
Nr. 1 – Februar 2018 – 29. ÅRGANG

Nytt tak?
Ring oss!

Tlf:
51 52 43 00

E-post:
salg@byggmester-bob.no

Ullandhaugveien 25 
4019 Stavanger

Visjon for 2020: 

Grønn levende sone rundt hele halvøya

I 1998 tok miljøvernsjef Olav Stav initiativ til to visjons-
verksted for Storhaug bydel. Med profesjonell hjelp ble det 
laget en felles visjon for Storhaug bydel – hvordan man i 
krystallkulen så for seg at det skulle være i år 2020. Visjon 
2020 ble vedtatt i formannskapet.

En av de viktigste visjonene - som fikk full oppslutning 
fra alle som deltok - var en grønn levende sone langs sjøen 
og rundt hele Storhaughalvøya. Et bredt grønt levende om-
råde med naturlige koblinger mellom sjø og land som ru-
tebåt, tilgjengelighet for kano og kajakk, båtutleie, stupe-

tårn, badstue, nye strender og badeplasser, sjøbad etc.
Politikere foreslår ny brannstasjon ved et av knutepunk-

tene i denne grønne levende sonen. Det blir helt feil – el-
ler fullstendig malplassert - som en av beboerne nå i 2018 
kaller brannstasjonsforslaget.      Se leder side 2

Siloer rives  
– en epoke er over
I Lervig rives sementsiloer for å gi plass til flere boliger. En lang epoke 
med industrihistorie står for fall. Mange har hatt viktige arbeidsplasser 
her. Beboere har ventet lenge på å bli kvitt støyende og støvende indus-
tri nær nye boligområder. 
 Lervig ble en del av byen i 1878 og hadde lenge et noe tvilsomt rykte som et forholdsvis 
røft strøk. Stor aktivitet med sildesalting tiltrakk seg mange sesongarbeidere. Industrien 
ble mer omfattende og mange arbeiderfamilier bosatte seg her.
 I Søilandsvigå i Lervig ble det i 1897 startet en fabrikk for takstein av sement. Stavanger 
Cementvarefabrikk utvidet med produksjon av kloakkrør, marmorsliperi, gipsstøperi og 
asfaltforretning som omfattet til sammen 300 personer i 1914.
 Lervig ble etter hvert det mest konsentrerte industrimiljøet i Stavanger med hermetikkfa-
brikker, reperbane, sydvestfabrikk, kalkbrenneri, mekaniske verksteder, jernstøperi, se-
mentvarefabrikk og tinnfabrikk med hagltårn. 
 Nå er det meste avviklet. 

 Fra Storhaug Bydelsleksikon (2001) og Stavanger bys historie (2012)
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 Leder Fra levekårsløft til områdesatsing
-Nå går vi fra første til fjerde gir, sa Erlend Jordal (H) og foreslo at bydelsutvalget i fram-
tiden skal behandle alle saker knyttet til Levekårsløftet og avgi innstilling til kommunal-
utvalget som er overordnet politisk styringsgruppe.

– Løftet har fått mer muskler. 
Fasene fram til nå har vært mye 
undersøkelser og kartlegging, sa 
Roar Houen (V) da Storhaug by-
delsutvalg tirsdag 16. januar be-
handlet statusrapport for leve-
kårsløftet på Storhaug. 

– Vi er nå inne i noe større – 
en områdesatsing hvor det skal 
bygges en robust og fleksibel pro-
sjektorganisasjon for de neste syv 
år. Jeg løper rundt som en hund 
som har slitt seg og snuser over-
alt, sa prosjektleder Kjersti Egen-
berg da hun orienterte bydelsut-
valget om saken. - Jeg har hittil 
bare møtt folk som er kjempein-
teressert og har mange gode ideer 
– jeg gleder meg veldig! Hvordan 
tenker dere i forhold til medvirk-
ning og påvirkning?

– Bydelsgruppa har vært bra 
for medvirkning og gitt en utrolig 

positiv og god opplevelse, sa Roar 
Houen (V). 

– De som er nærmest vet best. 
Det blir vårt lokale engasjement 
og nettverk som vil avgjøre om 
vi lykkes, sa Erlend Jordal (H).  
Etter Jordals forslag gikk et en-
stemmig bydelsutvalg inn for at 
bydelsgruppen for Levekårsløftet 
på Storhaug (representanter for 
beboere, næringsliv, administra-
sjon og Storhaug bydelsutvalg) 
skal behandle alle saker knyttet 
til levekårsløftet før de behandles 
i Storhaug bydelsutvalg, ha avgjø-
relsesmyndighet for tildeling av 
nærmiljøtilskudd samt følge opp 
politiske beslutninger og vedtak 
knyttet til Levekårsløftet.

 – Husbankens beskrivelse for 
områdeløft er en variert bolig-
sammensetning - og det har vi 
ikke, sa Leif Kjetil Knudsen (Ap). 

-Rapporten beskriver en utvik-
ling som har ført til ensidige bo-
ligområder - tiden er overmoden 
for at vi tar et tilbakeblikk uav-
hengig av hva vi har vært med på.

Leif Kjetil Knudsen (Ap) ville 
at bydelsutvalget skulle beklage at 
det over lang tid er ført en bolig-
politikk som er stikk i strid med 
anbefalingene for områdeløft. 
Knudsen ønsket også vedtak om 
at bydelsutvalget ikke opplever at 
den utilstrekkelige barnehage- og 
skolekapasiteten har vært et vik-
tig tema i 2017, all den tid det er 
blitt skapt tvil om behovet og ar-
gumentert med redusert befolk-
ningsutvikling for å utsette byg-
ging. Rapporten slår fast at det 
alt er et utilstrekkelig tilbud i dag. 
Storhaug bydelsutvalg ønsker 
derfor en langt sterkere innsats 
for flere barnehageplasser og for-

Storhaug bydelsutvalg
har møter 20. februar, 10. april, 
15. mai og 12. juni.
Frist for å søke bydels utvalgenes 
tilskudd er 1. februar og 1. 
september. Første frist for 
nærmiljøtilskudd er 23. mars.

Grønn levende sone 
rundt hele halvøya
 

I 1998 ble det holdt to visjons-
verksted for Storhaug bydel. Det 
ble laget en visjon for bydelen 
– hvordan man i krystallkulen 
så for seg at det skulle være i år 
2020. Og det er ganske snart!

 En av de viktigste visjonene - 
som fikk full oppslutning fra alle 
som deltok og som ble vedtatt i 
formannskapet - var en grønn le-
vende sone langs sjøen og rundt 
hele Storhaughalvøya. 

 Deltakerne mente ikke en åt-
te meter bred promenade – men 
et levende område som inviterte 
til aktivitet. Naturlige koblinger 
mellom sjø og land kunne være 
rutebåt, tilgjengelighet for kano 
og kajakk, båtutleie, stupetårn, 
badstue, nye strender og bade-
plasser, sjøbad etc.

I tillegg til Blå promenade fra 
Bjergsted til Badedammen og 
turstien fra Breivig til Strømvig 
var det også helhjertet oppslut-
ning om å få en grønn levende so-
ne langs sjøen fra Breivig til Ba-
dedammen, en grønn promenade 
fra Vågen til Paradis og en gang/
sykkelsti rundt Hillevågsvannet. 
Altså en grønn levende sone 
rundt hele Storhaughalvøya og 
Hillevågsvannet.

 Politikere foreslår ny brann-
stasjon ved et av knutepunktene 
i denne grønne levende sonen. 
Det blir helt feil – eller fullstendig 
malplassert - som en av beboerne 
i 2018 kaller forslaget.

Byutvikling i levekårsperspektiv
De siste ti årene er det byg-
get 2000 blokkleiligheter i 
Storhaug bydel. 
For de nordøstlige delene av Stor-
haug har dette betydd en utvik-
ling av en ensidig boligsammen-
setning dominert av små boenhe-
ter.

Ensidig befolkningssammen-
setning har utfordrende sider, 
som blir påtrengende om bestem-

te områder ensidig tiltrekker seg 
folk med levekårsutfordringer. 

Faren er ustabile nærmiljøer, 
høy gjennomtrekk og uheldige 
konsekvenser for det sosiale sam-
spillet i disse områdene som følge 
av lav tilhørighet. 

Det er nødvendig å utvikle en 
variert boligsammensetning som 
legger til rette for en viss sirkula-
sjon i boligmassen, men ikke i et 
slikt omfang at det oppstår ustabi-

litet, gjennomtrekk og liten tilhø-
righet til nærmiljøet.

Byutviklingsstrategien i Kom-
muneplan 2014-2029 legger førin-
ger for at vi skal bygge en tettere 
by med urbane kvaliteter. 

Høy tetthet er et av hovedprin-
sippene for en bærekraftig by, 
men å bygge en tett by kan gå på 
bekostning av bo- og nærmiljø-
kvaliteter. 

Lokalisering av nye tjeneste-

steder er viktig for innbyggernes 
behovsdekning i nærmiljøet og 
for livskvalitet og trivsel. 

Utilstrekkelig barnehage- og 
skolekapasitet på Storhaug har 
vært et viktig tema i 2017, og det 
planlegges tiltak for å få bedre ba-
lanse mellom tilbud og etterspør-
sel i årene fram mot 2022.  

Utdrag fra Levekårsløftet på 
nordøstre del av Storhaug - 

statusrapport 2017

Områdesatsing Storhaug til 2024
Med intensjonsavtalen mellom 
staten og Stavanger kommune, er 
områdesatsingen på Storhaug for-
lenget med sju år, fram til og med 
2024. Med de tre årene som alle-
rede har gått, vil Storhaug-løftet 
nå være en 10-årig satsing. Det er 
i tråd med Husbankens metodikk 
om at det må satses langvarig og 
målrettet for å lykkes med denne 
typen prosjekter.

Avtalen med staten betyr en 
videreføring av arbeidet med bo- 

og nærmiljøutvikling, en sterke-
re prioritering av tidlig innsats i 
oppveksttjenestene og en ny sat-
sing på sosialt entreprenørskap. 
Staten har forventning til at Sta-
vanger skal bli en foregangskom-
mune mht. sosialt entreprenør-
skap.

I statsbudsjettet for 2018 er det 
totalt satt av 13 mill. kr. til om-
rådesatsingen på Storhaug. 6 ill. 
kr. på Kommunal- og modernise-
ringsdepartementets budsjett skal 

gå til bomiljøtiltak, fysisk opp-
rusting, områdeutvikling, samt 
tjenesteutvikling. 4. mill. kr. på 
Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjett skal gå til skolehelsetje-
neste/helsestasjonene som ledd 
i arbeidet med tidlig innsats. 3. 
mill kr. er bevilget over Arbeids- 
og sosialdepartementets budsjett 
til satsing på sosialt entreprenør-
skap på Storhaug. 

Høsten 2017/ vinteren 2018 
utarbeides det en programplan i 

samarbeid med staten.
Programplanen er en oppfølg-

ning av intensjonsavtalen, og skal 
konkretisere innholdet i satsin-
gen og framtidig organisering. Ny 
prosjektleder er rekruttert. Ulike 
avdelinger vil bli involvert i dette 
arbeidet. Planen skal vedtas lokalt 
og godkjennes av staten.

Utdrag fra Levekårsløftet på 
nordøstre del av Storhaug - 

statusrapport 2017

sert utbygging av ny skole. Bolig-
massen må bli mer familievennlig 
og variert. Dette forslaget fikk bare 
fire stemmer fra Ap og Rødt.

Prosjektleder Kjersti Egenberg 
orienterte bydelsutvalget om 
framtidig områdesatsing på 
Storhaug. Bydelsutvalget 
behandlet saken som bl.a. omfattet 
prosjektplan, park og veis fysiske 
tiltak 2015-2017, nærmiljøtilskudd 
2015-2017 og statusrapport 
levekårsløft fra LEVA Urban Design.
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Lervigbrygga vedtatt  av bystyret

Fra venstre ses blokkene på Siriskjær, det meget midlertidige parkområdet som venter på opparbeidelse og helt i front Søylekaien i Lervig. Bak ses blokkene Lervig Brygge Pluss med ny båthavn 
og strand, Lervigbrygga og helt til høyre en av blokkene i Lervig Maritim. Lervigbrygga, som nå er vedtatt, skal bygges mellom Lervig Brygge Pluss, Lervigbrygga og Lervig Maritim. Til høyre for 
maleriet Alive er tomta som foreslås til brannstasjon. Bildet er tatt fra 6. etasje på det nye Lervig sykehjem. 

Bystyret vedtok reguleringsplan for Lervigbrygga 11. desember i fj or. Det blir 450 boliger, minimum 40 % familie boliger (store leiligheter, rekkehus 
og townhouse-leiligheter over 2 plan) og i underkant av 10 % startboliger.

Det store fl ertallet med 57 stem-
mer: 20 fra H, Ap, V, KrF, MDG, 
SV, Sp og Rødt vedtok at totalt 
bruksareal (BRA) blir 38.300 m2 
(tilsvarer 125 %). 

