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Nytt tak?
Ring oss!

Tlf:
51 52 43 00

E-post:
salg@byggmester-bob.no

Ullandhaugveien 25 
4019 Stavanger

- Akkuratsom å værei syden

- Very spicy!

- Dette er bare

helt herlig!!!

- Skulle tatt

med solbriller,

jeg og..

ม้วนฤดูใบไม้ผลิโปรด

- Heia Bente!

- mmmm...

- Vårrull..?

Smak av verden
- Ein kalle 

Taj Mahal!

Illustrasjon  
Jens Flesjå.

I år blir det Gladmat også i de-
ler av Pedersgata! Temaområdet 
”smak av verden” flyttes hit. I til-
legg blir det ekstra sitteplasser, 
masse matboder og aktiviteter for 
barna i regi av Storhaug Produc-
tions.

Pedersgata fylles med boder, 
barneaktiviteter, planter og miljø. 
Veien blir kortere mellom Glad-
mat og Den spiselige byfest som 
holder til inni Varmen, nærmere 
bestemt området mellom Fermen-
ten, Ostehuset og Tou Scene. 

Flere og flere vil være med på 
Gladmat, både nye utstillere og 
restauranter. 

– Derfor vil vi rett og slett ut-
vide festivalen, og åpne opp de-
ler av byens nye matgate, Peders-
gata, som nytt festivalområde. På 
den måten skal vi binde Spise-

lig byfest i østre bydel litt tettere 
sammen med Gladmat, og samti-
dig ha plass til flere utstillere, go-

de aktiviteter og områder for bar-
na, sier festivalsjef Maren Skjelde 
på festivalens hjemmeside.

Gladmat og Spiselig byfest 
arrangeres fra 18.-21. juli

2000 spillere i 
turnering på Midjord

– Brodd Fotball har de to første helgene i juni igjen arrangert Selvaag 
Bolig cup for barn i alderen 6-13 år på Midjord. Over 2000 barn fra 
33 forskjellige klubber har deltatt i turneringen som er i ferd med å bli 
en av de største lokale turneringene på sommerstid i Stavanger, sier 
Øyvind Jacobsen.

2008-modellen Johannes Bø Hansen med ballen. Foto: Eirik Tjørhom
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Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!

E-post: 
storhaug_bydelsavis@ 

outlook.com
Neste nummer av

BYDELSAVISA
27. august.

Frist for levering av 
annonser neste nummer

17. august.

Andre utgivelser i 2018:
15. oktober

26. november

Utgiver
Storhaug bydelsutvalg

Postboks 1608, Kjelvene
4093 Stavanger

Avisstyre
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Roar Houen (V) 
Ingebeth Bergesen Himle (H) 

Ingeborg Sanner (Rødt)

Sigrid Bækholt (redaktør)
Tlf 926 56 544

Sten Solberg (design) 
Tlf 970 76 438

Annonsesalg
annonse.storhaug@outlook.com 

Tlf 950 24 545

Distribusjon
Nylund skolekorps

v/Charlotta Vikstrøm
Tlf 984 18 296 

Trykkeri
Dalane Tidende
Opplag: 9.500

 Leder

Storhaug skolekorps fikk 
mer enn de hadde søkt om!
Bydelsgruppa for områdesat
sing foreslo på sitt møte 31. 
mai ny fordeling av nærmiljø
tilskudd. Prosjektleder Kjersti 
Egenberg støttet forslagene. En 
søknad fikk avslag, de fleste fikk 
redusert beløp mens Storhaug 
skolekorps fikk kr 2.500,- mer 
enn de hadde søkt om!  

Brodd fotballklubb, styrkerom  
 kr 50.000
Lervigfestivalen kr 10.000
Storhaug rideklubb, åpne  
 klubbkvelder kr 8.000

Rosenkildehaven velforening, 
urter og planter kr 5.000

Storhaug skolekorps, 
arrangement Lyd og lys i 
mørket kr 17.500

Bergeland bydelssenter, 
vanningssystem til nabolags-
hage og markedstelt kr 25.000

Beboerforeningen i borettslaget 
Pedersgata 19, hekkplanter  
kr 30.000

De neste søknadsfristene for nær-
miljøtilskudd er satt til 30. august 
og 31. oktober

Storhaug bydelsutvalg
har møter 12. juni,
4. september, 16. oktober, 
13. november og 11. desember.

Frister for å søke 
Bydelsutvalgenes tilskudd 
er 1. februar og 1. september.

Områdesatsingens nærmiljø
tilskudd har nye frister  
30. august og 31. oktober.

Skal Dokk 1 åpnes? 
Hva mener politikerne?
Storhaug bydelsutvalg har møte 
tirsdag 12. juni kl 17 på Bergeland 
bydelssenter.

Gabriele Brennhaugen vil ori-
entere om Klima- og miljøplan for 
2018-2030. 

Så skal detaljregulering for 
Støperigata 18 (Plan 2631) be-
handles. Hvor høyt og tett skal 
det bygges? Hvordan blir parken? 
Skal Dokk 1 åpnes?

Andre saker er svar på en del 

spørsmål lokalpolitikerne har stilt 
som bl.a. gjelder begrensning av 
båt- og badeliv ved bygging av ny 
brannstasjon, når bygges parken i 
Lervig osv.

Hele møtet er åpent for alle in-
teresserte. Første del av møtet er 
en åpen halvtime hvor man kan be 
om å få legge fram en sak. 

Kontakt bydelsutvalgets leder: 
roar.houen@gmail.com.

Spigerfabrikken

Fra venstre Pia Benedikte Aasland Bertelsen, Christine Falkeid, Steinar 
Meling (fra Emmaus), Knut Inge Godal (fra Godalen), Lasse Pedersen (fra 
Midjord) og Gunnar Håland. Bildet er fra Musikkfest på Nytorget lørdag 2. 
juni.

– Om ikke alle er like unge len-
gre, så er vi stolte eldre ungdom-
mer fra Storhaug som spiller på 
«strenger» fra Midjord, sier Knut 
Godal. Spigerfabrikken (etablert 
2014) er et 70 talls inspirert rocke-
band med erfarne musikere. -Tre 
av oss har oppveksten på og rundt 

Midjord hvor Spigerfabrikken var 
sentral. Derav også navnet, sier 
Knut Godal.  -Vi har en tekst som 
handler om livet på Midjord – den 
heter nå Middle Earth.

Musikkfest 2018 feiret i år sitt 
10 års jubileum med 150 konser-
ter på 11 scener.

Visjonen

for Urban Sjøfront fra år 1999 
viste hvordan de viktigste grønne 
områdene kunne utvides og ble 
vedtatt som premiss for de mas-
sive utbyggingsplanene i øst. 

Visjonen viste et bredt sam-
menhengende grønt belte som 
skulle binde sammen områdene 
Johanneparken og Kjelvene med 
sjøen og de tidligere områdene til 
Stavanger Støberi & Dok. Vedta-
kene som nå gjøres for Støperiga-
ta 18 (Plan 2631) vil få stor betyd-
ning for å realisere visjonen.

Visjonen viste også gangbro, 
brei bukt med båtliv og stor grønn 
park mellom Lervig og Siriskjær. 
Vil visjonen bli oppfylt eller vil 
bukta bare bli fylt opp?

Alle beboere som tipser og 
kontakter bydelsavisa synes det 
skal satses på bedre forhold for 
barn og barnefamilier. I tillegg til 
flere barnehager og ny skole sna-
rest betyr det også mye større an-
deler med barne- og familievenn-
lige boligområder med akseptable 
boligpriser. 

Naboer liker ikke planen – Dokken er borte

– Leilighetene lite 
familievennlige
– Vi er i mot utbyggers forslag til 
Støperigata 18, sier Øystein Lun-
de Ohna på vegne av naboene i 
Siloenes nabolagshage. – Dette 
er det flere grunner til. Det lille 
kvartalet vårt er i et levekårsutsatt 
område og et av fokusområdene i 
Levekårsløftet på Storhaug. 

I forrige runde ble vi lovet en 
flott, historisk Dokk. Denne dok-
ken er tegnet inn både i regule-
ringsplanen og i Urban Sjørfront 
sine planer. Denne er nå borte. 

Utbyggers ønsker for leilig-
hetsbyggene er mye høyere enn 

det reguleringsplanen sier, dette 
vil bli som en vegg mot Dokk-
smauet/Pedersgata/Vindmølle-
bakken-kvartalet og all utsikt vil 
forsvinne. 

Leilighetene er i tillegg man-
ge, små og ikke-familievennlige. 
Barnefamilier vil være med på å 
styrke området, disse små leilig-
heten vil gjøre det motsatte. Vi øn-
sker at dette skal bli ett mer fami-
lievennlig og stabilt område, sier 
naboene som er fra Dokk smauet, 
Pedersgata og Vindmølle bakken.

Øvre Nytorget 
beboerforening

– Initiativet til ny beboerforening 
ble til gjennom at to gode nabo-
er hadde et ønske om å gi gata et 
lite ansiktsløft for å skape trivsel, 
bedre naboskap og økt trygghet 
for oss som bor her i gata, sier ini-
tiativtaker Johanne Fjelde. – Å bli 
bedre kjent gjennom dugnad og 
et felles prosjekt tror vi er en god 
måte å oppnå dette på, og startet 
derfor Øvre Nytorget beboerfore-
ning. Med hjelp av kommunens 
nærmiljøtilskudd har vi også fått 
litt økonomisk støtte til blant an-
net beplantning og belysning, sier 
Johanne.

– I mai hadde vi den første 
dugnaden hvor vi  fikk på plass 

planter, potter, benker og bord til 
gata, i tillegg til luking og ryd-
ding av Øvre Dalgate. I løpet av 
ettermiddagen økte interessen for 
prosjektet hos forbipasserende na-
boer og på slutten av kvelden var 
medlemstallet i den lille forenin-
gen vår blitt tosifret. 

Selv beboere fra nabogata har 
meldt sin interesse! Beboerfore-
ningen har nå egen facebookside 
og naboer i Øvre og Midtre Dal-
gate mellom Langgata og Kong-
steinsgata oppfordres til å bli 
medlem i denne. Slik kan alle få 
informasjon om møter, dugna-
der og videre arbeid, sier Johanne 
Fjelde til bydelsavisa.

3 engasjerte beboere på Øvre Nytorget. Fra venstre Johanne Fjelde, Randi 
Kallesten og Kristine Kvæstad.
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Storhaug  
Productions
Katrine Lilleland og Stian Robberstad er storhaug
entusiaster fra Jærgata. Sammen har de startet 
Storhaug Productions og har minst en finger med i 
spillet på det meste av spennende kulturaktiviteter i 
Stavanger. Nylig sto de for den urbane kulturfestivalen 
ByBarn – en knallsuksess! Gladmatfestivalen utvides til 
Nytorget og Pedersgata. Storhaug Productions skal lage 
kunstworkshops for barn i alle aldre.

 Hva er Storhaug Productions?
– Vi er et lokalt produksjonssel-
skap som jobber med kommuni-
kasjon på sosiale medier (SoMe) 
og programmering av innhold til 
kulturlivet, forteller Stian Rob-
berstad. -Vi ser kultur i et byut-
viklingsperspektiv. Storhaug Pro-
ductions står blant annet bak fes-
tivalen «ByBarn» som retter seg 
mot urbane barn og familier i Sta-
vanger sentrum. I den festivalen 
samarbeider vi med aktører som 
Stavanger Kunstmuseum, Kunst-
hall Stavanger, Arkeologisk Mu-
seum, Filmkraft, Artvanz, Sta-
vanger Kammermusikkfestival, 
Oljemuseet og Stavanger Sen-
trum AS. Nå jobber vi med et bar-
neprogram til årets Gladmat sat-
sing på Nytorget/ Pedersgata. 

