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– Vi er strålende fornøyd med ny 
barnehage, sier styrer June Tor-
gersen. –Etter to og et halvt år i 
Emmaus var det godt å komme 
tilbake og på plass i nye lokaler. 
Nytt og gammelt hus er bygget 

sammen med en gangbro. Ute-
lekeplassen er godt planlagt og 
gjennomført med spennende 
utfordringer for barna. Vi har til 
og med et sted å være under tak. 

Nymansveien barnehage (før 

St. Johannes barnehage) er opp-
kalt etter Carl Petter Nyman som 
eide Øst vigen, Kjelvene, Marken 
og Karlsminde. Gården Karls-
minde lå der hvor barnehagen er 
nå. 

I Breivig har nye østkantfolk flyttet inn i Sjøkvartalet og 
i Hagebyer. Ny barnehage skal snart åpnes. Framtidige 
beboere kjøper seg inn i fire høyhus i sjøkanten. 

I Vannkantens trinn 3 på Siri-
skjær selges nå leiligheter i stør-
relser mellom 50 og 200 m². 

Rett i nærheten fortsetter sal-
get av leiligheter i Tou Park og 
snart legges leiligheter i Tou City 
i Støperigata ut for salg. 

Arkitektene Helen & Hard 
planlegger nye og kollektive 
boformer på Møllehaugen. På 
tidligere Sletten kommer bolig-
området Østre Hageby. Store 

familieboliger i Emmaustunet 
legges snart ut for salg.

Det fylles på masser for å 
utvide områdene, det planeres, 
asfalteres, bygges rekkehus, 
blokker, veier, parker og leke-
plasser. 
Akkurat nå er det mange og vari-
erte boligtyper å velge blant på 
beste østkant.

60 % små boliger
I 2012 ble 650 nye boliger fullført i Stavanger. 264 
eller 40 prosent av boligene ble bygd i Storhaug 
bydel. 60 prosent av Storhaugs nye boliger i 2012 
var småboliger med 1 eller 2 rom. Småboligandelen 
i bydelen øker videre - i 2001 og 2011 var den hen-
holdsvis 33 og 40 prosent. Tallene fra Stavanger-
statistikken ved Kultur og byutvikling.

Hvor skal de nye skulpturene,  
10 uterom og 600 trær være?
Bystyret vedtok i oktober at på Storhaug 
skal det plantes 600 trær, oppgraderes 10 
nye felles uterom og velges fem plasser 
for skulpturer/figurativ kunst. 
Ingen har bestemt hvor eller hvordan 
dette skal skje. Hvilke områder skal det 
tas fatt i først? 

Interesserte inviteres til folkemøte på 
Bergeland bydelssenter. Interessen for å 
være med er stor og forslagene mange. 
Arrangørene har fått gode tilbakemeld-
inger.

Les mer side 5

Alex og Storm Alexander trives i klatrestativet på Lervig Brygge.
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Å kjøba seg inn i hus i østre 
bydel eller på Storhaug ekje 
det sama så før. – Du må 
bare aldri flytta inn der, 
var omkvedet mange måtte 
høre før. -Eg flytte nå aldri 
vekk herfra, sa andre. Klan-
gen av ordene østre bydel, 
Varmen, Lervig, Breivig og 
Drållehålå har endret seg, 
det samme har områdene. 

Industriområdenes fabrik-
ker, arbeidsfolk, lukter, 
støy, støv og høye mur-
steinspiper er så godt som 
totalt fjernet eller utryddet. 
Arbeidsfolk er det mange 
av, støy og støv er det 
også, men det skyldes mest 
nybygging av rekkehus og 
blokker. 

Sletten eller Slettå endrer 
utseende og navn til Østre 
Hageby og i Bevva (Brei-
vig) flytter nye østkantfolk 
inn i boliger med felles 
resepsjon. 

Arkitektene Helen & Hard 
planlegger kollektive bofor-
mer på Myllehauen. 

Det er bare å velge og vrake 
i boliger på beste østkant.

 Leder For egen regning

Nytt radarpar i bydelsutvalget
– Ønsker ikke fordyrende element
På bydelsutvalgets møte i januar 
oppsto en ny politisk konstella-
sjon mellom Jostein Solvang (PP) 
og bydelsutvalgets nye medlem 
Atle Simonsen (Frp). I to saker 
var de uenige med resten av 
lokalpolitikerne om det skulle 
gis merknader til to regulerings-
saker som er under planlegging. 
– Disse forslagene vil bety for-
dyrende elementer som vi ikke 
ønsker å ha med, sa Simonsen. 
Solvang og Simonsen stemte for 
å ta de varslede reguleringssa-
kene til orientering uten tilleggs-
kommentarer.

I kvartalet vest for Vindmølle-
bakken varsles sak om ny bolig-
bebyggelse og næringsareal. 
Arkitektfirma Helen & Hard 
plan legger bokollektiv. De 
tre  boligene i den nordlige del 
av Vindmøllebakken er tenkt 

beholdt mens øvrig bebyggelse 
skal rives. 

Rolandsen (H) fikk støtte fra 
partiene Høyre, Venstre, Arbeider-
partiet og SV i at det spesielt i dette 
området må legges meget stor vekt 
på romslige familieleiligheter med 
livsløpsstandard og at gode rekre-
asjonsområder må ivaretas. 

På Verven 4 varsles at det kom-
mer sak om utvidelse av nærings-
bebyggelse, adkomst og parkering. 

Rolandsen (H) foreslo at 
eventuell utvidelse av nærings-
bebyggelse må ta hensyn til den 
eksisterende bebyggelse i skrå-
ningen oppover mot Storhaug, at 
ytterligere bygging i høyde må 
vurderes nøye, at parkering må 
løses innenfor planområdet og 
at det må ses på muligheter for 
sambruk med den eksisterende 
boligbebyggelse. 

Forslaget ble støttet av Inge-
beth Bergesen Himle (H), Vera-
Britt Sommer (Ap), Ivar Øiums-
haugen (Ap), Dag Drange Mos-
sige (Ap), Roar Houen (V), Hege 
Benedicte Holm (V) og Helge 
Dagfinn Andersen (SV).

Atle Simonsen (Frp) ble valgt 
til nytt medlem til Storhaug 
bydelsutvalgs arbeidsutvalg som 
etterfølger for Siv Aslaksen (Frp) 
som etter søknad er fritatt fra 
sine politiske verv.

Løfte om områdeløft
Bystyret har vedtatt å gjen-
nomføre et områdeløft for 
deler av Storhaug. Storhaug 
bydelsutvalg vil at løftet skal 
innarbeides i kommende kom-
muneplan slik at statlige myn-
digheter opplever at Stavanger 
kommune tar denne utfordrin-
gen på alvor. Forslaget kom fra 
Geir Rolandsen (H).

Gjennomkjøring forbudt
Kan det bli gjennomkjøring 
forbudt fra krysset Trafikk-
gaten – Haugesundsgaten til 
Strømsbroen og Lagårdsveien? 
Storhaug bydelsutvalg foreslår 
dette etter forslag fra Ingebeth 
Bergesen Himle (H).

Gi syklister forkjørsrett
Det må fysiske forbedringer 
til for syklister i sentrum-
snære bydeler, uttaler Storhaug 
bydelsutvalg og foreslår sten-
ging av gater, å gi syklister for-
kjørsrett, male opp sykkelba-
ner og lignende. Forslaget kom 
fra Geir Rolandsen (H).

Bedre kollektivtilbud
Bydelen trenger et bedre kol-
lektivtilbud. Frekvensen på 
antall avganger bør økes. Brei-
vikområdet må styrkes med 
busstilbud. Helge Dagfinn 
Andersen (SV) sørget for at 
dette forslaget ble videresendt 
fra bydelsutvalget.

Jostein Solvang (PP) og Atle Simonsen (Frp)

Storhaug er byens beste bydel! 
Så, der var det på plass og listen 
lagt så høyt som den skal ligge. 
Men dette forplikter; i forrige 
bydelsutvalg sendte vi inn en sak 
til kommuneadministrasjonen 
om å ta vare på Nytorget. Ved-
taket var enstemmig og viser 
klart hvor viktig dette er for oss 
alle. Vi vil at kommunen tar 
vare på de husene de eier, og at 
gateløpene beholder brosteinen 
og ikke asfalteres eller lappes 
sammen med litt av hvert. Vi kan 
ikke slippe dette og det er høyst 

nødvendig å holde trykket til 
sakene er i orden. Dette er like-
vel ikke nok, det er mer arbeid å 
gjøre. Kunstsenteret trenger sårt 
til en ansiktsløftning. Senteret 
er en viktig miljøskaper som gir 
torget et liv utenom å være par-
keringsplass. Fra kunstsenteret er 
det tatt flere initiativ for å utvi-
kle området og bydelen. Vi må gi 
vår støtte til at kunstnerne også 
i fortsettelsen kan gi sitt viktige 
bidrag.

Fra Nytorget og videre inno-
ver mot Leirvik og derfra hele 

veien rundt langs strandlinjen til-
bake til Paradis og sentrum står 
utfordringene i kø. I begge ender 
av denne linjen foregår noen av 
byens største endringer der gam-
mel industri blir til boliger og 
næringslokaler og mellom disse 
områdene ligger bydelens lengste 
tursti og største grønne lunger. 
Her trengs det gode og smarte 
løsninger som ivaretar alle oss 
som bor her i dag og alle de som 
er på vei hit for å bo og jobbe. 

I tillegg til de store utfordrin-
gene som kommunen har i plan-

legging og drift vil jeg og trekke 
fram ansvaret som vi storhaugia-
nere har til å gi vårt bidrag. Vi er 
en sammensatt og brokete gjeng 
som scorer til topps og til bunns i 
levekårsundersøkelsen. Og de av 
oss som har overskudd må verne 
og ta vare på nærmiljøet vårt med 
de midler vi har, rydde og ordne 
og fikse og flikke og gjøre det vi 
kan som er det viktigste bidraget 
til godt naboskap og gode dager i 
byens beste bydel.