Det samme fl ertall vedtok va-
rierte etasjehøyder i byggeområ-
dene og at utbyggingen skal sik-
re minst 4 forskjellige arkitekto-
niske uttrykk gjennom forskjellig 
bruk av fasadestruktur, balkong-

løsninger, farger, materialer, lys-
setting og vinduer.

Kari Nessa Nordtun (Ap) fore-
slo at «Det kan ikke gis igangset-
telse for byggetrinn i felt D1, D12, 
D11, D2, C1 og C9 før ny skole er 

etablert». Forslaget falt men fi kk 
26 stemmer (Ap, MDG, SV og 
Rødt).

Christian Wedler (FrP) fi kk 
bare 10 stemmer: 6 fra FrP, Pp og 
FNB om støtte til tiltakshavers 

forslag på 44.000 m2 bruksareal 
(BRA), tilsvarende en utnyttelse 
på 144 %.

Øyvind Jacobsen (Ap) fratråd-
te som inhabil.

Liker LØFTET – ikke brannstasjon
– Vi bygger en ny urban bydel. 
Se vår fantastiske tegning av hva 
som kan komme, forklarte ord-
fører Christine Sagen Helgø da 
flertallspartiene presenterte Stor-
haugløftet og lovte ny barnesko-
le, ny barnehage, ny idrettshall, 
ny skatehall, viktige bydelsfunk-
sjoner og forskuttering av penger 
til nytt parkområde på Siriskjær/
Lervig.

 Flertallspolitikerne fra H, Frp, 
V, Sp og KrF forpliktet seg til å 
gjennomføre planene som ble 
presentert i 7. etasje på nye Ler-
vig sykehjem torsdag 11. januar. – 
Plassering av brannstasjon vil bli 
avgjort i bystyrets februar møte, 
sa ordføreren. I ettertid er avgjø-
relsen utsatt til bystyrets mars-
møte.

 
Bydelavisa fi kk denne responsen 
fra beboere i bydelen.
Vi vil ikke ha den brannstasjonen. 
Hva med alle skolebarna som går 
den veien til skolen? En ber jo om 
ulykke da. 
Trine Brimsøe.

 
Ser fl ott ut! Krysser fi ngrene for 
at det ikke stoppes av noen nye 
ambisiøse ideer underveis nå. Ny 
skole er aller viktigst, med god 

plass til barna våre. Jeg vil ikke 
ha brannstasjon. 
Mari Synnøve Helgeland.
 
Bortsett fra verdens mest mal-
plasserte brannstasjon som ikke 
har noe i dette området å gjøre, 
ser det kjempebra ut - så var det 
gjennomføringsevnen da... Og 
bygg nå alt på en gang så skole/og 
eller barnehagebarn slipper unød-
vendig byggestøy om ting blir fer-
dig til ulike tidspunkt. En brann-
stasjon har bare en lukket funk-
sjon om det er aldri så mye gress 
på taket. Flytt den et annet sted. 
Line Kaarhus.

 
Endelig en helhetlig plan for om-
rådet - bortsett fra brannstasjonen 
som ligger innerst i den luneste, 
grønneste (etterhvert ...) vika og 
som ødelegger et fantastisk poten-
siale til å lage en sammenhengende 
grøntsone i tilknytning til sjø. 
Bodil Lande.

Ser med grøss på alle de nye bo-
ligene som bygges. Jeg håper på 
sikt at vi ikke blir en drabantby 
her nede ved sjøen, men at par-
ken etableres snarest uten brann-
stasjon. 
Hilde Pettersen.

Planen kunne vært suveren om 
brannstasjonen var borte og par-
ken kunne vært plassert der i ste-
det. Utrolig at fl ertallspartiene 
prøver å ta æren for levekårsløf-
tet som mange andre har jobbet 
lenge for, når det er de som vil 
tvinge gjennom den sykt mal-
plassert brannstasjonen midt i et 
sterkt fortettet boligområde. Kan 
bare håpe og be om at noen klarer 
å innse det før (bystyremøtet) 5. 
februar.
Nina Elin Aurstad.

Jeg elsker planen for den nye sko-
len. Jeg håper den blir bygget 
snart. Brannstasjon er litt bedre 
enn før, men ikke ideelt. Jeg er klar 
til å gå på kompromiss med det 
hvis de begynner å bygge skolen. 
Joanne Suff ert.

 
Pluss for park og mye av det som 
er vist, minus for plassering av 
brannstasjonen. 
Maid Marion.

 
Jeg håper at det tenkes på et nytt 
bydelshus i dette området også! 
Vera-Britt Sommer

Bystyret vedtok 11. desember 
i fjor Handlings- og økonomi-
plan for Stavanger 2018-2021. 
Flertallet, 38 stemmer fra H, 
Frp, V, KrF, Sp og Pp, vedtok 
råd mannens innstilling med ny 
barne hage på Storhaug ferdigstilt 
i 2021 og ny skole på Storhaug 
ferdig stilt i 2022.
Mindretallet, 26 stemmer fra 
Ap, MDG, SV og Rødt, foreslo 
penger til ny barnehage og ny 
skole i Urban Sjøfront i 2020. Det 
samme mindretallet ønsket ikke 
brannstasjon i Lervig og foreslo 
midler til rehabilitering av eksis-
terende brannstasjon på Lagårds-
veien.
FNB, 3 stemmer, foreslo ny 
barne hage på Storhaug i 2020 og 
ny skole på Storhaug i 2021.

Beboerne vil ha mer grønt, mer park og ikke en malplassert 
brannstasjonen midt i et sterkt fortettet boligområde.
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STORHAUGGLIMT
18. sesong på Marøy

10 personer deltok på årets første dugnad på Marøy. De første vedsekkene er 
allerede pakket.

– Vi er altså i gang med den 18. 
sesongen på Marøy, sier Erik 
Thoring fra Naturvernforbundet. 
– Noen lurer kanskje på om det 
er mer å gjøre der ute, og svaret 
er ja. 2/3 deler av øya er ryddet 

Barnas kulturverksted har drevet 
musikkgrupper siden 1996 og har 
gjennom 20 år hatt et stort antall 
små og store fornøyde brukere. 
Musikkgruppene har barn i alde-
ren 0-6 år som målgruppe, samti-
dig som foreldrene er en like vik-
tig aktiv deltaker. Barnas kultur-

verksted holder til i Kulturhuset 
Sølvberget med vanlige musikk-
grupper, men har også babygrup-
pe andre steder som kombinerer 
musikk og babymassasje samt til-
bud til barnehager og andre ak-
tører. For mer info: http://barnas-
kulturverksted.no

Barnas kulturverksted

Gir vekk frukt og grønt
– Vi kildesorterer og matav-
fallet hentes av Norsk Gjen-
vinning. Men enda bedre 
er det å gi vekk frukt og 
grønnsaker som kan brukes 
men ikke lenger selges, sier 
assisterende butikksjef Anja 
Bratteli hos Extra Lervig. 

– Vi gir frukt til de som trener på 
våre gratis treningstilbud i Stor-
haughallen og på Midjord bydels-
hus. Gratis frukt blir det også til 
spedbarnstreff og elever fra Jo-
hannes læringssenter som hver-
dagsprater norsk med frivillige 
hos oss, sier Målfrid Østerhus fra 
Storhaug frivilligsentral. 

 – Vi har tett dialog med våre 
kunder og har gode og nære kun-
deforhold. Vi liker at folk kommer 
innom og spør etter varer de sav-
ner, sier Stig Fagerland. -Jeg star-
tet som ny butikksjef i november i 
fjor. Jeg har lang fartstid i økonom 
fra OBS på Mariero og Prix i Løk-
keveien. Prix i Asbjørn Klosters 
gate og ved Badedammen er våre 
gode kollegaer som vi samarbeider 
med. Vi er eid av medlemmene og 
er stolt av samvirkebevegelsens 
lange røtter og gode tradisjoner i 
akkurat denne bydelen. 

 
Fortell mer om ditt forhold til 
Storhaug.
– Jeg er storhauggutt, vokste opp 
i Nedstrandsgata og var mye i 
Brodd. Det var kjekt i voksen al-
der å komme hjem igjen til byde-
len. Det er supert å bo i Vannkan-
ten på Siriskjær. Der er det godt 

Aktive Anna Ihle
Årets stavangerkunstner, Anna 
Ihle, vokste opp på Kampen. I 
2016 flyttet hun tilbake til Stavan-
ger, denne gang til Storhaug og 
Nedstrandsgata. Anna er aktiv i 
styret til kunstnerstyrte Studio17 
på Nytorget og i arbeidsgruppen 
til Bruksrommet, et nytt visnings-
sted på Tou Scene som åpner i fe-
bruar. 
Hva er du mest opptatt av 
akkurat nå?
 –Jeg er aktiv i styret på Stu-
dio17, sammen med blant annet 
Hans Edward Hammonds. Jeg 
bor på Storhaug, og trives med 
alle kunstarrangement som skjer i 
bydelen min, enten det er på Tou 
Scene, Studio17 eller på prosjekt-
rom Normanns.

Jeg trives i jobben min, og det 
er nok delvis fordi jeg trives så 
godt på atelierhuset på Tou Sce-
ne. Utenom Arbeidsverk, så er jeg 
ansvarlig for en utstilling av Vilda 
Kvist på Tou i februar og jeg skal 
lage en ny performance som det 
går an å oppleve på Kunstmuseet i 
slutten av april.

Prosjektet Arbeidsverk begyn-
ner i mars. Hans Edward Ham-
monds, billedkunstner og styre-
leder for Studio17, og jeg er pro-
sjektledere. Vi skal jobbe med 
kunst på en måte vi aldri har gjort 
før. Vi vil plassere samtidskunst i 
synsfeltet til folk som gjerne ikke 
møter det til vanlig, sier Anna.
Hvilke spørsmål er dere opptatt 
av i prosjektet?
 Når er jobben meningsfull? Når 

blir jobben usunn? Gjør arbeids-
løshet vondt, eller er det jobben 
som er plagsom? 
Hvem bidrar?
– Vi har invitert Linda Karin Lar-
sen, Siri Borge, Nils Viga Haus-
ken, Maiken Stene, Alessandro 
Marchi, Frida Klingberg, The 
Disengaged Free Jazz Orchestra 
og Anders Moss til å presentere 
sine kunstverk i Stavanger - i ute-
rom og i næringslokaler.

Anna Ihle med hunden Tui og Hans Edward Hammonds.

naboskap og mange av dem hand-
ler her.  I fritiden nyter jeg gode-
ne av alle nye steder som har duk-

ket opp de siste årene, sier Stig. – 
Blant yndlingsstedene vil jeg nev-
ne Kaffekanna, Øst og Fortou.

og nå holder vi på lengst i sør-
vest med rydding av einer og litt 
hogst av buskfuru. Buskfuruene 
ble plantet i 1965 og er i sin siste 
fase. Flere buskfuruer har veltet i 
sterk vind, eller knekt av tung, våt 
snø. Så vi blir ikke arbeidsledige 
de nærmeste årene. 

 
Hvem kan delta på dugnad?
– Vi har etablert samarbeid med 
kommunens flyktningeseksjon og 
har etterhvert et ganske interna-
sjonalt team med på dugnadene. 
Det betyr spennende, og for de 
fleste av oss, nye matretter rundt 
leirbålet. Vinterens program er 
lagt fram til påske og hvem som 
helst som har lyst å bli med på en 
tur til Marøy kan henge seg med. 
Det er ingen arbeidsplikt på øya! 

 Mer om liv og røre og dug-
nader på facebooksiden Store 
Marøy.

Storhaugmarka Velforening

– Egen snøkanon og akebakke
Barna er elleville! Sol, vindstille og full 
rulle i akebakken selv om det ikke har 
snødd! -Alle er velkommen! Vi ville ha mer 
snø på Storhaugmarka og samla inn penger 
til snøkanon, kompressor og høytrykksvas-
ker, forteller Merete Brathetland. -Den vir-
ker best i en kuldeperiode som akkurat nå. 
Vi har også planer om dugnad for skøyte-
bane. Dette er gjort på fotballbanen før og 
en av naboene som var med den gang vil 
ta i et tak nå og. Utrolig hva man kan få til 
med godt naboskap.



Les mer på obos.no/5grader

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

Selveierleiligheter/ Priser fra kr. 2.700.000/ Størrelser fra 49 til 88 kvadratmeter/ Parkering i lukket parkeringsanlegg/
Ferdigstilte leiligheter, flytt rett inn/ Felleskostnader fra kr. 1.258/ Omkostninger kr. 18.750.

Ved ønske om visning, ta kontakt med prosjektselger.

Kontakt prosjektselger:
Tone Ulvik Johnsen, tlf. 992 58 240/ tone.ulvik.johnsen@obos.no
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Det blir ikke grønt av seg selv
5. desember i fjor ble An-
dreas Vollan kåret til årets 
ildsjel i Storhaug bydel. 
Begrunnelser for nomi-
nasjonen var at han tok 
initiativ til og har organi-
sert mini-OL og Aktivitets-
dag i Emmaus i snart ti år. 
Han “reddet” fotballbanen, 
akebakken og store deler 
av friområdet i Emmaus fra 
utbygging. Han tok initiativ 
til idédugnad og presenta-
sjon av “Beboernes for-
slag til uterom i Storhaug 
bydel” i 2013. Den viktige 
dokumentasjon lå til grunn 
for bydelens levekårsløft 
og områdeløft. 