 
Hva vil du si om ByBarn 
kulturfestival?
– Vi vil stimulere barn og ung-
dom til økt forståelse og bruk av 
ulike kulturuttrykk samt å akti-
vere Stavanger sentrum via det 
lokale kulturlivet. Festivalen in-
viterer profesjonelle kunstnere og 
kulturaktører til å skape og for-
midle kunst av høy kvalitet for 
denne målgruppen. Festivalen 
ønsker også å se nærmere på barn 
og ungdoms forhold til begreper 
som urbanitet og identitet. Vi fo-
kuserer på brukermedvirkning og 
kulturopplevelser av høy kvalitet 
og ønsker også å utvikle nye kon-
septer i formidling og produksjon 
rettet mot barn unge. Videre ser 
vi behovet for å styrke samarbei-

det mellom institusjonene samt 
å bygge og opprettholde lokale 
nettverk. Vi ønsker å utvikle nye 
formidlingsstrategier.

  
Historien bak – hvordan startet 
dere? 
– Vi hadde og har et ønske om 
å formidle kultur til flest mulig. 
Også for dem som aldri blir ek-
sponert for kunstuttrykk. End-
ringer i jobbsituasjon, vi sluttet 
begge på Tou Scene, gjorde at vi 
gjenopptok en gammel drøm om 
å starte for oss selv. 

En vårdag i 2016, på vei til 
Toscana, ble vi sittende å disku-
tere ulike konsepter på Schiphol i 
Amsterdam. Domene og rettighe-
ter til navn ble kjøpt på vei inn i 
flyet og da vi landet i Toscana var 
konseptet klart, forteller Stian. 

 
Hva slags oppdrag får dere?
– Vi får oppdrag både fra det eta-
blerte og det uetablerte kultur-
livet. Det kan være en aktør som 
arrangerer en større konsert i Sta-
vanger, men som selv bor i Oslo 
og trenger noen som har kjenn-
skap til de lokale forholdene. Vi 
kan være bindeledd mellom ar-
rangør og konsertsted samt skred-
dersy markedsføring mot et lokalt 
publikum. 

Vi har det siste året gjort all 
kommunikasjon på sosiale me-
dier for den Oslo-baserte teatret-
gruppen StatsTeateret. 

Tidligere i år arrangerte vi et 
familiearrangement i «Fargegata» 
på oppdrag fra Kreftforeningen. 

Storhaug  
Productions
Jærgata 9a
 
Eiere/guruer:
Katrine Lilleland og Stian 
Robberstad
  
Egen podcast 
Stian har lange samtaler med 
mennesker innen kulturlivet. 
Morten Abel om 
kunstskole, vin og livet
Izabell, norsk rapper og 
låtskriver
Stavangerforfatter Stig Beite 
Løken
Vinserie med Jarle Madsen
”Life is too short to drink 
bad wine”
Tom Kjørsvik, mannen bak 
”fargegata”
Nick Hegreberg om Charlie 
Chaplin
Gretelill Tangen – over 
hundre roller
HansOlav Hansen om 
arkitektur og byutvikling
Erling Okkenhaug - 
stedsaktivist på heltid
Mus&Menn - om å være 
mann i dagens samfunn
Gunnar Roalkvam om 
sosial boligpolitikk i 
Stavanger
Åpenhjertig samtale med 
Mongofar Arild Østin 
Ommundsen
VATR  hip hop duo med 
ambisjoner om å ”ta over” 
Stavanger

Nå planlegger vi et familie/
barneprogram under årets Glad-
mat på Nytorget.

Vi skal også ha sommerfe-
rie i New York hvor vi skal prø-
ve ut et nytt konsept som vi kal-
ler «Munch in The Park». Vi in-
viterer barn til å tegne egne ver-
sjoner av noen av Munch ś kjente 
og mindre kjente kunstverk med 
kritt i et utvalg av byens parker.  

 
Hva slags oppdrag drømmer 
dere om?
– Et drømmeoppdrag må være å 
skape innhold for en festival, kon-
sept eller institusjon i New York.

 
Har dere et spesielt forhold til 
New York?
– Ja, hele familien har et spesielt 
forhold til New York. Dette blir 
den fjerde sommerferien vi til-
bringer i New York i den samme 
leiligheten i Brooklyn. I nabolaget 

i Williamsburg har vi vært vitne 
til store endringer. Williams burg 
er et av områdene gentrifiserin-
gen har vært nådeløs mot på godt 
og vondt. 

Å gå eller skate i nabolaget 
til Miles Davis eller gå rett inn 
i en innspilling av HBO serien 
GIRLS er gøy. Som europeere 
flest har vi alle et forhold til Ame-
rika gjennom familie som flyttet 
«over there». 

På det meste bodde det over 60 
000 nordmenn i Brooklyn. Det er 
rørende å tenke på alle som reiste 
fra hjemlandet sitt for å prøve lyk-
ken i Amerika. Det skaper også en 
spesiell energi når så mange drøm-
mer og ambisjoner møtes på et sted.  

  
Hva er planene fremover?
– Vi jobber kontinuerlig med å 
etablere nye samarbeid og har 
flere spennende planer for fremti-
den, sier Stian Robberstad. 

Hele familien har et spesielt forhold til New York. – Dette blir den fjerde sommerferien vi tilbringer i den samme 
leiligheten i Brooklyn, sier Katrine og Stian. Bildet er fra 2015. I år bidrar Storhaug Productions til å gjøre Edvard 
Munch kjent blant barn i New York. Munch i parken New York inviterer barn i alle aldre til å utforske utvalgte 
kunstverk og lage sin egen versjon ved hjelp av kritt.

Mini barne-kortfilmfestival med lokalt fokus ble arrangert i samarbeid med 
Filmkraft Talent og SF Kino Stavanger som en del av ByBarn kulturfestival. 
Filmkraft Talent jobber med filmtiltak for barn og unge med et hovedfokus på 
å være et tilbud til de genuint filminteresserte og på å støtte talentene.

Storhaug Productions arrangerte i samarbeid med mange andre Bybarn 
kulturfestival i Stavangers sentrum lørdag 12. mai. Blant aktivitetene 
nevnes skulpturverksted, malerverksted, barneforestillinger og konsert med 
klassiske perler i Geoparken, lage vikingmasker, mikse sanger og lage beats 
med Tore Pang, fiskekonkurranse fra Strandkaien og mye mer. Alt gratis og 
100 % lokalprodusert og kortreist kultur.
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Ny daglig leder i Urban Sjøfront

– Jeg hopper gjerne i havet for en god sak, sier Eli Nessa, nylig ansatt som ny daglig 
leder i Urban Sjøfront. Hun vil knytte byutviklingen nærmere sjøen både for rekreasjon 
og mulig kollektivtransport på vann. Et av særpregene er nærheten til sjøen på alle 
kanter, sier Nessa.

Urban Sjøfront ble stiftet i 2002. 
Kristin Gustafsen var daglig le-
der fram til Aslaug Tveit overtok 
i 2012.

Hva vil du starte med –  
gripe fatt i?
– Jeg har bare så vidt begynt! Om-
rådene i Stavanger Øst har endret 
seg fra at nesten ingen bodde her 
til at det nå er mange som bor her. 
Vi ønsker en bydel som det er 
godt å bo i, jobbe i og besøke.

Bydelen må gjerne bli den aller 
beste plassen for barnefamilier. 
Det krever grunnleggende nød-
vendig infrastruktur som barne-
hager, skoler etc. Jeg ønsker mer 
engasjement og deltakelse, syn-
liggjøre bydelen og ha en god plan 
for å bo og jobbe her. Dette må vi 
gjøre sammen. Jeg tror ikke det-
te blir en vanlig jobb, men mer en 
livsstil, sier Eli Nessa.

Hva er din bakgrunn og 
yrkesvalg?
– Jeg har utdanning i media og 
kommunikasjon med erfaring 
bl.a. fra kulturhovedstadsåret, ra-
dio- og tv produksjon, har jobbet 
som boligkoordinator og i rekla-
mebransjen. Jeg avsluttet nylig 
studier i statsvitenskap med for-
dypning i bærekraftig utvikling 
og samfunnssikkerhet. I denne 
bydelen har jeg jobba på Oransje-
riet, Borgen og i Kvitsøygata.

Og utenom arbeidslivet?
– Jeg er styremedlem i Rogaland 
Kunstsenter, Attende og Agenda 
21 og styreleder i Pårørendesen-
teret. Jeg er medlem i Arbeider-
partiet og er bl.a. vara til bystyret 
i Stavanger. Jeg frasier meg gjen-
valg i Stavanger for å ha en nøy-
tral rolle som leder for Urban Sjø-
front, men vil fortsatt delta i fyl-
kestinget.

Hvorfor ville du ha akkurat 
denne stillingen?
– Jeg vil like å være i skjæringen 
mellom offentlig og privat, være 
et kontaktpunkt og gjøre en jobb 
som betyr å heve kvaliteten for 
folk.

Hva er dine viktigste erfaringer 
fra selve livet?
– Å bli foreldre. Å ha et barn med 
spesielle behov. At livet ikke er 
«beine veien». At man selv må 
finne retningen og meningen.

Jeg fikk brukt alle mine livser-
faringer i rollen som erfaringsfor-
midler hos Pårørendesenteret.

Det er kjekt å treffe folk! Det er 
kjekt å gjøre noe sammen, å være 
engasjert med noe meningsfullt, 
noe som betyr noe for andre.

Hva liker du best i bydelen?
– Det urbane preget i den gamle 
industribydelen som nå får ny næ-
ring med produksjon. Bakerier, 

ysteri, blomsterbutikk, kreative 
og digitale næringer, kunst, kul-
tur og næring med produksjon. 
Det er intet mindre enn supert!

Kombinasjonen av kultur, na-
tur, næring og at folk bor her. Nye 
produksjonsområder som spiller 
på de gamle historiske tradisjon-
ene. Det er dette som gjør bydelen 
så utrolig spennende!

De små skjulte rommene. Da 
jeg kom hjem til Stavanger etter 
15 år i Oslo, London og Italia slo 
det meg at særpreget her i Stavan-
ger, og på Storhaug mer enn an-
dre steder, er nærheten til sjøen på 
alle kanter.

Hvordan gjøre tilknytnings-
punktene til sjøen sterkere?
– Jeg tenker både på rekreasjon og 
mulig kollektivtransport på vann. 
Jeg ser bl.a. fram til et bedre sam-
arbeid med Kolumbus, sier Nessa.

Hvordan vil du gjøre deg kjent 
med innbyggernes ønsker for 
bydelens utvikling?
– Vi vil kanskje utvide eierstruk-
turen til også å trekke sameiene 
inn i styret. Flere aktive eiere øn-
sker dette. Kom gjerne med inn-
spill og invitasjoner til Urban Sjø-
front, oppfordrer Eli Nessa.

Navn: 
Eli Nessa
Fødested/år: 
Madla, 1974
Bosted: 
Lite rekkehus på  
Eiganes
Familie: 
Barn på 8 og 12 år,  
kjæreste
Livsmotto: 
Vilje til endring 
 

Stavanger Øst 
Ca 600 dekar stort tidligere industriområde i Storhaug bydel. 
Området ligger langs sjøen mot nord og øst. Mesteparten av 
fastlandsdelen av Storhaug bydel kaltes før Østre bydel.  
Deler av området, fra Badedammen til og med Lervig, ble også 
kalt Varmen.

