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Apotek 1 Østre Bydel Stavanger.  
Kvitsøygata 5, 4014 Stavanger. Tlf. 51 55 00 15. 

Vi holder til i samme bygg som Coop Extra Lervig.
Vis-à-vis Ostehuset Øst. 

Åpningstid: mandag - fredag 10-18, lørdag 10-15.

VI HAR ÅPNET  
NYTT APOTEK  
APOTEK 1 ØSTRE  BYDEL STAVANGER

– Vil ha ringbuss – Bruk refleks

Einar Bergsaker er 90 år, dårlig til beins, bruker rullator og vil gjerne ha ringbuss direkte 
til apotek og butikker i Ryfylkegata. Buss nummer 25 og 26 går fra Midjord samtidig en 
gang i timen i omtrent samme rute til Stavanger sentrum. 

Les mer side 6

Tusen julelys ble 
tent på Midjord
– Åh, så vakkert kan det være her! Tirsdag 1. desember 
ble gårdsrommet mellom de staselige murbyggene på 
Midjord lyssatt med vakre hvite stjerner og lyslenker. 

Beboere og storhaugnaboer nøt 
deilig risengrøt, saft og gløgg. Til 
stede var også initiativtakere fra 
kommunens levekårsløft, reha-
biliteringsseksjon, base Midjord, 
Leva Urban Design og Storhaug 
frivilligsentral. 

– Jeg har bodd her i 17 år, men 
har aldri opplevd noe som dette, 
sa en dame.

– Ja, la endelig lysene være 
igjen etter arrangementet, sa en 

annen. Jan Egil Selbach under-
holdt med sang og gitar. Nisseturi 
delte ut hjemmelagte kakemenn 
og fortalte julehistorier for barna.  

– Vi har delt ut i hvert fall 
140 porsjoner risengrøt, forteller 
Mariann Kårhus fra base Mid-
jord som også hadde bakt alle 
kakemennene. Jammen fikk de 
ben å gå på!

 Les mer om levekårsløft 
 på side 23Foto: Steffan Vangsted

Vær obs på trafikkfarene for syklister, fotgjengere og ikke minst for barn i området hvor det 
nye sykehjemmet i Lervig bygges. Forskalinger, betong og armeringsjern overtar plassen 
etter dynamitt og massetransporter ut fra tomten. Det blir økt transport inn i tomten i måne-
dene som kommer. Bruk refleks, gjerne gule vester på barna. (Facebook: Lervig sykehjem)



Side 2 Storhaug BydelSaviS Nr. 6 – Desember 2015

 Leder

Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!

E-post:
redaksjon@

storhaug-bydelsavis.no
 

Neste nummer av
BYDELSAVISA

kommer 8. februar.

Frist for bestilling 
av annonser
29. januar.

Utgiver:
Storhaug bydelsutvalg

Postboks 1608, Kjelvene
4093 Stavanger

Avisstyre:
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Roar Houen (V) – Erlend Jordal (H) 
Ingeborg Sanner (Rødt)

Redaksjon:
Sigrid Bækholt (redaktør)

Tlf. : 926 56 544
Sten Solberg (design) Tlf.: 970 76 438

Annonsesalg:
Andreas Vollan 
Tlf.: 413 04 690

andreasvollan09@gmail.com

Distribusjon:
Nylund skolekorps

v/Jan Johnsen
Tlf: 464 09 263

Trykkeri:
Dalane Tidende
Opplag: 9.700

Byttebua er åpen
Tirsdag 8. desember kl 12-17
Onsdag 9. desember kl 12-17
Lørdag 12. des. kl. 12-17 
Kl 12 Juleverksted 
Kl 13 Julenissen kommer  
Moro for barna! Lage 
juledekorasjoner! 
Høre på julemusikk!  
Hilse på julenissen!
Få noe varmt og drikke og 
noe søtt og spise!
Treffe andre kjekke folk!
Tirsdag 15. des. kl 12-17 
Onsdag 19. des. kl 12-17
Byttebua har adresse  
Nedre Banegate 47

ØNSKER FOR DET NYE ÅRET
Ny skoletomt i 2016
Vil politikerne holde sine løfter? Eller vil de igjen gjøre retrett, vise til labre 
befolkningsprognoser og si at skolen må utsettes igjen?

FAUenes beste argumenter for ny skole.

Dette er spørsmål FAUene i bydelen gjerne 
vil ha svar på. Henrik Lundberg, leder for 
FAU på Nylund skole, ønsker at bystyret 

skal sette av prosjekteringsmidler for 2016 
når de behandler handlings- og økonomiplan 
for 2016-2019.

Beholde 
butikken

God jul, sier beboere på Vassøy. De vil beholde 
nærbutikken og ber bystyret endre kommu-
nens innkjøpspolitikk slik at barnehage, SFO 
og skole fortsatt får lov å handle i nærbutikken. 
Ellers kan det fort bli kroken på døra.