Hvordan startet ditt engasjement 
for bydelens grønne områder? 
– Vi bodde på Torshov i Oslo og 
flyttet til Stavanger i 2006. I bar-
ne- og ungdomsår bodde jeg på 
Vaulen. I Emmaus fant vi et kjekt 
hus med nærhet til by, natur og 
sjø. Naboeiendommen var eid av 
Bethaniastiftelsen. Jeg kjente litt 
til bydelen og fikk fort bekreftet 
alle positive forventninger. Det 
var lett å bli kjent med naboer. 
Barna fikk plass i Emmaus barne-
hage rett over gata. Der ble vi og 
fort kjent, ikke minst takket være 
en veldig imøtekommende styrer, 
Atle Pedersen. 

Litt tilfeldig havnet jeg innom 
et folkemøte som handlet om fri-
arealet i Emmaus. Engasjementet 
blant beboerne var på topp. Jeg 
husker Thomas Ergo argumen-
terte for å innføre en markagren-
se – bygge hit, men ikke lenger. 
Og andre som argumenterte for 
”å fortette med vett”. Jeg våknet 
med et brak! 

Storhaug er bydelen med minst 
grøntområde pr innbygger i Sta-
vanger – da er det jo ikke så rart 
at bølgene går høyt hver gang mu-
lige grønne områder foreslås om-
disponert til parkeringsplasser, 
sykehjem, boliger, butikker eller 

maus’ Venner, ble kanskje ikke 
sett på som en viktig nok ressurs 
fra kommunens side akkurat da? 

Jeg savner gjennomføring av 
gode forslag som gapahuk, stupe-
brett, lagring av kajakker og ka-
no, badetrapp, men skjønner sam-
tidig at det er harde prioriterin-
ger som må gjøres der ute. Det er 
viktig å ikke bare sutre, men også 
glede seg over det som faktisk er 
blitt gjort. Det er viktig for meg å 
presisere. 

Hva husker du best? 
– Området var kjøpt, plenen sto 
ledig, men med lite bruk. At vi 
plasserte to fotballmål der sti-
mulerte aktivitetsnivået stort. En 
kasse full av aktivitetsutstyr gav 
også full uttelling. Vi innviet om-
rådet på egen hånd – med grillfest 
for entusiastene som ville beholde 
området grønnest mulig. Jeg kan 
jo i ettertid skjønne at noen politi-
kere ikke likte det. 

Det interessante er at kamp-
saker som dette får mange posi-
tive ringvirkninger, både sosialt 
gjennom nettverk og aktiviteter, 
og lokalpolitisk. Et langvarig be-
boerengasjement for bydelens 
uterom ble samlet i en felles rap-
port i 2013. Jeg deltok i en veldig 
interessant og stimulerende in-
kluderingsprosess sammen med 
lokalpolitikere, ikke minst davæ-
rende leder i bydelsutvalget Geir 
Rolandsen, og ansatte i kommu-
nen. Vi prioriterte også viktige 
områder som burde oppgraderes. 
Arbeidet som resulterte i rappor-
ten fikk en avgjørende betydning 
for at det i det hele tatt ble et le-
vekårsløft i bydelen. Og nå står 
vi foran et områdeløft. Det er bra 
greier at beboerinitiativ kan gi så 
god uttelling! 

Hva er dine gode tips? 
– At politikerne må lytte til gras-
rota, fotfolket, beboerne slik at 
vi drar lasset sammen og klarer 
å bevare den herlige ”Storhaug-

åndå”. Hvem sitt friareale er det 
egentlig? De som vedtok kjøpet? 
De som vedlikeholder? Kommu-
nen er oss alle og viktigst er alle 
vi som bor ved, bruker og tar vare 
på områdene som betyr så mye for 
oss. Det er også viktig å lytte til 
fagfolk, som Alexandria Ålgård 
og Aslaug Tveit, når frem tidens 
boområder skal skapes. De sto-
re tingene, som typen leilig heter 
som bygges, skoler, service tilbud 
og trafikkavvikling, er tross alt 
helt avgjørende for levekårene. 
Det er viktig at det ikke blir helt 
”Murmansk” her ute nå. 

Og løfter må holdes! Når valg-
dager nærmer seg blir vi smi-
gret av politikere med løfter som 
glemmes eller justeres i det poli-
tiske spillet. Da faller respekten 
for politikere. Vi er lovet ny sko-
le og ny idrettshall gjennom flere 
valgkamper – realisering er det 
eneste som teller nå. Derfor var 
det veldig spennende med presen-
tasjonen av «Storhaug-løftet» i ja-
nuar! 

Ildsjelprisen vil jeg gjerne de-
le med nabolaget, ikke minst alle 
som hjelper til og møter opp på 
aktivitetsdagene, med andre Stor-
haug-ildsjeler og alle de andre no-
minerte. Og så vil jeg gjerne sen-
de en hilsen og lykkeønskning til 
alle som står på for mer grønt og 
bedre boområder i Lervig. 

I Emmaus har vi det som på le-
vekårstoppen! Så glade er vi for 
alt som ikke ble bygd ut og for al-
le flater som nå er herlig grønne 
og som fylles med aktivitet. Det 
mangler litt sluttføring her og 
der, men det har jeg tro på reali-
seres snart så mange penger som 
områdeløftet nå bringer med seg. 
Husk bare på at det grønne kom-
mer ikke av seg selv – uten kamp. 
Heia Storhaug! 

PS: Velkommen til aktivitetsdag 
på Emmausstranda lørdag  
28. april!

aller nyest nå; en brannstasjon! 
Hva skjedde i Emmausområdet? 
– Jeg ble etterhvert kjent med 
mange som ville beholde fri-
arealet i Emmaus størst mulig. 
All ære til politikerne som vedtok 
å kjøpe området! Det som skjedde 
etterpå er verre. Vi visste jo ikke 
at en viktig grunn for kjøpet var å 
bygge ned store deler av det grøn-
ne området. Det ble foreslått utvi-
delse av Emmaus barnehage på de 
grønne områdene ved bedehuset, 
stor utvidelse av sykehjemmet på 
fotballmarka, boliger i akebak-
ken, et nytt boligfelt på plenene 
ved klatrefjellet Prekestolen, ny 
Lenden skole hvor det nå er en 
fredet frukthage osv. 

Jeg visste ikke så veldig mye 
om reguleringsplaner, risikoana-
lyser og ting som ”retningslinjer 
for å styrke barn og unges inter-
esser i kommunal planlegging”, 
men læringskurven var bratt og 
aktivistperioden sammen med 
mange andre var både motiveren-
de og lærerik! 

Vi var iherdige i vår innsats for 
å overbevise politikere om å be-
holde størst mulig del av områ-

det grønt. Jeg traff politikere som 
var både snurt og fornærma over 
at vi ikke viste større respekt og 
takknemlighet for dem som had-
de vedtatt å kjøpe dette området 
– men også mange som støttet oss 
og virkelig stod på i kommunal-
styrer og bystyret. Saken tok sta-
dig nye vendinger. Vi lærte å væ-
re på lenge om gangen og mange 
ganger og også være litt taktiske i 
forhold til media og beslutnings-
takere. Det var ikke alltid like vel-
lykket, kan jo le litt av det nå. 

De gamle barnehjemshusene 
ble revet. Området endret seg fra 
å være litt dystert – preget av en 
mørk historie for noen – til å bli 
både åpent og nydelig. Fotball-
marka og akebakken redda vi fra 
utbygging! Så gir jeg pluss pluss 
pluss for nytt damanlegg, tursti til 
sjøen m.m. og en god dialog med 
Park & vei, bydelsutvalget m.m. 

Så blir det noen minuser for 
alt som ikke ble fulgt opp etter-
på innen rimelig tid. Engasje-
mentet fra foreldre og ansatte i 
barne hagene, på sykehjemmet, 
fra Rosen li borettslag og beboere 
i området og bydelen samt Em-

Andreas Vollan med ropert mens han organiserer en av mange mini-OL i Emmaus.

Andreas Vollan fikk diplom og blomster fra varaordfører Bjørg Tysdal Moe da han ble kåret til årets ildsjel Storhaug 
på Frivillighetens dag tirsdag 5. desember på Hermetikken Øst.



Januar
Samboer/kontrakter/Økonomisk oppgjør
Tirsdag 30/1. Stavanger City Hotell 120 plasser.
Ved Magnus Grøsfj eld, samarbeidsadvokat.

Februar
Arv/framtidsfullmakter
Tirsdag 6/2. Stavanger City Hotell. 120 plasser. 
Ved Erik Årstad og Angeline H Riis, samarbeidsadvokater.

Kjøp/salg, avhendingsloven/borettslag 
1 gangskjøper/ny eierseksjonslov
Tirsdag 20/2. Stavanger City Hotell 120 plasser. 
Ved Erik Årstad og Lars Kåre Pedersen, samarbeidsadvokater.

Mars
Næringsutleie
Onsdag 7/3. Stavanger City Hotell. 120 plasser. Vi går gjennom 
leiekontrakt for næringseiendommer. 
Ved Geir Engebraaten fra Hl Oslo.

Skatt
Tirsdag 20/3. Hotell Residence Sandnes. 
140 deltakere. Advokat Per Asle Ousdal, Advokat BullÅrstad

Alle kurs er fra kl 18-20.00 
og er gratis for medlemmer
Årlig medlemskap koster kr 490,-

April
Generasjonsskifte overtakelse av 
små bedrifter/familie
Onsdag 18/4. Sandnes, Hotell Residence 140 plasser. Tema, 
vi tar for oss prosessen i et generasjonsskifte, planlegging, 
handlingsplan, klargjøring og gjennomføring. Litt om 
skattemessig forhold. Hvordan sikre minoritetenes interesser 
når det er fl ere arvinger? Ved advokat Leif Inge Håland/Espen 
Trædal advokatfi rma BullÅrstad.

Naboloven
Tirsdag 24/4. Sandnes, Hotell Residence 
140 plasser. Ved Harald Øglænd, samarbeidsadvokat.

Mai
Friluftsloven/strandsonen bygge i 100 m belte
Tirsdag 8/5. Tema: Hva kan vi gjøre i strandsonen?
Hvilket lover er aktuelle. Hva sier myndighetene? 
Reguleringsplaner? mm. StavangerCity Hotell 120 plasser. 
Ved Magnus Grøsfj eld, samarbeidsadvokat.

Juni
Farer og feller ved utleie
Onsdag 6/6. StavangerCity Hotell 120 plasser. 
Ved Geir Engebraaten, HL Oslo.
Sosiale medier,
Onsdag 6/6. Stavanger City Hotell, 35 plasser. 
Ved Christian Mjelde, Hl Oslo.

KURS VÅREN 2018
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Helsehuset åpnet i Badehusgata

– Vi er stolte over å få være 
med å sette vårt preg i 
denne nye og kule delen 
av Stavanger, sa virksom-
hetsleder Ingvill Hovlund 
da Helsehuset åpnet i Ba-
dehusgata ved Badedam-
men tirsdag 16. januar.

– Helsehuset er Stavanger kom-
mune sitt forebyggingssenter, 
forsknings- og utviklingssenter. 
Vi har frisklivssentralen, fore-
byggende hjemmebesøk, psyko-
logtjeneste, utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester, av-
deling for velferdsteknologi, fors-
kningsavdeling, pårørendekoor-
dinator, alkoholveileder, frivillig-
koordinator og interkommunalt 
ambulant rehabiliteringsteam. 

Det er to personer vi alle kan 
takke spesielt for at vi har et Hel-
sehus i Stavanger kommune. 

Den ene er Bente Gunnars-
haug, og den andre er Marit Bore, 
tidligere levekårsjef. 

Kommunene skal ha oversikt 
over ulike fenomener som påvir-
ker fysisk og psykisk helse og 
livskvalitet. Kommunene skal ut-
vikle samfunn som legger vekt på 
omgivelsene som fremmer mest-
ring, tilhørighet og opplevelse av 
mening.

Mestringsperspektivet i folke-

helsemeldingen handler om å leg-
ge til rette for at alle kan utnytte 
sine evner og muligheter. Mest-
ring skaper glede og gir mening, 
også når man er rammet av syk-
dom. Derfor er det viktig å styrke 
den enkeltes opplevelse av egen 
mestring, sosial støtte og tilhørig-
het. Folk skal oppleve at de er til 
nytte, at de tar ansvar for seg selv 
og kan ta i bruk egne ressurser. 

Det er det grunnleggende per-
spektivet vi legger vekt på i alt 
vårt arbeid på helsehuset og det er 
det minste felles multiplum et så 
allsidig hus, som holder på med så 
mye forskjellig holder på med. 

Det er grunnleggende å be-
visstgjøre hver enkelt person på 
egne ressurser og hva som er hel-
sefremmende for vedkommen-
de. Eksempler på dette kan være 
kunst, musikk, friluftsliv, hagear-
beid, ulike typer idrett og fysisk 
aktivitet.

