha en innholdsrik hverdag og fyl-
le dagene med kjekke aktiviteter, 
forteller aktivitør Signe Amalie 
Herland.

Vi har en flott hage!
– Hos oss finnes det et mangfold 
av fantastiske og ressurssterke el-
dre med stort behov for å komme 
seg opp av stolen og ut i frisk luft. 
Noen drømmer om kafébesøk, an-
dre vil ut på tur i frisk luft. De vil 
oppleve, være en del av og se på 
livet, forklarer Signe Amalie.

Hva kan frivillige bidra med?
– Noen trenger bare en hånd å hol-
de i eller noen å ta en kopp kaffe 
sammen med. Vi har en stor og 
flott hage som er ypperlig å bruke 
nå og i sommer. Vi har en 8 se-
ters bil som vi kan dra ut på tur 
med. Vi har sykkel som er tilrette-
lagt for beboerne. Mulighetene er 
mange, vi trenger bare flere hen-
der slik at mange flere kan opple-
ve ekstra opplevelser i hverdagen.

Vi ønsker frivillige i alle aldre, 
menn som kvinner, som kan ten-
ke seg å være med sammen med 
oss på noen av disse aktivitetene. 
Det er ekstra kjekt hvis noen bor i 

nærheten og kan stikke innom når 
det passer dem. Om de kan kom-
me en gang i uken, eller bare gir 
beskjed de gangene det passer, er 
det supert for oss. Vi setter pris på 
all frivillig innsats fordi den vil 
ha så stor betydning for våre pa-
sienter.

Ta gjerne kontakt med oss i 
Sparekassen!
Facebook; sparekassen sykehjem
epost signe.amalie.herland 
@stavanger.kommune.no
Mobil: 950 42 894

Grillfest 
med Kjell 
Elvis!
– Fredag 21. juni skal vi ha 
grillfest klokka 12. Det blir 
rocka underholdning med 
Kjell Elvis. 

– Vi trenger hjelp til servering, 
rydding og til rett og slett sitte 
sammen med beboerne. Kanskje 
det er noen kjekke naboer som vil 
være med, spør aktivitør Jorunn 
Storli Bjørnsen fra Ramsvigtunet 
sykehjem og bofellesskap.

– Vi trenger hjelp til å ta bebo-
ere med ut på sykkeltur med de to 
nye syklene våre. Vi trenger noen 
til å følge beboerne ut i sanseha-
gen for å se, lukte og kjenne på 
plantene og for å hilse på fuglene. 
Gå en tur i nærområdet? Hvis no-
en liker å stelle med fugler så er 
det også mulig. Eller steike vafler 
eller lapper noen ettermiddager 
og lage litt kos for beboerne våre. 
Vi trenger også besøksvenner.

 
Kontakt Jorunn Storli Bjørnsen - 
51 84 06 00/911 822 85  
jorunn.storli@ 
stavanger.kommune.no. 

Bli med som frivillig!

Det var sommerfest på Lervig sy-
kehjem torsdag 23. mai med vel-
dig lokale artister. Magne Høi-
land, Espen Hana, Gunnar Engen 
og Stene Osmundsen stilte opp 
med gratis musikalsk underhold-
ning for beboere og pårørende. 
Frivillige trakta kaffe og serverte 
ved bordene. Fra kjøkkenet kom 
de lekreste kaker og aktivitøren 
laga paraplydrinker. Vår bydel har 
mange sykehjem. Frivillige kan 
bidra til at mange får gode ekstra-
opplevelser i hverdagen. Bli med 
som frivillig vel!

Kontakt bodil.andersen 
@stavanger.kommune.no eller på  
tlf 97 77 3372.

Kjekt å sykle tur med beboere!

Deilig duft av blomster og hest da beboere besøkte ridesenter.

Disse flotte damene både trener sammen i Storhaughallen og er frivillige på 
Lervig sykehjem.

Aktivitør Bodil Andersen serverte 
paraplydrinker.

Mariama Faal fra Flam Norge kontaktet selv Rosendal sykehjem og spurte 
hva de kunne bidra med.
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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,-.

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

Trenger dine barn hjelp 
til å stå i pårørenderollen? 

Pårørendesenteret kan tilby støtte, råd, 
barnesamtaler og ungdomsgruppe.

tlf. 90 90 48 48  :  PårørendeStavanger.no
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En mer moderne Mevlana Moské

– Vi drømmer om en mer 
moderne moské i Verks-
gata 41. Bygget i Verksgata 
41 ble bruksendret til 
moské i 1992.

Reguleringsplan for nytt bygg på 
4 etasjer er vedtatt og skal inne-
holde sosiale møteplasser, konto-
rer, kjøkken, undervisningsrom, 
bønnerom og nødvendige fasili-
teter. To boenheter og uterom er 
planlagt i det nye byggets 4. eta-
sje.

– Vi har samlet inn 5-600 000 
kroner blant våre nær 1000 med-
lemmer, forteller Neşet Zühel, 
som er daglig leder i Rogaland 
Muslimske Forening. -Vi skal 
skaffe 20 millioner til nytt bygg 
og tar sikte på at ca halve beløpet 
må være på plass bør byggingen 
kan starte. Vi håper byggeproses-
sen kan starte om to år, sier Hilal 
Kocaguzel som er leder i Norsk 
Tyrkisk Kulturforening og styre-
medlem i Rogaland Muslimske 
Forening.

Hvordan skal moskeen finansi-
eres?
– Som andre religiøse samfunn 
får vi tilskudd fra staten basert på 
medlemsantall. Men medlemme-
ne må bidra mest. Våre nær 1000 
medlemmer er villige til å bidra. 
Vi har medlemmer som er tyrke-
re, afghanere, syrere og kurdere 
fra Tyrkia som bor i 18 forskjel-
lige kommuner i Norge.

Vi har også en egen kvinne-

avdeling som arrangerer mat- og 
håndverksmesser. På 17. mai var 
det både sceneshow med tyr-
kisk folkedans og salg av tyrkisk 
mat på det store arrangementet i 
Bjergsted, forklarer Hilal Koca-
guzel.

Hva blir bedre med moské?
– Moskeene er ikke bare helli-
ge steder men også svært viktige 
som sosiale samlingssteder. Vi 
vil at våre barn skal få styrket sin 
identitet og språk. Og vi ønsker 
en moderne moske! Under rama-
dan vil vi lage mat her, invitere 
folk og venner hit, litt sånn som 
vi gjør det i Tyrkia. Allerede nå 
er det ofte besøk av klasser både 
fra ungdomsskoler og videregåen-
de. Det er flott at elevene får lære 
om alle religioner, sier Hilal Ko-
caguzel.

– I 2015 måtte vi ta et viktig 
valg, forteller Neşet Zühel. -Pus-
se opp det gamle nedslitte byg-
get, selge det eller rive for å bygge 
nytt. 80 % stemte for å bli her i 
Verksgata og bygge nytt forsam-
lingshus. Mange av våre medlem-
mer er sterkt knyttet til stedet.