Feirer sitt første år:

Vil beholde 
Byttebua!
Våre hjerter banker for gjenbruk. Hos oss får dere tak i 
viktige ting som klær og møbler uten store innhugg i 
privatøkonomi eller klimasamvittighet. Har du ting til 
overs kan du bytte inn i ting du trenger. Har du ikke noe 
å bytte kan du kjøpe for symbolske summer på 5, 10 eller 
15 kroner. Eller bare gi!

Byttebua driftes av frivillige 
sammen med praktikanter fra 
Johannes Læringssenter. For ett 

år siden, den 7. desember 2014, 
ble Byttebu & Møteplass, Bytte-
bua, etablert. Tanken var å skape 
en møteplass for folk fra alle kul-
turer gjennom gjenbruk. Vi har 
klart oss et år, men for å klare oss 
videre trenger vi hjelp. Vi feirer 
årsdagen med å gi barna et jule-
verksted lørdag 12. desember. 
Kom til oss!

Vi har mange flotte ting, f eks 
julegaver til dem du er glad i! Vi 
har laget et system med byttebu-
kroner. Tingene blir tildelt en 
verdi. Den totale verdien på det 
du kommer med beregnes og du 
får hente ut ting tilsvarende den 
verdien du kom med uten å betale. 

Ønskeliste:
• Flere besøkende
• Flere frivillige
• Driftsstøtte
• Internett
• Belysning
• Førstehjelp
• Symaskiner
• Teip, sakser
• Maling, koster
• Papir og lim

Frivillige kan:
• Ta imot ting
• Snekre
• Ekspedere
• Systematisere
• Spre budskapet
• Reparere
• Være kreative
• Rydde og vaske
• Snakke med folk
• Alle kan bidra!

Vi tar ikke imot ting som er 
skitne, ukomplette eller ødelagte. 
Slike ting leverer dere som avfall 
på miljø- og gjenvinningsstasjo-
ner. Husk også at butikker som 
selger elektrisk utstyr tar imot 
ødelagte elektriske gjenstander 
og at Fretex også tar imot ødelagte 
klær og sko. 

Ombruk, omtanke, resirkule-
ring og reparering er gode stikk-
ord for oss!

Etter jul vil vi omorganisere 
og åpner igjen i februar. Har du 
lyst å hjelpe til så ta kontakt med 
oss! Skoler, barnehager, bedrifter 
og organisasjoner - vi er åpne for 
alle som vil bidra og være våre 
venner. Kanskje kan dere holde 
et førstehjelpskurs eller dekorere 
fasaden vår? Prøve dere på rede-
sign? Holde en konsert? Hjelpe 
andre med å praktisere norsk? 

Reflekser! Mange bruker ikke 

refleks, og det er dumt, fordi det er 
den billigste livsforsikringen man 
kan få tak i. Vi ønsker å bidra til 
at våre besøkende og frivillige blir 
sett i trafikken med å dele ut gratis 
reflekser. Har du eller din bedrift 
kanskje noen å donere bort?

Vanessa Laya og Eva Karen 
Karachristianidis

Tusen lys
Nå tennes tusen julelys

Det stråler rundt vår jord

og himlens stjerner blinker ned

til liten og til stor

Den mørkeste årstid

kan bli åpnere, tryggere

når vi deler og omgir oss

med mye lys og varme

De beste blant oss

vil bli kjent med 

nye og gamle naboer

og inviterer dem hjem

viser vår gjestfrihet

toleranse og respekt

glede over mangfoldet

likheter og forskjeller
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– Vil at beboere skal ta kontakt
– Hva vil du ta fatt i denne valg-
perioden?
– Vi hadde nylig felles politisk 
opplæring for det nye bydelsut-
valget hvor alle sa en positiv og en 
negativ ting om Storhaug bydel. 
Gjennomgående for det positive 
er mangfold, nærhet, forskjel-
lighet, turstien og urbant. Blant 
det som oppleves mest negativt 
er mangel på tomt til ny skole og 
kollektivdekning, forteller Roar 
Houen.

– Vi vil holde trykket oppe rundt 
levekårsløft og stå på for ny skole 
med bydelsfunksjoner plassert i 
utbyggingsområdene. Det vil gi 
småbarnsfamiliene flere grunner 
til å bli boende og hindre gjen-
nomtrekk. Jeg likte aldri forslaget 
om å bygge skole på Midjord fordi 
det uansett løsning ville tatt deler 
av sårt tiltrengt idrettsareal. Flere 
beboere betyr økt behov også for 
idrettsareal.

– Hva vil du si til bydelens bebo-
ere?
– Vi har møter ca 9 ganger i året 
og starter med en åpen halvtime. 
Vi vil at beboere skal ta kontakt 
om saker de brenner for eller er 
opptatt av. Vi vil sørge for at den 
eller de det gjelder får presentert 
sin sak for bydelsutvalget. En fel-
les forståelse er et godt utgangs-
punkt for nødvendige endringer. 
Kontakt med bydelens beboere er 
en av våre viktigste oppgaver, sier 
Roar.