Urban Sjøfront AS
Et byutvikingsselskap (ikke utbyggingsselskap)
Non-profit aksjeselskap for grunneierne/aktører i området
Finansiert av eiere og kommunen

Formål
Bidra positivt til utviklingen av Stavanger Øst, til beste for 
grunneiere, kommune og innbyggere i bydelen

Styret
19 grunneiere er representert i styret som består av: Magnus 
Meisal, styreleder, Fredrik Skadal, Roar Houen (for bydelen), 
Tone Grindland (Stavanger kommune), Linn Iren Oppedal, Brit 
Rugland og Helge Eggja. 

-Det jeg liker best på Storhaug er nærheten til sjøen på alle kanter. Hvordan kan vi gjøre tilknytningspunktene til sjøen sterkere? Jeg tenker både på rekreasjon og mulig kollektivtransport på vann. 
Og så hopper jeg gjerne i sjøen for en god sak, sier Eli Nessa og gjør akkurat det.
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Ny versjon????Begrenser brannstasjon båt- og badeliv?

Vil brannstasjon i Lervig 
begrense bading og bruk 
av båt? Finnes det en plan 
for opparbeidelse av par
kområdet? Hva er status?

Lokale politikere i Storhaug by-
delsutvalg stiller ofte spørsmål 
til kommunens administrasjon. 
Noen spørsmål gjentas i ulike va-
rianter gjennom flere år før politi-
kerne er tilfreds med svaret.

Spørsmålene om park og 
brannstasjon ble svart på i kom-
munalstyret for miljø og utbyg-
ging 15. mai og tas opp i Storhaug 
bydelsutvalgs møte 12. juni.

Vil lokalisering av brannstasjo-
nen i Lervig legge begrensnin-
ger på annen ferdsel i kanalen inn 

mot brannstasjonen, som for ek-
sempel bading og bruk av båt?

Spørsmålet fra Vera-Britt 
Sommer (Ap) har fått dette svaret: 
I arbeidet med forprosjektet, kom 
en frem til at kvaliteten på van
net vil være av en slik karakter 
at det ikke bør tilrettelegges for 
bading i området. Det er kun 
båter i tilknytning til brannsta
sjonen som skal være lokalisert 
i Lervigbukta og dermed blir det 
lite relevant å vurdere om dette vil 
gi begrensninger for annen bruk 
av båt. Småbåthavn er lokalisert 
på utsiden av bukta.

Hva er den økonomiske ram-
men for Lervigsparken, og finnes 
det en plan for opparbeidelse av 
parkområdet? Vil elementer fra 
vinnerutkastet av arkitektkonkur-
ransen bli realisert?

Spørsmålet fra Leif Kjetil 
Knudsen (Ap) har fått dette sva-
ret: Det er foreløpig ikke fastsatt 
noen økonomisk ramme for Ler-
viksparken. Det er utarbeidet et 
forprosjekt tilbake i 2014, men 
ikke detaljerte planer. Forprosjek-
tet ble kalkulert til å koste om-
kring kr 50 mill. Arkitektkonkur-
ransen som det refereres til, antas 
å gjelde den tilbake i 2005. Den 
omhandlet egentlig ikke parken, 
men bebyggelsen på dette områ-
det. Vinneren vant fordi de fore-
slo å bytte om arealer for park og 
bebyggelse, noe som resulterte 
i parkområdet her. Kommunal
styret for miljø og utbygging 
har bevilget kr 700.000 i 2018 
for å få prosjektet i gang igjen 
og det vil bli lagt frem en egen 
sak om dette. Voksne og barn nyter de fine dagene på den nye badestranda.

Sykkelservering av kaffe fra Beans on Wheels. Og mange sto og fisket fra dypvannskaien på Siriskjær – rett ved Vannkanten som nå har adresse Bryggerikaien.

Selve grunnlaget for utbyggingen i Øst, visjonen for Urban Sjøfront fra år 1999, viste gangbro, brei bukt med båtliv og stort grøntområde innerst. Vil brannstasjonen føre med seg hindringer for 
realisering av visjonen? Bildet er fra nåtid.

Fredag 8. juni var en fin varm sommerkveld. På  Øvre Blåsenborg koste beboerne seg i den nye Blåsenparken med den franske romantiske komedien Den fabelaktige Amélie fra Montmartre. 

Utekino i Blåsenparken på Øvre Blåsenborg

Yrende liv langs sjøen ved Tou Scene
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Har du forslag til nye gatenavn?
tatt nye gatenavn, vil endringene 
bli gjennomført, og berørte vil bli 
omadressert til nye gatenavn og 
eventuelt nye husnummer, hvis 
det er nødvendig. 

Nye adresser skal være på plass 
i god tid før kommunesammen-
slåingen, slik at endringene får tid 

til å gå seg til. I denne prosessen 
vil de tre kommunene ha kontakt 
med både AMK og Posten, samt 
informere via media slik at end-
ringene skaper minst mulig ulem-
pe for de som får nye adresser. 

Hentet fra nyestavanger

I forbindelse med 
kommune sammenslåingen 
mellom Finnøy, Rennesøy 
og Stavanger, er det ved
tatt at 19 gater må endre 
navn. I Storhaug bydel gjel
der dette Hellelandsveien, 
Hesbygata, Storhagen og 
Talgjegata. 

– Har du et forslag til nytt navn 
for én eller flere av gatene, så vil 
vi gjerne høre fra deg, sier Susan-
ne Kråkenes, rådgiver for by- og 
samfunnsplanlegging i Stavan-
ger kommune. Forslag sendes på 
e-post til gatenavn@stavanger.
kommune.no eller i vanlig post 
til Stavanger kommune, Postboks 
8001, 4068 Stavanger. Merk kon-
volutten «gatenavn». Fristen er 
15. juni. 

Kommunen skal påse at gate-
navnene er unike og ikke kan 
forveksles. En prosjektgruppe 
med fagfolk fra alle tre kommu-
nene har foreslått hvilke gatenavn 
som må endres. Veinavn knyttet 

til gamle steds- og bruksnavn be-
holdes i størst mulig grad. Vel-
etablerte veinavn, som mange har 
sterk tilknytning til, beholdes. 

Hellelandsveien/Hellandsveien: 
Hellelandsveien i Stavanger ble 
vedtatt i 1937. Flere av gatene på 
Storhaug har navn etter sokn og 
kommuner i Rogaland. Helleland 
i Dalane var egen kommune. Hel-
land er et stedsnavn og bruksnavn 
på Rennesøy. Det het Helgaland 
i mellomalderen, som betyr «det 
heilage landet». Det er naturlig at 
Rennesøy får beholde gatenavnet 
med tilknytning til lokalt steds-
navn. Veien på Rennesøy har flest 
adresser. 

Hesbyvegen/Hesbygata: Hesby-
vegen på Finnøy er hovedvei gjen-
nom tidligere Hesby skolekrets. 
Hesby er et gårdsnavn, navn på 
kirke og sokn - et kjent stedsnavn 
på Finnøy. Hesbygata på Storhaug 
er oppkalt etter Hesby på Finnøy, 
og det er derfor naturlig at Hesby-
vegen på Finnøy beholdes. Hes-
byvegen har langt flere adresser 
enn gata på Storhaug. 

Storhagen har navnet sitt etter et 
jordstykke i det omfattende hage-
bruket til Knud Sørnes. Store-
hagen på Hegraberg dekker en 
stor del av gården. I 2017 ble det 
fremmet privat forslag om å om-
navne Storhagen på Storhaug til 
Knud Sørnes’ vei. Gatenavnutval-
get vedtok å utsette avgjørelsen til 
samlesaken til Fellesnemnda. Et-
ter at Knud Sørnes’ vei forsvant 
på Storhaug, har det blitt fremmet 
flere forslag for å få en gate opp-
kalt etter Sørnes, blant annet av 
Storhaug historielag. 

Talgjevegen/Talgjegata: Hoved-
vei på øya Talgje. Talgjegata på 
Storhaug har «lånt» navnet av øya 
Talgje i Finnøy kommune. Finn-
øy har også flest adresser til den-
ne veien. 

Alle forslagene vil bli gjen-
nomgått av prosjektgruppen, med 
påfølgende høringsrunde og gjen-
nomgang av denne, før nye gate-
navn blir vedtatt av fellesnemnda 
(felles kommunestyre for de tre 
kommunen) til høsten. 

Etter at fellesnemnda har ved-

Privat barnehage i Storhagen høsten 2020?

bygget og etablert 450 barne-
hager.

Fortjenesten i private barne-
hager er mer enn tre ganger så 
høy som på Oslo Børs. Eiernes 
oppsamlede fortjeneste steg fra 
250 mill. kroner i 2007 til 4 milli-

arder kroner i 2016, skrev Aften-
posten 28. mai. Over 900 mill. kr 
er tatt ut fra Trygge Barnehager 
AS og investert i andre prosjekter, 
skrev Aftenposten 24. april i år.

Dag Mossige (Ap) foreslo un-
der behandlingen i kommunalsty-

ret for oppvekst at søknaden fra 
Trygge Barnehager avvises og at 
Stavanger kommune umiddelbart 
går i dialog med eier av tomten 
Storhagen med mål om å erverve 
denne for å bygge en ny kommu-
nal barnehage i Godalen. 

Dette vil være i tråd med by-
styrets flertallsvedtak og sikre an-
satte en trygg overgang dersom 
midlertidige barnehageplasser 
i andre bydeler må avvikles når 
nye barnehageplasser i Storhaug 
bydel etableres, mente Mossige. 

Mindretallet ville at 
kommunen skulle 
kjøpe tomten og bygge 
kommunal barnehage.

Flertallet i kommunalstyret for 
oppvekst (H, FrP, V, KrF og Sp) 
vedtok 23. mai dette om ny privat 
barnehage i Storhagen på Stor-
haug:

– Driftstilskudd innvilges med 
forbehold om endelig godkjenning 
og beregnes ut fra fastsetting av 
godkjent leke- og oppholdsareal. 

– Krav til uteareal må være i 
samsvar med vedtatt norm og iva-
reta krav til sikkerhet og tilgjen-
gelighet for daglig bruk.

– Driftstilskudd tildeles under 
forutsetning av oppstart av barne-
hagen fra og med nytt barnehage-
år i august 2020.

Trygge Barnehager AS søkte 
i desember 2017 om tilskudd til 
etablering av ny barnehage med 
6 avdelinger (om lag 90 plasser) i 
Storhagen FUS barnehage. Tom-
ten på 3,3 DA ligger i nær tilknyt-
ting til de to boligblokkene i bo-
rettslaget ved Storhagen. 

Beliggenheten er god, med nær 
tilgang til sjø, badeplass, ridegård 
og attraktive friluftsområder, 
skrives det i saken til kommunal-
styret.

Da barnehagebruksplan ble be-
handlet i oktober i fjor vedtok by-
styret at nye barnehager skal som 
hovedregel være kommunale eller 
ideelle private.

Trygge Barnehager eier FUS-
barnehagene og har siden 1987 

Trygge Barnehager AS søkte i desember 2017 om tilskudd til etablering av ny barnehage med 6 avdelinger (om lag 90 plasser) i Storhagen. Tomten på  
3,3 DA ligger i nær tilknytting til de to boligblokkene i borettslaget ved Storhagen. Illustrasjonen er hentet fra saken som ble behandlet i kommunalstyret for 
oppvekst.

Kanskje Storhagen endrer navn til Knud Sørnes’ vei?
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Lokale Storhaug-bøker
fra Piren Forlag

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

Et levd
rockeliv

Øyvind Ellingsen

Boken om Stavangers beste musikere selges her!