Helgene var høydepunktet!
– Moskeen er og vil alltid ha en 
spesiell plass i mitt liv Jeg har 
nærmest vokst opp her, forteller 
Yusra Uludag, som også er sty-
remedlem i Rogaland Muslimske 
Forening. -Jeg har tilbrakt mine 
beste år her. Helgene var høyde-
punktet i livet mitt da jeg var li-

Fra krysset mellom Litle Skippergate og Verksgata vil planlagt nybygg
kunne se slik ut. Arkitektfirma Årreberg AS.

ten. Hver uke i nesten 20 år til-
brakte jeg og familien min tid i 
moskeen. Her fikk vi undervis-
ning, hadde ulike fysiske og so-
siale aktiviteter.

Jeg har selvsagt også vært vit-
ne til ulike endringer i moskeen 
som da den måtte pusses opp etc. 
Da jeg var liten føltes moskeen 
som en diger og gigantisk plass 
for meg. Det er først når man vok-
ser opp og vandrer gjennom den 
samme gangen at man innser hvor 
liten plass det er og at man trenger 
mer rom, forklarer Yusra Uludag.

Foreningens historie
– Jeg har vært aktivt medlem si-
den Verksgata 41 ble kjøpt i 1990, 
forteller forstander Mehmet Tu-
ran. Han var daglig leder i Ro-
galand Muslimske Forening fra 
2001-2015.

Hva er de viktigste begivenhetene 
i foreningens historie?
– Den første feiring av Profeten 
Mohammed og foreningens før-
ste styre ble registrert i 1981, for-

teller Mehmet. -Styret besto av 
medlemmer fra Sri Lanka, Pakis-
tan og Tyrkia. Foreningen kjøpte 
Sandeidgata 20 i 1983.

Første feiring av Eid-Ul-Fitar 
var i Brødregata 20 i 1984. I 1985 
var det offisiell åpning av biblio-
tek med islamsk litteratur og egen 
gravplass for muslimer på Hinna 
Gravlund.

Den første imam ble ansatt i 
1987 og koranundervisning for 
barn startet opp i Sandeidgata.

I 1996 kjøpte vi Store Skipper-
gate 40.

Så har det blitt noen møter og 
søknader fram mot den nå ende-
lig vedtatte reguleringsplan for 
ny moské. Framover blir det aller 
viktigste å sørge for finansiering 
fram mot bygging, oppsummerer 
Mehmet.

Studietur til Grønland i Oslo
– Jeg så en annonse i avisen for 
ca 2 år siden, forteller Karl Emil 
Sødergren fra arkitektfirma Årre-
berg AS. -Det ble søkt etter hjelp 
til å planlegge et nytt forsam-

lingshus i Stavanger sentrum og 
vi fikk oppdraget. Det ble studie-
tur for å befare moskeen på Grøn-
land i Oslo.

Prosessen har vært grei, nabo-
klagene få og vi møtte en positiv 
samarbeidsinnstilling i kommu-
nen. Nå er reguleringsplanen ved-
tatt. Vi er fornøyd og mener byg-
get både ser ut om en moské og er 
tilpasset omgivelsene på Verket. 
Det neste som skal skje er å lage 
en byggesak. I den vil det komme 
fram hvordan den endelige mos-
keen vil se ut, forklarer Søder-
gren.

Moskeer på Storhaug
De andre moskeene på Storhaug 
er Moské Masjid Hanafiya i Sto-
re Skippergate 4, Makki Masjid i 
Erichstrupsgate 10, Rogaland Is-
lamic Community i Harald Hår-
fagres gate 4 og Det Islamske 
Kultursenter i Stavanger i Reidar 
Berges gate 14 (har kjøpt den tid-
ligere Babtistkirken i Bergelans-
gata 24).

Fra venstre Karl Emil Sødergren, Neşet Zühel, Yusra Uludag og Hilal 
Kocaguzel.

Modell som viser nabobygg og hva hver etasje skal inneholde. Arkitektfirma Årreberg AS.

Sett i sammenheng med bebyggelseskarakteren i området, gamle hermetikkfabrikker med sin typiske førmodernistiske 
industrielle karakter, som ofte er preget av den jugendinspirerte stilen som var typisk den gang, vil en slik bygning 
føye seg fint inn i byveven (fra kommunens saksfremlegg).
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Den � ne kjente byopplevelsen, de ekstra gode tilbudene 
og en mengde opplevelser for store og små!

Se også vårt nye 

SENTRUMSMAGASIN
Les hva sentrum har å by på av 
arrangementer, bli bedre kjent 
med personer, virksomheter og 
prosjekter og la deg inspirere av 

våre temasider. 

Magasinet er gratis og du � nner 
det i butikker, kafeer, andre 
møteplasser og hos oss i:

SØREGATA 30
ÅPENT  10-19 (16) 

EKSTRA
GODE TILBUD

TORSDAG
LANGÅPENT 

TIL 22:00

Velkommen til

SIDDISDAGENE
13.-15. JUNI

Se hele programmet og gode tilbud på: stavangersentrum.no og 
facebook/stavangersentrum. Med forbehold om feil eller endringer.

    NOEN HØYDEPUNKTER FRA 
PROGRAMMET

Torsdag 13. juni
Langåpent til 22:00 med de aller beste 

timestilbudene og aftershopping.

Fredag 14. juni
Kl. 17:30 Orgelvandring som starter i St. Johannes, via 

St. Petri til Domkirken. Guide: Gunnar Roalkvam. 
Varighet ca 1,5 time. Gratis.

Lørdag 15. juni
Kl. 11:00 - 15:00. Havnelangs 2019. 

Fullt av morsomme, lærerike og kanskje litt 
skumle havneaktiviteter for hele familien. 

Gratis.

Kl. 11:00 - 16:00 Bondens Marked og 
Marked i Sentrum på Torget.
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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 � l Pedersgata og Nytorget!

55-
øre pr. liter 

Nå får duå får du

BLÅSENBORG
Pedersgata 19, 4013 Stavanger

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

Urmakerhuset er solgt
– Huset er solgt og vi skal 
være ute senest 
1. november, forteller 
Tom Møller Christensen. 
En hundre årig historie 
med urmaker 
Thorbjørnsen på Nytorget 
tar slutt. 

– Nå vil vi fi nne et nytt hjem på 
Storhaug som ikke skal ha med 
jobb å gjøre. Og så fi nne et nytt 
lokale å boltre oss i med verksted, 
showrom og salg av klokker – alt 
på en plass og helst på Storhaug.

Hvorfor har du solgt huset?
– Omsetningen gikk drastisk ned 
etter at bompengene trådte i kraft 
1. oktober. En måned senere var 
vi en ansatt mindre. Ja, vi vil nok 
bli savnet. Men vi ble ikke brukt 

nok. For mange valgte Kvadrat og 
alt på et sted, sukker Tom Møller 
Christensen. 

– Nå ser vi framover og sat-
ser på at forandringen vil gi oss 

muligheter til å gjøre mere. Satse 
mere på verksted og reparasjon og 
vedlikehold av eldre lommeur og 
armbåndsur.

Sommerlesestoff !?
Vi har det DU leter etter!!!

Butikken med det STORE utvalget i: 
– Bøker – Blader – DVDer

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

Tom Møller Christensen ser framover mot nye muligheter.