Både folkehelsemeldingen, 
primærhelsemeldingen og sam-
handlingsreformen legger vekt på 
det primærforebyggende arbeidet 
og betydningen av å komme tidlig 
inn med hjelp.     

Vi har høyt utdannede medar-
beidere, til og med på vikariatene 
våre har vi vært oppe i stillinger 
hvor det er 120 kvalifiserte sø-
kere. Det fører også til at de som 
kommer i kontakt med oss får ek-
sperthjelp. 

 Vi er en solid gjeng ansatte 
som har det gøy på jobb. Vi legger 
vekt på å ha brukerne med i ut-
arbeidelsen av tilbudene våre, og 
brukerne har også vært med i å si 
noe om hvordan lokalene våre bør 
utarbeides for å møte deres behov. 

Vi som jobber innen helse har 
vår dybdekompetanse. Forskjel-
len på kompetanse og kunnskap 
er noe vi jobber mye med. Man 
kan ha kunnskap om mye, men 
kompetanse har man ikke før man 
forstår hvordan man skal bruke 
den kunnskapen. 

Noen som kommer hit har lav 
kunnskap om helse, andre har 
høy. Og begge disse endene av 
skalaen skal vi møte, for å utvikle 
deres helsekompetanse. Begrepet 
Health Litteracy tar for seg hvor-
dan vi kan kommunisere med vå-
re innbyggere sånn at de ikke ba-
re mottar informasjon, men også 
forstår den. Health Litteracybe-
grepet har vi tatt på alvor når vi 
har utarbeidet våre nye lokaler. Vi 
skal nå frem til innbyggerne på en 
lett forståelig måte.

Jeg har fått en helt ny kunn-
skap, kan vel ennå ikke si at jeg 
har kompetanse innen feltet, men 
jeg har lært mye om bygg, og byg-
geprosesser det siste året. Jeg er 
som vi ville sagt på godt nord-
norsk søkkimponert, over de nye 
lokalene våre. Jeg har skjønt ver-
dien av samarbeid innen et helt 
annet, men også kompleks felt – 
nemlig byggeprosesser. 

Vi har vært en gruppe beståen-
de av byggherre – Gert Gill med 
byggingeniør Christian ved sin si-
de, Anita og Liv fra ProContra – 
som er det reklamebyrået Stavan-
ger kommune har samarbeidsav-
tale med, og Birgitte og Camilla 
fra LINK arkitekter, som har vært 
de arkitektene som eiendomseier 
Norwegian Property har brukt på 
bygget her, og Roar, Caroline og 
Ingrid og fra Norwegian Proper-
ty. 

 Noen ganger kjenner man at et 
samarbeid kan være krevende, og 
at det trekker energi. 

Andre ganger kjenner man at 
et samarbeid gir energi, man får 

lyst til å få dette til, kreativite-
ten blomstrer og viljen til kom-
promisser ovenfor hverandre blir 
lettere under et sånn samarbeids-
klima. 

 Vi skal være i disse lokalene i 
ti år (minst) og det har vært viktig 
for oss alle at lokalene skal være 
bærekraftige, fleksible for endrin-
ger, åpne og innbydende for inn-
byggerne, ikke institusjonspreget, 
vi skal være kommunens innova-
sjonssenter, og vi skal huse kom-
munens utstillingsvindu for vel-
ferdsteknologi og fagutvikling, i 
et klima som ansatte skal trives 
med å jobbe i.  Det er et krevende 
arbeid! 

 
På vegne av meg, og alle de 

som jobber på Helsehuset. Vi er 
utrolig stolte over de nye lokalene 
våre. Vi er stolte over å få være 
med å sette vårt preg i denne nye 
og kule delen av Stavanger.

Marit Lohne, Jørgen Møllerop og Anne Vestvik fra Frisklivssentralen.

Helsehuset Stavanger har flyttet til Badehusgata 37 og hadde offisiell åpning tirsdag 16. januar. 

Det nyeste innen velferdsteknologi presenteres på egen vegg.

Ingvill Hovlund fikk Byen vår av 
Halvor «Hasiv» Sivertsen og diplom 
for svømmeopplæring i Badedammen 
fra regionsjef Roar Øglænd i 
Norwegian Property.

En avdeling fra helse- og oppvekstfag  på Bergeland videregående skole har 
også lokaler i bygget.



14
50

PR. KG

CONFERENCE PÆRER
Løsvekt, 14,50 pr. kg

29
00

PR. KG

SVINEKAM RØKT
Gilde, 29,00 pr. kg

20
00

PR. PK

KJØTTKAKEDEIG 400G
Nordfjord, 400 g, 50,00 pr. kg

29
00

PR. PK

KJØTTPØLSE SKINNFRI 900G
Gilde, 900 g, 32,22 pr. kg

Gjelder i Rogaland til og med 11.02.2018- Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

Arbeid utføres
  Maling utvendig og innvendig
  Vaktmestertjeneste
  Flytting
  Dødsbo rydding

Vi har gode priser, gode referanser og 
lang erfaring.

Tlf. 455 78 098 – epost: proff maler_stavanger@hotmail.com
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Ka skjer!

Egersundsgaten har i den 
senere tid hatt besøk av 
en stor, gul bil med en 
hvit «stor slange» som har 
okkupert store deler av 
gaten. 

Tekst/foto: Egil Bowitz

Ka, skjer? Ja, det er det spørsmå-
let enkelte forbipasserende og bi-
lister undrer seg over i forbifar-
ten. Det ikke lett å forstå hva det 
er de holder på med ut i fra det lil-
le vi ser av dem. Men, Stavanger 
kommune har i samarbeid med 
firmaet Olimb hatt ansvaret for å 
fornye fellesledning (hovedklo-
akkledningen) i Egersundsgata 
fra Nymansveien ned til Hjelme-
landsgata. 

Tidligere år, når man rehabi-

literte, krevdes det mer ressurser 
enn oppgraving, bl.a. ny skiltplan 
med omkjøring for de berørte 
parter. Det medførte også et stort 
«trøkk» av anleggstrafikk i flere 
måneder i området. Det er nå nye 
tider innen denne delen av Plan og 
anlegg. 

Fornying av fellesledning fore-
går hovedsakelig ved at man trek-
ker en strømpe av filt eller glassfi-
ber gjennom den eksisterende fel-
lesledning fra kum til kum. 

Den første strømpingen ble ut-
ført på 70-tallet, men i dag er det 
en økende praksis å bruke «no-
dig» metoder for å fornye lednin-
ger som ligger i bakken. 

Før man setter i gang med selve 
strømpingen tar man en video-
kontroll av strekket slik at man får 
tilstanden på røret som skal forny-
es og slik at man får målt inn hvor 
mange stikk som er koblet på. Et-

ter at strømpen er montert vil den 
måtte herdes. Deretter skjæres det 
ut åpninger til de stikkene som er 
koblet på. 

Det er også mulig å fornye pri-
vate stikkledninger på denne må-
ten. Det kan være nyttig dersom 
det er vanskelig å komme til med 
gravemaskin i f.eks en godt opp-
arbeidet hage med gjerder, be-
plantning og gårdsrom. 

Noen av fellesledningene i Sta-
vanger er noen steder over 100 
år gamle og tilstanden varierer 
mye. Ved å bruke strømpe-meto-
den ved fornying av rør vil kom-
munen være i stand til å få byt-
tet ut flere meter med dårlige rør 
enn det man ville oppnådd med 
kun graving/anlegg. Og til en mye 
kortere tid, noe som gir minimal 
forstyrelse for beboere. 

Kilde: Stavanger kommune, 
Plan og anlegg, Olimb

Lennart Melby, Knut Tehordorsen og Geir Jonny Augnedal.

Medvirkningsmøte om Vardenområdet
80 engasjerte beboere dukket opp på informasjons- og 
medvirkningsmøte om Varden på Midjord bydelshus 
tirsdag 9. januar. -Målet med reguleringsplanen er å 
bevare boligområdets småhuskarakter, sa sivilarkitekt 
Kristin von der Lippe fra Byplanavdelingen i Stavanger 
kommune. Forrige reguleringsplan ble vedtatt i 1937.

På kommunens hjemmeside er det 
innsynsløsning hvor man kan lese 
alle merknadene som har kommet 
inn til planoppstart. Fristen var 
26. januar. 20 forskjellige doku-
menter i saken kan leses. Det er 
laget et eget referat fra medvir-
kningsmøtet.

Beboerne ønsket å opprett-
holde småhuskarakter og hage-
bypreg, videreføre Trehusbyens 
retningslinjer, ivareta sikt- og sol-
forhold, ikke øke antall boenhe-
ter, tillate maks 3 etasjer og ikke 
tillate eneboliger som sperrer ad-
komst til friområdet.

I friområdet savnes bl.a. søppel-
spann, benker, bord og fast grill, li-
ne på flaggstang, gapahuk og mør-
ke soner til stjernetitting. Det øn-
skes båndtvang for hunder hele året 
og god skilting av reglene. 

Blant områdets største kvalite-
ter nevnes kort vei til sjø, friom-
råde og akebakke, landlige kva-
liteter, småhusbebyggelse med 
trehus, kirke og barnehage som 
samlingspunkt og uformell møte-
plass.

Frikjøp til friområde og 
regulere akebakke
Varden vel inviterte alle beboere 
innenfor reguleringsplanens om-
råde til sitt årsmøte 16. januar. I 
sin uttalelse ønsker de at kommu-
nen bl.a. skal:

– Kjøpe fri dagens sørlige om-
råde av Varden som i dag er eid 
av private eiere. Dette for å sikre 
at det ikke bygges boliger på dette 
området. 

– At bakken mellom steingjer-
det og opp til flaggstangen på Var-
dens nordlige side reguleres til 
Akebakke. At bakken blir ryddet 
for trær slik at det fremstår som 
en åpen bakke og at det da ikke 

utgjør noen fare for barn som aker 
her.

Trafikkfarlig i Midjordgata
Varden vel vil også gjøre kom-
munen oppmerksom på at Mid-
jordgata, som ligger utenfor regu-
leringsplanens område, er veldig 
farlig for barn og unge som bru-
ker denne som skolevei og som 
vei til og fra fotballtreninger. Det 
er mye trafikk i denne gata, sær-
lig etter at det nye Midjordhuset 
sto klar. Det har blitt trangere og 
mer trafikkfarlig. Velforeningen 
oppfordrer kommunen til å se på 
løsninger her som trygger denne 
veien.

Nå utarbeides forslag til regu-
leringsplan for Varden. Planen 
legges fram for politisk behand-
ling i kommunalstyret for byut-
vikling (KBU). Kommunalsty-
ret vedtar om planen skal sendes 
ut på høring og offentlig ettersyn. 
Berørte blir da varslet med brev, 
og får mulighet til å uttale seg til 
planforslaget. Etter at høringsfris-
ten er over og eventuelle endrin-
ger er gjort, fremmes planen for 
ny behandling i KBU. Til slutt 
skal planen vedtas av bystyret. 
Melding om endelig vedtak sen-
des alle berørte.

Det haglet inn med detaljerte 
forslag som ble tegnet inn på de 
utdelte kartene. I friområdet savnes 
bl.a. søppelspann, benker, bord og 
fast grill, line på flaggstanga og 
gapahuk.

80 engasjerte beboere ville opprettholde Vardens småhuskarakter og hagebypreg, tillate maks 3 etasjer og ikke øke 
antall boenheter.

Nuarts nye kunsttavler

Nuarts strategi for å redusere gapet mellom kunst og hverdag fortsetter, nå 
med installasjon av to nye kunsttavler på hjørnet av Dalabrekkå og Østre 
Ring. Tidligere sto to reklametavler på samme sted i mange før de ble avviklet 
sent i 2016, skriver James Finucane fra Nuart. To separate verk er hentet fra 
Ian Stranges ’Target’, en serie av originale kunstverk fra vintagefotografier. 
Foto av Brian Tallman.

Midjordgata er veldig farlig for barn og unge som bruker denne som skolevei 
og som vei til og fra fotballtreninger. Det er mye trafikk, særlig etter at det 
nye huset sto klar. Det har blitt trangere og mer trafikkfarlig. Varden vel 
oppfordrer kommunen til å se på løsninger som trygger denne veien.

Trafikk i Midjordgata
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www.jadarhus.no

VI GJØR DET 
GAMLE HUSET DITT NYTT.
Lurer du på å bygge om eller på huset ditt? Litt usikker på hva som blir � nt, 
hva som vil fungere? La arkitekten vår skrible på ditt hus. Vi tilbyr komplett 
pakke: Gratis befaring. Fine tegninger som fungerer byggeteknisk. Erfaren 
prosjektledelse. Flinke tømmermenn. Avtalt pris. Lån av bolig mens vi pusser opp!

KONTAKT OSS FOR EN HYGGELIG BYGGEPRAT!
Morten Håvarstein |  948 04 423 / 958 00 300  |  mortenh@jadarhus.no

 

Lokale Storhaug-bøker
fra Piren Forlag

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

Et levd
rockeliv

Øyvind Ellingsen

Boken om Stavangers beste musikere selges her!