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

Privat barnehage i Storhagen høsten 2020?

SMS "VASK" TIL 2290 

BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE 
GULLVASK ELLER BEDRE 

TIL 1/2 PRIS
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GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE GULLVASK ELLER BEDRE 

SMS "VASK" TIL 2290 
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DETTE OG MAnGE FLERE 
TILBUD OG FORDELER VED 
GRATIS MELDEMSKAP 
hOS DIn LOKALE 
BILVASKSTASJOn 
PÅ STORhAUG

Shell/7-Eleven Blåsenborg - Pedersgt. 19 4013 Stavanger - Alltid åpent!

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

Kan også skaff e hundebein 

Åpningstider alle dager: 1019. Søndagsåpent!

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

Hudpleie  fra 450 kr – Voksing fra 100 kr
Massasje  fra 400 kr – Manikyr fra 250 kr
Vipper og bryn fra 170 kr – Spray tan fra 170 kr 

Body & Soul Therapies
15% rabatt for nye kunder

Pedersgata 32C - Stavanger - 405 78 016

beautyspamassasje.no

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

Hudpleie  fra 450 kr – Voksing fra 100 kr
Massasje  fra 400 kr – Manikyr fra 250 kr
Vipper og bryn fra 170 kr – Spray tan fra 170 kr 

Det ble foreslått at kostnader til 
tomt innarbeides ved neste bud-
sjettjustering. 

Forslaget fi kk bare stemmene 
til Ap og Rødt og falt.
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For 100 år siden ble Stavanger kommunale middelskole tatt i bruk, nå kjent som St. Svithun skole. Bygningen i granitt og mur ble tegnet av byarkitekt Johannes Thorvaldsen Westbye. 
Panoramabilde fra ca 1920 til 1930.  Espedals panoramabilder/Stavanger byarkiv.

Gymnastikkoppvisning på St. Svithun skole i september 1937. Fotograf Gard 
Paulsens arkiv/Stavanger byarkiv.

Klassebilde fra St. Svithun skole i mai 1937. Alle elevene har skrivesaker oppe. Elevene har små bærbare pulter/
tegnebrett. Fotograf Gard Paulsens arkiv/Stavanger byarkiv.

St. Svithun 100 år

Første milepæl i jubileumsårene 2018 og 2019 ble årets 17. mai tog hvor St Svithun skole gikk blant de første i 
barnetoget.  Markeringen ble mektig! Bildet viser skolens flaggborg i Kirkegårdsveien over Lagård gravlund.  
Foto: Bent Inge Ask.

Et gammelt skolebilde, en ny fane og flaggborg. Foto: Bent Inge Ask.

– Vi fikk ny fane til skolen 
i anledning jubileet, og 
denne valgte vi å ha først 
i toget, rett etter en plakat 
med et gammelt bilde som 
sa at St. Svithun er 100 år. 

Deretter fulgte flaggborgen bå-
ret av jenter, før den gamle fanen 
kom etterfulgt av ny flaggborg 
med skolens gamle flagg. Til dette 

var det guttene som hadde ansva-
ret. Tanken med denne inndelin-
gen var å vise litt av hvordan det 
var før, i forhold til skille mellom 
kjønn. Etter guttene kom klas-
sene, trinnvis, i blanding, som et 
symbol på hvordan det er på sko-
len anno 2018, forklarer Vibeke 
Vikse. 

– Som rektor er jeg både stolt, 
og ydmyk, både over alle de som 
deltok i toget, men og når det gjel-

der engasjementet som ble vist 
gjennom ruten, med glade og syn-
gende elever.

 Skolen kommer til å ha marke-
ring av jubileet kommende skole-
år, men dette er fortsatt i planleg-
gingsfasen.

 Pr. mai 2018 har vi 325 elever, 
men dette tallet vil øke fra høsten 
2018. Vi har elever fra 21 nasjona-
liteter og er totalt 36 ansatte, sier 
Vikse.



29900

PR. KG

SOMMERLAM GRILLRIBBE, KOTELETTER OG SPARERIBS
SOMMERLAM, Gilde, 299,00,  239,00 og 169,00 pr. kg

99
00

PR. KG

INDREFILET AV SVIN 2-PK
Gilde, 99,00 pr. kg

20
00

+PANT

GRANS TAFFEL
Grans, 1,5 l, 3,34 pr. l

Gjelder i Rogaland og Etne i Hordaland til og med 17.06.2018 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

23900

16900

SIDDISDAGENE
14. - 16. JUNI

Torsdag åpent 
til 22.00

Lørdag er
det market 
på Torget!

 /stavangersentrum                      #stavangersentrum               stavangersentrum.no

St. Svithun 100 år
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Vakre Lindøy – verdt mange besøk!

Eit kollektivt båtliv!
Bysykkel og bilkollektiv er 
vel etablert  kvifor ikkje 
båtkollektiv?

Er du ein av dei mange som kun-
ne tenkt seg lettvint tilgang til båt 
utan alt det kompliserte med å stå 
i kø for båtplass og venta i spen-
ning på tildeling for deretter å be-
tala mange tusen i året for båt-
plassen, og i tillegg bruka tid og 
pengar til dugnad og båtpuss?

Gode krefter på Storhaug tek 
initiativ  til byens (og kanskje lan-
dets) første båtkollektiv - båtlivets 
gleder utan båtlivets bekymringar 
og arbeid.

Båtkollektivet, organisert som eit 
samvirke, tilbyd:
 – bruk av båt på time- eller 
dagbasis

 – enkel og sikker båt for opp til 
fem personar; primærframdrift 
er årer og segl (men mulighet 
for enkel motor)

 – bestilling og betaling for 
båtbruk på internett

 – henting og levering av båt i 
Emmausbukta eller Hillevåg 
båtforening

ORGANISERING
Båtdelingsordninga vil bli organi-
sert  i form av eit samvirke (som 
er vanleg for mange bilkollektiv). 
I eit samvirke (SA) er det med-

Lindøy har blitt oppgradert i 
mange år. Johnny Emanuel-
sen vil gjerne fortelle om hva 
som har skjedd.

– Mange har bidratt! Lindøy er 
virkelig blitt et ennå finare eldo-
rado for aktivitet egnet til mas-
se besøk. Det er god forbindelse 
hit med hurtigbåten som går ca 
en gang i timen fra baksiden av 
Magasin Blå, reklamerer Johnny 
Emanuelsen som er vaktmester 
og altmuligmann på Lindøy.

– Vi har fått ny badeplass med 
badetrapp, den er veldig fine! Så 
har det kommet nye gjerder rundt 
villsauene. Ellers ville de hoppet 
ut og spist opp alle de nye plan-
tene. Vi har en populær trampo-
line, et klatreeldorado, stupebrett 
og ny kjekke racerbåt. Vi får sykt 
ofte besøk av barnehager, barne-
skoler, SFO og pensjonister. Og 

de aller fleste er veldig flinke til 
å rydde opp etter seg. Me lige det! 
Så vil eg gjerne oppfordre adle te 
å lukke grindene itte seg så ikkje 
sauene stikke av!

Populært blant båtfolket
– Vi overtok ansvaret for frilufts-
livsområdet Lindøy i 1996 og har 
siden det prøvd å tilrettelegge og 
drifte området med fokus på det 
enkle friluftslivet, sier Hans Olav 
Sandvoll fra Ryfylke friluftsråd.  
-Siden da er det etablert brygger, 
gapahuk, klatrejungel, teltemar-
ker, toalett, miljøstasjon og fik-
set/oppgradert turveier og gjer-
der. I tillegg har vi ryddet enorme 
mengder søppel og fjernet mye 
skog/vegetasjon for at Lindøy 
skulle bli mer tilgjengelig.

Etter mer enn 20 års innsats er 
Lindøy nå blitt det mest populære 
båtutfartsområdet i Ryfylke, sier 
Sandvold.

– Bildene viser Brodd spaserklubb med til sammen 330 års fotballerfaring. De va nylig på tur te Lindøy, men glømte 
visst å ta med badetøy, sier vaktmester og altmuligmann på Lindøy, Johnny Emanuelsen. 

lemmene som bestemmer, ikkje 
investorar.

Medlemmene i båtdelingssam-
virket betaler ein andel, ei årleg 
medlemsavgift, og i tillegg ein 
leigesum per time eller dag for 
bruk av båt.

Samvirket eig båtar og utstyr, 
og sørger for registrering i små-
båtregisteret, forsikring osv.

Medlemmer får tilgang til 
naust med båt og utstyr.

Samvirket etablerer og driv ein 
nettstad for tinging av båt: www.
delbåt.no.

BÅTAR, UTSTYR, NAUST
Samvirket kjøper og eig båtar og 
utstyr; opne båtar, kan hende med 
ei kalesje, der framdrifta er årer, 
segl eller ein elektrisk påhengs-
motor. Base for båtane er eit naust 
i Emmausbukta på Storhaug, med 
tilgang frå tursti til fots eller med 
sykkel. Det kan også vera aktuelt 
med landplass i Hillevåg båtfore-
ning for sjøsetjing med tralle på 
båtrampe. Her er det god (og gra-
tis) parkering for bil.

Både frå Emmaus-naustet og 
Hillevåg båtforening er det ein 

kort rotur til skjergarden utanfor 
Stavanger -  til Store Marøya om 
lag 20 minuttar, og til Lindøy på 
under ein time. Stavanger kom-
mune eig naustet, men samvirket 
disponerer det. 

Interessert?
Kontakt Erik Klepsvik
erik@klepsvik.info
982 13 705

Naustet i Emmausbukta på Storhaug.
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Sommer 2018 
 

Bli med ut til Lindøy, med bading, lek, og 
mye moro! Friluftsskolen er et ferietilbud 
til barn i alderen 10-13 år.  

Tur, lek, venner, kart og kompass, matlaging 
ute og ferieminner er bare noen av 
aktivitetene i Friluftsskolen. 

I 2018 blir det to uker med Friluftsskole på 
Lindøy. Uke 26 og uke 32.  

Når: 

Tirsdag 26.juni til torsdag 28.juni. og 

Tirsdag 7.august til torsdag 9.august.  

 

Oppmøte hver dag kl. 10.00 ved Kolumbus sitt kundesenter (båten går kl.10.15) 

Vi avslutter hver dag kl. 16.00 samme sted. (båten går kl. 15.35   fra Lindøy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påmelding:   

https://www.deltager.no/lindoy2018_26 
https://www.deltager.no/lindoy2018_32 

Pris: 600 kr. 

Mer info på http://jarenfri.no/no/friluftsskole

 

Sommerbonanza 
er et splitter nytt sommertilbud for ungdommer i al
deren 1317 (må ha fylt 13 år i løpet av 2018) i bydelene 
Hundvåg, Storhaug, Hinna og Hillevåg. 

Lindøy ligger øst for Vassøy og vest for Hellesøy, ca 
en kilometer nordøst for sentrum og er en del av 
Storhaug bydel. Det er dyr på beite hele året, husk 
båndtvang. Småkupert og skogbevokst og med 
svabergkyst ut mot Høgsfjorden. Spesial skole på 
midtre del av øya. Mye brukt båtutfartsområde 
med gode havnemuligheter. Kulturlandskap med 
stor variasjon og mangfold. Ulike varmekjære 
trearter som eik og lind. Turveianlegg 3 800 m, 
Tilrettelagt med handikaptoalett, gjestebrygge 160 
meter med plass til 15 båter, 3 grillanlegg i betong, 
kildesorteringsanlegg, naturlekeplass, gårdsbruk med 
villsauer, område informasjon. Portal og avgrensning 
av gressplen for leirplass og aktivitet. Bra for store 
grupper/ skoleklasser.