Musikkfest på Storhaug

Bruktmarked Nytorget
Kristina Eriksen og Hilde Hin-
deraker hadde tatt turen fra Hund-
våg og Karmøy for å stå på stand. 
Dette var første gang de stilte på 
markedet, og de var fornøyd med 
salget. Rolig start, men salget tok 
seg opp da Musikkfesten startet.

Mange hyggelig kunder, og ek-
stra spennende var det da italien-
ske turister begynte å prute. Men 
nå var de klar for å få seg god mat 
i Pedersgata av dagens salg!

Hele lørdag 1. juni med gratis musikk fra fl ere 
scener i Stavanger sentrum. Det 11. året med 
musikkfest under ledelse av Daniel Engen. 

Til venstre scenen på Nytorget og til høyre 
kveldsarrangement på Tou.
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Graving på Storhaug
På kommunens hjemmeside er det laget en strukturert 
detaljert oversikt over gravearbeider i Stavangers syv 
bydeler. Denne teksten er hentet fra oversikten for Stor-
haug bydel. I tillegg tar vi med litt tekst om Paradis (som 
egentlig hører til Eiganes og Våland bydel). 

Sykkelprosjekt i Nedre 
Banegate 
Stavanger kommune skal lage 
løsning for sykkeltrafikk i Nedre 
Banegate og planlegger et sam-
menhengende strekk med 2,5 me-
ter fortau på nordre side og 4 me-
ter kjørebane til sykkel og biltra-
fikk. 

Det skal males en 3 meter bred 
rød stripe sentrert i veien, og mar-
keres for fotgjengere på fortau. 
Videre skal det monteres nye ga-
telys. Så skal det graves ned to 
ekstra sandfang for å ta opp over-
vannet i veien. Og så er det plan-
lagt nye trær. 

Arbeidet starter opp i uke 20 
og vil etter planen være ferdig i 
løpet av august. Det er Plan- og 
anleggsavdelingen i kommunen 
som skal utføre arbeidet. 

Miljøgate i Avaldsnesgata 
Det skal etableres miljøgate i Av-
aldsnesgata på strekningen mel-
lom Hjelmelandsgata og Erfjord-
gata. Miljøgata skal opparbeides 
komplett med ny veg oppbygging, 
nye fortau, opphevde vegkryss og 
komplett nytt drens– og sluksys-
tem. Det skal også etableres trær 
langs sørsiden av gata. 

Husstander som er knyttet til 
vannledningen som skal skiftes 

ut, vil få midlertidig vannforsy-
ning i anleggsperioden. Det betyr 
at det legges en vannledning oppå 
bakken som kobles til inne i boli-
gen. En rørlegger tar kontakt med 
dere som dette gjelder for å få til-
gang til boligen. 

Det kan bli nødvendig å stenge 
av vannet i korte perioder under 
anleggsarbeidet. 

Under arbeidet vil anleggs-
maskiner og lastebiler føre til støy 
og støv, spesielt på dagtid. Noen 
ganger arbeider vi også på etter-
middag og kveldstid. Er det fjell 
i grunnen, må det sprenges eller 
meisles. Dette vil gi ekstra støy. 

Så langt det er mulig vil det 
bli sørget for at beboerne har ad-
komst til eiendommene, men i pe-
rioder blir det ikke mulig å kjøre 
med bil til boligene. 

Arbeidet skal være ferdig okto-
ber 2020. 

Sykkelkryssing i 
Hjelmelandsgata 
Plan og anleggsavdelingen har 
nylig laga sykkelkryssing i Hjel-
melandsgata som skal gjøre det 
tryggere for syklister å krysse 
mellom Hjelmelandsgata og Niels 
Abels gate. 

Prosjektet startet opp i uke 42, 
det gjenstår noe asfaltarbeid og 

rødmaling før prosjektet er helt 
ferdig 

Sykkelfelt i Harald Hårfagres 
gate 
Det etableres sykkelfelt i Harald 
Hårfagres gate. I den forbindel-
sen må fortauslinjene på den ene 
siden justeres. Eksisterende gate-
lysmaster skal på samme tid skif-
tes ut/flyttes, noe som vil medføre 
graving av kabelgrøfter mellom 
noen av lyspunktene. Det skal 
også fjernes seks trær i forbindel-
se med arbeidet. 

Arbeidet starter i august i uke 
35 og vil ha en varighet på seks til 
åtte uker. Selve arbeidet vil bli ut-
ført av Nordbø Maskin A/S. 

Under arbeidet vil anleggs-
maskiner og lastebiler føre til støy 
og støv, spesielt på dagtid. 

Er det fjell i grunnen, må vi 
sprenge eller meisle. Dette vil gi 
ekstra støy. Brakker og utstyr blir 
lagret på anlegget. 

Consul Sigval Bergesen vei 
stengt 
Consul Sigval Bergensens vei er 

stengt for trafikk og parkering, 
foreløpig fram til utpå sommeren. 
Den er åpen for syklister og gå-
ende. Årsaken til stengningen er 
gravearbeid og legging av fjern-
varmekabler, i regi av Lyse. Tra-
fikk til og fra Hillevågsvatnet går 
via Paradisveien i anleggsperio-
den. Berørte medlemmer av mot-
orbåtforeningen, kontakt foren-
ingen for midlertidig parkerings-
løsning, eller bruk andre siden av 
Hillevågsvatnet.

Nytt konfirmasjonsopplegg på Storhaug
 – Samarbeider tett med flere av sentrumsmenighetene.
Tradisjonell undervisning tones litt ned i antall timer 
for å gi plass til det aktivitetstilbudet hver konfirmant 
velger å være med på i løpet av året. Målet er at 
konfirmantene skal få et aktivitetstilbud-fritidstilbud i 
hele ungdomstiden 

Nå har det nettopp vært tid for 
konfirmasjoner i kirkene på Stor-
haug, Varden og St. Johannes me-
nigheter. Dette året har menighe-
tene på Storhaug deltatt i et felles 
konfirmasjonsopplegg sammen 
med flere av menighetene i Sta-
vanger domprosti (Domkirken, 
St. Petri og Kampen menigheter). 
Mer enn 170 konfirmanter har 
deltatt i dette opplegget hvorav 57 
kommer fra menighetene på Stor-
haug. Soknepresten i Varden me-
nighet, Anders Hildeng Næss, har 
vært delvis ansatt i prostiet for å 
se til at det nye opplegget fungerer 
så vel for menigheter, ungdommer 
og foreldre. Vi har stilt ham noen 
spørsmål om de erfaringene som 
er gjort dette året.

Hva går det nye konfirmasjons-
opplegget ut på?
Dette nye opplegget er i utgangs-

punktet et forsøksopplegg som 
går ut på at vi samarbeider over 
menighetsgrensene mellom sen-
trumsmenighetene – og samtidig 
har vi inngått i et tett samarbeid 
med flere kristne organisasjoner 
som driver med barne – og ung-
domsarbeid. Målet er at vi på sikt 
skal bygge opp 10-15 større fri-
tidstilbud for ungdom i alderen 
14-18 år i og rundt sentrumskjer-
nen i Stavanger.

Hvordan arrangerer menighetene 
undervisningen?
Menighetene som er med i pro-
sjektet står fritt til å legge opp 
selve undervisningen slik de selv 
ønsker. Men en viktig bit er at tra-
disjonell undervisning tones litt 
ned i antall timer for å gi plass til 
det aktivitetstilbudet hver konfir-
mant velger å være med på i løpet 
av året.