Beste hilsener
Roar Houen (V)
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Arnfinn Sivertsen med modell av plattformen Gjøa til Kystmuseet i Sogn og Fjordane 

Føniks – Brandsberg-Dahls Arkitekter Nedre Strandgate – Alliance Arkitekter TRYM bunnramme – Dong Energy

Modellverkstedet på Verven
I Asimos verksted på Verven trylles det frem modeller 
av oljeplattformer, fugler i flukt, byggeprosjekter i alle 
størrelser og varianter eller interaktive leker til museer. 
Modellene har blitt sett av konger og andre celebriteter 
fra hele verden. Fra Svalbard i nord, til verdensutstillin-
gen i Shanghai og på museer for moderne kunst som 
Lousiana utenfor København og MoMa i New York.

– Til daglig jobber vi nok på et 
mer lokalt plan, men mange års 
tett samarbeid med våre kunder, 
har gitt oss noen oppdrag på de 
store arenaer både i Norge og ute 
i verden. Dette har for oss vært 
fargerike innslag som har kry-
dret hverdagen. Vi blir kontaktet 
av kunder som trenger hjelp til å 
visualisere sine ideer med fysiske 
3D modeller, forklarer Arnfinn 
Sivertsen. - Gjennom en dyna-
misk prosess leter vi fram de 
gode løsningene slik at kundene 
får det verktøyet de trenger for å 
presentere sine egne prosjekter. 

Hvem er kundene?
– De er i hovedsak arkitekter, 
eiendomsmeglere, utbyggere, 
oljeselskap og museer. 

– Hva må du kunne?
På et modellverksted finner man 
tålmodige sjeler med en sam-
mensatt kompetanse for å lese, 
forstå, utøve et håndverk og slutt-
føre med en vakker finish. Vi er 
perfeksjonister. Et lett yrke er det 
ikke.

Hva må firmaet ha?
– Masse flotte kunder, flinke 
ansatte som tar jobben på alvor, 
og rett type verktøy og maski-
ner for å kunne jobbe presist og 
effektivt.

Er konkurransen stor?
– Vi er ganske så alene om å tilby 
modellbygging i slikt omfang her 
på Vestlandet, men det fins noen 
små miljøer rundt omkring. Byg-
ging av plattform og skipsmodel-
ler er tids- og kostnadskrevende 
og oppdragene går ofte til Kina 
eller Vietnam, men det forekom-
mer heldigvis forespørsler fra 
kunder som ønsker lokale leve-
randører.

Går du hjem med følelsen av å ha 
lekt med lego hele dagen? 
– Nei, det er for mye alvor og 
harde deadlines til å ha den følel-
sen. Sist helg gikk jeg på jobb 
klokka åtte søndag morgen og 
hjem igjen mandag kveld klokka 
ti. Det har blitt mange sene kvel-
der og netter opp gjennom årene, 
For meg er heldigvis jobben en 
viktig del av livet. Det gir meg 
en stor tilfredsstillelse å få gå på 
jobben, dele dagene med alle de 
trivelige menneskene jeg treffer 
i jobbsammenheng og gjøre et 
stykke arbeid sammen med dem. 
Vi har høy grad av yrkesstolthet.

Hva er historien bak yrkesvalget?
– For mitt vedkommende er det 
tilfeldigheter. Jeg er utdannet 
maskiningeniør og har to fagbrev 
innen mekaniske fag. Jeg job-
bet først i industrien og ble etter 
hvert lærer på Godalen VGS. 
Jeg møtte den berømte ”veggen” 
med full kraft etter noen år og 
måtte foreta en radikal kursend-
ring i livet. Jeg gikk yrkesmessig 
to skritt tilbake, investerte pen-
ger i litt verktøy og materialer, og 
gjenerobret håndverkstilværelsen 
hjemme i kjelleren på Storhaug. 
En god nabo som er arkitekt, 
gav meg et lite oppdrag med en 
arkitekturmodell og nevnte at det 
muligens kunne være et lite mar-
ked for slike tjenester i miljøet. 
Siden har snøballen rullet sakte 
av sted og er nå blitt en bedrift 
med fire ansatte og flott verksted 
på Verven. Takk kjære nabo!

Kom de første kundene av seg 
selv?
– Jeg erindrer bare at jeg i start-
fasen henvendte meg til en 
potensiell kunde for å tilby mine 
tjenester, ellers er det jungeltele-
grafen som har ført meg til nye 
kunder. Jeg bygget en stor modell 
av hele utbyggingsområdet 

Urban Sjøfront noen år tilbake 
i tid. Denne genererte muligens 
mange oppdrag i startfasen, da 
den var strategisk plassert med 
tanke på reklameverdi for oss. 
Vi har etter hvert opparbeidet en 
solid kundemasse og henvendel-
ser fra nye kommer stadig. 

Hva er du opptatt av i jobben nå?
– Vi er fire personer som job-
ber i Asimo pr i dag. Vi prøver 
nå å rendyrke modellbygging 
og kutte ut en del oppdrag som 
er å betrakte som villskudd. Vi 
ønsker også å jobbe mest mulig 
lokalt i Rogaland da kommuni-
kasjonen med kundene i form av 
møter undervegs i prosessen blir 
mer intim og håndterlig. Vi har 
tradisjonelt slitt med lav ordre-
inngang i sommermånedene, 
men håper den stadig økende 
kundemassen kan jevne dette 
litt ut. Jeg er opptatt av å skape 
en trygg og stabil situasjon for de 
som jobber her. 

Hvordan er fremtidsutsiktene?
– Jeg ser lyst på fremtiden. Sta-
vanger er etter mitt skjønn en 
flott by å bo i og rette plassen for 

å drive butikk. Jeg føler det er 
stort trøkk i markedet innenfor 
mitt foretningsområde.

Hva liker du best i bydelen?
– Jeg stortrives i en kjempeflott 
bydel med kort avstand både 
til friområdene i Godalen og 
Emmaus, og til sentrum. Vi bor 
i et stabilt og godt nabomiljø 
på Storhaug. Å gå Jelsagata til 
byen er en trivelig men dog tid-
krevende prosess. Det bor jo 
så mange koselige mennesker 
her at en tur gjennom gata ofte 
innebærer flere stopp og samta-
ler undervegs. Jeg opplever stor 
grad av nærhet og varme på det 
mellommenneskelige plan der 
jeg bor. Østre bydel har de siste 
årene vært i endring fra å være en 
industribakgård til å nærme seg 
noe som tegner å bli vakkert. Jeg 
er stolt av å bo og jobbe her.

Hva ønsker du mer av i bydelen?
– Jeg er veldig opptatt av ungdom 
og deres hverdag, og ønsker et 
best mulig tilbud og steder å være 
for ungdommen. Det er masse til-
bud i bydelen for ungdom som er 
med i organiserte aktiviteter. Jeg 

er litt mer usikker på tilbudene til 
dem som ikke har noe rotfeste i 
organiserte miljøer. Disse har vi 
ikke lov å glemme i planlegging 
og politiske vedtak som fattes.

Vi har to jenter som spiller 
i Nylund Skolekorps og er selv 
engasjert her som foreldre for å 
holde hjulene i gang.

Hvilken oppgave har du i 
korpset?
– Jeg er instrumentforvalter og 
forsøker å holde styr på instru-
mentene. Mange instrumenter 
er slitt etter langvarig tjeneste 
i skolemusikken og trenger 
sårt service. Jeg reparerer litt 
selv og sender instrumenter 
til verksted dersom de tren-
ger reparasjon eller justeringer 
utover det vi kan utføre selv. 

Navn: Arnfinn Sivertsen
Fødeår/Sted: 1959, 
Stavanger
Sivilstand: Gift, 2 barn
Bosted: Varden
Arbeid yrke: Daglig leder og 
modellbygger i Asimo
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Storhaug-glimt

Internasjonal mat
Ny butikk med godt utvalg i internasjonal mat har flyttet inn på 
Kjelvene ved Ica i lokalene som Kids var i før. I butikken er det eget 
avkjølt rom med godt utvalg i frukt og grønnsaker. Dette er stedet å gå 
hvis du vil ha halalslaktet kjøtt, godt utvalg i oliven, oljer, søte kaker 
og mye krydder.

Ryddesjau på Storhaug
Etter ulykken i Normannsgaten der ein kranbil kjørte inn i et hus, var det mange skuelystne som kom for 
å se da kranbilen ble trukket ut. Det var store skader på huset, og mange var spente på om huset klarte seg 
på ”egne ben”. 

Verksted på Tou
I januar var tema masker. Barna brukte papirposer og papp som 
ble til ulike dyr og masker. Verkstedet er en kunst-workshop for 
barn med designerne Goedele og Simon fra SAK design. -Ekspe-
rimentering og personlig kreativitet er viktig, forteller Goedele til 
bydelsavisa. -For hver workshop blir det valgt et nytt materiale eller 
tema som barna kan leke seg med. I februar er tema elektro, i mars 
mosaikk og i april plakat. 
Følg Verkstedet på www.facebook.com/verkstedetforbarn og 
touscene.com

Bøker til 20 kr pr kilo 
- Jeg er kjempeglad i gamle bøker. Med en kilopris på tyve fikk jeg en full pose for hundre kroner, sa Rose 
Linn Wersland fra Sola. –Vi fikk greie på arrangementet gjennom facebooksiden Loppemarkeder i Stavanger, 
sa Mette Aksnes Wersland fra Tasta. - Bokloppemarkedet ble avviklet i en hyggelig atmosfære og med et godt 
resultat, brutto ca kr 13.500,-, sa Atle S. Johansen fra loppekomiteen. - Dette frister til gjentagelse i 2015.