Ryfylke friluftsråd

Etter mer enn 20 år på Lindøy er den blitt det mest populære 
båtutfartsområdet i Ryfylke. I tillegg er det jo mulig å nå Lindøy med 
kollektivtransport.
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Trehus bevares. Identitet reddes. Hva skjer videre?

Gateparti i Stavanger fotografert mellom 1906 og 1913. Til venstre bedehus hvor det er malt på veggen: Bedehuset. Stavanger Indremissions-forening. I bakgrunnen Sankt Petri kirke eller 
Petrikirken. Georg Kjellerød (1883-1913) ble født i Råde og virket som fotograf fra ca. 1905 -13. Han etablerte Norsk Kunstforlag med adresse i Oslo, og ga ut flere serier med postkort med motiver 
fra de fleste fylker. 1139 glassplatenegativer er digitalisert og tilgjengeliggjort på DigitaltMuseum i samarbeid med Østfold fylkes billedarkiv. Foto: Kjellerød, Georg.

Trehus bevares
– Vi er svært fornøyde med at vi 
sammen med V, SV og SP har klart 
å sikre at så mange trehus bevares, 
sier Kari Nessa Nordtun (Ap).

Et uvanlig samarbeid blant politikere i 
Kommunalutvalget 24. april sikret fler-
tall for bevaring av trehus nær og langs 
Berge landsgata. Saken som var til behand-
ling gjaldt gjenstående innsigelser til sen-
trumsplanen. 

Christine Sagen Helgø (H) fratrådte som 
inhabil og Bjarne Kvadsheim (Sp) overtok 

hennes plass. På initiativ fra Nessa Nord-
tun ble det dermed sikret et knappest mulig 
flertall (Ap, V, SV, SP) for å gå i forhand-
ling med Riksantikvaren om å verne ca 25 
trehus som i sentrumsplanen var foreslått 
revet. Riving av hele kvartaler blir nå unn-
gått.

Både fylkesrådmann og riksantikvar 
har markert sterk motstand mot riving av 
både vernede og verneverdig bebyggelse av 
nasjonal interesse. Sentrumsplanen foreslo 
opprinnelig å erstatte disse med nybygg 
med høyder som skulle gå betraktelig ut-
over den historiske bygningshøyden.

Arkitektkonkurranse
– 25 har meldt sin interesse for 
arkitektkonkurransen for Nytorget, 
sier prosjektutvikler Fieke Verschu
eren fra Stavanger Utvikling. 

I slutten av april ble det utlyst en begren-
set plan- og designkonkurranse for Nytor-
get. Nå skal det velges 3 team som skal gå 
i gang med selve konkurransen i august. 
Vinneren offentliggjøres i januar 2019. 

På Stavanger Utviklings hjemmeside kan 
vi lese at:
Vi ser frem til forslag som viser hvordan 
vi kan bevare kvaliteten og identiteten som 
særpreger Nytorget, og samtidig utvikle 
dette til å bli et enda bedre sted å være og 
å møtes, drive forretning, marked, kafe, 
spise sted, galleri, ungdomshus og kanskje 
noe helt annet. 

Nytorget er et av Stavangers sentrale 
torg. Stavanger kommune ønsker å for-
bedre områdets kvaliteter, styrke Nytor-
get og tilrettelegge for en helhetlig utvik-
ling. Nytorget skal igjen bli et attraktivt og 
 levende torg for byens befolkning.

Stavanger utvikling har satt i gang 
midlertidige prosjekter for oppgradering 

av deler av Nytorget og rehabilitering av 
romm ene i jugendmuren. Juni 2017 blir 
første fase av den temporære Nyparken tatt 
i bruk. Andre fase vil bli ferdig før sommer 
2018. Stavanger utvikling gjør dette for å 
gjøre Nytorget mer attraktivt mens vi ven-
ter på videre utvikling.

Denne supre gjengen 
organiserte og 
gjennomførte ny dugnad 
i Nyparken lørdag 9. 
juni, De sender takk til 
naboer og andre som 
var innom og deltok. 
Snart kommer det også 
lekehytter.  
Mer bruk vil gi større 
trygghet og bidra til at 
uønsket aktivitet ikke 
lenger finner sted.
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Trehus bevares. Identitet reddes. Hva skjer videre?

Trehusrekka på venstre side i dette bildet er nærmest identisk med husene i det hundre år gamle bildet på forrige side. Bergelandsgata (fra 1861) var kjent for alle bedehusene. Brødregata 7  
(helt til venstre i bildet) ble innviet i 1909. Nå holder Advokatfirma Bull Årstad DA og Huseiernes Landsforbund til i huset. Neste hus mot høyre huser Pranee Thai Marked og så kommer huset som 
rommer den grønne frisørsalongen Placebo. Spenningen framover blir hvordan nye og gamle bygg på høyre siden av gaten skal tilpasses de bevaringsverdige  fullt brukbare gamle trehus.

Placebo – Grønn Salong
– Placebo eies og drives av de 
tre frisørene Merete Pedersen, 
Hilde Erland og meg selv, sier 
Vanessa Bollestad. – Vi star-
tet opp i  august 2015 og har ar-
beidet målrettet for å bli Grønn 
Salong sertifisert slik at vi hol-
der oss helt borte fra kjemikali-
er som er skadelige for kunden, 
miljøet og oss selv. Vi mener det 
er svært viktig å være bevisst på 
hvilke kjemikalier man utset-
ter kroppen sin for og hva man 
skyller ned i avløpet og ut i natu-
ren. Placebo ble sertifisert som 
Grønn Salong i mars 2017 og 
samarbeider med sertifiserings-
organet slik at sertifiseringen 
opp dateres, opprettholdes og 
fornyes årlig. Dette er vi ganske 
stolte av, sier Vanessa. 

– Vi på Placebo ser på oss 
selv som en liten familie og tror 
at det er noe som kundene våre 
også kan merke og kjenne på. 
Til tross for at vi er ganske så 
ulike, har vi et veldig bra samar-
beid som gjør at vi har den dei-
ligste arbeidsplassen å gå til. Fargerikt utenfor salongen til Placebo i Bergelandsgata 3.

Pranee Thai Marked

Pranee Thai 
Marked i 
begynnelsen av 
Bergelandsgata 
har adresse 
Brødregata 8. 
– Jeg har vært 
her i 7 år og 
trives godt, sier 
Pranee Endresen 
som også bor på 
Storhaug.



Side 14 STORHAUG BYDELSAVIS Nr. 3 – Juni/Juli 2018

     

Har du grønne fingre men ingen hage? Er du flink til å stelle planter og dyrke                               
grønnsaker, interessert i hagedesign, glad i sunn og god mat eller opptatt av                               

ernæring. Brenner du for økologi og permakultur, bærekraft og gjenvinning,                                                                 
kompostering eller andre hagerelaterte emner? 

Stopp opp og les videre! Kort fortalt …                                                                                                               

Bergeland Bydelssenter er i ferd med å gjennomgå en rekke                       
forandringer når det gjelder aktivitetstilbudet vi har her på huset. Vi har akkurat ansatt                  

Eldbjørg Bonner Hay som ansvarlig for hagen. Første ledd i denne nysatsingen er å                               
anlegge en bydelshage på tunet vårt. Hagen er allerede velholdt, lun, solrik og vakker, men vi ser 

likevel et stort uutnyttet potensiale og uendelig mange muligheter til å gjøre mye mer:               
En rik og frodig kjøkkenhage som bugner av blomster, urter, grønnsaker og andre nyttevekster, 

kan legge et grunnlag for både læring, næring og hyggelige sosiale sammenkomster.                                                    
Vi ønsker vi å komme i kontakt med alle slags hageentusiaster.                                                                              
Har du lyst å være med å utvikle og etablere hagen vår, har du noen gode ideer                                  

eller er du nysgjerrig og vil vite mer, ikke nøl med å ta kontakt fordi vi vil gjerne                                             
høre fra deg! Tlf.94822653/51914340                                                                                                                                                         

Bydelssenteret er åpent man-torsdag fra 9-14.                                                                                       
I sommerferien (uke 27,28,29) vil det være åpent: onsdag - søndag fra kl.18 -  

Velkommen til Jelsa gt.2 

 

Hagen 

Vil ha bugnende 
brukshage
– Se på denne hagen, sier Eldbjørg BonnerHay entusi
astisk mens hun forteller om store planer for Bergeland 
bydelssenter og hagen. – Her har vi virkelig et uutnyttet 
potensiale og det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil etable
re en frodig og bugnende kjøkkenhage full av stauder, 
grønsaker, urter og andre nyttevekster i en skjønn sam
planting, som et grunnlag for utvidelse av aktivitetstilbu
dene vi har her på huset.

– I dag drives Bergeland som et 
senter for seniorer med aktivite-
ter som bridge, boccia og bingo. 
Vi har åpent mandag til torsdag 
på dagtid, men vi har tenkt på å 
utvide åpningstidene til freda-
ger, ettermiddager og helger slik 
at mange flere har anledning til å 
benytte seg av bydelssenteret. Vi 
er organisert under kommunens 
avdeling for hjemmebaserte tje-
nester, sier senterleder Gunn Lis-
bet Gaarden.

– Vi har en kafé og treningstil-
bud med svømming, yoga og pila-
tes. I tillegg til kurs i glassfusing, 
kunstmaling og treskjæring, har 

vi en aktiv snekker- og håndar-
beidsgruppe og kulturelle aktivi-
teter som litteraturgruppe, kon-
serter, teaterbesøk, sosiale sam-
menkomster m.m.

Ønsker andre aktiviteter
Vi ser imidlertid at dagens nye se-
niorer ønsker seg en del andre ak-
tiviteter enn de vi tradisjonelt har 
tilbudt. Vi ser et stort og uutnyt-
tet potensiale i våre flotte lokaler 
og ikke minst den vakre hagen. Vi 
har kapasitet til å ta imot langt fle-
re og ønsker å åpne opp senteret 
for et større mangfold.

Vi er overbevist om at en nabo-

lagshage vil være et nytt og kjær-
kommet tilskudd i en bydel hvor 
mange ikke har hager selv. Da en 

av våre ansatte snart skal gå av 
med pensjon fikk vi en mulighet 
til å ansette en ny medarbeider: 
Eldbjørg Bonner-Hay. Hun skal 
ha hovedansvar for å tilrettelegge 
og organisere aktiviteter knyttet 
til hagen, sier Gunn Lisbet.

Brukshage som fungerer
– Vi skal skape en brukshage som 
skal fungere som en møteplass for 
beboere i bydelen, sier Eldbjørg. 
-Drømmen er å etablere et hage-
team med ekte hageentusiaster! 
Her spiller det ingen rolle om du 
er gammel eller ung, hvilken bak-
grunn du har eller hvor du kom-
mer fra. Man kan bidra etter lyst, 
tid og evne. Vi oppfordrer der-
for alle som lyst til å være med 
på vårt hageeventyr til å ta turen 
innom og dele gode råd, tanker og 
idéer.

– Alt ligger godt til rette, så nå 
setter vi i gang, sier Eldbjørg. - 
Frø er på vei opp av jorden, været 
har vel aldri vært bedre, vi har tatt 
kontakt med beboerforeninger i 
nærheten.

Eget verksted
– Vi har til og med et eget verk-
sted og en hyggelig gjeng med 
snekkere og treskjærere i den 
gamle låven som kan forsyne oss 
med alt i fra espalierer, blomster-
kasser og andre ting vi måtte tren-
ge, sier Gunn Lisbet.