Hvilke aktiviteter har ungdom-
mene vært engasjert i og hvordan 
har det gått?
Utenom aktivitetene konfirman-
tene er med på lokalt i sin menig-
het – og fasteaksjonen til Kirkens 
Nødhjelp – velger de altså en ak-
tivitetsgruppe de skal være med 
i som fast medlem gjennom hele 
konfirmantåret. Drømmen er at så 
mange som mulig vil ønske å fort-
sette i disse aktivitetene også etter 
at året som konfirmant er ferdig. 
Det er et stort spenn i hva slags 
grupper prosjektet tilbyr.

Vi har f.eks. en nyoppret-
tet LAN-gruppe som heter 
Blu:screen. Den er blitt veldig 
populær og tilbyr aktiviteter som 
ikke ofte ellers blir undervist for 
ungdom i kirken. Men vi har også 
grupper for sport og friluftsliv, et 
par kor og grupper for diakoni.

Hva er reaksjonene til konfir-
mantene og foreldrene som har 
deltatt i dette opplegget?
Så langt har vi fått mange positive 
tilbake-meldinger så vel fra kon-
firmanter som foreldre. Men de 
fleste menigheter har ikke hatt en-
delig evaluering før helt på slutten 
av året. Så bildet er ikke helt klart 
på dette tidspunktet.
Hvordan ser dere for dere at opp-
legget skal bli til høsten?
Til høsten blir opplegget stort 
sett det samme – men vi håper på 

oppstart av et par nye aktivitets-
grupper – så det blir veldig spen-
nende. I tillegge har Stokka me-
nighet bestemt seg for å bli med 
i dette fellesopplegget. Vi tror at 
vi gjennom dette opplegget vil 
tilby et spekter av aktiviteter som 
gjør at mange vil føle at dette er 
noe de ønsker å være med i – og 
alle aktivitetene er inkluderen-
de, lavterskel og ikke minst med 
lave kostnader for medlemmer og 
foresatte.

Av Ragnar Fiskå

Konfirmantene i Varden menighet 2019.

Det skal etableres miljøgate i Avaldsnesgata på strekningen mellom Hjelmelandsgata og Erfjordgata.
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Jeg har - siden jeg begynte å ten-
ke (vel, tenke og tenke, fru Blom, 
”grunnet over” er vel kanskje et 
bedre uttrykk på det jeg driver 
med når jeg sitter og stirrer i veg-
gen) - stilt meg spørsmålet: Hvor i 
all verden var foreldrene?

Spørsmålet virker kanskje 
noe upresist. Så la meg forklare. 
Spørsmålet jeg ofte har stilt meg 
er nærmere bestemt dette: Hvor 
var foreldrene våre da vi - det vil si 
oss gamlinger på over (godt over) 
de 70 år - var små snåttongar?

Jeg snakker helt spesifikt om 
oss unger som bodde helt innerst 
i sørvest-enden av Nymansvei-
en (regnet fra Normannsgata) i 
1950-årene. Slik som for eksem-
pel på Midjord, nedover i Eger-
sundsgata, like nedenfor Varden 
og innover i Godalen.

Men jeg ser slett ikke bort fra 
at spørsmålet også kunne gjelde 
hele Storhaug (også kalt ”Østre 
Bydel”), Våland, Tjensvoll, Stok-
ka og de bynære delene av Madla, 
ja - kanskje hele nasjonen Norge, 
med dens mange byer og tettste-
der.

En nasjon som den gang ba-
re var mellom 40 og 50 år gam-
mel, hvorav fem år var blitt kas-
tet bort på en helt unødvendig 
tysk okkupasjon. Du verden, for 
et slikt gigantisk sløseri med ti-
den! Men nok av det. Poenget er 
at når forfatteren Andreas Jacob-
sen, ”Ajax” på folkemunne, kun-
ne introduserte begrepet ”Ongane 
i Gadå” i norsk litteratur, så var 
dette fordi begrepet i aller høyeste 
grad representerte virkeligheten.

Barn den gang levde sine liv i 
gatene. Ja, slik jeg husker det var 
gatene fylt med unger i alle aldre, 
og det var aldri mangel på aktivi-
tet. En og annen bil kunne nå og 
da forstyrre leken, men dersom 
hardt ble satt mot hardt, så var det 

bilen som tapte. Sjåføren måtte 
pent vente til ungene slapp ham 
frem.

Ja, for sjåføren var alltid en 
mann. Dette var i den tiden kvin-
ner egentlig ikke eksisterte. Ikke 
etter at de hadde fylt 25 år, og var 
blitt ektefellen til ett eller annen 
inkjevetta av en mann. Bare så det 
er sagt.

Men by-bussen kunne holde 
ruten på minuttet, til og med ofte 
på sekundet, fordi alle unger me-
get godt kjente bussenes ankomst-
tid nøyaktig på den strekningen 
de - barna altså - befant seg, og 
flyttet seg nærmest automatisk 
inn på fortauet. Og det til enhver 
tid. En buss-sjåfør som ikke kun-
ne holde rutetidene helt nøyaktig 
var derfor en potensiell masse-
morder, og måtte aldri få adgang 
til et bussratt.

Det hersket det, såvidt meg be-
kjent, allmenn enighet om. Det 
hersket samme bastante enighet 
om at også buss-sjåfører måtte 
være en mann.

Men på Midjord hadde vi un-
ger ikke bare de nærmest bilfrie 
gatene å boltre oss i. Vi hadde 
Varden med busker, kratt og fot-
ballbane. Og fri tilgang til Gands-
fjorden via eiendommene til både 
kommunen, Bergesen-familien 
og Sørnes - og tomten til Waisen-
huset.

Båthavnene i Hillevågsvatnet, 
Ramsvik og Breivik var de re-
neste paradiser for små guttongar, 
som fikk låne ”Travaljen”. Traval-
jen var en robåt som fraktet båt-
eierne til og fra båtene sine. Det 
var nemlig et lite fåtall som hadde 
fortøyning på land. Resten måtte 
ro til og fra båtene

sine. Da ropte de bare ”Båd 
Ohoi!”, og vi ungene rodde ut til 
vedkommende i løpet av tre mi-
nutter.

Slik en Travalje hadde de bå-
de i Hillevågsvatnet, Ramsvik og 
Breivik. For en svir! Dersom du 
var forelder på den tiden, så du 
ungene dine om morgenen, under 
en eventuell frokost - ofte fransk-
brød med en haug sukker på, eller 
sirup - så forsvant de ut dørene, de 
over sju år til skolen, og de under 
sju ut i skogen og opp i trærne.

Når klokken nærmet seg to et-
termiddag, kunne mødrene - fe-
drene var på jobb - få et glimt av 
ungene mens de smurte nye skje-
ver med sukker eller sirup. Pfui! 
Så forsvant de igjen.

I brislingsesongen gikk vi jo 
helt på sjølstyr, for da var også 
”morene” i betalt arbeid. Noen av 

oss stakkars unger ble stengt inne 
i det de den gang kalte ”barneha-
ger”, og der var det som oftest or-
ganisert leking, noe vi utakknem-
lige anarkister saboterte så godt vi 
kunne.