Sinatra på sin egen måte
Senterleder Astrid Gjuvsland på Bergeland bydelssenter gav de opptredende gode bergelandslabber som 
takk for at de underholdt med Sinatraviser på sin egen måte. 

Ny kjøpmann på Rema 1000
–Vi satser på ryddighet, mer blomster og bedre utvalg i varer, sier 
Trygg Skjelde som er ny kjøpmann i Rema 1000 ved Storhaugtun-
nelen.

Is-bading i Godalen
En kald vinter med mye is i fjorden, og ein kraftig storm - førte til at det 
drev mye is inn til strendene i Godalen. Men Svein Egil Klungtveit lot seg 
ikke stoppe fra å ta sitt lørdagsbad.

 Spa i Paradis
Det må vel være attrak-
tivt med hente/bringe-
tjeneste til Spa i Paradis!
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Hva med skulpturene, 10 uterom  
og 600 trær?

Det skal plantes 600 trær, opp-
graderes 10 nye felles uterom og 
velges fem plasser for skulpturer/
figurativ kunst på Storhaug. Men 
ingen har bestemt hvor eller hvor-
dan det skal skje. 

Interessen for å være med på 
folkemøte om saken er stor og 
forslagene mange. Arrangørene 
har fått gode tilbakemeldinger. 

Kjekt å være innpisker!
- Jeg har blitt engasjert av byde-
len som ”innpisker” til folkemø-
tet, og det er en trivelig oppgave! 
Interessen for felles uterom og 
møtesteder er stor, sier Andreas 
Vollan. 

- Hva mener folk det skal tas 
fatt i?
- Det varierer enormt fra trær, 
belysning og opprustning av 
slitne lekeplasser til mer avan-

serte installasjoner. Men vi er jo 
bare så vidt i gang og søker bredt. 
Håpet er vi skal få riktig mange 
til å delta. Hva det ender opp i 
er det ingen som vet nå. Men vi 
kommer ikke noen vei uten ideer 
fra så mange beboere som mulig 
– dette blir et skikkelig neden-
fra og opp-prosjekt! Bystyrets 
vedtak er oppløftende, og det er 
supert at Storhaug bydelsutvalg 
og Storhaug frivilligsentral har 
grepet fatt i saken. Kanskje det 
gjør at enda flere engasjerer seg 
i det som skjer, eventuelt ikke 
skjer, i den spennende bydelen vi 
bor i.
– Hva vil du si til de som bryr 
seg om uterommene?
- Hvis noen ønsker å få et nytt 
klatrenett eller en trimpark, et 
nytt møtested i nabolaget, et 
gatetorg med benker eller en tøff 
installasjon – meld fra nå! Kom 
på møtet, eller send en mail til 
storhaug.bydel@gmail.com, så 
bringer innpiskeren innspillet 
videre til de som bestemmer. 

– Hva synes du er de beste 
forslagene?
– Hva med en konkurranse for å 
få barn og eldre på banen? Som 
innpisker er det i alle fall kjekt å 
se at de aller fleste er opptatt av 
temaet, enten de er skoleelever, 
vanlige beboere, næringsdri-
vende, arkitekter eller kunstnere 
med en mer faglig tilnærming. 
Alle er velkomne, så kom an og 
bli med! oppfordrer Vollan.

Udefinert rot er ikke bra!
– Jeg brenner for og har stor tro 
på beplantning og kunst i fel-
les uterom for at nabolag eller 
grupper skal få det bedre, sier 
Solveig Landa. - Omgivelsene 
våre påvirker oss på så mange 
måter. Individuelt når vi synes 
noe er vakkert, balansert eller 
beroligende gjennom fargene, 
formene, stedet i solen, utsik-
ten eller lignende. Når jeg går 
fra Giljehaugen til byen ser jeg 
udefinerte områder med rot, 
søppel og ødelagte fortau. Det 
har en negativ innvirkning på 
følelsen jeg får for nærmiljøet 
eller nabolaget jeg bor i. Mot-
satt blir jeg stolt av nabolaget 
når det lages inspirerende, 
bruksvennlige og inkluderende 
uterom for alle. Jeg er overbe-

vist om at slik er det for flere 
enn meg, det er bare ikke alltid 
vi setter ord på uterommenes 
betydning for trivsel og vel-
være. Jeg liker at det skal plan-
tes 600 nye trær - det myker 
opp.

Skulpturer eller figurativ 
kunst?
– Jeg skjønner ikke helt hva 
som menes med skulpturer/
figurativ kunst. Rogaland 
Kunstsenter har informasjon 
om hvem som har kompetanse 
til å gjennomføre slike prosjek-
ter. KORO - kunst i offentlige 
rom, støtter slike prosjekt øko-
nomisk. Og så er det retnings-
linjer som må følges, forklarer 
Solveig Landa.

Kjempespennende!
– Å være med på dette er kjem-
pespennende, synes jeg. Jeg er 
sikker på at kunstnere, desig-
nere og landskapsarkitekter 
vil stå i kø for å være med. Jeg 
kom nettopp hjem fra Berlin. 
Der klarer de, midt i million-
byen, å lage uterom som pauser 
mellom husene, både små og 
store trivelige plasser. Jeg blir 
så begeistrer når jeg ser disse. 

På Storhaug kan vi lete oss 
fram til de små plassene som 
ikke er i bruk og sånn utvide 
fellesarealene. Overalt er det 
småsteder som, hvis de ryddes 
og ikke ligger brakk, kan bli 
fine felles uterom, sier Solveig 
Landa.

Liten lekeplass i Karlsminnegata
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PROGRAM TOU CAMP 
MARS & APRIL 2013

MUSIKK
TORS 28 FEB DØRENE ÅPNER  
KL 2000 KONSERT KL 2130  
KR 150/ 90
CAZADORES
Med sitt ambisiøse sound 
og fengende rockelåter har 
Cazadores på kort tid fanget 
oppmerksomheten til både 
radiolyttere og konsertgjengere 
i Norge, og seiler frem som et av 
landets mest spennende band. 

Arr: Tou Scene.

UTSTILLING I VINDUET
ÅPNING TORS 28 FEB KL 2000
TANGO by Moi.
Anette Moi er illustratør, grafisk 
designer og kunstner med base i 
Stavanger. 

Arr: Tou Scene.

MUSIKK
FRE 01 MARS DØRENE ÅPNER  
KL 2100 KONSERT KL 2200  
KR 95/ 65
The Factory//Skogmus//Gulkins
Tre talentfulle band på scenen 
på en kveld, når lokale The 
Factory (tidl. Battle of Jericho) og 
Skogmus skal spille. De har med 
seg bergenserene Gulkins.

Arr: Tou Scene.

WORKSHOP
LØR 02 MARS KL 1100- 1500  
KR 350
WORKSHOP I MODERNE DANS
I denne worjkshopen vil 
vi bli kjent med danse- og 
bevegelsesteknikken
Jenni Kokkomäki (FIN) and Nina 
Mamia (FIN) bruker i sitt arbeid.

Arr: Tou Scene.

SCENEKUNST
FRE 08 MARS OG LØR 09 
MARS DØRENE ÅPNER KL 1900 
FORESTILLING KL 1930
KR 150/90
IN/TO DARK
En Multi-media Teater 
Performance. 

Arr: Tou Scene.

MUSIKK
TORS 14 MARS DØRENE ÅPNER  
KL 2100 KONSERT KL 2200  
KR 250/175
STEIN TORLEIF BJELLA + 
DANIEL NORGREN
Selveste Stein Torleif Bjella OG 
Daniel Norgren på Tou Scene 
samme kveld! Ingen spiller 
melankolske countryrockviser 
som vår nye heidersmann 
Bjella, og den svenske singer-
songwriteren Daniel Norgren har 
blitt beskrevet som den perfekt 
krysningen mellom Tom Waits og 
Jack White.

Arr: Tou Scene.

BARNEFORESTILLING
FRE 15 MARS DØRENE ÅPNER  
KL 1830 FORESTILLING KL 1900

LØR 16 MARS DØRENE ÅPNER  
KL 1330 FORESTILLING KL 1400 
KR 150/ 70/ 50
FAUST FOR KIDS
I «Faust for Kids» er det 
skuespillerne Maria, Tora og 
Anders som tar oss med på 
reisen gjennom Goethes Faust. 
Goethe er en av de mest kjente 
europeiske forfatterne gjennom 
tidene. Forestillingen passer for 
10 år og oppover enten det er ditt 
første møte med historien eller 
om du trenger en oppfriskning av 
din Goethe.

Arr: Tou Scene.

17 MARS KL 1200-1600 GRATIS 
VÅRMARKED

Arr: Tou Scene.

MUSIKK
FRE 12 APRIL DØRENE ÅPNER  
KL 2000 KONSERT KL 2100  
KR 120/70
ZOID: HONEST JOHN

Arr: Tou Scene.

MUSIKK
FRE 19 APRIL DØRENE ÅPNER  
KL 2100 KONSERT KL 2200  
KR 150/90
JENNY HVAL

Arr: Tou Scene.

FØLG MED PÅ NETTSIDEN VÅR 
FOR UTFYLLENDE INFORMA-
SJON OM ARRANGEMENTENE 
OG FLERE ARRANGEMENTER!

CAFÈ/ BAR ER ÅPEN VED  
ARRANGEMENT.
MULIGHET FOR Å LEIE TOU 
SCENE TIL BRYLLUP, BARNEDÅP, 
BURSDAGSFEST, KURS, 
KONFERANSER, JULEBORD 
OSV…

www.touscene.com

Hverdager 09-16
Torsdag 09-19
Lørdag 10-14

Velkommen inn til en hyggelig kjøkkenprat.

norsk kVALITET 
– siden 1929

PrEMIUM Malt Eik Profil

STrai kjøkken STavanger aS

Torgveien 15 a  
(vis a vis kilden)
4016 Stavanger
Tlf: 51 53 30 40

www.strai.no

Ramsvigtunet sykehjem:

Nytt trimrom for ansatte
I januar var det offisiell åpning av 
nytt trimrom. –Dette er et tilbud 
til alle ansatte. De får en time i 
arbeidstiden til å trene, mot at 
de også trener en time i fritiden, 
forklarer virksomhetsleder Elisa-
beth Aadnesen på Ramsvigtunet 
sykehjem. -Målet er å forebygge 
belastningsskader, muskel og 
skjelett lidelser, og dermed øke 
nærværet. Vi ønsker også å 
styrke samholdet og det sosiale 
miljøet på tvers av avdelingene 
og få friske og spreke ansatte. 