– Med et relativt lite budsjett 
må man være kreativ og heldigvis 
mangler det ikke på generøse na-
boer. Storhaug rideklubb vil for-
syne oss med så mye hestemøkk 
vi måtte ønske. Ettersom vi ikke 
produserer så mye matavfall på 
huset har Joker-butikken gitt oss 
masse mat som de ellers ville kas-
tet til komposten. Denne typen 
bærekraft ønsker vi å etterstrebe i 
alle ledd fordi det er en vinn-vinn 
situasjon for begge parter og ikke 
minst for miljøet, forklarer Gunn 
Lisbet.

Åpner opp for nye aktiviteter
– Planen vår er at vi gjennom se-
songen skal vi ta for oss alt det 
praktiske omkring kompostering 
og jordforbedring, hagens design 
og hvordan få mest ut av hagen, 
samplanting, hvordan man dyrker 
på friland, i kasser, potter og på 
vegger. Annen bruk av hagen åp-
ner også opp for en rekke nye ak-
tiviteter på bydelssenteret som for 
eksempel hagelunsjer og midda-
ger laget av råvarer fra egen hage, 
sier Gunn Lisbet.

– Når det gjelder utformingen 
av hagen er det verdt å merke seg 
at dette opprinnelig var en gam-
mel prestegård. Hagen bør derfor 
stå i stil med de gamle bygninge-
ne som omkranser den. Vi vil der-
for besøke byens mange hagekon-
septer som andelsbruk, Den Bo-
taniske Hagen, parsell- og kolo-
nihager for å hente inspirasjon og 
lære hvordan andre arbeider med 
hagene sine. Tenk så spennende 
det kan bli å se hva som kan skje 
når forskjellige mennesker med 
hver sin unike kompetanse kom-
mer sammen og skaper noe nytt, 
sier Eldbjørg.

– På sikt skal vi ha både en frø-
bank og et hagebibliotek. Hagen 
kan også benyttes som et «klas-
serom» tilrettelagt for forskjellige 
aldersgrupper og formål, gjerne 
i samarbeid med eksterne aktø-
rer. Det bare fantasien som setter 
grenser for hva den kan brukes til!

– Vi vil oppfordrer folk til å 
følge oss på facebook og insta-
gram, og ikke minst kjenne seg 
hjertelig velkommen innom for 
en kopp kaffe. Vi setter umåtelig 
stor pris på alle spørsmål, tips, råd 
og erfaringer som folk vil dele. I 
sommerferien (uke 27, 28 og 29) 
stenger bydelssenteret sine van-
lige aktivitetstilbud, men vi kan 
ikke la sommersesongen gå fra 
oss i hagen. Derfor vil Eldbjørg 
være å finne i hagen onsdag-søn-
dag fra kl. 18-21 i disse sommeru-
kene, sier Gunn Lisbet.

– Drømmen er å etablere et hageteam med ekte hageentusiaster! Her spiller det ingen rolle om du
er gammel eller ung, hvilken bakgrunn du har eller hvor du kommer fra. Man kan bidra etter lyst,
tid og evne. Vi oppfordrer derfor alle som lyst til å være med på vårt hageeventyr til å ta turen
innom og dele gode råd, tanker og idéer, sier Eldbjørg Bonner-Hay. 
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El. Anlegg Rehabilitering
Boliger Nybygg
Næringsbygg Service
Alarm Forhåndspris/Anbud 
Besøk vår lampebuti kk - godt ti lbud
Tlf. 51 89 31 10 - Vaktt lf. 930 14 641- epost: r-rune@frisurf.no

Pedersgt. 2

GRILSTAD OG STRANDA
Stort utvalg. Fra 40 g
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FJORDLAND FERDIGRETTER
Stort utvalg. Fra 250 g

-25%
FREIA STORE PLATER
Stort utvalg. Fra 190 g

-30%

1090 -25%

Frisør på 
Lervig 
sykehjem

Jorunn Karin Storebø utvider sin 
Kleopatra Hårdesign til også å 
være i en fl ott nyinnredet frisør-
salong på Lervig sykehjem i juni. 
– Jeg har lang erfaring som frisør 
og gir pensjonistpriser på all be-
handling, sier Jorunn.
– Inngangen  er på oppsiden av 
sykehjemnet, midt i bakken ved 
dagsenteret.
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God bistand forutsetter langsiktighet 
- Støtten fra lokalsamfunnet på Storhaug har vært med på å sikre drift av skole i Antsirabe på 
Madagaskar i mer enn 20 år

Støtten fra lokale barne
hager, Nylund skole, 
Varden menighet, Rotary 
og private givere har vært 
med på sikre drift av Sen
nepsfrøskolen i mer enn 20 
år, sier rektor Noro. 

Ragnar Mikal Fiskaa

Skolen som ble startet av nåvæ-
rende rektor Noro sammen med 
norske medhjelpere i 1995 er en 
skole for de de mest vanskelig-
stilte barna i Antsirabe på Ma-
dagaskar, Stavangers vennskaps-
by. «Det er vår skole», sier rektor 
Noro når hun presenterer dagens 
skole for støttespillerne fra Sta-
vanger og andre deler av landet. 

Da Karianne Skjæveland var 
elev på Nylund i 1996, send-

te klassen hennes sparepenger 
og T-skjorter til de små elevene 
på den nyoppretta Sennepsfrø-
skolen. Karianne fortalte om sitt 
møte med fattigdommen i stor-
byen, hvor hun hadde bodd en tid 
sammen med sine foreldre. Den 
gang var de bare 50 små elever, 
hentet inn fra ”GATENE”. Nå er 
de mer enn 550 elever. De kom-
mer fremdeles fra fattige kår og 
derfor er en av skolens viktigste 
oppgaver å vise dem omsorg ma-
terielt. Barna får et næringsrikt 
måltid på skolen hver dag. Og det 
er 20 motiverte lærere som daglig 
tar imot dem og viser omsorg og 
kjærlighet for barna på skolen vår. 
Uten disse flotte lærerne hadde 
mange av barna hatt en mye van-
skeligere oppvekst. 

Årets flotte resultat av Nylund-
elevenes adventskalender skaffet 
gjødsel og såkorn til ”skoleha-
gen” som er på 100 mål jord. Si-
den 1998 har Nylund skole støttet 
arbeidet på mange vis med sko-
lemateriell, med utbygging av et 
klasserom, med brolegging av en 
sølete skolegård og av gårdsrom-
met hvor barna i dag får sitt dag-
lige måltid. Nylund har de senere 
år også bidratt til bl.a. et vanntårn 

ute på skolens jordbruksstykke 
der det dyrkes mat som serveres 
til skolemåltidene og produkter 
som kaffe og soyabønner som sel-
ges for å skaffe inntekter til sko-
lens drift. 

Karianne har fremdeles et 
varmt hjerte for Madagaskar og 
hun startet for et par år siden det 
halvkommersielle selskapet Ki-

longa som ved hjelp av arbeidslø-
se syersker med faglig bakgrunn 
produserer og selger norske buna-
der. Kilongas formål er å gi arbeid 
og god lønn til lokale kvinner og 
la deler av overskuddet gå til drif-
ten av skolen. 

Vil dere lese mer om skolen kan 
dere gå inn på Facebook siden: 
www.facebook.com/voantsinapy

Sennepsfrøskolens framtidige rektor Faniry på Nylund for å informere og 
takke for støtten

Her står initiativtakerne, støttespillere og lederne av dagens og framtidas 
Sennepsfrøskole i Varden kirke 3. mai 2018. Fra venstre ser vi Eva Nielssen, 
Karianne Skjæveland (driver Kilonga), Sigrun Skjæveland, Faniry (skolens 
neste rektor), Noro (dagens rektor), Samy (leder jordbruksarbeidet) og Per 
Skjæveland.

Omsorgsboliger rives for å gi plass til demenslandsby
Som dere sikkert har lest i Stavan-
ger Aftenblad (14. januar 2016), 
ble det foreslått av levekårssjef 
Kåre Reiten at Ramsvigtunet eg-
ner seg til å kunne bygges om til 
en demenslandsby. Med andre ord 
så må alle omsorgsboligene og de-
ler av selve bygget rives.

Det er 28 omsorgsboliger og 
de som bor der har fått beskjed 
fra kommunen at alle må være ute 
innen sommeren 2019.

Det var litt skriverier om dette 
i etterkant og så ikke noe mer. Jeg 
har vært i kontakt med Stavanger 
Aftenblad opptil 3-4 ganger dette 
året og de har lovet meg å se på 
saken. Jeg har blitt overført fra 
den ene til den andre, men ingen 
tar kontakt med meg. Det syns jeg 
er ikke rettferdig. Når de først har 
begynt å skrive om forandringen 
på Ramsvigtunet som kommunen 
legger fram, så tar de ikke hensyn 
til at jeg vil at de skal skrive vi-
dere om hvordan saken har utvi-
klet seg der. De stikker hodet ned 
i sanden. Jeg er veldig skuffet av 
avisen. Det ser for meg ut til at de 
ikke vil ta denne sak videre, så al-
le kan få følge den opp og se hva 
som skjer...  

Den 6. desember 2017 ble de 
som bruker dagsenteret og syke-
hjemmet innkalt til et oriente-
ringsmøte vedrørende prosjekt 
om demenslandsbyen. 

Mange av de som er brukere 
av dagsenteret bor rundt om i dis-

triktet og nå vil de miste plassen 
sin her.

Etter dette møtet ble det veldig 
kaotisk. Hva med de som bodde i 
omsorgsboligene? De var ikke in-
vitert.

Det ble satt opp et møte for de 
som bor i omsorgsboligene 9. ja-
nuar. Vi spurte bl.a. om det ikke 
var en mulighet å bygge på det ek-
sisterende bygget, men fikk ikke 
forståelse for at det kunne gjøres.

I etterkant av disse møtene så 
er det stor frustrasjon blant bebo-
erne. Kor ska me bo nå? Blir me 
flytta te plasser kor me vi ikkje 
kjenne någen? Skal kommunen ha 
lov til å gjøre dette med oss? Me 
som har så kjekt samarbeid her. 

Noen får ikke sove og noen 
spiser ikke osv. Mange er sinte. 
Husk at dette er eldre og uføre og 
trengende personer.

 Arbeidsmiljøloven handler om 
helse-miljø-sikkerhet. Hva med 
om sorg, forståelse og en verdig 
eldreomsorg? Høyre sier: Leve 
hele livet…

Så har vi lest at Pensjonist-
partiet og Dementforeningen har 
vært imot dette forslaget. 

31. oktober 2017 kunne vi lese i 
Stavanger Aftenblad at utbyggin-
gen vil koste ca 53- 68 millioner 
kroner, men det skal ikke stå på 
pengene. Vi bygger om et gam-
melt sykehjem og Staten tar halve 
regningen.

Det er trist for de som blir de-

mente, men når du er dement, tar 
du ikke inn ny informasjon, du le-
ver i fortiden.

Jeg er søster til Fritz Wilhelm-
sen som bor i en av omsorgsboli-
gene. Jeg synes vi må få hjelp for 
ham og alle de andre, få forståel-
se fra Storhaug bydel. Vår familie 
har bodd på Midjord fra 1946 og 
Fritz har bodd på Ramsviktunet i 
15 år. At Fritz i nærmeste framtid 
eventuelt må flytte til et bofelles-
skap er forståelig, men fra kom-
munen får de nå beskjed om at det 
må bli før neste sommer. Det er en 
stor belastning for oss pårørende 
og ikke minst for ham sjøl.