For min egen del gikk det så 
langt at jeg som straff ble nektet 
adgang til Hetlandsmarken Ka-
pell av presten, Gunnar Hindera-
ker, i flere uker. Jeg må si jeg sav-
net utlodningene.

Foreldrene våre? Ja, den gang 
hadde ethvert hjem både en far og 
en mor boende, hvor var de?

Jo, de var der, i utkanten av vå-
re liv. De bare var der. Det var til-
strekkelig, dét - for å kunne beva-
re tryggheten i våre små liv.

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.

Hvor i all verden var foreldrene?

Da vi var på veg til Midjord, kunne vi høre glad barnesang og jubelhvin langveis. Det var ongene fra Midjord som 
hadde tatt den nye lekeplassen i bruk. Det var kø på de forskjellige apparatene, men alle fikk forsøke seg, og på de 
glade fjesene kunne vi forstå at de likte seg. 
Foto: Halvor Sivertsen. Trykket i Rogalands Avis 1-6.4.1957.  
Fra boken ”Byen vår - Folk i Stavanger og omegn i 1950/60-årene”.

Disse jentene fra Midjord koste seg «ein heile haug» på den nye lekeplassen. De hadde funnet 
fram dukkevognene sine og dokkene ble behandlet like ømt som det skulle være «forrektige» 
barn. Jentene er fra venstre Liv Olsen, Bjørg Vold, Inger Karin Marvik og Berit Soland.
Foto: Halvor Sivertsen. Trykket i Rogalands Avis 1-6.4.1957.  
Fra boken ”Byen vår - Folk i Stavanger og omegn i 1950/60-årene”.

Stående fra venstre: Bodil Karlsen, Paul Inge Pedersen, Vigdis Paulsen og Liv Olsen. Bak trolig 
Torill Olsen g. Nielsen. Hunden heter trolig Freia. Bildet er tatt på Midjord ved åpningen av 
lekeplassen. 
Foto: Halvor Sivertsen. Trykket i Rogalands Avis 1-6.4.1957.  
Fra boken ”Byen vår - Folk i Stavanger og omegn i 1950/60-årene”.
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Mer fellesskap og mindre 
forskjeller på Storhaug!
Det er et sterkt lag som stiller for Arbeiderpartiet og Storhaug ved kommunevalget. Vi  

brenner virkelig for bydelen i vårt hjerte. Vi har mange gode ideer og tiltak som vil  

gjøre Storhaug enda bedre. Stem på oss 9. september!  

Ann Sesilie Tekfeldt

Øyvind Jacobsen

Tove Kvamme Kvalevåg

Kristoffer Joner

Dag Mossige

Arild Berntsen

Ingvill Moen Hovlund 

Leif Kjetil Knudsen 

Bjørn Kjetil Fredriksen 

Lene Andrea Knutsen

Maiken Ree 

Tilde Broch Østborg

Les hele vårt flotte program på stavangerap.no

3 viktige områder vi skal jobbe for på Storhaug:

Skoler med plass til alle 
• Gratis skolemat
• Flere offentlige barnehager
• Økt lærertetthet
• Gode overganger mellom   

barne- og ungdomsskole
• Mobilfri skoledag

Grønn og framtidsretta by
• Miljøvennlige grøntområder -    

tiltak uten miljøgifter
• Utarbeide status for biologisk mangfold  

og innføre områder med varig vern
• Bedre rutetilbud og billigere    

offentlig transport

Omsorg og medvirkning
• Økt bemanning på sykehjem og   

hjemmetjenester
• Bedre muligheter for pleietrengende   

som vil bo hjemme
• En aktiv kommunal boligpolitikk
• Styrke lokal innflytelse i byutviklingssaker
• Mer makt, myndighet og ressurser til bydelen
• Bydelsnære fritidstilbud og flere   

friplasser i kulturskolen



Samla inn 4 tonn søppel

3500 barn og voksne deltok i 
bydelens organiserte ryddeaksjon 
uka etter påske. De samlet inn 4 
tonn søppel som er 1,8 tonn min-
dre enn i fjor. Den fantastisk store 
dugnadsinnsatsen fra barnehager, 
skoler, frivillige organisasjoner, reli-
giøse samfunn, beboerforeninger, 
sameier, bedrifter, institusjoner 
og enkeltpersoner betyr en stor 
forskjell for våre felles uteområder. 
I tillegg har båtforeninger, koloni-
hager, sameier og andre hatt egne 
ryddedager.
Ca 20 % av beboerne har vært 
med å rydde lekeplasser, friarealer, 
strender, gater, felles uterom og 
venteområder.
Kommunens regelmessige feiing 
av gater og fortau sørger for en 
jevnt høyere standard og et bedre 
helhetsinntrykk hele året.
Ryddekoordinator Svanhild Svihus 
takker alle for den store innsatsen.

Ivrige elever fra Vassøy skole ryddet hele øya. Jonathan Solbrekk (14) og Mats Vik De Jong (14) fra St 
Svithun skole.

Beboere i Vindmøllebakken bofellesskap fant blant annet 
et knust lite drivhus. Veldig kjekt at nye beboere tar egne 
initiativ!

Flere elever fra Vassøy skole. Ieva Paberžytė ryddet venteområdet i 
nabolaget for tredje året på rad. Til høyre 
Svanhild Svihus som organiserer aksjonen.

Ivrige elever fra grunnskole for voksne på Johannes læringssenter.

Det ble fint på Vassøys strender. Friske sjøbadere i Godalen rydder hele året.

Broddungene rydda også på Midjord. Ivrige ryddere på Tou tok i et godt tak.

1a og 1 b fra Johannes læringssenter ryddet i nærområdene. Joakim Aspelund og Svanhild Svihus. Super innsats i regnværet med Nylund beboerforening.



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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Plant for de minste – insektene!
Tenk på humlene og biene når du planter i pottene, i 
hagen, på terrasse, balkong eller veranda, i bakgården, i 
vitenhagen, i barnehagen, på skolen eller i kolonihagen. 
Hvorfor er det viktig? 
Bier, fluer, sommerfugler og biller 
er de viktigste pollinerende insek-
tene i Norge. Det er ikke alltid så 
lett å se dem, men de er helt nød-
vendige for naturen, og for at vi 
mennesker skal overleve.

Insektene bestøver plantene og 
sørger for at de kan formere seg. 
Det bygges stadig mer, og selv om 
bydelen har grønne lunger, er det 
ikke sikkert at insektene trives 
der. De liker best døde trær og be-
stemte typer blomster.

Mange insektarter holder på å 
forsvinne. Derfor bør vi gjøre det 
vi kan for at de skal overleve. Om 
du har grønne fingre eller ei, spil-
ler ikke så stor rolle. Det er mye 
du kan gjøre for å holde liv i byens 
minste innbyggere.

Hvordan løse utfordringen?
Du kan bidra på mange ulike må-
ter, og behøver på ingen måte å ha 
din egen hage for å bidra. Du kan 
for eksempel plante blomster som 
insektene liker, bygge et insekts-
hotell eller lage en blomstereng!

Plant blomster som er bra for 
insekter.