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

Kr 250,-

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

kr 250

Bøkene får du kjøpt på

Nuarts nye kunstt avler
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Stian Robberstad

Arild Østin Ommundsen ligger 
mer enn han sitter i skinnstolen 
fra 70 tallet. Nervøs velour heng-
ende i draperinger fra vegger og 
tak, kaffebord i teak, stoler, skinn-
sofa og nips fra samme periode, 
lamper fra en glemt tidsalder, bø-
ker, instrumenter og lyslenker i 
regnbuens farger.

Kontoret ligner en scene fra 
filmen Mongoland, som i sin tid 
satt Ommundsen og Stavanger på 
kartet. I den tidligere fabrikken i 
Pedersgata 110 skriver, planleg-
ger og klipper Arild filmene sine. 
Velkommen til Ommundsens uni-
vers.

Filmskaperen sitter sammen 

med makker og produsent, Gary 
Granner, tredje og siste mann i 
trekløveret bak selskapet Chez-
ville film, Reidar Ewing, er ikke 
tilstedet. 

Filmproduksjonsselskapet har 
blant annet filmer som Eventyr-
land, Nå skal du få sove, Porno-
pung og den premiereklare Now 
It´s Dark på merittlisten. Tyve år 
er gått siden Gary spilte en av rol-
lene i en av Ommundsen ś første 
filmer, kortfilmen Tre Gutter, si-
den har de jobbet sammen.

Chezville
Chezville har de siste seks årene 
holdt hus i den tidligere fabrikken 
i Pedersgata. Lokalene har i en år-
rekke fungert som tumleplass for 

Ommundsens univers
Arild Østin Ommundsen trenger ikke å gå langt for å la seg inspirere, sofaen fungerer like godt til møter som til et dypdykk i platesamlingen. 

Pia Tjelta er selvsagt med når Ommundsen lager Stavanger-film. 

Silje Salomonsen i en av scenene fra Now it́ s dark. 
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den såkalte «kreative» næringen 
med atelierer, øvingslokaler og 
kontorer. Vegar Hoel hadde blant 
annet atelier her, sier Gary. - Det-
te er lokaler som går i arv, kom-
mer det Ommundsen. Selskapet 
har erfaring fra alle typer film-
produksjon, fra fiksjon til rekla-
me. De har også to svært erfarne 
klippere som arbeider med egne 
etterarbeids-prosjekter.

Chezville ble opprettet av 
Reidar W. Ewing og Gary Cran-
ner i 2011 etter at de to i samar-
beid hadde fullført klippingen av 
Paradox-produksjonen Knerten 
i Knipe i regi av Ommundsen. 
Arild ble medeier i selskapet vå-
ren 2012.

De svarer nesten i munnen på 
hverandre på spørsmål om hvor-
for de trives så godt i Stavanger 
Øst.

– Blandingen av nytt og gam-
melt skaper en unik atmosfære, 
graffiti, røffe lokaler, hipstere og 
nye leiligheter i skjønn forening, 
sier Ommundsen. En atmosfære 
Ommundsen bevisst bruker som 
virkemiddel i sitt eget filmatiske 
univers. 

Den siste filmen i rekken, Now 
it´s Dark, er i stor grad filmet i 
Øst med både Bybrua, Badedam-
men og forlatte lokaler som vik-
tige elementer. Hvor lenge områ-
det evner å bevare blandingen av 
nytt og gammelt er uvisst, her står 
nemlig grunneiere og eiendoms-
utviklere i kø for å bygge nytt i 
håp om å cashe inn.

En av effektene av gentrifise-
ring fenomenet er at de opprin-
nelige beboerne og kunstnerne, 
som i sin tid etablerte seg i områ-
det grunnet lave priser og gjorde 
området populært, må flytte for 
å gjøre plass til en stadig rikere 

middelklasse som liker å identi-
fisere seg med den kreative klas-
sen. – Jeg liker at en fremdeles 
treffer mennesker som tar bussen, 
sier Ommundsen i det han på nytt 
synker ned i den slitte skinnsto-
len.

Ommundsen drar også linjer 
til kunstnerbydelen Kreuzberg 
i Berlin som gjorde et uslettelig 
inntrykk på en 17 årig fremtidig 
filmskaper.

– Tidligere var jeg litt flau av å 
være fra Stavanger og om du ser 
på Mongoland er ikke selve by-
en tilstedet på samme måte som 
i min siste film, sier Ommundsen 
som de siste årene både har blitt 
mer bevisst og stolt av Stavan-
ger, Storhaug spesielt. - Man kan 
selvsagt lage film hvor som helst, 
men det hadde trolig ikke blitt 
den samme filmen om vi hadde 
hatt kontorer på Stokka, kommer 
det fra Ommundsen. Ommund-
sen er forøvrig gift med Silje Sa-
lomonsen, musiker og skuespiller, 
som også utgjør en betydelig del 
av Ommundsens univers, på og 
utenfor lerretet.

Dokumentasjon
Det unike med filmmediet er at 
en dokumenterer deler av byen i 
en gitt tidsperiode. Både Eventyr-
land og Now It´s Dark har forevi-
get deler av Stavanger som ikke 
lenger eksisterer, steder som i lø-
pet av kort tid er blitt transformert 
og endret for alltid. På denne må-
ten tilfører også filmene en ekstra 
dimensjon til historien om byens 
forgjengelighet og om arbeider-
klassen som ikke lenger er blant 
oss.

– Tradisjonelt sett er filmmil-
jøet spredt for alle vinder og kom-
mer først sammen når selve pro-

Now It’s Dark handler om Lene som brått kastes ut av ba-
lanse når hun oppdager mannen til sengs med en annen 
kvinne. Hun flykter fra stedet, og vi følger henne gjen-
nom en natt med drømmeaktige hendelser og en serie 
med mystiske møter med mennesker som alle bærer på 
sitt eget mørke. Det viser seg fort at hennes egne vrang-
forestilinger driver henne dypere inn i natttens mysterier, 
og skal hun ha håp om å overleve, må hun finne ut hvem 
hun er før solen står opp. 
Psykologisk drama. Spillefilm skrevet og regissert 

av Arild Østin Ommundsen med Silje Salomonsen i 
hovedrollen. Premiere 2. mars 2018. 

 
Skuespillere: Kristoffer Joner, Ole Christoffer 
Ertvaag, Pia Tjelta, Vegar Hoel, Nils Jørgen Kaalstad, 
Alexandra Gjerpen, Per Kjerstad, Hermann Sabado, 
Silje Salomonsen, Tomas Alf Larsen, David Skaufjord, 
Thomas Aske Berg, Egil Birkeland og Ingrid Rusten. 
Regi Arild Østin Ommundsen.  
Manus Arild Østin Ommundsen.  

Produsent Gary Cranner.  
Foto Arild Østin Ommundsen.  
Musikk Thomas Dybdahl.

duksjonen står for tur. Det unike 
her er at vi så og si er sammen 
hele tiden og kan spille på hver-
andre, kommer det fra produsent 
Cranner som forteller om alle de 
kreative hodene som er under 
samme tak i Pedersgata. Thomas 
Dybdal, som blant annet har kom-
ponert og produsert filmmusikk 
på flere av Ommundsens filmer, 
holder til i nabolokalet, noe som 
er hendig når en trenger innspill 
og ideer til filmmusikk.

Ideer utveksles også rundt fel-
leslunsjen rundt bordet på kjøk-
kenet. Når undertegnede ankom-
mer lokalene er lunsjen fortært og 
leietagerne har trukket seg tilbake 
til sine respektive kontorer. - Det 
er slik man bygger kultur og sam-
hold, det er viktig å spise sammen, 
ingen ting er overlatt til tilfeldig-
hetene, sier Cranner. Ommundsen 
er ikke helt enig når det kommer 
til tilfeldigheter, men nikker aner-
kjennende i det Cranner utdyper 
tankerekkene bak strategien. - 
Ok, det er sånn du tenker? kom-

mer det fra Ommundsen.
Ommundsen, som nylig var 

inn om moskeen i første etasje, 
Rogaland Islamic Community, 
er tydelig inspirert av mangfol-
det i nabolaget. Til innspillingen 
av Now It´s Dark fikk de låne et 
nedlagt industrilokale like i nær-
heten. Lokalet viste seg blant an-
net å inneholde en fullt utstyrt 
bar. Denne type lokaler er i ferd 
med å forsvinne fra byen. For 
Ommundsen og hans likemenn 
representerer de gamle fabrikke-
ne mer enn lokal industrihistorie. 
De tilfører og inspirerer kunst og 
kunst nere gjennom et subtilt rom-
messig univers, nærmest som en 
parallell virkelighet.

Det paradoksale er at det «frie 
kulturlivet» som gjør bydeler at-
traktive for eiendomsutviklere og 
skaper spennende miljøer for inn-
byggerne er avhengig av generøse 
huseiere og et tregt eiendomsmar-
ked.

Now It´s Dark har premiere i 
mars 2018.

Arild Østin Ommundsen 
filmer: 
1999: Før solen står opp
2000: Mongoland
2003: Hjemsøkt
2005: Monstertorsdag
2009: Rottenetter  
2011: Knerten i knipe  
2013: Eventyrland  
2018: Now It ś Dark

Chezville 
Filmproduksjonsselskap jobber 
med ulike prosjekter innen film-
produksjon som dokumentar, 
fiksjon, oppdragsfilm, web-tv 
og tv-serier. Selskapet består av 
Arild Østin Omundsen, Garry 
Cranner, Reidar Ewing og Erik 
Andersson.
Adresse: Pedersgata 110,  
4014 Stavanger.  
www.chezville.no

Silje Salomonsen, som også er gift med regissøren, har hovedrollen i Now it́ s dark. 

Store deler av filmen er spilt inn i Stavanger Øst. 
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Shell/7-Eleven Blåsenborg - Pedersgt. 19 4013 Stavanger - Alltid åpent!

Velkommen ti l Pedersgata – Nytorget

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

Pedersgt. 2

Anatolia
Internasjonale 
matprodukter
Ferske råvarer som 
halalkjøtt, frukt og grønt.

Kan også skaff e hundebein 

Åpningstider alle dager: 10-19. Søndagsåpent!

Tlf 454 14 133, du treff er oss i Pedersgata 24

Stort engasjement for Pedersgata!
Rundt 100 personer deltok 
på arbeidsverksted om 
framtidens Pedersgata på 
Metropolis 23. januar. 
– Det var stort engasje-
ment og vi ser fram til å gå 
igjennom alle innspillene, 
sier prosjektleder Rune 
Kyllingstad Kvalvik. 

– Men før prøveprosjektet settes 
i gang, er det viktig for oss å vite 
om de ulike behovene til alle som 
er brukere av, som bor, jobber el-
ler driver næring i og rundt Pe-
dersgata. Oppsummering av det 
som kommer fram i verkstedet 
legges fram for politikerne våre 
før prøveprosjektet settes i gang.  

 
Hvorfor ble arbeidsverkstedet 
gjennomført?
– For å få bedre oversikt over uli-

ke behov og tanker om hva som 
er viktig når gata skal videreut-
vikles. Det umiddelbare utgangs-
punktet er at kommunen har pen-
ger til å gjennomføre et prøvepro-
sjekt for å gjøre det bedre for sy-
klister i Pedersgata og det har vært 
debatt om prosjektet. Vi trenger 
kjennskap til behovene i gata for 
å kunne foreslå en god løsning. 
Politikerne våre har bedt om å få 
en oppsummering av verkstedet 
før de tar stilling til om prosjek-
tet skal settes i gang, sier Kvalvik.  

Hva gjør dere med innspillene?
– Først av alt viste verkstedet et 
stort engasjement for Pedersgata. 
Det engasjementet er viktig for 
framtidens Pedersgata. Kommu-
nen er bare en av alle de aktøre-
ne som sammen skaper den gode 
gata. Vi gleder oss til å sette oss 
mer inn i materialet, men det fore-
løpige inntrykket er at alle ønsker 

 Orginal

Thai
FOOD
Take Away
 – Catering

 – Overtidsmat

51 56 62 26
Pedersgt. 6b

www.originalthaifood.no

en bedre situasjon for gående og 
syklende. Men at det er ulike syn 
på hvor mye plass bilen skal få i 
gaten. 

 Nå lages det en oppsumme-

ring fra verkstedet. Den oppsum-
meringen får våre politikere når 
de skal ta stilling til hva som skal 
skje med prøveprosjektet for syk-
kel i Pedersgata. Uansett hva som 

skjer med prosjektet vil innspille-
ne være nyttige for oss i det videre 
arbeidet med sentrumsplanen og 
Storhaugløftet, sier Kvalvik.

Body & Soul Therapies
Hudpleie, massasje, voksing,manikyr

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

Lekehytt er ti l Nyparken?

Elever fra kunst, design og arki-
tektur på Bergeland videregående 
skole presenterte modeller og teg-
ninger for mulige lekehytter i den 

nye Nyparken. Inspirasjon fi kk 
elevene fra omgivelsenes gamle 
trehus. Representanter fra kom-
mune og arkitektfi rma var impo-

nert over elevenes mange kreative 
forslag og løsninger.