Kommunen startet for vel 2 
uker siden med å besøke de som 
blir berørt av dette. Der skal de et-
ter samtalen finne ut hvor de kan 
bli flyttet til. 

Kunne ikke kommunene i dis-
trikter slå seg sammen å bygge et 
felles sykehjem for de demente? 
Til slutt: Vi føler at kommunen 
trør rett over de som dette gjelder. 
NRK lokal TV har også vist det-
te under en demonstrasjon fra de 
som bor her og 
det skjedde uten-
for Ågesentunet 
i Hillevåg.

Det siste som 
gjerne vil bli 
bygd er et Folke-
bad. Pris 1 milli-
ard kroner.

Ragnhild Marie Andreassen

Kommunalstyret for levekår vedtok i oktober i fjor å starte prosjek-
tering av demenslandsby på området der Ramsvigtunet sykehjem, 
bofellesskap og omsorgsboliger (trygghetsboliger) ligger i dag, med 
mål om en samlet kapasitet på 90 – 97 beboerplasser og 15 dagakti-
vitetsplasser. For å få dette til må deler av bygningsmassen bygges 
om, noen bygninger må rives for å gi plass til nye bygg, og utearea-
lene må videreutvikles. Alt innenfor dagens tomteareal.

De som bor i sykehjemmet og bofellesskapet vil få tilbud om å 
flytte tilbake til Ramsvigtunet når demenslansbyen står ferdig. Sy-
kehjemsbeboere som ikke ønsker å flytte tilbake vil få tilbud om 
plass i et annet sykehjem i kommunen. De som bor i bofellesskapet 
får tilbud om plass i annet bofellesskap eller sykehjem avhengig av 
helsetilstand. Beboerne i trygghetsboligene vil kunne få tilbud om 
omsorgsbolig eller ordinær kommunal utleiebolig.

(Fra mulighetsstudie for etablering av demenslandsby på 
Ramsvigtunet oktober 2017.)

Vil en demenslandsby legge begrensninger på bruk 
av uteområdene?



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

Over 100 solgte leiligheter,mange flotte igjen!
Ønsker du å se leiligehtene våre, ta kontakt med prosjektselger for en hyggelig boligprat.

Kontakt prosjektselger:
Tone Ulvik Johnsen, tlf. 992 58 240/ tone.ulvik.johnsen@obos.no
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Vassøy Idrettslag
Vassøy idrettslag ble stiftet 1. november 1973. Fotball
banen og bua som vi kjenner den i dag ble bygget på 
dugnad av øyas befolkning i 1981. 

Bua har siden den gang hatt noen 
oppgraderinger men banen står 
som den ble bygget da. Fotballen 
har siden den gang stått sterkt på 
Vassøy og vi har flere lag i de la-
veste aldersklassene. Fotballkam-
per gir liv til øya og er en sosial 
møteplass for liten og stor. Her 
møtes vi for å se spennende fot-
ballkamper og for å kjøpe saftige 
kanelsnurrer eller lapper og vafler 
med syltetøy fra bua.  

Det som dessverre skjer når 
ungene blir eldre er at de reiser 
inn til byen for å spille på andre 
lag. Vassøy IL mister derfor he-
le rekrutteringen til lag i byen og 
lag ene blir oppløst. På en øy med 
små alderskull er dette lite hen-
siktsmessig da vi ønsker å ha flest 
mulig aktiviteter tilknyttet øya.

Leder for fotballen, Jan Erling 
Østerhus forteller:
Den største utfordringen idretts-
laget har er treningsforholdene til 
barna. Vi har en dårlig grusbane 
som ikke holder mål som trenings- 
og kamparena for barn i dag. Alle 
andre idrettslag i kommunen har 
en eller flere kunstgressbaner til-
gjengelig og kommunen har der-
for sluttet å vedlikeholde grusba-
ner. Når vi før bruk går over ba-
nen, finner vi store steiner som 
har begynt å komme opp fra lave-
re lag med masse. Disse er direk-
te farlige dersom noen av ungene 
skulle falle på dem. Vi i idrettsla-
get jobber iherdig med å få lagt 
om til kunstgressdekke på grus-
banen vår, sånn at vi kan tilby 
våre barn treningsforhold som er 
på lik linje med alle andre idretts-
lag i kommunen.

På grunn av dårlige trenings-
forhold har vi de siste årene mis-
tet flere spillere til lag i byen. Det 
resulterer igjen i at vi sliter med 
å få nok spillere til å stille lag i 
de forskjellige aldersgruppene. 

De fleste spillerne spiller da no-
en sesonger i byen, så slutter de 
på grunn av at det tar for lang tid 
å pendle til byen for å trene. Det 
må nevnes at flere av ungdomme-
ne som har byttet til klubb i byen 
har signalisert at dersom det blir 
lagt om til kunstgress på Vassøy, 
så ønsker de å returnere til Vass-
øy IL.

Vassøy idrettslag ligger på 
Vassøy som ikke har fastlands-
forbindelse, det vil si at våre tre-
ningsforhold utelukkende er på de 
anlegg som er på øya. Vi hører til 
Storhaug bydel, så i teorien kunne 
vi søkt om treningstid på banene 
på Midjord. Vi vet at disse anleg-
gene allerede er sprengt på kapa-
sitet, og for oss ville det blitt vel-
dig tidkrevende å skulle ta båt til 
og fra trening.

En kunstgressbane på Vass-
øy vil ikke bare være et løft for 
idrettslaget og dets medlemmer, 
det vil være et løft for et helt sam-
funn. Kunstgressbanen vil bli 
nærmeste nabo til skole og barne-
hage, og de er meget positive til å 
få et alternativ til asfalt.

Kunstgressbanen vil være po-
sitiv for folkehelsen og et godt rus 
og kriminalitetsforebyggende til-
tak rettet mot barn og unge.

Vi i Vassøy idrettslag håper og 
ber om at Stavanger kommune 
og byens politikere ser hvor vik-
tig dette er og hvor mye det has-
ter, og kan få omlegging til kunst-
gress på Vassøy helt til topp på 
prioriteringslisten i fagplan idrett 
når denne skal opp til høsten. 
Heia Vassøy!

Vassøy idrettslag har som ho-
vedmål å aktivisere 2 av 3 elever 
ved Vassøy skole. Fotballen er en 
stor del av dette, men vi har i til-
legg tilbud om cheer leading og 
håndball.  Vi har også en aktiv 
turgruppesom tilbyr turer til ste-
der i nærområdet.  Turene er til-

rettelagt for at familier med barn 
i alle aldre kan være med.

I vår hadde vi besøk av TV vest 
som hjalp oss med å sette fokus på 
problemstillingen. Liten og stor 
møtte opp for å støtte det som vi 
i idrettslaget ser på som vår fane-
sak. 

På tur med Vassøy idrettslag
Det siste året har Vassøy Idretts-
lag startet opp turgrupper både til 
vanns og til lands. Målet er at så 
mange som mulig på Vassøy skal 
få ett tilbud når det gjelder fysisk 
fostring. Det passer ikke for alle 
å delta på organisert idrett, men 
vårt mål med dette er å tilby et 
lavterskeltilbud som skal passe for 
så mange som mulig. Det er kjek-
kere å gå på tur sammen og spe-
sielt ser vi at på våre familieturer 
får ungene utrolig mye mer energi 
når de går flere sammen. Sist tur 
som var til Prekestolen hadde vi 
flere 5-6 åringer som fullførte 
turen med bravur. Forøvrig var 
dette en nydelig tur hvor vi var 
17 personer som gikk sammen. 
Noen hadde aldri vært på Preke-
stolen før, mens andre hadde vært 
der en rekke ganger tidligere. Re-
korden var 5 ganger på en dag (!).

Vi kommer i tiden fremover til 
å fortsette med sporadiske turer. 
Vi håper å kunne tilby noe for bå-
de familier og noen mer krevende 
turer for de voksne. Det er kjekt 
å gå nye plasser hvor vi kanskje 
ikke har gått før, så hvis noen har 
innspill til turer vi kan gå så kom 
gjerne med forslag på idrettsla-
gets facebookside. Enda kjekkere 
er det dersom noen har noe å bi-
dra med på turene og kan funge-
re som kjentmenn med noen gode 
historier eller annen kunnskap.

Også på sjøen har vi mange 
planer for Kajakk-gruppa. Vi er så 
heldige at vi har et hav av mulig-
heter rund Vassøy. Vi har MYE å 
utforske og turene legges ut fort-
løpende på idrettslagets face-
bookside. Har man ikke mye er-
faring i kajakk anbefales det ab-
solutt ikke å legge ut på tur alene. 
Store deler av året når det er kaldt 
i vannet så er det viktig å padle 
flere sammen. 

Sikkerhet er noe som har fokus 
på når vi er på tur, og dette gjelder 
spesielt når vi er på sjøen og fer-
des i kajakk. Det er lite som er så 
idyllisk som en stille dag på sjøen, 
men er uhellet ute så er det greit 
at alle vet hva de skal gjøre både 
for å hjelpe seg selv og andre på 
en så effektiv måte som mulig. Vi 
har nylig hatt introduksjonskurs 
for de som ønsker en enkel innfø-
ring i padling. Deltakerne får da 
en kort innføring i grunnleggende 
padle- og redningsteknikker for 
trygg havpadling. 

Løpegruppen Halte høns og 
Zumba
Vassøy idrettslag har de siste 
årene hatt tilbud om Zumba og 
styrke trening for voksne. Vi har 
hentet inn instruktør fra byen som 
har tatt seg av undervisningen. 
Det er primært damer som stiller 
på disse timene og de er meget po-
pulære. 

Løpegruppen Halte høns har 
i tillegg hatt besøk av Jan Erik 
Christiansen fra Løplabbet som 
har holdt løpekurs de siste 2 åre-
ne. Løpegruppen løper sammen 
en gang i uken og løper interval-
ler på grusbanen etter trenings-
modellen til Leif Inge Tjelta og 
Kom i form.

Damene løper noen løp 
sammen i regionen som tresjøers-
løpet, jentebølgen og Stavanger 
maraton, og har begynt å bevege 
seg ut i landet med sommerens 
store mål, Midnight sun Maraton 
i Tromsø.

Noen av mennene har tre-
ningstimer med innebandy og fot-
ball spilling i gymsalen på skolen.

Spinning på Vassøy
Nytt av året er 12 brukte, men 
solide spinningsykler fra ett tre-
ningssenter på østlandet. I styret 
i idrettslaget har vi ikke mindre 
enn 3 spinningsinstruktører, noe 
som gjør at vi kan tilby våre med-
lemmer 3-4 timer i uken. Dette 
har vist seg å være et tilbud som 
mange benytter seg av, og som 
har siden oppstart rett etter pås-
ke vært meget populært. Selv i en 
intens og varm mai måned klarer 
vi å fylle spinningsalen med tre-
ningsglade og svette medlemmer. 

I slutten av mai og begynnel-
sen av juni skal vi i tillegg ha en 
time for seniorene på Vassøy på 
dagtid. Mange av seniorene blir 
nødt til å reise til byen for trening 
i en av byens svømmehaller eller 
andre steder. Med dagens spin-
ningtilbud, kan de slippe en tur 
inn til byen noe som de fleste er 
meget takknemlige for.

Vassøyturen
Turistforeningen har merket løy-
pen som går rundt på baksiden 
av øya og beskrives som dette på 
ut.no.