En kjøkkenhage kan være alt 
fra noen potter i vinduskarmen, ei 

kasse på verandaen eller et blom-
sterbed i hagen der du bor eller 
jobber. Dyrk de sortene du vil ha, 
men gjør deg kjent med hvilke 
blomster som er riktige for byde-
lens minste innbyggere.

Blomstermeny er en nettside 
som gir deg gode tips og oversikt 
over pollinatorvennlige blomster 
du kan velge mellom.

Hvis du ikke har en hage, kan 
likevel en potte med lavendel eller 
andre blomster fra blomstermeny-
en ha mye å bety. Hvis alle gjør 
litt, kan insektene fly fra plante til 
plante gjennom hele byen.

Du kan også engasjere deg i na-
bolaget, beboerforeningen, sam-
eiet, borettslaget, på arbeidsplas-
sen, skolen eller barnehagen for å 
plante der.

Bygg et insekthotell
Et insekthotell er en slags klekke-
stasjon, hvor insektene kan legge 
egg og utvikle seg til larver. Det 
er altså ikke en overnattingsplass 
for byens minste innbyggere, selv 
om det høres sånn ut!

Et insekthotell kan lages på 
mange måter. Den enkleste ver-
sjonen krever kun en vedkubbe, 
en gammel murstein og en drill. 

Hotellet bør stå på en solrik plass 
hvor det er varmt på dagtid.

For dere med hage
Lag din egen blomstereng i hagen 
med de blomstene som insektene 
liker. Blomstermenyen gir også en 
oversikt over hva som blomstrer 
når, slik at man kan sørge for at 
insektene har mat året rundt. Du 
kan også finne inspirasjon i guid-
en til La Humla Suse.

Har du hage, og vil ha en ekstra 
utfordring? Naturhistorisk muse-
um har laget en enkel beskrivelse 
av hvordan du kan lage din egen 
slåttemark!

Andre ting du kan gjøre for å 
bedre forholdene for insektene:

Ikke slå plenen så ofte
Ikke bruk sprøytemidler i ha-

gen
Rot litt i hagen – variasjon er 

bra for det biologiske mangfoldet

Hvis du ikke kan plante selv:
Øk egen kunnskap ved å engasje-
re deg i nabolaget eller i en for-
ening! Jo mer du kan selv, jo let-
tere blir det å spre kunnskapen til 
andre.

Oslo er europeisk miljøhovedstad 
i 2019. Teksten er lett omarbeidet 
og hentet fra kommunens 
hjemme side miljohovedstaden.no.

Bergelands nabolagshage
Vi ønsker at hagen skal eta-
bleres, utvikles og fungere 
som en felles møteplass av 
og for hele nabolaget. 

Eldbjørg Bonner Hay

Hvis du ønsker å være med å ska-
pe en grønn oase, er interessert i 
hage, økologi, biologi, kortreist 
mat og bærekraftige løsninger, så 
ta gjerne turen innom Bergeland 
bydelssenteret eller følg oss på fa-
cebook og instagram. Vi tar imot 
alle forslag, tanker og idèer om 
hvordan nabolagshagen kan fun-
gere.

Da vi startet opp i fjor fikk vi 
en del utfordringer med varmen 
og vanningsforbud. Etter hvert så 
vi også et potensielt drenerings-
problem med hellingen i hagen. 
Høsten og vinteren gikk med til 
å planlegge utformingen, søke 
om tilskudd, nettverksbygging 
og knytte oss opp mot samar-
beidspartnere som Flykningsek-
sjonen, Fremtiden i Våre Hender, 
KVANN og Ullandhaug Gård for 
å nevne noen. 

 Vi var heldige og fikk tilskudd- 
og utstyrsmidler gjennom kom-
munen. For å få et godt (profesjo-
nelt) utgangspunkt, bestemte vi 
oss for å investere noe av midlene 
i et hagedesign utarbeidet i sam-

arbeid med Selvåg Gartneri og 
Hagesenter. Vi hyret mann med 
gravemaskin som tok seg av den 
store og tunge jobben med å grave 
ut stier og bed, redusere hellingen 
og flytte store jordmasser. Dette 
arbeidet er nå gjort og vi er i ferd 
med å bygge kanter rundt bedene 
og fylle grus i stiene rundt be-
dene.  Og etter hvert fylle bedene 
med all slags spennende blomster 
og grønnsaker!

Vi har også vært så utrolig hel-
dige som har fått Muhamed og 
Nebo på arbeidstrening gjennom 
Flyktningseksjonen. Begge er 
opprinnelig fra Syria hvor Muha-
med hadde en stor olivengård og 
Nebo arbeidet med steinarbeid og 
som snekker. Begge to har masse 
kompetanse som vi nytter godt av. 

Mine byhager: Tone Lise Østbøe

Ramsløkfrøene som vi kjøper er 
ofte for gamle og spirer bare ikke. 
Nå snart kan man plukke blomster 
med frø og sette i et glass vann til 
de er helt modne. Så kan de etter-
modne uten stilk et tørt sted eller 
strøs halvblindt ut på planeten un-
der et tre eller noe. Helst skal de 
treffe bar jord. De kan godt dekkes 
med gressklipp eller jord sånn at 
fuglene ikke har fest og driter dem 
ut igjen alle andre steder. Ramsvik 
er like her nede. Jeg lover at dette 
også er en populær gave til slekt-

ninger og venner i andre deler av 
landet.

Plant agurk
Denne pakken med agurkfrø kos-
ter kr 20,-. Pluss på med gratis 
ponnidrit fra Storhaug Rideskole 
så kan du produsere agurker i hele 
sommer og langt utover høsten. 
Pottene som 
avskårne tuli-
paner kommer 
i til blomster-
butikker kan 
du ofte få helt 
gratis. Lag et 
hull, fyll med 
møkk og et 
tynt lag kjøpe-
jord på toppen, 
pell nedi tre 
frø og så er du 
i gang.

Ramsløkfrø

På nettsidene ”Blomstermeny” og ”La Humla Suse” kan du finne mer inspirasjon.

Vi hyret mann med gravemaskin som tok seg av den store og tunge jobben 
med å grave ut stier og bed, redusere hellingen og flytte store jordmasser. 
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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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Kajakker og susende poloballer i 
Badedammen
Helgen 29. og 30. juni vil du igjen få muligheten til å 
oppleve fekting med padleårer, susende poloballer, 
kajakker front i front og spillere som dytter hverandre så 
de havner opp ned.

Marius Strøm 
Kajakkpolo, Stavanger 
Kajakklubb

 
For andre år på rad blir NM i den 
actionfylte og relativt ukjente 
idretten kajakkpolo, lagt til Sta-
vanger, nærmere bestemt Bade-
dammen. Stavanger Kajakklubb 
er teknisk arrangør og gav også i 

2018 en spektakulær fremvisning 
av sporten innerst i Vågen.

Vi lover god stemning på land 
hvor det blir musikk og kom-
mentering fra en underholdende 
speaker. Det blir mulighet for å 
prøve polokajakker fra stranden 
i Badedammen og det vil bli salg 
av mat og drikke.

For å få til dette trenger vi fri-
villige som kan stille opp som en 

del av NM-crewet og ta på seg 
forskjellige oppgaver. Vi mangler 
fortsatt noen personer til å dekke 
alle rollene og er heller ikke helt i 
boks med sponsorer og matleve-
randører.