Elevene presenterte sine modeller foran lærer Jan Steffensen, Hege B. Blom fra Ungdom og fritid, Robert Paal fra 
Alliance Arkitekter og Fieke Verschueren fra Stavanger utvikling KF.

Det er ulike syn på hvor mye plass bilen skal få i gaten. Arbeidsverkstedet ble arrangert av kommunen sammen med 
Leva Urban Design.
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VI UTFØRER:
- Fasade - Flislegging  - Flytting 
- Gravetjenester - Gulvlegging 
- Malingstjenester  Murtjenester
-  Taktekking  - Tømrertjenester

Vi holder til like ved Badedammen i 
østre bydel og ønsker alle Storhaug 
sine innbyggere velkommen. Vi tar 
gjerne imot innspill om hvilke tilbud 
dere ønsker.  Vi er til for dere!

Finne ut mer?
Ring tlf. 51508100, søk Helsehuset 
på Stavanger Kommunes nettside, 
eller følg oss på Facebook: 
@HelsehusetStavanger.

Helsehuset er Stavanger Kommunes 
tilbud til deg som ønsker å ta bedre 
vare på egen helse. Vårt mål er å 
bidra til en frisk hverdag med god 
livskvalitet for alle i Stavanger.

Noen av våre tilbud:
• Gratis, åpen trening utendørs
• Kurs i mestring av angst, stress, 

depresjon og livsutfordringer
• Gratis publikumsforedrag om 

helse en gang i måneden
• Kurs i kosthold, livsstilsendring, 

røykeslutt og søvn
• Alkoholveiledning
• Du trenger ingen henvisning for de 

fleste av våre tilbud.

Klar for å ta et skritt mot bedre helse?

Alt avfall skal leveres i 
gjennomsiktige sekker

LES MER PÅ IVAR.NO

HVORFOR? 
Mesteparten av det folk til daglig ser på  
som avfall, er en ressurs som kan  
brukes på ny. Den innsatsen du og vi  
gjør sammen, fører til at 80% av alt  
avfall gjenvinnes. Vi begynner virkelig  
å bli gode, men sammen kan vi bli  
enda litt flinkere.

Sammen med restavfallet som i dag leveres  
i sorte avfallssekker på gjenvinningsstasjonen,  
kommer ofte elektrisk avfall, farlig avfall, glass og 
metall. For å unngå dette, har vi valgt å innføre  
levering i blanke (gjennomsiktige) avfallssekker.

BLANKE SEKKER GJØR  
AT DU SORTERER BEDRE

Takk for at du er med å bidrar!

Info fra IVARs gjenvinningsstasjoner

Det er et gebyr på 30 kr pr. avfallsekk 
du leverer som ikke er gjennomsiktig.

988 44 444 - post@sbmm.no - sbmm.no

Bydelsavisa har fått to fortel-
linger fra Torstein Alvar som 
han vil publisere i sin neste bok 
Broremannskaker.

Katten i skomakerbutikken 
I butikkvinduet hos en skomaker i Pe-
dersgadå pleide en stor katt å ligge, syn-
lig for kunder og forbipasserende. Kat-
ten følgte med mannen når han skulle 
ned til sjøen for å fi ske. Den skjønte det 
var mat å få da; for den så fi skesnøret 
han holdt i hånda. (Katten var glad i 
fi sk)

En dag kom en mann og ville kjøpe 
katten. Men han fi kk ikke kjøpe den. Da 
måtte katten ut et ærend. Mannen (kun-
den) gikk også ut da.  

Skomakeren mente at mannen had-
de tatt katten. Og at han kom fra Jæren. 
Katten kom aldri tilbake.

Få år etter døde skomakeren; huset 
ble revet, og det kom en tippekiosk der. 
Det er tidens tann.

Panten i Godalen og iskremen

Fra pylsebuå på badeplassen smage det 
med både brus og is. Men tomfl asker og 
papir ”fl yde over” hvis me kaste det i fra 

oss, og ingen rydde. Ein aldrende mann; 
Arnold, såg dette problemet og starta 
med å hjelpa. Tidligt om morningen sto 
han opp, og rydda på strandå. 

Så dyktige va han å rydda at kommu-
nens ordfører omsider - itte ei tid - for-
ærte ham ei  fi ne klokka. Et armbånds-
ur. Som han blei veldig glade og takk-
nemlige for. Men àndre likte òg å samla 
fl asker der.

Ein dag va ei gruppe skolejenter der, 
for å samla fl askene fra dagen før. Då 
kom oppsynsmenn fra kommunen, og 
forlangte å få fl askene. Men dèt reagerte 
foreldrene til småjentene på, og de ring-
te te aviså. Så kom dårr et stort stykke 
om fl askene i aviså.

Skolejentene fekk ikkje fl askene og 
panten. Arnold rydda heller ikkje fl ask-
ene den dagen. Så kom gravemaskin-
ene: Ei grop; så store så ei pylsebu, 
gravte di, og på plass med ein diger av-
falls-dunk..

Dunken va dybe så ei grav; èin sko 
ha pàsse lange armar - for å få fatt i di  
fl askene.

Det blei mindre pantepengar, og litt 
mindre iskrem og brus.

Til ære for dem som rydder for andre, 
på eget initiativ.

Torsteins historier fra  
Pedersgata og Godalen
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Brodd Fotball – større enn noen gang!
Brodd Fotball er Storhaug bydels klart største frivillige organisasjon. I år stiller «Stor-
haugs stolthet» for første gang i historien med over 50 lag i seriesystemet. Det sørger 
for at godt over 100 frivillige voksne er trenere på Midjord hver uke – i tillegg til like 
mange lagledere og dugnadsledere.

Sent i januar møttes over 60 av 
disse trenerne til «kick off»-sam-
ling på Midjord hvor klubbens 
nye A-lagstrener Antonio Martins 
Silva presenterte seg selv og sine 
tanker rundt spillerutvikling. Sil-
va er fra Portugal, og bidrar også 
med å trene unge talenter i klub-
ben tirsdager og fredag, samtidig 
som han skal bidra til å utvikle 
klubbens trenere.

Gunnar Roalkvam foredro om 
Brodd i et historisk perspektiv, 
det ble diskutert fotball og bruk 
av alkohol, samtidig som trenerne 
hadde gruppearbeid og diskusjon 
rundt målsettingen «Flest mulig, 
lengst mulig og best mulig».

Brodd er fortsatt en bredde-

klubb – og det er bred enighet i 
klubben ennå om at verdigrunnla-
get som sørger for at alle skal bli 
sett – og bli inkludert, uavhengig 
av fotballferdighet og bakgrunn, 
ligger fast. Samtidig gir også økt 
medlemsmasse muligheter til å 
også i større grad legge til rette 
for de jentene og guttene som øn-
sker å satse skikkelig på fotballen. 
Det var imidlertid bra temperatur 
på debatten i Broddhuset da tre-
nerne møttes.

– Skal vi lykkes med å både få 
med flest mulig spillere, beholde 
dem lengst mulig i idretten og 
samtidig legge til rette for at de 
som ønsker å satse skal få gjøre 
det i egen klubb, trengs det mål-

rettet planlegging. Ikke bare av 
klubb, men også av de enkelte 
trenerne på lagene. Dette skal vi 
jobbe grundig med framover, sier 
sportslig leder Eirik Tjørhom.

Oversikt over lag i Brodd 
Fotball 2018:

Voksenfotball: 
8 lag. 6 for herrer, 2 for kvinner

Ungdomsfotball: 
11 lag. 9 for gutter, 2 for jenter

Barnefotball: 
34 lag. 26 for gutter, 8 for jenter

Totalt: 53 lag

Treningstider 2018 Midjord:
Det er anledning å melde seg inn i fotballen hele året i Brodd. Alle får noen gratis 
prøveuker før de bestemmer seg for å bli medlemmer eller ikke.  
Møt opp på Midjord – og bli med jevngamle!

Spillere født 2012/13
Onsdag 17.30-18.30

Jenter født 2011:
Mandag 17.30-18.30

Gutter født 2011:
Torsdag 17.00-18.00

Jenter født 2010:
Tirsdag  17.00-18.00

Gutter født 2010:
Mandag 17.00-18.30
Onsdag 17.00-18.30

Jenter født 2009:
Tirsdag  17.00-18.00

Gutter født 2009:
Mandag 17.30-18.30
Torsdag 17.30-18.30

Jenter født 2008:
Tirsdag  17.00-18.30
Torsdag 17.30-18.30

Gutter født 2008
Tirsdag  17.00-18.30
Torsdag 18.00-19.00

Jenter født 2007
Mandag 17.00-18.30
Onsdag 17.00-18.30

Gutter født 2007:
Mandag 18.30-20.00
Onsdag 18.30-20.00

Jenter født 2006:
Tirsdag  18.30-20.00
Torsdag 18.30-20.00

Gutter født 2006
Mandag 18.30-20.00
Torsdag 18.30-20.00

Jenter født 2005
Mandag 18.30-20.00
Onsdag 18.30-20.00

Gutter født 2005
Mandag 15.30-17.00
Tirsdag  18.30-20.00
Torsdag 19.00-20.30

Jenter født 2003-04:
Mandag 18.30-20.00
Onsdag 18.30-20.00
Torsdag 16.30-17.30

Gutter født 2004
Mandag 15.30-17.00
Tirsdag  16.00-17.30
Onsdag 18.30-20.00

Kvinner 4. divisjon
Mandag 20.00-21.30
Tirsdag  20.00-21.30
Onsdag 20.00-21.30

Gutter født 2003
Torsdag 18.30-20.00
Søndag 19.00-20.30

Gutter født 2002
Tirsdag  18.30-20.00
Torsdag 20.00-21.30
Søndag 19.30-21.00
 
Junior herrer
Mandag 20.00-21.30
Onsdag 20.00-21.30
Torsdag 20.00-21.30

Herrer 7-er C  
og D-lag:
Tirsdag 20.00-21.30

Gutt 50:
Mandag 20.00-21.30

Tøffe reiser – og tøff 
motstand for A-laget
Brodds A-lag skal i 2018 spille i 
Norsk Tipping-ligaen. Det betyr 
motstandere fra både Sogn og 
Fjordane og Hordaland – og bare 
fire lokaloppgjør, hjemme og bor-
te mot erkerivalen Vardeneset og 
mot Viking 2 med Storhaug-gut-
ten Jens Husebø på laget. 

Det betyr også at rekruttene til 
både Brann og Sogndal legger tu-
ren til Midjord i år, mens Brodd 
altså må reise mer enn noensinne. 
Det gir et godt innhogg i klubbens 
økonomi. 

– Vi er ikke veldig begeistret 
for at Norges Fotballforbund har 
satt oss i en slik pulje. Det blir ut-
fordrende å få til økonomisk. Vi 
jobber på spreng med å skaffe til 
veie ekstrainntekter slik at ikke 
aktiviteter for barn og unge skal 
rammes av økte kostnader for A-
laget, men i Brodd står vi sammen 
som klubb. Det er ikke snakk om 

enten eller. I alle fall skal vi jobbe 
hardt for å sette oss i en slik si-
tuasjon, men det er klart det blir 
utfordrende med stadig tøffere 
sponsormarked i tillegg, sier Ja-
cobsen.

Han regner Lysekloster, Fyl-
lingsdalen, Førde og Fana som 
favoritter. Disse klubbene bruker 
hver for seg over én million kro-
ner på spillerlønninger. På Brodd-
laget er det ingen av spillerne som 
tjener en eneste krone på å spille 
fotball. Det gis heller ikke kjøre-
godtgjørelse. 

– Det betyr at vi egentlig er i 
annen liga enn disse klubbene, 
men det er gratis å trene. Det blir 
spennende å se om vi klarer å hen-
ge med sportslig. Målet må være å 
unngå nedrykk, så får vi håpe det 
blir en mer lokal pulje i 2019, sier 
Jacobsen.

IFO – en kjempe suksess etter 
skoletid
I januar startet Brodd et alterna-
tiv til fotballfritidsordningen for 
barn som ønsker å være i fysisk 
aktivitet, men ikke nødvendigvis 
ønsker å spille fotball. Brodd IFO 
har blitt en kjempesuksess!

– Vi visste det var en viss in-
teresse, men responsen har vært 
langt over forventning. På under 
én måned har 54 barn meldt seg 
på ordningen som arrangeres et-
ter skoletid tirsdager og torsdager 

i Storhaughallen, forteller IFO og 
FFO-sjef i Brodd, Rune Larsen. 

Barna får forsøkt en rekke 
ulike idretter, men blir først og 
fremst satt i fysisk aktivitet gjen-
nom lek og enkle øvelser. Noen 
kombinerer IFO med FFO andre 
dager i uken, men mange velger 
utelukkende IFO på tirsdagene og 
torsdagene som er de to dagene 
Brodd tilbyr IFO som alternativ 
til SFO og FFO. 

– FFO har vi alle fem dage-
ne. Vi har dessverre ikke tilgang 
til Storhaughallen hver dag, hvis 
ikke er jeg overbevist om at vi 
hadde fylt den opp også øvri-
ge dager. Innendørsidrettene på 
Storhaug trenger en ny hall, sier 
Larsen. 