– Hva slags saker behandler 
bydelsutvalget?
– Alle reguleringssaker innenfor 
Storhaug bydels grenser. I tillegg 
får vi saker som gjelder detalj-
regulering av større byggepro-
sjekter, trafikksikkerhet, fordeler 
bydelsens tilskuddsmidler med 
mer. Vi er stolt av at bydelen har 
egen bydelsavis, en godt organi-
sert TV-aksjon, årlig ryddeaksjon 
og egen frivilligsentral.

Roar Houen (50) fra Venstre er ny leder av Storhaug bydelsutvalg.

ØNSKER FOR DET NYE ÅRET

Parken i enden av Hetlandsgata og Tårngata er svært forfallen.

Ny barneskole
– ikke midlertidig løsning på 
Nylund skole eller i Brodds kom-
mende klubbhus.
Enstemmig i Storhaug bydelsut-
valg etter forslag fra Roar Houen 
(V) 

Ny skole i Lervig-området
som bygges uten forsinkelser.
Anders Bentsen (Ap)

Ny ungdomsskole i Paradis
St Svithun ungdomsskole som 
barneskole. Bruke gamle Johan-
nes skole, Åpen barnehage og 
Arbeidsskolen som midlertidig 
skoleområde. 
Atle Simonsen (FrP)

Fortsette levekårsløft
Enstemmig i Storhaug bydelsut-
valg etter forslag fra Roar Houen 
(V). 

Vedlikeholde parken
mellom Pedersgaten og Arbei-
dergaten. Enstemmig i Storhaug 
bydelsutvalg etter forslag fra 
Anders Bentsen (Ap).

Prioritere skolegårdene 
på Nylund skole og halvtak/skur 
på Storhaug skole 
Enstemmig i Storhaug bydelsut-
valg etter forslag fra Sara Mau-
land (RØDT).

Nytt i Blåsenparken
– Folk ønsker en park som utfyl-
ler Kyviksmarka og spiller videre 
på de naturlige forholdene i områ-
det som for eksempel klatrelek. 
Mange var også opptatt av sti 
gjennom området og mulighetene 
for å dyrke, forteller Tor Brynjar 
Welander. –Vi arrangerte ide-
dugnad for friområdet øverst i 
Tårngata, med eget barneverk-
sted, for å få fram de beste ideene. 
For bomiljøtilskuddet vi har fått 
av kommunen har vi blant annet 
engasjert en landskapsarkitekt 
som arbeider med å gå gjennom 
og illustrere det som kom fram i 
verkstedet. Vi skal lage en rapport 
som dokumenterer resultatene fra 
verkstedet og den skal etter pla-
nen bli ferdig før jul. Så vil Øvre 
Blåsenborg beboerforening sende 
den til kommunen. 

Hva med Blåsenparken  
neste år?
Parken i enden av Hetlandsgata 
og Tårngata er svært forfallen og 
til dels farlig for små barn. Bebo-
erforeningen har hatt idè-dugnad 
og befaring i området. Kan par-
ken settes i stand våren 2016? 
Spør Hege Benedicte Blom (V).

Nye korpsår uten egenandel
er ønsket fra Vera-Britt Sommer 
(Ap) til bystyrets behandling av 
handlings- og økonomiplan for 
de neste fire år. For et lite miljø 
som f eks Vassøy kan kravet om 
egenandel pr korps på kr 50.000,- 
i realiteten føre til en avvikling.

Barna bygget med lego på 
barneverkstedet.

Denne parken er rett og slett ikke innbydende!
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Gatelangs: Smug og bakgårder

Utsikt fra Konsteinsmauet mot tårnet på Metodist kirken. Ruinene av Torsgården i Verksgaten 31 og den gamle hermetikkfabrikken som brant i mai 2014. Den gamle pipen er 
fredet.

I enden av Risbakken går denne bratte treppen ned mot Nedre Dalgate.

Hermetikkvandring på Storhaug med John Gunnar Johnsen. Mange fremmøtte i regnværet. Her forteller han om 
fabrikkene som lå ved Nedre Blåsenborg og Verksgaten.

Sjarmerende gammelt smug med 
bakgård i Pedersgata - er foreslått 
revet.

De gamle kornsiloene ruver mellom 
husene i Vindmøllebakken.

Bakgårdene mellom Øvre Banegate og Bakgata sett fra Bybrua.

Bakgårder mellom Øvre Banegate og Pedersgata sett fra Bybrua.

Endelig! Bare tre gamle piper er bevart. Da er det flott at 
det nå skal lages en plan for fremtidig vern og bruk av 
hermetikkfabrikker og intakte industriområder i bydelen.