Jeg frir med dette både til alle 
lokale bedrifter og personer som 
vil være med å hjelpe til. Sammen 
vil vi lage et flott arrangement 

som kan samle bydelen, store som 
små, og få til en folkefest denne 
helgen.

Som sponsor kan du få rekla-
men din på kajakker, utstyr, ban-
nere og beachflagg rundt arenaen. 
NRK hadde i fjor en hel times 
TV-sending på NRK1 i beste sen-
detid.

Program og mer informasjon 

om arrangementet kan du finne 
ved å søke opp «NM i kajakkpo-
lo» på Facebook eller gå inn på 
Stavanger Kajakklubb sine nett-
sider.

Hvis du ønsker å bidra kan du 
sende en epost til marius_strom@
hotmail.com eller ringe på 900 66 
261. Velkommen til folkefest ved 
Badedammen!

Smak på verden og 
spiselig byfest 24.-27. juli
– Det blir 
Smak på 
verden på 
Nytorget også 
i sommer, sier 
daglig leder 
for Gladmat 
Maren 
Skjelde.

 
– Området vil være på samme sted 
i godt samarbeid med Martinique 
og Ringnes. Vi har svært dyktige 
matfolk på plass, med både Los 
Tacos, Hekkan Burger, Yips og Il 
Gelato. I tillegg kommer det aktø-
rer utenbys fra. Blant annet får vi 
besøk av en food truck med pakis-
tansk mat og noen serverer span-
ske churros.

Blir det aktiviteter for barn og 
ungdom også?
– Som i fjor er vi heldige å ha med 
oss Storhaug Productions som 
sørger for kulturaktiviteter for 
barna og blir med og skaper stem-
ning. Vi er heldige som har fått 
støtte av Inge Steenslands Stif-
telse til å sette området opp. I år 
har vi med oss Leva Urban design 
til å bestemme hvordan vi visuelt 
skal rigge det til. Aldente er kom-

munikasjonsbyrået vi bruker, så 
virksomheter i østre bydel er godt 
representert i Gladmat, sier Ma-
ren Skjelde.

– Programmet er ikke helt spi-
kret ennå men det blir byutvi-
klingsverksted, danseworkshop, 
urban yoga og div aktiviteter, for-
teller Stian Robberstad fra Stor-
haug Productions.

Den spiselige byfest 24-27 juli
vil vise fram alt det nyskapende 
som rører seg innen mat og mat-
produksjon i bydelen.

Mellom klokka 12 og 22 vil du 
få mulighet til å oppleve noe nytt i 
de ulike områdene. 

– Vi ser frem til god stemning 
og nytt av året er røykeforbud i 
parkene, sier Eli Nessa fra Urban 
Sjøfront.

Prøv nye idretter i NM-veka
NM-veka arrangeres for 
andre året på rad i  
Stavangerregionen fra 
26.-30. juni. Det skal  kåres 
NM-vinnere i hele 38 
idretter. Nye idretter i år er 
street-basket, tautrekking, 
casting, undervannsrugby 
og mye mer.

Arrangementet er et samarbeid 
mellom NRK og Norges idretts-
forbund med Norsk Tipping som 
hovedsponsor. Du kan prøve både 
idrettene som deltar på NM-ve-
ka, og flere andre. Geoparken og 
Badedammen er to av de mange 
arenaene som brukes. Kanskje du 
forelsker deg i en idrett du aldri 
har hørt om før?

Badedammen
Lørdag 29.06
09 Kajakkpolo - Konkurranse
12 Prøv idrettene! Prøv padling i 

Stavanger

Søndag 30.06
09 Kajakkpolo - Konkurranse 2
14 Kajakkpolo - Finale

Geoparken ved Norsk 
Oljemuseum.
Onsdag 26.06
12 Breaking og Hip hop-battle - 

Preselection og Kvartfinale
17:15 Breaking og Hip hop-battle 

- Semifinaler og Finale

Torsdag 27.06
09 Håndbak - Konkurranse
10 Squash - Juniorspill/prøve-på-

aktivitet
16 Prøv idrettene! Prøv sandbry-

ting i Stavanger!
17 Håndbak - Finale

Fredag 28.06
11 Squash - Innledende runder 

kvinner
14 Squash - Juniorspill/prøve-på-

aktivitet
17 Squash - Kvartfinale herrer

Lørdag 29.06
09 Prøv idrettene! Prøv basket i 

Stavanger
10 Petanque - Grunnspill
10:30 Squash - Kvartfinale 

kvinner
11 Sandbryting - Konkurranse
11 Prøv idrettene! Prøv fekting i 

Stavanger

11 Prøv idrettene! Prøv cricket i 
Stavanger

12 Basketball 3MOT3 - 
Konkurranse

13 Squash - Juniorspill/prøve-på-
aktivitet (2)

15 Sandbryting - Finale
16:30 Squash - Semifinaler 

kvinner og herrer
17 Tautrekking - Finale

Søndag 30.06
10:30 Squash - Bronsefinale 

(kvinner)
11 Basketball 3MOT3 - Sluttspill
11:15 Squash - Bronsefinale 

(herrer)
12 Petanque - Finale
12:30 Squash - Finale (kvinner)
13:15 Squash - Finale (herrer)
15 Basketball 3MOT3 - Finaler

(Hentet fra hjemmeside 
 nm-veka.no)

Fra den spiselige byfest i Lervigtunet i 2018.

I fjor var det kajakkpolo i Vågen, i år gjennomføres NM i Badedammen.



Side 21STORHAUG BYDELSAVISNr. 3 – Juni/Juli 2019

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  
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/

DEN SPISELIGE BYFEST - 2019
24. - 27. juli
Det skjer alltid mye spennende i Stavanger Øst.  
Den spiselige byfest er klar for å vise deg alt det  
nyskapende som rører seg innen mat og  
matproduksjon i bydelen. 

Her finnes alt fra lokale serveringssteder, puber,  
bryggeri, produksjon av en rekke godsaker og  
nye pop-up aktører!

Litt forskjellige åpningstider hos de ulike 
aktørene som er med, men kommer du 
mellom kl. 12.00-22.00 garanterer vi at du vil få 
mulighet hver dag til å oppleve noe nytt i de 
ulike områdene.
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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?

    Stavangeren

      1
6 juni kl 19.00

jazz
 i ju

ni

Kirsten Marie Bjerga Dirigent

Medvirkende musikere:

Petru Popa Piano

Stein Inge Brækhus Trommer

Theodor Barsnes Onarheim Bass

Morten Askildsen Gitar

 Eva Bjerga Haugen

& Volvene

Arrangert for Volvene av Gjermund Sivertsen

Bill: 250,-                                 Billetter kjøpes av Volvene eller ved inngangen

Stø�  lokal næring!



Side 23STORHAUG BYDELSAVISNr. 3 – Juni/Juli 2019

det skjer! – skjer det? · DET SKJERdet skjer! – skjer det? · DET SKJER

Annonser på ”Det skjer-siden” er gra� 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, Bingo (partallsuke)
Torsdag:  Rank og Glad, Åpent snekkerverksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge.