-Er rommet mye brukt?
– Rommet brukes flittig. Fore-
løpig ser det ut til at 10-15 per-
soner bruker rommet daglig. 

–Hvilken virkning har det hatt?
– De jeg har snakket med sier at 
det er kjekt å møte arbeidskol-
leger på en annen arena. Flere 
sier at de føler seg i bedre form 
og at rommet er lett tilgjengelig 
å bruke. Og så er de stolte over 
hvor fint vi har fått det. 

Petra Tammen og Anna Wolska Gjerde.

50 livsglade kinogjengere så filmen ”De urørlige” en 
formiddag i vinterferien. 

Initiativet kom fra Livsglede for 
eldre i Stavanger. Ivrige ildsjeler 
og initiativtakere til stiftelsen 
kommer bl.a. fra Rosendal syke-
hjem, Storhaug frivilligsentral, 
Varden menighet med flere. 

- Beboerne var storfornøyd 
med en tur på kino og de aller 
fleste likte filmen veldig godt. 
Filmen var også veldig aktuell 
for oss som jobber med mennes-
ker. Derfor var det godt at mange 
av de ansatte fikk være med, sa 
Ingvill Hovlund fra Rosendal 
sykehjem.

- Vi vil gjøre mer mulig innen 
eldreomsorgen og for deres 
på rørende i Stavanger kommune, 
sier Arvid Nesse. - Vårt motto er 

Lev livet, livet ut. Vi er i start-
fasen i Stavanger, og har mange 
planer. 

Aktuelle aktiviteter:
• Livsgledeturer  
• Kulturelle opplevelser 
• Historie- og fortellerstunder 
• Konsert-, kino- og teaterbesøk
• T-danstilbud for yngre eldre 

(60+) 
• Matlagingstilbud for voksne 

menn 
• Temaforedrag med våre sam-

arbeidspartnere
• Fisketurer sammen med lokale 

båtforeninger
• Teatergruppe i samarbeid med 

Rogaland Teater 

Livsglede

Kinogjengen er bak fra venstre Solveig Hovda, Inge Eriksen og Paul Helge 
Hinna. Foran fra venstre Ingvill Hovlund, Svein Arild Håland, Line Ravn, 
Yvonne Engelsgjerd og Janet C.P. Kolstø.

Stavanger
Har du lyst å engasjere deg?
Vite mer om oss?

Du er hjertelig  
velkommen på vårt 

årsmøte torsdag  
28. februar kl 18.00 på  
Stills Scene
Jernbaneveien 3-5



Side 7BydelsavisaNr. 1 – Februar 2013

Vårens 
loppemarked 

i St. Johanneskirken går 
av stabelen 

lørdag 13. april. 

Dørene åpnes kl. 11 og 
vi holder på til kl. 1330. 
Auksjonen begynner kl. 
1100 og varer ca. to timer. 
Kafe vil det være så lenge 
loppemarkedet står på. 
Har du lopper å gi vekk, så 
ring følgende nummer for 
henting:

51 85 48 41 
Menighetssenteret
51 52 37 60  
Atle og Kirsten Johansen
51 52 82 18 
Karl og Elin Svela
 
Det går også an 
å levere lopper til 
menighetssenteret i løpet 
av kontortiden.

Av ulike årsaker må vi 
si nei takk til hvitevarer, 
gamle fjernsyn og tunge 
møbler.

Hjertelig velkommen til 
en spennende loppejakt!

Loppekomiteen

VISSTE DU AT NORGES STØRSTE YOGASENTER 
LIGGER I AVALDSNESGATA PÅ STORHAUG?  

ATHA 
YOGA

ATHA YOGA TILBYR 50 TIMER YOGA I UKEN  
- FOR ALLE ALDRE OG NIVÅER;

WWW.ATHAYOGA.NO

YOGA FOR NYBEGYNNERE OG VIDEREKOMNE SAMT EGNE TIMER 
FOR MENN, BARN, SENIOR, GRAVIDE OG NYBAKTE MØDRE.

BETAL KR 200 OG FÅ UBEGRENSET ADGANG TIL ALLE 
DROP IN-TIMENE PÅ TIMEPLANEN I 10 DAGER.

INTRODUKSJONSTILBUD!

AVALDSNESGATA 95 B

POST@ATHAYOGA.NO
TEL. 51 53 03 92 (09-15)

Minikonsert for  
babyer

Musikanter fra Stavanger Symfoniorkester overrasket spedbarna med 
en minikonsert spesielt for dem. Det ble en magisk opplevelse! Så dro 
spillemennene og spilledamene videre på nye overraskelseskonserter, blant 
annet til politistasjonen!

Er du pappa i  
permisjon på Storhaug?

Hver mandag er du og barnet velkommen til samvær og lek på Midjord 
bydelshus. Stor boltreplass for de minste barna.
Passer godt for barna som holder på å lære å krype og for dem som nettopp 
har lært å gå.

Rydde-
uke 22.-
27. april 
 
Stavanger kommune setter 
stor pris på vårrengjøring 
og ryddeaksjoner på ute-
områdene og støtter alle 
bydelene med kr 20.000,- 
til dugnadsjobben. På Stor-
haug er det frivilligsentra-
len som koordinerer den 
årlige bydelsryddeaksjonen 
i tett samarbeid med kom-
munens sonebase, renova-
sjon, natur- og idrettsser-
vice, skoler, barnehager, 
institusjoner, organisasjo-
ner, sameier og andre. 

Vil du være med å 
rydde, bidra som sponsor 
eller lignende? Kontakt oss 
på sentralen, sier rydde-
koordinator Svanhild 
Svihus.
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Mathall og multifunksjonshall,  
fornye strender og badeplasser
Bydelens barneskoler fikk rosende omtale på miniverksted for ny kommuneplan. Nær 
50 engasjerte beboere deltok i en times intensivt gruppearbeid med forslagslapper 
og stemmegivning for å få fram bydelens aller viktigste kvaliteter og utfordringer.
En mangfold og variert bydel, 
godt samhold, gode nettverk, 
engasjerte beboere og god alders-
spredning var kvaliteter mange 
satte pris på. Mange roste de 
nye parkene, de grønne lungene, 
friarealene, strendene og turstien 
langs sjøen. Fornying i strandso-
nen ble etterlyst som flere toalet-
ter, stupebrett og badstu. 

Forslumming, søppel, nabo-
bråk og narkotika er blant de 
store utfordringene. Utryggheten 
oppleves urovekkende i rand-
sonen mellom boligområdene 

og Stavanger sentrum. Økende 
biltrafikk og parkeringsproble-
mer var nevnt av de fleste. Må 
det bygges så mye, ble det spurt. 
Bedret kollektivtilbud ble etter-
lyst. Og flere sykehjem, barne-
hager og ny barneskole. 

Positiv omtale ble gitt den 
dynamiske bydelen, den årlige 
ryddeaksjon, Street Art og ste-
dene Martinique, Tou Scene, 
Ostehuset og Rogaland Kunst-
senter. De gode møteplassene, 
ute og inne, var mange opptatt 
av. Den lovede multifunksjons-

hall, tilbud for ungdom 12-16 år, 
svømmehall og bydelskafe ble 
etterlyst. 

Mathall ble foreslått for 
å få mer liv på Nytorget. 
Gjerne med en kombinasjon 
av torgkvaliteter under tak, 
restauranter og ferskvare-
handel for grønnsaker, kjøtt 
og frukt. Nytorgets store 
potensiale trenger gode 
alternativer til parkering og 
høyhus. 

Miniverksted om kommuneplan:

Vil ha bedre uteområder og byrom
På Storhaug var folk opptatt av den kvalitet en mangfol-
dig og variert befolkning utgjør. I tillegg var det sterke 
ønsker om å bedre uteområdene og byrommene.

Bydelutvalgene i syv bydeler 
inviterte alle interesserte til mini-
verksted om ny kommuneplan, 
om hvordan byen og tjenestene 
skal utvikles i framtiden. På Stor-
haug ble verkstedet gjenn om ført 
på Bergeland bydelssenter 22. 
januar. Arkitekt Leni Andreas-
sen fra Byplan ledet seansen. 

-Er du fornøyd med gjennomfø-
ring og oppmøte? 
-Vi er veldig godt fornøyd med 
fremmøtet og at så mange ville 
bruke en ettermiddagstime på å 
gi oss innspill til kommuneplan-
arbeidet. Folk var engasjerte og 
verkstedmodellen fungerte godt, 
sier Leni Andreassen.
 - Hva er folk på Storhaug spesi-

elt opptatt av sammenlignet med 
i andre bydeler?
- En spesiell ting kom fram på 
Storhaug, som ikke har vært 
framme i de andre bydelene; er 
den kvaliteten en mangfoldig og 
variert befolkning utgjør. I til-
legg var folk svært opptatt av 
uteområdene og byrommene, og 
at disse skal bli bedre. Både lik-
heter og forskjeller mellom byde-
lene vil vi kunne si noe mer om 
når vi har fått tid til å gå gjennom 
alt materialet. 

- Hva skjer med alle forslagene?
- Vi skal oppsummere innspillene 
fra alle bydelsmøtene som vil bli 
en del av høringsuttalelsene til 
programmet for kommuneplan-

arbeidet. Vi må se om de tema 
vi har valgt og som er på høring, 
er de rette ut fra hva folk i byde-
lene og andre høringsinstanser er 
opptatt av. Oppsummeringen av 
innspillene fra bydelene vil følge 
planprogrammet til bystyret i 
april. Bystyret vedtar program-
met og bestemmer hva kommu-
neplanarbeidet skal handle om. 