Tidligere fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen ledet 
nylig en byvandring som het Hermetikkbyen som 
forsvinner i regi av Guide Companiet. Johnsen har også 
skrevet tre bøker i serien Gatelangs i hermetikkbyen.  
En handler om området fra Holmen til Strømsteinen og 
en fra Møllehaugen til Hillevåg. 

Begge selges for kr 150,- pr stk ved å ta kontakt til 
epost Johngj@broadpark.no.
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Er du av den trofaste typen – med faste 
handlevaner når det gjelder mat? Går du 

mellom hyllene du kjenner så godt, og 
forsyner deg med matvarer du har 

valgt ut mange ganger før…?
Greit. Ikke et vondt ord om 
den matbutikken du bruker 

i dag, men er ikke livet litt 
for kort til å stivne helt når 

det gjelder matinnkjøp? Er det ikke 
litt kjedelig at alt blir ren rutine? Har 

du ikke lyst til å se om noen andre kan 
berike og fortrylle dine matvaner?
Vi ber deg ikke om å skille deg fra  

et langt og givende forhold til din nær-
butikk. Men det er lov å være utro – 

minst én gang  i uken. 

Mathallen ligger i Stavanger Øst 
– som en frisk, velduftende oase og 
en folkelig møteplass for matglade 

 mennesker. Vi ønsker å få frem torg-
følelsen ved å by på fremragende, lokale 

råvarer i stort utvalg – også mye som 
ikke finnes i andre butikker. 

Mathallen byr på matvarer fra 
rundt 30 lokale produsenter. 

Vi har brød, melk, scones 
& müsli. Masse fin frukt & 

lekre grønn saker. Jordskokk, 
 jær mandel & asparges poteter. Friske 

urter & spiselige  blomster. 
Supper,  sauser, saft & 

syltetøy. Pølser,  bacon, 
 salami, pinnekjøtt, fenalår  

& hel spekeskinke. 

Vi har en bugnende ostedisk 
med spennende nyheter fra 
 ysteriet i naborommet.  
Og vi har et variert utvalg 
kjøttvarer av ypperste kvalitet. 
Røkelaks, vaktelegg, pasta & eget kaffe-
brenneri. Snop, knask & godteri du ikke 
har sett før – bl.a. utsøkt sjokolade.  
Vi har isdisk med italiensk is –  
og en mengde krydder sorter 
 inkludert flere  varianter 
havsalt. Vi  tilbyr også 
 servise, kopper & kar.  
Og vil du lage ditt eget øl, 
har vi hjemme brygger- 
butikk med alt tilbehør.  
For å nevne noe.

I tillegg har vi mye annet  fristende 
i hyllene. Felles for vare utvalget i 
 Mathallen er at du finner ikke  
de typiske merkevarene  
som er overalt. Vi har et klart 
mål om å stå frem som en 
helt spesiell, men likevel 
 folkelig mathall.

Så nå ønsker vi å gi deg og dine litt 
 variasjon og spenning i hver dagen. 
Men vi kjenner vår  begrensning: 
 Ingen får vann i munnen av å lese 
 annonser.  Derfor skal du ta turen 
innom Mathallen jo før, jo  heller. 
Først da kommer den deilige 
følelsen av litt sanselig utroskap. 

Nyt livet. Nyt forandringen.  
Nyt nye gleder for ganen.

Vær utro!
(Har du ennå ikke vært i Mathallen?)

Mer smak i hverdagen.
Ryfylkegaten 13, mellom BI og Ostehuset. Stor parkeringsplass.  

Mandag – fredag 10–19, lørdag 10–17. NB! Søndagsåpent 6., 13. og 20. desember 14–20.

mellom hyllene du kjenner så godt, og 
forsyner deg med matvarer du har 

Så nå ønsker vi å gi deg og dine litt 
dagen. 

begrensning: 
Ingen får vann i munnen av å lese 

Derfor skal du ta turen 
heller. 

Først da kommer den deilige 
følelsen av litt sanselig utroskap. 

Nyt livet. Nyt forandringen. 
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Interiørfaghus i øst
Nordøstre del av Storhaug får flere leiligheter, treningssentre, kafeer og nye butikker – 
mange kjente kjeder ser nå potensialet i øst. Det dukker også opp nisjebutikker – som 
det var så mange av før i tiden – og en av disse er Reservoir. Bydelsavisa besøkte et 
skattkammer av en spesialbutikk i det mørkegrå bygget like ved lervigtunet.

En stilig sort vedovn sprer varme 
og god stemning i det tidligere 
fabrikkokalet. Vi møter gründer 
og daglig leder Lotte McGill og 
kollega Freydis Lovra Holen, 
eksponeringsdesigner og 3D-teg-
ner med fortid fra blant annet 
Arkidea et steinkast lenger øst.