VÅR ÅRLIGE HATTE- OG HAGEFES! 
Velkommen inn i vår hage 19. juni kl. 11.00. Underholdning, 
grillmat, utlodning og kos! Entrè kr. 100,- (Påmelding).
Kurs til høsten:
- Glasskunst på tirsdager kl 10.30 – 13.30. Start: 28.august Kr. 2500,- 
- Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl. 09.15 – 10.15 
 Klippekort 15 klipp kr. 1500,- hele året. 
- Treskjæringskurs på onsdager kl. 09.30 – 13.30: Start: 4. september 
 Kr. 1500,- for 8 ganger 
- Malekurs på torsdager kl. 11.00– 14.00. Start: 15. august 
 Kr. 1500,- for 10 ganger 
NYHET: Kurs i møbeltapetsering ved Aase Sitter fra Bevares.

Nye malekurs til høsten ved billedkunstner 
Gunn Lisbet Gaarden: 
Kurs i Voksmaleri: (lørdag og søndag) Kr. 3000,- inkludert 
materiell. Kurs i Blekkmaleri: (muligens på ettermiddag/kveld) 
Andre kurs: Ulike maleteknikker, lefsebaking, pilfl etting, 
fi lting, toving og annet settes opp ved interesse! 
Høstmarked lørdag 28. september 
Vi gjentar suksessen og arrangerer marked i huset og hagen, 
med forskjellige aktører innen brukskunst og håndverk. I den 
anledning vil vi gjerne at interesserte tar kontakt, for å bli med. 
Hagen: Har du grønne fi ngre men ingen hage? Bli med i 
hageteamet vårt! Vi er i gang med utvikling og etablering 
av «Nabolagshagen» på tunet. Gravemaskinen har gjort 
grovarbeidet og nå begynner opparbeiding av stier og bed. Kom 
gjerne å bli med på arbeidet.

Og sommeren står for døra! Endelig. Vi 
håper på en like varm og fi n sommer 
som i fj or, men helst ikke like tørr. Akkurat 
nå legges puslespillet for neste års faste 
brukergrupper på huset, men vi tar selv-
følgelig inn bestillinger på enkeltarrangementer. Og nye faste brukere. Bare 
ta kontakt. Huset holder stengt i skolens ferie, men holder delvis åpent i uke 
26, siste uke i juni. Vi er tilbake i vanlig drift fra mandag i uke 34. Forresten: 
I sommer prøver en gruppe kalt FLAM Norge ut å bruke huset som gratis 
sommeråpen base for barn og familier på Storhaug den første uken i juli. Er 
det interessant kontakt Mariama på: mariamafaal@hotmail.com og få vite 
mer om prosjektet. Midjord Bydelshus ønsker dere en helt nydelig sommer.

Midjord Bydelshus
Vi leier ut lokaler til fødselsdager, konfi rmasjoner, 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?
Eller 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
Sommeren er ganske nær og før vi stenger av klubben for at FFF skal ha 
base på Kyviksmarka hele sommeren, skal vi ha masse grilling, utelek, 

vannkrig og et stort avslutting på det fi ne uteområdet vårt. Sett av 
datoen 14. juni. Ellers er vi aktiv med Sommerbonanza (ferietilbud for 

ungdom) i uke 26/27/28 på Metropolis. Se kommunens nettside for info. 
God ferie og god sommer til alle, når den tid kommer.

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.

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, høsten 
2019, medlemmer og 
andre interresserte til dette 
foreløpige programet:
Onsdag 5. juni, Kl. 19.00 
Bergeland Bydelssenter: 
Ajax historier ved Fred 
Blomgren. Musikalske innslag 
ved Øyvind Watland.
Onsdag 4. September, Kl. 
19.00 Bergeland Bydelssenter: 
En presentasjon/kåseri ved John 
Skien. «Det gode liv i NRK….». 
Onsdag 16. Oktober, 
Kl.19.00 på St. Johannes 
Menighetshus: 
Storhaug Historielag i samarbeid 
med St. Johannes Menighet: 
Kåseri ved Sven Egil Omdal. 
Tittel vil bli annonsert senere. 
Det vil bli servert mat. 
Inngangspenger for alle: Kr. 100,- 
Flere arrangementer høsten 
2019 vil bli annonsert i neste 
nummer av Storhaug Bydelsavis 
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 natte-
ravner på facebook og 
meld din interesse der.

Bruktmarkedet 
er opplevelse, nostalgi 
og gjenbruk i praksis.

På Nytorget hver lørdag 
til slutten av september.

MØTE MELLOM MENNESKER

Storhaug Frivilligsentral
– fl ytter i august til Kvitsøygata 3. og ønsker

 alle interesserte hjertelig velkommen
til nye lokaler og nye muligheter! 

– 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

Ta kontakt på tlf 90 71 39 92
eller på e-post 

sbakholt@stavanger.kommune.no.

St. Hans-feiring på Tou
Tou inviterer alle store og små ti l feiring. Tou og Fortou selger 
digg mat og drikke. Egen grillsone for de som ønsker å grille 
medbrakt. Her er det noe begrenset kapasitet. 
Vi ber om at det ikke medbringes engangsgriller. Arrangementet 
starter kl 16, bål tennes ca kl 18. 
PS: Arrangementet kan bli avlyst dersom været skulle bli dårlig. 
Sånn Stavanger-dårlig.

Åpne kolonihager 
– søndagsvafl er! 
Rosendal og Ramsvik kolonihage 
og Strømvik kolonihage er åpne 
for publikum ti l og med 30. 
september – hver dag - 
fra klokken 10 ti l 18. 
Og så er det i samme periode salg av kaff e og vafl er på 
felleshuset hver søndag. Bildet er fra felleshuset på Rosendal og 
Ramsvik kolonihage.

Sommerferie� lbud � l barnefamilier
FLAM Norge bidrar ti l akti vitet for familier og ungdom. FLAM er 
en organisasjonen som skal være et møtested for barnefamilier, 
som kan bli kjent med andre og ha det sosialt og hyggelig 
sammen. Alle akti viteter er åpne og grati s for alle.
Vi samles kl 10 på Midjord bydelshus før vi drar ut på akti viteter.  
Antall personer; 35 stk. Første mann ti l mølla prinsipp.
Dags� lbud fra mandag 1. � l torsdag 4. juli.
Mandag; Friti dsgård på Gausel.  
Tirsdag; Freedome; 90 min hopping og pizza.
Onsdag; Bowling; Lucky Bowl & Lounge Stavanger.
Torsdag; Bading og grilling i Badedammen.
Kontakt person; Mariama Faal.
Påmelding ti l: mariamafaal@hotmail.com.

Flam Norge
inviterer til Kulturfest på 
Fermenten lørdag 24. august 
kl 13-17.30.
Gratis og åpent for alle.
Artister som Olav Larsen, 
Valp,  Chipeco Latinosound,  
Moiizah, Dj Taste-it (Sergio Do 
Carmo); 
Komiker: Mohamed Basefer.
Underholdning for barn: Flaks 
sjongleringsgruppe, Atlars.
Danseoppvisning: Stage 
danse akadem
Afrobeat: Afrikansk style.
Matsalg fra ulike land: 
Fermenten,  Matboden/ 
Fisketorget, Gambia , Vietnam 
og Palestina.
Se mer på facebook: Flam 
Norge.