Innspillene vil også presenteres 
muntlig for bystyret 18. mars i 
forbindelse med en samling om 
kommuneplanprosessen. 

Deretter starter arbeidet med 
den nye kommuneplanen for 
alvor. Vi håper å kunne sende en 
ny kommuneplan på høring tidlig 
i 2014, sier Leni Andreassen.

Vi sliter med  
nabobråk og forsøpling

Trenger du ny frisør?
Ramsvigtunet - TIRSDAG OG TORSDAG
Klipp og føhn kr 500 Permanent kr 1.000
Føhn kr 300 Striper/farge kr 450-550
Herreklipp kr 250
Jeg ønsker alle aldersgrupper velkommen. Tlf. 920 82 390

Anthony Hawke fra Rosenkildehaven velforening deltok 
på kommunens miniverksted og har lagt ut bilder fra 
møtet på foreningens egen facebookside.

- Hva synes du om møtet?
- Det var et veldig kreativt og 
konstruktivt møte opplevde jeg. 

-Hva er dere mest opptatt av i 
Rosenkildehaven velforening?
- Utfordringer i vårt nærmeste 
boområde er parkeringsmangel, 
festing og narkotika, nabobråk 
og forsøpling utenfor bedrifter 

og restaurant. Vi er svært for-
nøyd med å ha et utrolig godt 
og omsorgsfullt nabomiljø, med 
nærhet til butikker og infrastruk-
tur (tog, ferje og fly). Det er flott 
med kafé som samlingspunkt i 
lokalmiljøet. Vi ønsker å ivareta 
den særegne arkitekturen med 
brostein i gata, sier Anthony 
Hawke.

Vi ønsker å ta temperaturen 
på byen vår og få et øyeblikks-
bilde fra våre syv bydeler 
som viser hvilke kvaliteter og 
utfordringer folk er opptatt 
av. Dette er tidlig i arbeidet 
og det er nå mulighetene for å 
påvirke er størst.

Prosjektleder 
 Tor Brynjar Welander.

Historisk blikk: 

Rosenkilde- 
hagen
var navnet på strøket som strakte 
seg fra sjøen og opp til nåvæ-
rende Nytorget. Børge Rosen-
kilde bygslet i 1772 et jordstykke 
her som han kalte Steengjærdet 
og anla et skipsverft og flere sjø-
hus ved stranden. I 1808 overtok 
sønnen, eidsvoldsmannen, Peder 
Valentin Rosenkilde hele eien-
dommen, nå kalt Rosenkildeha-
ven. Utbyggingen av dette områ-
det begynte i 1835. I 1840-årene 
ble deler av eiendommen stykket 
opp og solgt som 46 hustomter 
(Fra Storhaug Bydelsleksikon av 

Roalkvam & Johnsen).
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Leserbrev:

Når er et fortau ikke lenger et fortau?
Hva forbinder du med et fortau? 
Et sted du kan gå alene, tur med 
hunden, med barn i hånda, flere 
i følge, med barnevogn. Kan-
skje en sykkel som sniker seg 
forbi. En rennestein som skaper 
avstand til biltrafikken. 

De aller fleste stedene er det slik: 
Nymannsveien, Ned strandsgata, 
Egersundsgt, Aval ds  nesgt etc. 
Paradissvingen, tja? Det er smalt, 
men det er kantstein så bilene hol-
der seg i kjørebanen. Det er plass 
til en barnevogn og 2 i følge. Det er 
romslig i den forstand at det er luft 
på begge sider. Ingen parkerte biler 
og ingen høye gjerder. Felles for 
disse er at det er en naturlig trasé 
for fotgjengere. Det er et fortau.

Trafikkreglenes § 1 beskriver 
fortau som følger: «Anlegg for 

gående som er skilt fra kjøreba-
nen med kantstein.»  Definisjo-
nen legger til grunn at fortauet 
er anlagt på en slik måte at det er 
egnet for bruk av gående. I Jelsa-
gata er fortauene er svært smale. 
Sammen med høye murer, gjer-
der og beplantning på den ene 
siden og en parkert bil på andre 
siden, er det for smalt for van-
lig fortaustrafikk. Er det da et 
«anlegg for gående»?

En seilbåt har en mast for å 
kunne heise seil og forsvarer 
derved sitt navn. En seilbåt uten 
mast er ingen seilbåt. På samme 
måte er et fortau ikke lenger et 
fortau når det ikke kan ivareta de 
behov som «anlegg for gående».

Jeg vil påstå at det smale 
partiet mellom gjerdene og bro-

steinen ikke kan defineres som 
fortau. Hvorfor er dette viktig? 
Beboerne ønsker å kunne par-
kere så nært gjerdene som mulig. 

Jeg vil derfor utfordre kom-
munen til å bistå beboerne slik at 
parkering kan foregå lovlig helt 
inn mot gjerdet. Dette vil øke 
bredden på kjørebanen med opp 
til 50 cm. 

Det er grunn til å tro at en 
slik bruksendring vil bli satt 
pris på både av bussjåfører, 
brøytebil¬sjåfører og renovasjo-
nen. Jeg er også sikker på at den 
dagen det blir en utrykning, vil 
også enda flere sette pris på at det 
er blitt bedre gatebredde.

Med vennlig hilsen
Svend B. Jacobsen, Jelsagt. 55. 

Beboermøte om Jelsagata
21 beboere fra ca 16 av 27 eien-
dommer som grenser til Jelsa-
gata mellom Avaldsnesgata og 
Figgjogata møtte opp på Midjord 
bydelshus.

Gatedekke 
Gatedekket er ikke tilfreds-
stillende. Flere har tatt kontakt 
med kommune for å klage. Store 
områder med hull blir etter mid-
lertidig utbedring enda verre. 
Midlertidige løsninger forårsa-
ker mye ekstra grus i rennestein 
og på fortau. Asfalten på fortau-
ene ødelegges av hjulsettene fra 

bussen, store kjøretøy og brøyte-
bilen.

Fortau
Det er nødvendig med fortau på 
en side av gaten og ønskelig å 
beholde de to brosteinsfeltene for 
avløpsvann. Dagens fortau, inne-
klemt mellom gjerder og parkerte 
biler, er helt uegnet for barnevog-
ner og syklister. 

Parkering
Uavhengig av løsning, mener 
beboerne at det må gis dispensa-
sjon fra forbudet mot parkering 

på fortauet på den ene siden. 
Parkering helt inn mot gjerdene 
vil frigjøre veibredde for større 
kjøretøy og gi sammenhengende 
fortau på andre side.

Fremmedparkering
Gata ligger i grensen mot en 
parkeringssone. Dette medfører 
at området har en god del frem-
medparkering. Langtidsparkerte 
biler har vært hensatt på ugun-
stige plasser for den «vanlige» 
trafikken i gata. Det var enighet 
om å utrede konsekvensene med 
soneparkering i området.

Gjennomkjøring
Gateløpet er skiltet med gjenn-
omføring forbudt i begge ender. 
Selv om det «aldri» har vært 
kontroll er det ønskelig å beholde 
denne skiltingen.

Vedlikehold 
Det var enighet om at beboerne 
selv måtte ta et større ansvar for 
vedlikehold mot gata. Dette om-
fatter klipping av hekker og trær 
på en slik måte at disse ikke stje-
ler plass på fortauet.

Videre arbeid
Egil Bowitz, Gurid Lomeland, 
Fridtjof Landmark og Svend B. 
Jacobsen skulle jobbe videre med
• Fremmedparkering/ 

soneparkering
• Parkeringsproblematikk
• Nytt møte hvor veietaten i 

kommunen deltar
• Kartlegge parkeringsbehovet 

(antall biler i gata)
 
Utdrag fra oppsummering av 
beboermøtet 24. januar 2013 ved 
Svend B. Jacobsen

Jelsagata er trang med svært smale fortau på begge sider. Grensen 
for soneparkering er i Avaldsnesgata og fører til fremmedparkering. 
Beboerne ønsker samarbeid med veietaten for å finne bedre fortau- og 
parkeringsløsninger.
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Servicekommunen

Få hentet hageavfallet hjemme
Ta vårryddingen i hagen på forskudd og bestill  
gratis henting allerede nå.

Har du større mengder hageavfall kan du bestille henting via eget skjema på internett eller smarttelefon:  
http://renovasjon.stavanger.kommune.no/ alternativt ring Renovasjonen IKS på tlf. 51 800 800,  
eller Stavanger kommunes servicetorg på tlf. 04005.

Minimumsmengden for en bestilling er 0,5 m3, noe som tilsvarer ca. 5 sekker.  
Maksimal mengde pr. henting og husstand er 3 m3 (30 sekker). Maksimal vekt pr.  
sekk og enhet er 20 kilo. Løse greiner/kvister bør være buntet sammen.

Den gamle ordningen med bydelsvise mottak vår og høst gjelder ikke lenger.

Fagavdeling renovasjon Renovasjonen IKS

Hermetikkgründer Anna Andersen 
hadde fabrikk på Strømsteinen
Museum Stavanger (MUST) har laget plakatutstilling og 
foredragsserie i anledning at det er 100 år siden det ble 
innført allemenn stemmerett i Norge. Utstillingen vises 
på gamle Stavanger museum.

En av dem som trekkes frem er 
Anna Andersen som ble født i 
Stavanger i 1850. Hun giftet seg 
med seilskuteskipper og partsre-
der Claus Andersen. Da han døde 
satt hun igjen med seks døtre 
hun skulle forsørge. Døtrene 
het Anna, Adele, Arnfrid, Meta, 
Marie og Ingeborg.