Vil ditt barn forsøke IFO? 
Sjekk ilbrodd.no eller ta kontakt 
med Rune Larsen på ffo@brodd-
il.no. 

Her er noen av jentene på Brodd 2006 sammen med trenerne Byrge Hodne 
og Arnt Inge Haug (t.h). Jenter 2006 er det største kullet med over 20 spillere.

Aktivitetstilbud i Storhaughallen har blitt veldig populært på tirsdager og 
torsdager. Her er det jenter som spiller bordtennis.
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Åpent klubbhus 
mandag-torsdag
Hver eneste hverdag utenom fre-
dagene har Brodd åpent i klubb-
huset – og også åpen kiosk mel-
lom klokken 1700-2100. På den 
måten håper Brodd å skape et 
samlingssted for både barn og 
voksne i hele bydelen på Midjord.

– Vi ønsker også å komme i 
kontakt med folk som ønske å bli 
med oss å arrangere forskjellige 

tiltak i Broddhuset. Det være seg 
quiz, bingo, temakvelder og lig-
nende. Mange leier Broddhuset 
til bursdager hele uken, og fester 
i helgene, men vi ønsker å skape 
enda fl ere lavterskelaktiviteter 
for bydelens innbyggere, også for 
de som ikke spiller fotball, sier 
klubbhussjef Rune Larsen.

Årets hjemmekamper for 
Brodds A-lag på Midjord 
(Klipp ut og heng på kjøleskapet)
Dato Kl. Kamp
14.04 13.00 Brodd – Førde
27.04 18.00 Brodd – Viking 2
12.05 16.00 Brodd – Fana
28.05 19.00 Brodd – Brann 2
16.06 15.00 Brodd – Sotra
21.07 16.00 Brodd – Fyllings-
      dalen

Dato Kl. Kamp
11.08 15.00 Brodd – Varegg
25.08 14.00 Brodd – Sogndal 2
06.09 17.00 Brodd – Vardeneset
22.09 16.00 Brodd – Lysekloster
29.09 16.00 Brodd – Tertnes
13.10 15.30 Brodd – Øystese
27.10 12.00 Brodd – Stord

Ordføreren åpner 
Broddhuset 6. februar

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

fra Stavanger sentrum! Stor gratis parkeringsplass!

SPORT 1 HUNDVÅG
Restaurationveien 2 
Tlf: 51 89 54 88

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

Følg oss på:

UT TIL VINTERMORO!

-30%-30%-30%-30%-30%-30%
PÅ ALLE DUNJAKKER FRA  
BERGANS OG NORRØNA!

-20 til-20-20-20-20-20-20-20-20-20-2040%40%40%
PÅ TURSEKKER FRA OSPREY, BERGANS, 

ARCTERYX OG NORRØNA!

BERGANS OG NORRØNA!BERGANS OG NORRØNA!BERGANS OG NORRØNA!BERGANS OG NORRØNA!BERGANS OG NORRØNA!BERGANS OG NORRØNA!

LENZ HEAT SOCK 3.0 LENZ HEAT SOCK 3.0 
+ LITHIUM PACK 700
Behagelige varmesokker 
med batteripakke. med batteripakke. 

1299;1299;1299;1299;1299;
Sjekk prisen!

FISCHER TWIN SKIN POWER EF FISCHER TWIN SKIN POWER EF FISCHER TWIN SKIN POWER EF FISCHER TWIN SKIN POWER EF 
Ny felleski til bruk i marka og oppkjørte skiløyper. Todelt integrert kortfell og midtrand gir 
lett føring, sikkert feste og god glid. Innsvingt midje gjør skiene lette å ploge og skrense 
med. Ferdig montert binding. Lengder: 179-204cm

FISCHER TOUR STEP-IN  integrerte bindinger som også er kompatibel med NNN støvelsåler.

Ny felleski til bruk i marka og oppkjørte skiløyper. Todelt integrert kortfell og midtrand gir 

2499;2499;2499;2499;2499;
Ski og binding!

1399;1399;1399;1399;1399;
Ski og binding!

SALOMON EQUIPE SKIN FELLESKI JUNIOR
Junior felleski for trening og tur. Konstruert med lett kjerne og 
Skingrip+ mohairfell for best feste. Lengder: 125-175 cm

SALOMON PROLINK ACCESS JR 
Kommer med Prolink Access Jr binding ferdig montert.

Selv om Broddhuset, som også 
inkluderer en avdeling for Nylund 
skole (4.klasse) har vært i bruk si-
den juli, har det ennå ikke vært 
offi  siell åpning. Den blir arran-

gert 6. februar klokken 14.00. 
Ordfører Christine Sagen Helgø 
kommer sammen med inviterte 
politikere og utbyggere for å mar-
kere ferdigstillelsen av det fl otte 

huset. Kan ordføreren Broddsan-
gen «BRO & Dobbel D?» Kom og 
fi nn det ut ved å delta på marke-
ringen!

Arild Idsø fra Nyland Byggadministrasjon, Brit Pedersen, prosjektleder Stavanger kommune, Roar Houen, styreleder 
Brodd og Elisabeth Karlsen, prosjektleder Brodd, skal endelig feire ferdigstillelsen av Broddhuset 6. februar, 
sammen med ordfører, Broddungene, og utbyggere.
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Bydelens  
mange navn
Da Stavanger by fra 1848 til 1923 gradvis og stykkevis 
«erobret» Hetlandshalvøya, ble områdene som ble inn-
lemmet i byen bare omtalt med fellesbetegnelsen «Østre 
bydel». 

Gunnar Roalkvam 

Da den gamle almueskolen ble 
flyttet østover til Nymansmarken 
i 1879, fikk den derfor navnet Øs-
tre skole. Det var først etter at St. 
Johannes menighet ble opprettet 
at navnet, i 1890, ble endret til Jo-
hannes skole.

På folkemunne het det også at 
«eg bor i Østre bydel». Men det 
ble også vanlig å stedfeste det 
nærmere til det bystrøket hvor 
vi bodde. Altså; det var greit å si 
at «eg bor i Verksgadå, ved Ba-
dedammen, på Møllehaugen, på 
Bergeland, på Blåsenborg, på 
Kjelvene, i «Varmen», i Lervig, i 
Emmaus, på Nylund, på Midjord, 
på Varden, i Godalen, i Ramsvig, 
i Paradis, i Pedersgadå – og sjøl-
sagt: på Storhaug». 

De som følte at de bodde i 
litt «finere» strøk, i Paradis eller 
oppe på høydedraget Storhaug, 
brukte nok helst dette stedsnav-
net framfor begrepet Østre bydel. 
De fleste andre skjemtes vel ikke 
av å si «eg bor i Østre bydel» til 
folk som ikke var kjent med de 
forskjellige strøkbetegnelsene.

Bildet er likevel mer sammen-
satt. For vår østkant var altså ikke 
bare et typisk industri- og arbei-
derstrøk. De sosiale grensene var 
heller ikke så tydelige alle steder. 
Bystrøkene fra Verket og Strøm-
steinen ved Badedammen, øst-
over via «Varmen», Lervig og til 
Midjord, var dominert av van-
lige arbeiderfamilier. Det sosia-
le mangfoldet ble større i strøket 
fra Nylund og opp mot Storhaug. 
Her var innslaget av småborger / 
funksjonærskiktet større. Fra Jel-
sagata og nedover mot Paradis 

fant vi flere borgerlige / høyere 
middelklassemiljøer. Men bildet 
var ikke entydig.

I våre dager har de sosiale skil-
lene endret seg mye. Fortsatt er 
enkelte strøk mer ettertraktede og 
kjennetegnet med dyrere boliger. 
Men i de gamle industriområde-
ne, og på nye utfyllinger i fjorden, 
har vi fått en mengde nye bolig-
blokker med et variert innslag av 
både knøttsmå boenheter, vanlige 
familieleiligheter og store, mer 
eksklusive boliger.

I forbindelse med ny boligbyg-
ging har det også oppstått ny nav-
nebruk, slik som Rosenli rundt 
1970, og i de seinere år begrepet 
«Urban sjøfront» som betegnelse 
på transformasjonsområdet fra 
Strømsteinen til Lervig. Utfyl-
lingsområdet Siriskjær er et nytt 
boligområde. Utbyggerselska-
pene bidrar også med en smule 
navneforvirring. Lervig brukes 
nå også som navn til blokker ved 
Breivig, og Paradisnavnet er blitt 
eksportert til Vålandssiden av 
Hillevågsvatnet.

Hvor var «Varmen»?
De aller fleste stedsnavn i by delen 
er offisielle, vedtatte navn. Det 
kan likevel av og til merkes en 
inkonsekvens i bruk av «vik» og 
«vig», men i sin tid ble det vedtatt 
at en skulle bruke formen «vig», 
for eksempel Breivig og Rams-
vig.

Varmen er et uoffisielt navn 
som ble brukt på folkemun-
ne gjennom flere generasjoner. 
Grovt sett kan vi si at Varmen om-
fattet området fra Strøm steinen/
Badedammen til og med Lervig-
bukta, avgrenset opp mot Hauge-
sundsgata. Navnet har sannsyn-
ligvis sammenheng med den var-
men som ble utviklet i forbindelse 
med fyring ved de to støperiene 
ved Spilderhaug og ved Lervig. I 
tillegg ble det fyrt godt opp ved 
røyking av brisling og sild ved 
de mange hermetikkfabrikkene 
i området. Men også den øvrige 
industrien utviklet varme, slik at 
det lokale klimaet nok ble kjen-
netegnet av noe høgere tempera-
tur enn ellers i Stavanger. Varmen 
var fram til rundt 1970 kjent som 
det mest konsentrerte industriom-
rådet i landet. I dag omfattes det 
meste av gamle Varmen av det 
såkalte byfornyingsprosjektet Ur-
ban sjøfront.

Storhaug blir bydelens navn
Da vi fikk ny bydelsinndeling i 
1983, ble de gamle valgkretsene 

Bergeland, Johannes, Nylund og 
Varden slått sammen til bydelen 
«Storhaug». Navnet har sitt opp-
hav i gravhaugen ved Storhaug-
marka. I årene fra 1988 til 1992 
var Storhaug forsøksbydel med 
egen administrasjon. Dette forsø-
ket var på mange måter vellykket, 
men ordningen ble avviklet av et 
knapt flertall i Stavanger bysty-
re. Ved neste bydelsjustering, ble 
Storhaug bydel utvidet i areal. Nå 
inkluderer bydelen både det som 
tidligere var Østre bydel, den de-
len av byens sentrum som ligger 
øst for Vågen og Breiavatnet, og 
alle byøyene uten broforbindelse. 
Det vil si at blant de nye stedsnav-
nene i bydelen finner vi Holmen, 
Skagen, Sølvberget, Østervåg, 
Jorenholmen, Vassøy, Langøy, 
Lindøy, Hellesøy, Tunsøy, Kalv-
øy og de ubebodde øyene øst for 
Hundvåg. Stora og Litla Marøy 
hører også til bydelen.   

For beboerne på øyene og 
i sentrum blir nok identiteten 
knyttet til Storhaug-navnet hel-
ler svak. Men for de fleste i gam-
le Østre bydel blir det nå naturlig 
å si at «eg bor på Storhaug». Det 
korrekte ville likevel være å si at 
«eg bor i Storhaug bydel», for de 
aller fleste bor ikke oppe «på» 
gamle Storhaug. Likevel er ikke 
alltid det korrekte det naturlige. 
På folkemunne er det vanlig å hø-
re: «Eg bor inne på Storhaug!»

Her inne
Ute på Stokka
ute på Madla
ute på Sunde
ute på Tasta
ute på Hundvåg
ute på Forus
og her inne
på Storhaug.

Oppe på Tjensvoll
oppe på Eiganes
oppe på Våland
oppe på Ullandhaug
oppe på Byhaugen
oppe på Åsen
og her inne
på Storhaug.

Her 
inne i Varmen
inne i Lervig
inne i Emmaus
inne i Godalen
inne på Storhaug,
Her inne, her,
hjemma!

Rosenli

Strøm-
steinen

Siriskjer

Verket Møllehaugen

Dreyers-
holmane

Spilder-
haug

Godalen

Varden

MidjordParadis

Berge-
land

Kjelvene

Holmen

Skagen
Sølv-
berget

Nylund

Storhaug-
marka

Emmaus

Blåsen-
borg

Østervåg

Engøy

Steinsøy

Sølyst

Grasholmen

Bjørnøy

Roaldsøy

Ormøy

Langøy

Vassøy

Lindøy

Hellesøy

Kalvøy

Tunsøy

Store
Marøy

Lit le
Marøy

Buøy

EgerøySandøy

Jelsagata

Haugesundsgata

VÅLAND

HUNDVÅG

STORHAUG
BYDEL

Engøysundet

Breia-
vatnet

Kalhag-
sundet

Langøy-
sundet

Vassøy-
sundet

Lervig

Bade-
dammen

Breivig

Ramsvig

Strømvig

Pyntesundet

Hille-
vågs-
vatnet

Galei-
     vågen

Vågen

“Varmen”

Jente i Badehusgata ca 1900 til 1910. Badehusgaten 10 på hjørnet. 
Ramslandsberget i bakgrunnen til venstre. Hestekjerra er på vei inn i 
Ramslandssmauet. Kaada/Nor-Hansens samling/Stavanger byarkiv.