–  Hva er egentlig Reservoir?
–  Vi er både butikk og visnings-
rom og tilbyr en rekke varer og 
tjenester innen interiørfag. Hos 
oss kan du kjøpe maling, lam-
per, tekstiler, fliser, gulv, tep-
per, møbler, tapeter, kjøkken- og 
baderomsutstyr, og ikke minst 
høste interiørtips – både firma-
kunder og private – gjerne de 
som er litt over gjennomsnittet 
interessert i design og kvalitet, 
forteller Lotte McGill, som virke-
lig brenner for arkitektur, interiør, 
design og kvalitet – men også for 
virksomheten hun har bygd opp i 
hjertet av ”Nye Stavanger”.

–  Litt bakgrunnshistorie?
–  Jeg flyttet hjemmekontoret ned 
hit for tre år siden, i utgangspunk-
tet kun som et designstudio og 
visningsrom for lampene fra Paris 
som jeg selger. Etter hvert ble det 
flere og flere kunder som ønsket 
innrednings- og designhjelp, og 
i dette arbeidet savnet jeg en del 
produkter. Min idé ble å samle 

de produktene jeg selv er begeis-
tret for under ett tak, slik at man 
kunne slippe å kjøre fra butikk til 
butikk, reise til Oslo eller uten-
lands for å finne det man ønsket 
til et prosjekt.

–  Hele bygget her har vært 
gjennom en totalrenovering?
Mannen min (red.anm. Øystein 
Stray i Visco, som holder til i 
samme bygg) og jeg etablerte et 
eiendomsselskap sammen med 
et vennepar og kjøpte hele byg-
get i Ryfylkegata 22. Det var i 
dårlig forfatning, men har nå 
fått en totalrenovering med blant 
annet nytt ventilasjonsanlegg. 
Fasaden er malt i en av Farrow 
& Balls signaturfarger og vi har 
fått inn spennende og kreative 
leietakere som f.eks. Ramp Arki-
tekter, Montaag og Mess & Order. 
Jeg føler meg priviligert som får 
jobbe midt i denne flotte, kreative 
oasen som denne delen av østre 
bydel nå har blitt.

–  Hva er filosofien?
–  Jeg vil jobbe med kvalitetspro-
dukter som jeg brenner for, og 
med mennesker som ser verdien 
i dette, det være seg leverandø-
rer, andre designere, håndverkere 
eller kunder. Jeg har min egen 
estetiske stil, naturligvis formet 
av min britiske bakgrunn. Jeg er 

spesielt takknemlig for å kunne 
jobbe med britiske kvalitetspro-
dusenter og designere. Jeg er 
stolt av den britiske kulturarven. 
Britene har sett verdien i å ta 
vare på små nisjebedrifter som 
driver med kvalitetsproduksjon. 
Ta maling- og tapetprodusenten 
Farrow & Ball, for eksempel: Eta-
blert på 1940-tallet og økologisk 
produksjon med førsteklasses 
ingredienser. De har en liten, men 
gjennomtenkt fargepalett, utvi-
klet av noen av Englands fremste 
fargekonsulenter innenfor inte-
riørdesign . De har aldri falt for 
fristelsen til å redusere kvaliteten 
for å høyne profitten. Likevel gjør 
de det svært bra økonomisk. De 
er stolte av sin britiske ”heritage” 
og sitt unike produkt – selskapet 
er da også veldig kjent i England, 
Europa og USA. Det er viktig å 
understreke at kvalitet ikke nød-
vendigvis er dyrt (selv om det ofte 
er det, med god grunn), og det 
gjelder f.eks. malingen vår. Den 
ser dyr ut, men er ikke det!

–  Hva legger du i kvalitet?
–  Når det gjelder malingen, er det 
kort sagt at det er mer av alle ”god-
sakene”: kraftigere pigmentering, 
mindre vann, mye kalk som gir 
en ”pudret” overflate samt mer av 
en kostbar ingrediens som heter 
titaniumdioksid, som hever kva-
liteten og skaper et helt spesielt 
refleksjonsspill med lyset. Det er 
rett og slett skikkelige greier, også 
i et miljøperspektiv.

–  Det er maling som er det 
viktigste på Reservoir?
–  Bare i den forstand at maling er 
det enkeltproduktet vi selger mest 
av – både til utvendig og innven-
dig bruk. Det har vært en omvelt-
ning de siste årene med hensyn 
til maling og farger. Det skal hel-
digvis ikke bare være hvitt lenger. 
Men vi selger også mye lamper, 
tekstiler, tapeter, skreddersydde 
møbelløsninger og ikke minst 
interiørtjenester. En viktig del av 
Reservoirs virksomhet er ulike 
håndverkstjenester som gardin-

Innehaver Lotte McGill driver Reservoir og ønsker alle interiørinteresserte 
velkommen innom.

– Vil ha ringbuss til Ryfylkegata
Einar Bergsaker bor på 
Midjord. Han er 90 år, 
dårlig til beins, bruker 
rullator og vil gjerne ha 
direktebuss til apotek og 
butikker i Ryfylkegata. Buss 
nummer 25 og 26 går fra 
Midjord samtidig, i omtrent 
samme rute til Stavanger 
sentrum, en gang i timen.