Hun etablerte Anna Ander-
sens Hermetikfabrik som senere 
endret navn til Claus Andersens 
Enke. Fabrikken lå på Strømstei-
nen, mellom Banevigå og Svan-
kevigå, med adresse Badehusga-
ten 5a. Det ble framstilt ansjos og 
sild i tillegg til sardinproduksjon.

Hun må ha vært en modig, 
handlekraftig og foretaksom 
kvinne som i en økonomisk usik-
ker tid tok spranget og startet opp 

for seg selv – i navnet til sin nylig 
avdøde mann. 

Bedriften hadde i begynnelsen 
mellom 20 og 30 ansatte, hvorav 
mange barn på godt under ti år. 
Arbeiderne sa at de «arbeidde på 
Enkå». 

Anna Andersen dro på flere 
forretningsreiser til USA og Eng-
land og deltok i 1893 på verdens-
utstillingen i Chicago. Salget 
gikk bra. Arbeidsstokken kom 
opp i over 100 ansatte. Siden kom 
nedgangstidene og i 1924 ble fir-
maet slått konkurs. 

I sin egen samtid var hun i 
mange sammenhenger et bemer-
kelsesverdig menneske.
(Fra Stavanger Museum/artikkel 
av Sveinung Bang-Andersen i 
Stavangeren.)  
Foto er i familiens eie.

Noen av museets 
jubileumsforedrag

8. mars:  
Norsk grafisk museum
Kl 12.00: Grafisk museum 
markerer 100-årsjubileet for 
allmenn stemmerett med et 
foredrag ved etnolog Tone 
Hellesund, og demonstrasjon 
av trykking av jubileumshefte 
på en av museets trykkpresser 
fra 1913.

12. mars:  
Stavanger museum
Foredrag kl. 19. 00: «For-
mødrenes stemmer». Gro 
Hagemann - UiO. Arrange-
ment i samarbeid med Den 
norske historiske forening - 
lokallag Rogaland.
  
11. april:  
Stavanger museum.
Kl 19.00: Foredrag ved 
 Sigmund Sunnanå om reise-
taleren og kvinnesakskvinnen 
Elisabeth  Edland
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– SR-bank i Rogaland gav Storhaug rideklubb kroner 
250.000,- til ridehall. Dette er første skritt i retning av 
en framtidig innendørs ridebane på Sørnestunet, sier 
styreleder John Skjølberg. 

– Tenk at vi har en åpen gård 
midt i byen med 15 islandshes-
ter. Vi håper gaven vil utløse 
flere bidrag fra bedrifter. Mulige 
sponsorer kan være bedrifter 
i lokalmiljøet her på Storhaug 
eller andre som ønsker å bidra 
med økonomisk støtte, kompe-
tanse, materialer eller maskiner 
og utstyr til byggeprosessen. Vi 
søker kontakt med noen som vil 
støtte et levende og annerledes 
fritidstilbud i Stavangers tettest 
befolkede bydel, sier Skjølberg.

Gården på Storhaug har i 20 
år vært et uformelt samlings-
sted for hesteinteresserte barn og 
unge. Rideklubben ble etablert i 
2009 og har nå cirka 130 aktive 
medlemmer. De fleste er jenter i 
alderen 8-16 år. 

I juni i fjor vedtok kommunal-
styret for byutvikling at klubben 
kan omgjøre et nedlagt drivhus til 
ridehall. –Vi må komme i gang. 
Tillatelsen vil falle bort om ikke 
arbeidet blir satt i gang i løpet av 
en treårsperiode, sier Skjølberg. 

Sikkerhet og kvalitet
- Nå er rytterne avhengige av vær 
og føre i vinterhalvåret, sier dag-
lig leder, Kristian Tjomsland. –
En innendørs ridehall vil både gi 
kontinuitet i undervisningstilbu-
det og bety en sikkerhetsmessig 
kvalitetsheving.

Stor oppslutning 
Storhaug rideklubb har stor støtte 
og oppslutning fra bydelens 
beboere. Takket være tett sam-

arbeid med Emmaus barnehage 
og Storhaug Frivilligsentral fikk 
barn fra bydelens barnehager 
oppleve Jul i stallen med nærhet 
til hestene, grøt og saft og Nisse 
Turis fortellinger rundt bålet.

Nær 200 personer deltok på 
bydelsjulefesten i stallen og i fak-
keltoget som klubben arrangerte 
1. søndag i advent. Fakkeltoget 
var innom Ramsvigtunet syke-
hjem hvor de sang for beboerne 

og deltok i åpningen av Fremads 
julegate.

Dugnad og egeninnsats
En kartlegging blant medlemme-
nes foresatte viser stor interesse 
for å bidra med dugnadsinnsats 
og egenkompetanse i en framti-
dig byggeprosess. 

Stor gave til innendørs ridebane

Vel 200 personer deltok på førjulsfesten i stallen på Sørnestunet. Her nytes bålvarmen og Nisse 
Turis fortellinger. (Foto: Kristin Hoffmann)

Vognen brukes flittig til glede for mange.

Slik kan en framtidig ridehall se ut. Klubben søker nå flere sponsorer. (Tegninger fra Storhaug rideklubb)

Sørnestunet er  
åpent for alle 

som ønsker å besøke dyrene 
på gården. 

Kontaktpersoner: 
Daglig leder Kristian 
Tjomsland tlf: 907 49 998
John Skjølberg (styreleder)  
tlf: 400 400 44
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Mysteriet Gunhild Lindtner

Av Sofie Schjeldrup Evertsen, 
Erle Sevild og  
Sigve Tjomsland

Under den årlige ryddeaksjo-
nen hver vår pleier 4. klasse på 
Nylund skole å rydde langs sjøen 
fra stupebrettet ved Rosenlistran-
den og bort til båthavna i Breivik. 
Våren 2012 var intet unntak. Jeg 
hadde med meg en gjeng elever, 
bl.a. Sofie og Erle, for å rydde 
borte ved stupebrettet og den lille 
stranda i den enden. Alle elev-
ene ”mine” arbeidet godt.  Vi 
var egentlig ferdige da de andre 
lærerne ropte at tiden var ute, og 
at vi måtte komme til Breivik for 
å gå samlet tilbake til skolen.

Sofie var likevel ikke helt for-
nøyd.  Hun vimset rundt som en 
Espen Askeladd på vei for å mål-
binde prinsessa. Hun lette nede 
mellom steinene langs sjøen, og 
hun var oppe langs fjellet opp 
mot lavblokkene. Sannelig fant 
hun også søppel som de andre 
hadde oversett. Men dette tok tid, 
og jeg ble nesten irritert da hun 
insisterte på å klatre opp og gå 
gjennom skogholtet ved fyrlykta. 
Men jeg gav lov, siden dette 
egentlig ble en kortere vei.

Særlig raskt ble det likevel 
ikke. Vi var ikke mer enn så vidt 
oppe fra stranden før hun ropte 
at ”det er noe hvitt der”, forsvant 
over en gammel mur og ned i 
en sprekk i fjellet. Der lå skat-
ten som har holdt oss i aktivitet 
siden.

Sofie: Da vi fant gravsteinen, 
visste jeg ikke helt hva jeg skulle 
si. Jeg hadde jo først trodd at det 
var plastikk, men da jeg løftet 

den, var den hard, tung og kald. 
Vi måtte sette sammen to biter og 
børste vekk litt rusk. Da jeg så 
hva det var, ble jeg helt stum. Jeg 
hadde aldri funnet noe så ver-
difullt før og visste ikke helt hva 
jeg skulle gjøre. Hodet mitt var 
fullt av spørsmål som jeg kanskje 
ikke får svar på. Jeg ble veldig 
nysgjerrig på hvem Gunhild var, 
hvorfor hun døde og hvordan 
steinen hadde havnet der vi fant 
den.

Begge to ble fanget av synet. 
En gammel gravstein, så langt 
fra kirkegården. Og den døde var 
ei jente, død bare ti år gammel. 
Hun døde om sommeren for 101 
år siden, og hun var like gammel 
som Sofie og de andre i 4. klasse 
da hun døde. Kanskje hun hadde 
gått i Sofie sin klasse hvis hun 
hadde levd i dag?

Elevene hadde akkurat lært 
om Stavanger i gamle dager. Var 
Gunhild fattig og død av dårlig 
kosthold og fattige kår?, var vår 
første tanke. Men gravsteinen 
var forseggjort og av marmor, 
så vi forkastet fort tanken på fat-
tigdom. Hun hadde dødd 24. juli. 
Hadde hun druknet? En ting var 
sikkert. Dette ville vi finne ut av.

Vi ble fort tilgitt for at vi var 

så sene tilbake. Erle og de andre 
ble også veldig interessert. Vi tok 
steinen med, og så begynte den 
andre delen av skattejakten vår.

Litt urutinerte i slektsfors-
kning søkte vi først bare på nav-
net på internett. Det var litt spesi-
elt å finne at det gikk ei jente med 
nøyaktig samme navn i 4. klasse 
på en skole i Tyskland nå. Ellers 
gav ikke dette søket noe resultat. 
Det var fryktelig mange Lindt-
ner i Tyskland og Nederland. 
Lindtner’e i Norge var ofte invol-
vert i sjøfart. Ellers levde det så 
mange Lindtner også i Norge, at 
det ikke ville være lett å finne 
nær slekt ut fra dette søket.

Digitalarkivet var det som 
hjalp oss videre. Her fant vi 
dåpsdagen, navn på foreldrene 
og hvor de bodde da Gunhild 
ble døpt. Det sto også at faren 
var skipskaptein. Det stemte 
med det vi gjettet, at de ikke var 
blant de fattigste. Det stod også 
at de bodde hos vognmann Svela 
i Bergelandsgata 28. Vi sjekket 
dette mot folketellingen fra 1900, 
like før Gunhild ble født. Alt 
stemte, men vi ble overrasket da 
vi så hvor trangt selv såpass vel-
stående mennesker bodde. Herr 
og fru vognmann Svela bodde i 
huset sammen med deres voksne 
datter som ”hjalp til i huset”. 
Videre bodde det syv kusker der, 
en jordmor og en enslig mann i 
tillegg til familien Lindtner med 
etter hvert tre barn. Altså 14 
voksne og tre barn i ett hus!