Storhaug bydel omfatter både det som tidligere var Østre bydel, byens sentrum øst for Vågen og Breiavatnet og 
alle byøyene uten broforbindelse. Blant de nyeste stedsnavn i bydelen er Holmen, Skagen, Sølvberget, Østervåg, 
Jorenholmen, Vassøy, Langøy, Lindøy, Hellesøy, Tunsøy, Kalvøy og de ubebodde øyene øst for Hundvåg. Stora og 
Litla Marøy hører også til.
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Christian

Herbjørn

Cecilie

Christina

Bjarne

Kristian Kjartan

Berit

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

Tlf.: 51 91 10 70 
hele døgnet

Lagårdsveien 17,  
4010 Stavanger

Les mer på:  
www.obed.no

i mer enn 77 år

0 70
Liv  

Christence

Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
hentavfall.no

Har du noe du  
vil bli kvitt? 

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

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

DIN LOKALE BLIKKENSLAGER

Vi u� ører alt innen tradisjonelt blikkenslagerarbeid

Pipetekking - takhatt er - beslag - takrenner - sveising

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

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

 

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

Tlf. 51 89 30 81
rorlegger@bhodnefjell.no

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

 
Svømmeopplæring 

Mandager 15.00-16.00 
Oppstart i januar 2018 

 
 

Håndarbeidskafé 
Onsdager 13.45-15.45 

 

 

Mor/barn-aktivitet 
Torsdager 15.30-18.00 

 
 

Juridisk hjelp 
Torsdager etter avtale 

 

 

KIA Mestring KIA Mestring ønsker kvinner 
med innvandrerbakgrunn  

velkommen til gratis aktiviteter  

Ta kontakt for mer  
informasjon! 
45870389/ 

sandra@kianorge.no 

 

Gratis barnepass  
under alle aktiviteter 

Vi holder til i  
3. etasje i  

Vaisenhusgata 5,  
4012 Stavanger 
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5 gode grunner til å besøke 
din nærbutikk på Storhaug: 

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

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

Vi har Norsk Tipping, 
 og oppfordrer alle av 

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

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

ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL

VELKOMMEN TIL 
CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN

LYST PÅ NOE GODT?

ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL

CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN

LYST PÅ NOE GODT?

CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN
Haugesundsgata 3
4014 Stavanger
Tel 51893025

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

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

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

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

besTemT deg for å 
gjøre noe med badet?

Morsmålsdag
Velkommen til åpen dag 
på Johannes læringssenter 
onsdag 21. februar kl 14-16. 
Den internasjonale morsmåls-
dagen ble erklært av UNESCO 
i 1999 og har blitt markert 21. 
februar hvert år siden år 2000. 
Målet med denne dagen er å 

fremme språklig mangfold og 
fl erspråklighet, samt øke for-
ståelse, toleranse og dialog 
angående språklige og kultu-
relle tradisjoner.
Johannes læringssenter mar-
kerer dagen med aktiviteter på 
ulike språk i mange klasserom, 

kafe med mulighet til å kjøpe 
internasjonale retter. 
Elever - foresatte, søsken, 
slektninger og andre interes-
serte er hjertelig velkommen 
til Haugesundsgate 27.
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier!

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

 www.rogalandelektro.no

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

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

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

  

KLEOPATRA HÅRDESIGN
Permanent kr  1400
Striper/farge FRA kr  500
Klipp og føhn kr  500
Føhn kr  350
Herreklipp kr  300
Ramsvigtunet: ti rsdag, torsdag og fredag
Hundvåg bydelshus: mandag og onsdag
Følg meg på facebook

JORUNN KARIN 920 82 390
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10.00-12.00

Åpent 
styrkerom 

Storhaughallen

10.30-11.30 
 

Sterk og stødig 
Midjord Bydelshus 

 

11.30-12.00 
 

Enkel lunsj 
Midjord bydelshus 

11.30-12.30 
 

Sterk og fri 
Midjord Bydelshus 

 
Påmelding 

12.30-13.00 
 

Strekk og tøy 
Midjord Bydelshus 

 
Påmelding 

10.00-12.00 
 

Åpent 
styrkerom 

Storhaughallen

11.15-12.00 
 

Lett styrketrening 
med intruktør 
Storhaughallen 

 
Ledig plass i 

hallen

11.30-12.30 
 

MediYoga 
for frivillige 

Midjord Bydelshus 
 

Påmelding 
Starter 1. februar

10.00-12.00 
 

Åpent 
styrkerom 

Storhaughallen 

 
12.00 -12.45 

 
Lett styrketrening 

med instruktør 
Storhaughallen 

 
Fra 12.45 

 
Enkel lunsj 

Storhaughallen 

 
12:00 -14:00 
Ledig plass  

i hallen*”  
 

Storhaughallen 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

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

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

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

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

FASTE AKTIVITETER
Svømming - mandager kl. 15.45 – 16.45 på St. Svithun skole  
Glasskunst - Nybegynner tirsdager kl. 10.30 – 13.30
Treskjæringskurs på onsdager kl. 09.00 – 13.00
Malekurs på torsdager kl.10.00 – 13.00
Disse kursene er godt i gang, men ta kontakt ved interesser.  
Nye kurs til høsten.
Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl. 09.10 – 10.10
Klippekort (15 klipp) kr. 1125,- Hele våren – kom til en gratis prøvetime.

KURS:
Glasskunst (nybegynner) tirsdager kl. 10.30 – 13.30.  
Kr. 1200,- for 6 ganger.
Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl. 09.15 – 10.15.  
Klippekort (15 klipp) kr. 1125,-. Hele våren.
Treskjæringskurs på onsdager kl. 10.00 – 13.00: Kr. 1500,- for 8 ganger. 

Å, var jeg en sangfugl – timen som flyr… 
En mandag i mnd. kl. 11.30 (Sangstunder: 5. februar, 5. mars, 9. april og 
7. mai). Frøydis Lehmann akkompagnerer på piano og vi synger med 
den stemmen vi har! Vi møtes til sang med gode gamle, og litt nyere, 
«svisker», den første mandagen hver måned.

«Maskemyldring» Spød og nest
Bli med på treff med håndarbeid i 2018: 6. februar, 6. mars, 10. april og 8. 
mai. Trudie Scholman fra «Det store symesterskapet» kommer - tirsdag 
6. februar kl 14.00. Ta med snakke- og strikketøyet og kom! 

NYE MALEKURS: 
Kurs i Voksmaleri: helgen 14. og 15. april kl. 11 – 16 ved billedkunster 
Gunn Lisbet Gaarden. Kr. 3000,- inkludert materiell. 
Kurs i Blekkmaleri: til våren (muligens på ettermiddag/kveld).  
Samme instruktør.
Kurs i lefse-/flatbrød-baking, pilfletting, filting, toving, knivskaftlaging 
og annet settes opp ved interesse!
Følg oss på Facebook: Bergeland Bydelssenter.

Året er godt i gang og aktivitetsnivået på huset er høyt. Likevel vil vi gjøre 
alt vi kan for å få plass til også ditt arrangement eller din aktivitet. Vi klarer 
som regel å lage plass. Kontakt oss!! Besøk også vår facebookside: Midjord 

bydelshus, og sjekk www.ungistavanger.no for mer info om huset og utleie. 
Her finner du kalenderen og husets elektroniske bookingskjema.

Midjord Bydelshus
Vi leier ut lokaler til fødselsdager, konfirmasjoner, sammenkomster, 

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

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

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

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

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

Eller prøv vår Facebookside: Midjord bydelshus

Kyviksmarka Ungdomsklubb
Da var det på tide med et nytt år og masse moro på Kyviken 

Ungdomsklubb! Framover vil vi blant annet ha klubbkvelder hvor 
vi lager slim, har konkurranser og hjemmespa med hjemmelagde 

ansiktsmasker og fotbad. All informasjon blir lagt ut på våre Facebook-
sider som oppdateres jevnlig – følg oss gjerne! 

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.

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

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

Spørsmål? Ta kontakt!  
Fritidsleder: Eileen Myrbakk Olsen  

Tlf.: 459 73 845/51 50 73 74 – Kyviks vei 6, 4014 Stavanger 
eileen.myrbakk.olsen@stavanger.kommune.no

Storhaug 
Historielag
Vi inviterer, våren  
2018, medlemmer  
og andre interresserte til disse 
arrangementene:
Onsdag 7. februar,  Kl. 19.00 
Bergeland Bydelssenter: 
Foredrag ved Rolf Østbø: 
«Kailangs». Om utviklingen 
i Stavanger de siste 200-250 
årene og fram til i dag. 
Onsdag 14. mars, Kl. 19.00 
Bergeland Bydelssenter: 
Foredrag ved Steinar Lyse: 
«Må jo bare le». Foredraget 
tar utgangspunkt i boka med 
samme navn (Må jo bare le). 
Onsdag 23. mai, Kl. 18.00 
Rosendal og Ramsvik 
Kolonihage: 
«Byvandring» i kolonihagen ved 
Dagfinn Uthaug. 
Onsdag 6. juni, Kl. 18.00 
Bergeland Bydelssenter: 
Foredrag ved Erik Rønning 
Bergsagel: «Hermetikkindustrien 
i Stavanger: Historisk 
tilbakeblikk, de gamle 
fabrikkene og verneplanen.» 
Vel møtt! Ønsker du å bli 
medlem i Storhaug Historielag? 
Ta kontakt med Torhild 
Halvorsen telefon: 988 70 036

Malegruppen 
Futurum 
søker etter nye medlemmer. 
Vi er på Midjord bydelshus 
onsdager fra kl 18. Ta kontakt 
med Olav på tlf 915 16 405.

Vårbasar Alders Hvile
28. februar kl 17.00

Utlodning av flotte gevinster
og beboernes håndarbeider.
Egne lodd for barn. Åreslag.
Alle inntekter går til aktivitet 

og underholdning for 
beboerne.

Kaffe, brus og kaker.

Gratis trening 

Takket være nytt tilskudd fra 
Gjensidigestiftelsen fortsetter vi 
med gratis treningstilbud. Tilbud 
i Storhaughallen er inntil videre 
gratis og åpne for alle interes-
serte. 
 Lett styrketrening i gruppe 
med instruktør Gyda Marie Øian 
hver onsdag og fredag formid-
dag passer for alle! Gyda går 
grundig gjennom øvelsene slik 
at du kan føle deg trygg. Øvel-
sene blir gjort på matter nede i 
hallen. Vi har matter tilgjengelig 
men ta gjerne med egen hvis du 
har. Gyda kan også instruere og 
forklare på styrkerom mandag 
og fredag.
  Sterk og stødig på Midjord by-
delshus er gratis lystbetont tre-
ning som gir bedre styrke, balan-
se og koordinasjon for seniorer. 

Kan du hjelpe Brodd i Åpen Hall Storhaug? 
Vi har ett gratis tilbud for barn og unge fra 5. klasse opp til 17 år hver 
fredags kveld fra september til april i Storhaughallen. Vi trenger 
hjelp til å være vakter fredager fra 18.45 til 21.30. Har du mulighet 
er det strålende og til god hjelp for å opprettholde det gode tilbudet.

Ta kontakt med Roy Larsen på apenhall@brodd-il.no eller meld 
deg inn i Facebook gruppen ”Vakter Åpen Hall Storhaug”. På for-
hånd takk for hjelpen.

Flotte frivillige instruktører har 
fått og får opplæring og veiled-
ning fra kommunens fysiotera-
peuter. Enkelt forsyn-deg-selv 
måltid til kostpris etterpå.
 Sterk og fri med Ida Robber-
stad er foreløpig bare for stor-
haugfolk og for tiden fullt. Medi-
sinsk Yoga med Brit Marie Brunes 
er for frivillige og med påmel-
ding til fysiskaktivitetstorhaug@
outlook.com.
 Nye frivillige oppgaver er be-
søksbabyer, sykle beboere og 
lage kulturarrangement på Ler-
vig sykehjem! Vil du være frivil-
lig? De alle fleste kan bidra på en 
eller annen måte.
Kontakt Storhaug Frivilligsentral 

på Midjord by-
delshus, på fa-
cebook,
tlf 90 71 39 92 
eller epost  
sbakholt 
@stavanger.
kommune.no.



real watches for real people

Oris Aquis Date
Automatic mechanical movement
Uni-directional rotating bezel
with black ceramic inlay
Water resistant to 30 bar/300 m

www.oris.ch

URMAKER THV. THORBJØRNSEN
NYTORGET 12A · 4013 STAVANGER

TLF: +47 51 52 07 66/90 07 02 67 · WWW.URMAKER.NO
TOM@URMAKER.NO · INSTA @TOMLLCHR

TWITTER @URMAKERTOM · SNAP @TOMLLCHR