– Jeg leser i bydelsavisa om alt 
som skjer og alle nye butikker 
som dukker opp i bydelens nye 
sentrum. Bussene fra Midjord går 
dessverre bare til byen, sier Einar 
Bergsaker.

– Hvordan vil du det skal være?
– Før hadde vi en ringbuss som 
gikk rundt hele Storhaug fire gan-
ger i timen. Den ene timen med 
klokken, den andre timen mot-
satt vei. Uansett hvor vi gikk på 
så kom vi hjem. Med den ruten 

kunne jeg tatt bussen direkte til 
Ryfylkegata når den gikk den ene 
veien og direkte tilbake til Mid-
jord når den gikk den andre veien.

– Hva synes du om nytt sentrum 
i bydelen?
– Det er det beste som har skjedd. 
Og attpåtil nytt apotek. Jeg vil 
gjerne ha mest mulig samlet på 
samme sted. Nå trenger jeg ikke 
dra til sentrum lenger. Men så var 
det å komme seg dit da!

– Hvordan kommer du deg til 
Ryfylkegata?
– Jeg går med rullator fra Søre 
Ramsvigvei til busstopp ved 
miljø stasjonen i Nymansveien. 
Der tar jeg buss 26 til Tinghuset. 
Jeg går ned bakken til holdeplas-
sen utenfor Arkaden i Klubbgata 
og tar buss 4 til Ryfylkegata. Jeg 
rekker ikke den første bussen 
men den neste. Det blir to gå turer, 
to busser og ca en time fra Mid-
jord til Ryfylkegata, sier Einar 
Bergsaker.

søm, malerarbeid, småsnekring, 
murerarbeid m.m. Vi jobber ofte 
som prosjektledere og organiserer 
alt fra planlegging, innkjøp, orga-
nisering og oppfølging av hånd-
verkere. Vi jobber som regel ut fra 
et gitt budsjett og er blitt flinke til 
å være løsningsorienterte og krea-
tive.

–  Skjønner folk at dette er 
et butikklokale? Hva har 
beliggenheten å si?
–  Mange kommer forbi og er 
nyskjerrige, de er kanskje på vei 
til yogaen, til frisøren eller til 
Ostehuset. Dette er et perfekt sted 
å være for oss! Det er et kreativt 
«Mekka». Og som estetiker er det 
veldig tilfredstillende å få jobbe i 
et vakkert område som har blitt 
tatt så godt vare på.

Mens Lotte McGill ”pendler” 
fra Eiganes, nyter Freydis Lovra 
Holen Storhaug-livet i fulle drag. 
Hun bor i Sandsgata, går på yoga 
i Avaldsnesgata og jobber i Ryfyl-
kegata. For Lotte har det betydd 
mye å få inn en dyktig kollega 
som snakker samme formspråk 
og deler gleden over ”estetiske 

forelskelser”, som de selv kaller 
det.

–  Jeg jobbet i Arkidea og kom 
tilfeldigvis i snakk med Lotte en 
dag jeg gikk forbi. Reservoir vok-
ste fort og Lotte var på jakt etter 
en ansatt. Etter mammapermisjo-
nen min for ett år siden fikk jeg 
tilbud om å begynne å jobbe her, 
forteller Freydis, som ikke angrer 
på at hun slo til på det.

–  Kan en spesialbutikk overleve 
i en by som Stavanger, utenfor 
indre sentrum?
–  Det er klart at nisjebutikker 
har vanskelige kår i mindre byer, 
men vi har mange bein å stå på, 
vi jobber knallhardt og er ikke 
bekymret. Vi har ikke merket noe 
til oljenedturen, men har tvert om 
firedoblet omsetningen det siste 
året, smiler Lotte.

Nye og gamle Storhaug-beboere 
er velkommen til å stikke innom 
og ta en interiørprat, og gjerne få 
en kopp god kaffe som kan nytes 
i de stilige, franske ”mustasjestol-
ene” fra 30-tallet foran vedovnen.

Det gamle fabrikklokalet ved Lervigtunet er nyrenovert, nymalt og prydes 
også av Nuart-prosjektet ”The Aftenblad Wall”.



www.hair-and-there.no
Stavanger  •  Sandnes  •  Sola   •  Bryne  •  Randaberg  •  Asker  •  Gjøvik  •  Lillehammer  •  Oslo  •  Ålesund  •  Haugesund

Ryfylkegata 33  •  Tlf: 51 20 71 65

Vi har åpnet i Østre bydel!
Vår nye salong i Ryfylkegata 33 tilbyr både hårpleie, hudpleie og 
massasje. Kom innom for tips, inspirasjon, veiledning og gode tilbud.
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Storhaug
51 53 55 50 

Ryfylkegaten 33
Åpent: Man-tors 11-22, fre-lør 11-23, søn 13-22

(COOP EXTRA-BYGGET, VIS-À-VIS OSTEHUSET ØST)

JUHUUU,
VI HAR FLYTTET TIL
RYFYLKEGATEN 33
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Storhaugglimt før jul

Åshild Nordahl fra Våland og Silje Fadnes fra Langøy solgte hyggemonstre, 
heklegreier og smykker av skjell på Tou Scenes store julemarked siste søndag 
i november.