Erle: Går det an og leve 17 
personer i ett hus? Jeg synes det 
er nok med 5 personer i ett hus, 
og jeg kan bli veldig sliten selv av 
det.

Sofie: Jeg var ikke helt sikker 
på om det gikk an å bo 17 perso-
ner i ett hus, men det gikk visst 
den gangen. Det er fantastisk at 
de hadde klart å bo 17 personer i 
ett hus. Det er vel bra at de ikke 
visste hvordan vi lever i dag, for 
da hadde de kanskje blitt litt mis-
unnelige.

Vi lette videre og fant Gun-
hilds død og begravelse igjen 
i kirkebøkene for St. Johannes 
menighet i 1911. Skuffelsen kom 
likevel snikende. Verken presten 
eller klokkeren hadde skrevet 
noen dødsårsak. Presten hadde 
begynt å skrive alderdom som 
dødsårsak, men visket dette ut 
igjen, forståelig nok. I januar og 
februar det året hadde presten 
vært flinkere til å skrive dødsår-
saker. Der så vi at omtrent halv-
parten av dem som døde i bydelen 
var barn som døde av meslinger, 
men ingen døde av dette i juli.

Sofie: Jeg og Erle visste ikke 
hva meslinger var, for vi har 
aldri fått det. Vi visste heller ikke 
at det var farlig. Siden vi nå vet 
det, tenker vi mye mer på alle de 
små barna som hadde fått mes-
linger og døde av det.

Tross skuffelsen var det inter-
essante ting å finne i disse kirke-
bøkene. For det første stod det at 
dødsattest var skrevet av lege og 
at Gunhild døde hjemme. For det 
andre stod det at familien hadde 
flyttet til Sandsgata 48. Folketel-
lingen fra 1910 bekreftet dette. 
Der stod det at familien bodde i 
første etasje. Andre etasje leide 
de ut for hele 300 kr pr år! Denne 
opplysningen ble ekstra spesiell, 
for 4. klasse på Nylund går regel-
messig til St. Svithun skole for 
å svømme. Vi gikk forbi huset 
hvor Gunhild bodde og døde hver 
gang vi svømte!

Sofie: Da vi fikk se huset der 
Gunhild hadde bodd, ble vi så 
målløse at vi måtte gå og ta på 
huset. Det var fantastisk at vi 

hadde gått forbi huset et helt år 
uten å vite det. Tenk at den jenta 
som vi ville bli kjent med, hadde 
bodd her sammen med en mor 
og en far og to søsken for 101 år 
siden. Det var også veldig uvant 
at hun var syk og døde hjemme i 
huset sitt.

Vi følte nå at vi kjente Gun-
hild litt bedre, men spørsmålet 
om hva hun døde av gjenstod. 
Det siste håpet var nå å finne 
dødsattesten hos statsarkivet i 
Bergelandsgata. Den fant vi, men 
igjen ble vi skuffet. Legen hadde 
ikke skrevet dødsårsak. I rubrik-
ken for dødsårsak stod det bare at 
foreldrene levde!

Etter litt tenking, fant vi en 
mulighet til. Vi gikk til Aftenbla-
det. Der fant vi dødsannonsen. I 
den stod det at Gunhild ”hensov-
net fredfullt”. Det tyder nok på at 
hun ikke døde av drukning eller 
annen ulykke, men at hun var syk 
en stund.

Siden har vi spurt folk med 
interesse for bydelens historie. 
Slik har vi antakelig funnet sva-
ret på hvorfor vi fant steinen der 
den lå, selv om Gunhild ble grav-
lagt på Lagård kirkegård. Hen-
nes storebror Kristian giftet seg 
med Dagny Mydland som bodde 
i Rosenli. Sammen flyttet de inn i 
Mydlandhuset, også kalt Wyller-
huset, som stod mellom blokkene 
og fyrlykta. Vi gjetter at han 
tok vare på steinen da graven til 
Gunhild ble slettet.

Til slutt har vi en bønn. 
Er det noen av dere lesere 
som kjenner historien 
om Gunhild, så har vi 
fryktelig lyst til å høre.  
Ta kontakt med oss på 
skolen, tlf 51 91 72 00.

Ryddeaksjonen i bydelen våren 2012 ble til en spennende skattejakt som har vart i 
nesten et helt år. Men nå trenger vi hjelp…

Vi fant dødsannonsen hvor det stod 
at Gunhild hensov fredfuldt.

Gravsteinen som vi fant i to deler førte til et helt år med spennende historisk 
skattejakt. Kan noen fortelle oss mer om Gunhild og hennes familie?

Sofie Schjelderup Evertsen og Erle Sevild fant gravsteinen under fjorårets ryddeaksjon. 4. klasse på Nylund skole 
rydder hvert år fra stupebrettet ved Rosenlistranda og bort til båthavna i Breivik.



Side 13BydelsavisaNr. 1 – Februar 2013

Spedbarnsgrupper
Kom sammen etter fødselen

på Midjord bydelshus

Hver mandag kl. 12-14 
med barn 0-1 år

Et hyggelig dame fra Storhaug
Frivilligsentral tilbyr stekte vafler,

kaffe, te, fruktfat m.m.

HVIDING 
BEGRAVELSESBYRÅ AS
Tlf. 51 82 00 50
Til tjeneste hele døgnet  
Transport i inn- og utland www.hviding.no
Vi gir alltid prisoverslag   post@hviding.no

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

Bydelens eneste

 bakeri og

 konditori

Verksgata 54, 
4013 Stavanger

Sentralbord: 51 84 93 93 
Telefaks: 51 84 93 94

E-post firma: 
firma@abacusrevisjon.no

Hjemmeside: 
www.abacusrevisjon.no

Revisjon
Bokføring

Årsoppgjør

Ledige ridetimer 
hest for folk flest
Ledige ridetimer for både 

nybegynnere og erfarne ryttere.

Klubben holder til på 
Sørnestunet.  

For påmelding og informasjon, 
storhaug-rideklubb.no

Husk grasrotandelen til 
Storhaug rideklubb - vi oppfordrer  

deg til å støtte oss!

ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

Kaffityste?
Selskabssyge?

KVER lørdag kan du komma te åpent hus 
i St. Johanneskjerkå 

(menighetssenteret - inngang fra Johannesparken)

Pylsa / grød / kaffi & godt selskab 

Åpent for adle fra kl. 14 -17.
Me snakkes på lørdag!

Storhaugdrøsen
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internasjonal
kulturkafé
internasjonal kulturkafé Hver lørdag 
fra 09. februar – 11. mai
kl. 12.00 – 16.00
Nytorget 1, inngang fra Brødregaten (vis a vis Fretex)

Velkommen til spennende møter med mennesker, mat og kultur! 
Vi tilbyr mat til en rimelig pris, og en egen lekekrok for barn. 

Arr: Internasjonalt Kulturnettverk ved Sølvberget, Stavanger kulturhus i samarbeid med internasjonale organisajoner.

mat fra følgende land:
09/02 Eritrea
16/02 Pakistan
23/02 Chile
02/03 Eritrea
09/03 Polen
16/03 Russland

06/04 Etiopia
13/04 Hellas
20/04 Vietnam
27/04 Mat fra mange land
04/05 Venezuela
11/05 Filippinene

(I påsken holder vi stengt lørdag 23. mars og lørdag 30. mars).

Åpen dør
Rogaland Kunstsenter - Nytorget 17

- Jeg synes denne utstillingen er riktig flott, sa Linnéa Blakéus Calder. Hun 
deltok med bildet Your trash my treasure.

Fram til 3. mars vises utstillin-
gen Åpen dør hvor 268 kunst-
nere fra Rogaland viser sine 
bilder. Bildene henger tett i tett. 
– Jeg er ny i jobben og ville bli 
kjent med miljøet og kunstnerne 

på denne måten, sier daglig leder 
Geir Haraldseth. 

Galleriet er åpent:
tirsdag-fredag: 10-15
lørdag-søndag: 12-16

Prosjektrom 
Normanns 
Normannsgt. 24 
Six women vises fram til  
23. februar. 

 

Edna Tonning

- Jeg fikk leie dette lokalet i 
Pedersgata 39 hvor jeg viste fram 
noen av mine bilder i januar. For 
oss som liker litt krydder i tilvæ-
relsen er Pedersgata spennende, 
sier Edna Tonning.

På jakt etter farger
Lørdag 2. mars kl 12.30-15
 
Billedkunstner Mara Sola invite-
rer barn og voksne til å delta på 
en omvisning i utstillingen Åpen 
Dør på jakt etter farger. Jakten 
fortsetter på loftet hvor barn og 
voksne kan være med på å lage 
sin egen utstilling. Omvisningen 
er på engelsk. Gratis. 

Grafisk Verksted på Nytorget 17 har hatt kurs i bokbinding. Unni Relling 
med lærer Ingeir Djuvik.

Trosopplæringstiltak i 
menighetene
SJUKT CHILL samles i Varden 
i oddetallssuker og St. Johannes 
i partallsuker. Vi starter med 
bønnemøte kl 19.00 og ung-
domsklubb kl 19.30. Varden er 
fredager, mens St. Johannes er 
lørdager.

 
Vi starter opp 
med Kirkens 
Fritidsordning 
for 1. klasse 25. 
mars. Her vil 
barna få leke, 

høre bibelhistorie og ha det gøy. 
Vi holder til i Varden kirke. Vi 
henter barna på SFO og følger 

de til kirka. Vi følger også barna 
tilbake etter KFO. Dette tilta-
ket er ett samarbeid mellom St. 
Johannes og Varden menigheter. 
17. mars er alle 1. klassinger vel-
kommen til å motta boka « tre i 
ett tre» i kirka.