«Rygerbuen» tar deg trygt til 
kaia på den mangfoldige øya som 
byr på alt fra lokal sjømat og pal-
mesus til frisk luft og variert na-
tur. Her ute går tiden litt saktere 
og du finner fort roen langs Nord-
strandveien før du tråkker ut på 

– Vi vil ha kunstgress, ropte alle barna da TV Vest var på besøk og laget reportasje.

Jan Erling Østerhus, leder for ballidretten, ble intervjuet av TV Vest. Vassøy har et aktivt kajakkmiljø. Skjærgården rundt Vassøy og byøyene er 
blant de aller fineste stedene å padle.
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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

er en spesialbutikk for de som ønsker 
økologisk mat, men som ikke ønsker 
å gå hyllelangs å lete etter hva som er 
økologisk.
Vi har tørket frukt, økosjokolade og 
bakervarer.
Vi har lett for deg; så hos oss er all 
mat økologisk!
Åpningstider: 
Man, tirs, ons og fredag : 10.00  17.00 
Torsdag 10.00  19.00 Lørdag 10.00  15.00

Økologiske Dagligvarer

Mat med mening®

Økologiske Dagligvarer AS
Langgata 2
4013 STAVANGER

Hverdagsgodt tilbyr fersk, god & sunn
frokost og lunsj. Den kan enten nytes i
våre romslige lokaler (både ute og inne),
som takeaway eller leveranse.

Hovedmenyen består av sandwicher,
smoothier, kaffe, salater, sunnere 
søtsaker og annet godt. Vi lager all mat
fra bunnen så den gjør godt for både
kropp og sjel.
Lokalene våre er godt tilrettelagt for
barn, med stor lekekrok og plass til
barnevogner.

Man – Fre: 08.00 – 18.00
Lør: 09.00 – 16.00
Søn: 11.00 – 15.00

HVERDAGSGODT
FERMENTEN, RYFYLKEGATA 23 

TLF: 919 05 299 
WWW.HVERDAGODODT.NO

technology

MUR

PUSS

HÅNDGRAVING

MEISLING

Murmesterfi rma

Jonassen & Jonassen

Tlf. 991 69 171
epost: jonassen@jonassen.as

snirklete stier i lyngheia. Du pas-
serer fl yttblokken som isens utro-
lige krefter plasserte her og følger 
sjøkanten sørover i tidvis ulendt 
terreng. Små idylliske viker og 
svaberg leder deg mot badevika 
Peisaren som inviterer til en rast 
og kanskje en dukkert. 

Turen er fl ittig brukt av beboerne 
på Vassøy og vi ser gjerne at fl ere 
byboere tar turen over for å opple-
ve Vassøy. Den passer for alle og 
kan kombineres med fi sking på 
svabergene.  Midt på øya fi nner 
man også en gapahuk som kan 
brukes til rast og grilling. Vassøy 

idrettslag bruker deler av løypen 
til den årlige Vassøydilten som vi 
arrangerer på sensommeren. 

Velkommen til Vassøy!

Løpekurs med Løplabbet og Jan Erik Christiansen.

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

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

Åpningstider: 09.3017.00 
(torsdager til 19.00 – lørdager til 15.00)

Følg oss på Facebook: Løvås Bruktbu

Tlf. 51 89 35 54
Pedersgt. 25, 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  

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?

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

– Vi har nettopp startet en ny frisørsalong 
i Lervig som heter Hairforce og har to 
avdelinger, Youngstreet for barn/unge og 
Express for voksne som trenger en eff ektiv, 
kjapp klipp. Adressen vår er Lervigbrygga 
172, sier Turid Huster Wiik.

Ny frisørsalong
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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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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?

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

Ta kontakt på fysiskaktivitetstorhaug@outlook.com

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

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10.00-12.00

Åpent styrkerom 
Starter 27. august

10.15-11.15 
 

Sterk og stødig
Starter 28. august

10.00-12.00 
 

Åpent 
styrkerom

11.30-12.30 
 

MediYoga 
for frivillige 

 
Påmelding 

Starter  
6. september

10.00-12.00
Åpent 

styrkerom

 
Fra 11.15 

Enkel lunsj

11.15-12.00 
 

Lett styrketrening 
med intruktør

Starter 29. august

11.15 -12.00 
Lett styrketrening 

med instruktør
Storhaughallen

Fra 12.00 
Enkel lunsj

Fra 12.00 
Enkel lunsj

Aktivitet og livsglede i Storhaughallen
Gratis trening! Passer for alle som vil komme i bedre fysisk form.

Vi gleder oss til å se deg!

Velkommen til storstilt feiring av 
Internasjonal kulturkafés 35 års jubileum!

Lørdag 25. august klokken 12 til 16 
i Nyparken, Nytorget
Vi inviterer til internasjonal matfestival med matboder, 
underholdning fra scene og spennende aktiviteter for 
barn og voksne. 

Internasjonal kulturkafé startet opp i Brødregata i 1983. 
Internasjonale kulturforeninger og organisasjoner fra Stavanger og 
regionen har i 35 år vært vertskap for den populære kaféen, som 
først gikk under navnet Lørdagskafé. Kaféen har utviklet seg til å bli 
en populær møteplass for unge og gamle, naboer og tilreisende, 
venner og nye gjester, som møtes til et deilig måltid og kulturelle 
innslag fra forskjellige land.

Internasjonal kulturkafé 35 år arrangeres av Internasjonalt 
kulturnettverk ved Sølvberget, Stavanger kulturhus, i samarbeid med 
internasjonale organisasjoner. Arrangementet er støttet av Stavanger 
kommune og Gjensidigestiftelsen.
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Storhaug Frivilligsentral på 
Midjord bydelshus

– noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe

Vi skulle så gjerne hatt 
en småjobbsentral for 
ungdom hele året!

Småjobbsentralen for ungdom (13 – 17 år) på Metropolis er åpen 
fra 25. juni til 3. august. Timepris kr 85,. Åpen mandag til fredag 
fra 08:3015:00. Oppdrag kan ringes inn da (tlf  51 91 38 45) eller på 
facebook eller epost smaajobbsentralen@gmail.com.

Tar alle typer oppdrag som ikke krever en fagmann f eks hjelp til å 
male, hagearbeid, vask av bilen.
Storhaug frivilligsentral åpner igjen 
mandag 13. august.

Ta kontakt på tlf 90 71 39 92
eller på epost
sbakholt@stavanger.kommune.no.

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

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

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

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
Mandag: Trim, Glasskunst og Åpent verksted 
Tirsdag:  Rank og Glad og bingo (partallsuke) 
 Maskemyldring første tirsdag i mnd. Neste: 4. september kl. 14.00
Onsdag:  Boccia 
Torsdag:  Rank og Glad, Åpent verksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge

VÅR ÅRLIGE HATTE- OG HAGEFEST!
Velkommen inn i vår hage 13. juni kl. 11.00. Underholdning Signe 
Irene Time. Grillmat, utlodning og kos! Entrè kr. 100, (Påmelding)
Tur på en tirsdag fra Bergeland Bydelssenter kl 10.30                                       
Vi drar på småturer i nærområdet, avhengig av vær og vind. 

Kurs til høsten: 
 Glasskunst på tirsdager kl. 10.3013.30. Start: 28. august kr. 2500, 
 Rank og Glad  tirsdag og torsdag kl. 09.15 – 10.15.  
 Klippekort (15 klipp) kr. 1125, Hele høsten.
 Treskjæringskurs på onsdager kl. 09.00 – 13.00: 
 Start: 12. september. Kr. 1500, for 8 ganger
  Malekurs på torsdager kl. 11.00– 14.00. Start: 20. september 

Kr. 1500, for 10 ganger
NYHET: Kurs i møbeltapetsering ved Aase Sitter fra Bevares. 
NYE MALEKURS TIL HØSTEN ved billedkunstner Gunn 
Lisbet Gaarden:
Kurs i Voksmaleri: (lørdag og søndag) Kr. 3000, inkludert materiell.
Kurs i Blekkmaleri: (muligens på ettermiddag/kveld) 
ANDRE KURS: Ulike maleteknikker, lefsebaking, pilfl etting, fi lting, 
toving og annet settes opp ved interesse!
Å, var jeg en sangfugl – timen som fl yr… Første mandag i mnd. 
kl. 11.30. Frøydis Lehmann akkompagnerer på piano og vi synger 
med den stemmen vi har!

Herlige sommer 2018! Vi følger skoleåret, så huset er stengt for ordinær utleie 
mellom uke 26 og uke 33. Vi håper alle gamle og nye brukere får en fl ott 

sommer.  Besøk også vår facebookside: Midjord bydelshus, og sjekk 
www.ungistavanger.no for mer info om huset og utleie. Her fi nner du 

kalenderen og husets elektroniske bookingskjema.

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

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

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

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

Nordre Ramsvigvei 1. 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

Husk fristen å søke på bydelsutvalgets tilskuddsmidler: 1. september.

Kyviksmarka Ungdomsklubb
Nå er det bare noen klubbkvelder igjen før sommerferien og 

Fiks Ferrige Ferie tar over huset på Kyviksmarka. Klubben er derfor 
ikke åpen i sommerferien, men for de som ønsker et ferietilbud for 

ungdom er det mulig for alle mellom 13 og 17 år å være med på 
Sommerbonanza! Programmet er fullspekket og vi kjører på med 

masse spennende aktiviteter i uke 26 og 27 – og Hundvåg/Storhaug 
har fortsatt ledige plasser! Sjekk ut Stavanger Kommune sine nettsider 
og søk på «Sommerbonanza» for mer informasjon. Vi håper å se fl ere 

Storhaugungdom på sommerens feteste eventyr!
Klubben åpner igjen i august måned, fl ere detaljer kommer senere 

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
inviterer, høsten 
2018, medlemmer 
og andre interesserte:

Onsdag 12. september, kl. 19.00 
Bergeland Bydelssenter:
En musikalsk presentasjon ved 
Tor Ragnar Roaldsen. «Østre 
Bydel har levert musikk og poesi 
fra Ajax til Rock n’Roll….».

Onsdag 17. oktober, kl. 19.00 
på St. Johannes Menighetshus
Storhaug Historielag i samarbeid 
med St. Johannes Menighet:
Anne Tove Austbø fra Sjøfarts
museet vil foredra rundt 
utstillingen: «Sjøfolk i krig»
Det vil bli servert mat. 
Inngangspenger for alle: Kr. 100,

Onsdag 7. november, kl. 19.00 
Bergeland Bydelssenter
Foredrag ved Anders M. 
Andersen om boken: «Knus ikke 
en elendig i porten», skrevet av 
Karsten Rødder.

Vel Møtt! Ønsker du å bli 
medlem i Storhaug Historielag?

Ta kontakt med Torhild 
Halvorsen telefon: 988 70 036.

Bruktmarkedet på Nytorget
Hver lørdag klokka 1015

Hver lørdag fra midten av april til slutten 
av september arrangeres det tradisjonsrike 
bruktmarkedet på Nytorget. 

Voksne betaler en liten avgift på 40 kr. For 
barn er det gratis å delta som selger på 
markedet. 

Her fi nner du masse praktisk info hvis du 
ønsker å delta som selger: 
http://praktiskinfo.bruktmarkedet.org/ 

Bruktmarkedet er støttet av Stavanger 
kommune.

Velkommen til søndags -
kafe i Rosendal og 

Ramsvik kolonihage

Kafeen er åpen fra kl 1216 
hver søndag fra 1. april til 

og med 1. oktober
Det er salg  av vafl er, is,

kaff e, te og saft.
Kom innom og se perlen på 

Storhaug, med små fl otte 
parseller og en fantastisk 
frodig vekst av blomster, 

grønnsaker og frukt.
Alle er hjertelig velkommen



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
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