Juledekorerte muffins på Tou 
Scenes julemarked.

Tradisjonell pepperkakepynt på Tou Scenes julemarked.

Mye folk og trangt om plassen mellom salgsboder og matvogner da det var 
julemarked på Svanketorget.

Aktive barn på Hermetikkens 
juleverksted.

Reisen til julestjernen ble vist som utekino på Hermetikkens vegg i 
Svankevigå.

Beboerkor med Bente Nyman som nisse da Fremad åpnet sin julegate innerst 
i Karlsminnegata.

To nissejenter fra juletretenning på 
Vassøy.

Nisseturi (Nina Næsheim) fortalte historier for barna på Midjord.

Tenk å ha en isbane om vinteren her! Barna er snare når vannet fryser. Papirstjerner med med tre lag lakk 
mellom murbygg på Midjord.

Fredelig førjulsstemning i lyssatt gårdsrom mellom flotte murbygg på 
Midjord.



  

  

  
 
 

                             
     

   
    
     
    
    
    
    

Adresse
Ullandhaugveien 25, 4019 Stavanger.

www.byggmester-bob.no

Sjekk ut Facebook-siden vår 
Byggmester BOB AS

Åpent: 07.00 – 15.00

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Nordens største taklegger!

Nordens største taklegger!

Tlf : 51 52 43 00

Vi tar TAK på Storhaug

Ingen skifter fl ere tak enn oss på Storhaug. Dersom taket ditt lekker, ser ut til å være i dårlig forfatning eller du bare ønsker en fagmessig 
vurdering av takets tilstand, kan du kontakte oss. Vi har gratis befaring hvor du får et pristilbud fra oss som er helt uforpliktende for deg.

Tar du vare på dette arket, får du gratis takrenner i aluminium
ved bestilling av nytt tak innen desember 2015.

Ta gjerne turen til en av adressene nedenfor på Storhaug for å se på arbeidet vi har gjort, eller en av de andre adressene hvor vi har 
skiftet tak de siste årene.

Vi har også landets største utstilling i vårt showroom i Ullandhaugveien 25, nøl ikke med å stikke innom for en kopp kaffe og en 
uforpliktende takprat!

Tilbakemeldinger fra dine naboer 

• Vi er veldig godt fornøyd med sluttresultatet, vil absolutt anbefale dere videre. Dere ga gode råd og kom også med forslag som 
medførte et fl ottere resultat. Raskt utført med god kvalitet til avtalt pris. Øvre Haukeligate 11.

• Anbefaler dere pga. god kvalitet i alle ledd. Dyktige fagfolk som var svært imøtekommende og løsningsorienterte!
Ole Blix gate 16.

Adresser i nærområdet hvor vi har byttet tak: 

• Godalsveien 15 RT 841 Engobert Rød
• Midtre Suldalsgate 19 RT 846 Engobert Xenon Grå
• Karlsminnegate 106 RT 845 Engobert Sort
• Støperigaten 34-38 Viking K13 Natur
• Saudagata 26 RT 806 Tegl Natur
• Jelsagaten 33 Skifer
• Hjelmelandsgaten 93 KDN Engobert Høstrød
• Avaldsnesgaten 47 Nova Natur
• Opheimsgaten 77 Hollander Natur
• Øvre Haukeligate 11 RT 848 Engobert Grå Antikk
• Ole Blix gate 16 Hollander Sort Glassert

Øvre Haukeligate 11
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Beste bydel i bystyret
17 av bystyrets 67 nyvalgte 
medlemmer bor innenfor 
bydelen Storhaugs gren-
ser. Ingen andre bydeler 
i Stavanger har så mange 
representanter i bystyret. 

Per A Thorbjørnsen (V) fra 
Erfjordgata skal lede kommu-
nalstyret for miljø og utbygging 
mens Kåre Reiten (H) fra Ver-
ven skal lede kommunalstyret for 
levekår.

5 av 19 i formannskapet bor i 
bydelen. Best er representasjonen 
i kommunalstyret for oppvekst 
hvor hele 5 av 11 bor i Storhaug 
bydel. Og godt er det. Noen av 
de viktigste sakene i kommende 
fireårsperiode er å sikre ny bar-
neskole med bydelsfunksjoner og 
mange nye barnehageplasser. 