Kode B er 22. 
februar og 8. 
mars klokken 
17.30-20. Vi 
starter med å 
være i på fre-

dagsklubb. Etter fredagsklubben 
får de som går i 6 og 7 klasse lov 
å utforske bibel og drive andre 

aktiviteter. Dette tiltaket er ett 
samarbeid mellom St. Johannes 
og Varden menigheter.

Det er fredagsklubb hver fre-
dag kl 17.30-19.00 i St. Johan-
nes menighetssenter. Her har vi 
forskjellige aktiviteter. Klubben 
er åpen for alle mellom 5 og 7. 
klasse.

Vi har søndagskole hver søn-
dag ca kl 11.15.

Ønskes det mer informasjon om 
disse og kommende arrangement 
kan dere kontakte arnhild.jens-
sen@stavanger.kommune.no

Brodd satser veldig mye på å få 
med flere jenter i alle aldre i 2013. 
Det er lag for de aller minste – 
men for jenter født 2001-2003 er 
det fortsatt behov for flere spil-
lere. 

Klubben håper også å få med 
flere jenter i alderen 16-30 år. 
Damelaget trener mandager og 
torsdager.

Kontakt Øyvind Jacobsen på 
fotball@brodd-il.no eller 918 04 
332 for mer informasjon.

Årsmøte i Brodd Fotball 
100-årsjubilanten Brodd Fot-
ball avholder sitt årsmøte i 
Broddhuset onsdag 20. mars 
klokken 19. Klubben oppfor-
drer i den anledning men-
nesker som ønsker å gjøre en 

frivillig innsats for klubben i 
2013 om å ta kontakt. - Frivil-
lighetsarbeid for barn og unge 
gir mye tilbake til den enkelte, 
men betyr enda mer for våre 
medlemmer. Det er plass til 

mange, mange flere rundt våre 
lag og i klubbdriften generelt, 
sier barne- og ungdomssekre-
tær Øyvind Jacobsen.

Vil ha jente invasjon

Edna Tonning.
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Storhaug Frivilligsentral på Midjord bydelshus

Er du ny i bydelen? 
Vil du bli kjent med oss?

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

Gleden over å bruke deg selv er betalingen du får.

Stikk innom eller gjør en avtale. Bli vår nye facebookvenn. 
Jevnlig tilsig av nye frivillige oppgaver i nærmiljøet. 

Alle uansett alder og bakgrunn er velkommen som frivillige. 
Vil du starte beboeraktivitet i ditt nabolag?

Ta gjerne kontakt på tlf 51 50 72 20/90 71 39 92 
eller på e-post sbakholt@stavanger.kommune.no.

BERGELAND BYDELSSENTER
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 14.00

Jelsagt. 2, 4012 Stavanger Tlf: 51 53 52 67 Mob: 948 22 653
E-post: bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

Aktiviteter våren 2013
Mandager: 

Snekkerverksted, Trim, Litteraturgruppe (partallsuke)
-”Å, var jeg en sangfugl – timen som flyr” med Frøydis Lehman 

– første mandag i måneden
Tirsdager: 

Treskjæringsgruppe, Bingo (partallsuke)
Onsdager: 

Treskjæringsgruppe, Boccia

Torsdager: 
Snekkerverksted, Håndarbeidsgruppe, Bridge

NYE KURS TIL VÅREN
Svømming mandag kl. 15.45 – 16.45  

Rank og glad tirsdag og torsdag kl. 09.30 – 10.30. 
 Glasskunst tirsdager kl.10.30 – 13.30 á 5 g. 

Spikkekurs tirsdager kl. 10.00 – 13.00 
Treskjæringskurs onsdager kl. 10.00 – 13.00 
Oljemalingskurs torsdager kl. 10.00 – 13.00

 
NYE KURS

Tove-/filte kurs: Vi lager silke- og ullskjerf.

Kurs i pilfletting: med innleid instruktør.

Kurs kaffiposeveskekurs. 
Karveskurdkurs mandager  

Kurs igangsettes ved stor nok interesse.

Velkommen til kjekke aktiviteter i 2013
Teater-, revy- og konsertbesøk, kulturkveld, turer o.l. 

Kontakt oss på Bergeland Bydelssenter for informasjon/brosjyre.

Verkstedet vårt har fortsatt plass til flere menn, med en liten snekker 
i seg. Vi har godt   utvalg i utstyr og kan tilby hyggelige stunder med 

håndverk, sosialt samvær og «goe drøs». 

Årets nyhet!!!
Vi har fått ny utendørs bocciabane i vår kjekke hage. Vi håper at denne 

blir hyppig brukt og målet er å få etablert en god gjeng som møtes 
jevnlig til spill. Dersom du kan eller har lyst til å lære boccia, er du 

hjertelig velkommen til oss. Vi skulle også gjerne hatt tak i en frivillig 
som kan lede gruppen. Hørtes dette spennende ut,  

ta kontakt med oss på senteret. 

VELKOMMEN!

det skjer! – skjer det? · DET SKJER

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

Storhaug Historielag 
  inviterer medlemmer og andre 

interesserte til ny møteserie

Onsdag 20. februar kl 18.30 i 
Bergeland bydelssenter: 

ÅRSMØTE 
Kl. 19.30 samme sted: 

GRØNNSTRUKTUR OG TURVEIER 
PÅ STORHAUG 

Ved Torgeir Esig Sørensen

Onsdag 13. mars kl 19.30 i 
Bergeland bydelssenter: 

CHRISTIAN BJELLAND 
ved John Gunnar Johnsen

Onsdag 17. april kl 18.00 (NB!): 
BYVANDRING: UTBYGGING AV 

BLÅ PROMENADE 
Oppmøte ved Breivigparken 

 ved Kristin Gustavsen

Med forbehold om endringer

     Kontaktpersoner i styret: 
Anne Torunn Braut, 

51 89 34 18/92 20 58 25 
Knut Bjelland, 

51 91 97 03/91 84 11 04 
Epost: knut.bjelland@online.no

Våren er snart her!! Det går mot varmere og lysere tider og vi ønsker 
alle velkomne til å kontakte oss på bydelshuset hvis dere trenger oss.

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

konferanser og møtevirksomhet. OBS! Kun alkoholfrie arrangementer.

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

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

Informasjon om eksisterende faste aktiviteter og brukergrupper på 
huset kan dere få ved å ringe oss eller maile. Vanligvis finner dere info 

under Midjord Bydelshus på nettsidene www.ungistavanger.no, 
men disse er ikke helt kurante for tiden, pga noen større endringer og 

oppgraderinger

Fritid Storhaug – Midjord bydelshus 
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger 

Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no 
Telefon - 51 50 89 96  

Senterleder : Gerd Hegge – telefon 51 50 8997 
gerd.hegge@stavanger.kommune.no

Fredager er det Åpen hall i Storhaughallen 
Kl. 19-20.30 – 5.-6.klasse 

Kl. 19-21.30 – 7.klasse 
Kl. 19-23.00 – 10.klasse

For mer info, søk opp Åpen Hall Storhaug på Facebook

Tirsdager er det Klatring i Storhaughallen mellom kl.17.00-20.00 
Åpent for alle. 

Mer informasjon får du på våre nettsider: www.ungistavanger.no 
(obs! Disse er under oppgradering og beklageligvis som sagt ikke helt 

kurante i en periode fremover) 
eller ved å søke opp Fritid Storhaug på Facebook. 

Fritidsleder: Kristine Brunvathne Aanestad – tel. 51 50 89 98/412 10 114 
kristine.b.aanestad@stavanger.kommune.no  

Stor 
jubileumsfest 
25. – 26. april

  
  

Denne sesongen fyller 
Brodd 100 år. Det markerer 
klubben på mange måter 
i år. Den store folkefesten 
blir 25. april når A-laget 

møter Vardeneset på 
Midjord. I tillegg blir 

det jubileumsrumble i 
Storhaughallen dagen 

etter med mange kjekke 
aktiviteter. Emmaus venner

ble stiftet i januar og vil jobbe for 
aktivitet og trivsel for alle barn, 
voksne og eldre i Emmausområdet. 

Venneforeningen har mottatt oppstarts- og 
aktivitetsmidler på kr. 30 000,- fra Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet via Storhaug frivilligsentral. De 
ønsker å bli mange Emmausvenner, også som tilhengere 
på sin facebookside.
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Europris Støperigaten - Stavanger
Tlf 51 89 18 90
Åpent 9-21 (18)

30,-

149,-

SØRLANDSCHIPS
300 g paprika/salt

KOFFERTSETT KOKSGRÅ
Med to hjul og to-delt interiør i koksgrå. teleskophåndtak
46 cm ord.pris 299,- NÅ 149,-
61 cm ord.pris 399,- NÅ 199,-
68 cm ord.pris 599,- NÅ 299,-

Helgekupp!
Torsdag til lørdag!

Halv pris!

for

2 stk.

fra

99,-
OMO ULTRA
4,5 kg
Ord.pris 169,-

nå
4,5 kg

39,-nå
APPELSINJUICE BAG IN BOX
3 liter (13,33/l) Ord.pris 50,-

299,-
DUNJAKKE
Lett jakke med fyll av 90% dun og 10% fjær. Kan også fungere som 
et isolerende lag under en vindtett jakke. Dame S-XL/Herre M-XXL

kun

45,-
Halv pris!

nå
PLASTKASSE 31 L
Med lokk. 46,5x36,5x25,5 cm. 
Finnes i klar og flere farger.
Ord.pris 90,-

149,-
KABIN-KOFFERT
Passer til alle flyselskaper pr. 01.09. 
Perfekt til Ryanair/Norwegian. 
Med to hjul Teleskop-håndtak og 
praktisk ytterlomme.
45x18x29 cm 149,-
52x22x38 cm 249,- 

fra

Her står kuppene i kø!