Forventningene er store til at 
Atle Simonsen, Dag Mossige, 
Øyvind Jacobsen, Aleksander 
Stokkebø og Sara Mauland i kom-
munalstyret for oppvekst finner 

Storhaugstemmer ved kommunevalg Storhaug bydelsutvalg 2015-2019
Liste Storhaug Varden Vassøy 

2011 2015 2011 2015 2011 2015
A 27,7 27,7 32,3 31,1 24,4 29,9
SV 6,7 9,3 6,7 7,9 4,8 3,3
RØDT 3,5 3,2 2,8 2,7 3,6 3,9
SP 1,6 1,7 1,6 1,4 2,5 1,4
KRF 3,1 3,2 5,5 4,6 7,3 1,4
V 11,6 11,8 10,7 13,1 5 5
H 31,2 20,4 26,7 21,2 29,1 24,7
FRP 10 9,8 10,4 7,3 16,5 15
DEMN 0,2 0,2 0,0
MDG 2,9 8,8 1,5 7,2 1,7 5,8
PP 1,5 0,9 1,7 0,6 5 2,5
Folkeaksjon nei til 
mer bompenger

2,7 2,7 2,2

De kristne 0,3 0,2 0,8
Tabellen viser stemmeresultatene fra kommunevalget i Storhaug bydels valgkretser i  
2011 og 2015. 

Valgt til bystyret – bosatt Storhaug bydel
Navn Gate Parti Person- 

stemmer
Sleng- 

stemmer
Valgt til

Dag D Mossige Pedersgata Ap 994 106 Formannskap, kommunalutvalg, oppvekst, finans
Terje Rønnevik Egelandsveien Ap 386 56 Formannskap, kultur og idrett, finans
Jone Laursen Trafikkgata Ap 290 19 Miljø og utbygging
Kristoffer Joner Sandsgata Ap 1009 161
Øyvind Jacobsen Michael Berentsens gate Ap 710 258 Oppvekst
Ayan A M Jama Godalsveien Ap 433 21 Byutvikling
Tone K Brandtzæg Kortegata H 352 24 Byutvikling, forliksråd, Storhaug bydelsutvalg
Kåre Reiten Verven H 592 54 Formannskap, levekår (leder)
Aleksander Stokkebø Badehusgata H 322 63 Oppvekst, ungdommens bystyre (ordfører)
Erlend Jordal Sandeidgata H 310 41 Levekår, Storhaug bydelsutvalg (nestleder)
Per A Thorbjørnsen Erfjordgata V 929 554 Formannskap, kommunalutvalg, miljø og 

utbygging (leder)
Jan Erik Søndeland Avaldsnesgata V 395 244 Finans
Iselin Nybø Normannsgata V 414 128 Formannskap, administrasjonsutvalg
Atle Simonsen Nymansveien Frp 543 80 Oppvekst, Storhaug bydelsutvalg
Heidi H Leite Langgata SV 256 95
Michelle H Flagstad Jelsagata MDG 220 75 Kultur og idrett
Sara Mauland Siriskjeret Rødt 133 133 Oppvekst, Storhaug bydelsutvalg

Oversikten viser ikke alle varamedlemplassene som også er fordelt.

Medlem Parti Gate Telefon Epost
Roar Houen 
(leder)

V Egersundsgata 915 53 451 roar.houen@gmail.com

Erlend Jordal 
(nestleder)

H Sandeidgata 930 48 292 ej@norog.no

Tone Brandtzæg H Kortegata 952 66 085 tbrandtz@online.no
Leif Kjetil 
Knudsen

Ap Regeberget 950 26 601 leif@vassoy.net

Nina Galta Ap Privatgata 905 45 097 ninagalta@gmail..com
Anders Fjelland 
Bentsen

Ap Rosenli 915 58 055 a@bentsen.as

Atle Simonsen Frp Nymansveien 920 36 938 ats@frp.no
Grete Kvalheim Frp Saudagata 970 95 300 privat@gretekvalheim.no
Hege Benedicte 
Blom

V Normannsgata 990 95 565 hege.benedicte.blom@
stavanger.kommne.no

Aslaug 
Margareth Lunde

Krf Lyder Sagens 
gate

415 45 990 aslaug.lunde@uis.no

Sara Nustad 
Mauland

Rødt Siriskjeret 416 46 631 saramauland@yahoo.co.uk

På kommunens hjemmeside kan 
du finne informasjon om alle sty-
rer og utvalg, saker de tar opp, 
vedtak, oversikt over alle med-
lemmene samt deres adresse, tele-
fon og epost. 

Bystyret er kommunens øverste 
myndighet og fatter vedtak i alle 
overordnede saker. Ordfører leder 
bystyret. Bystyrets møter sendes 
direkte på web-tv og du kan følge 
overføringen via Rogalandsavis. 

Formannskapet er nest øverste 
politiske organ og avgjør en rekke 
saker som er delegert av bystyret. 
Formannskapet behandler forslag 
til økonomiplan og årsbudsjett og 
gir innstilling i saker som skal til 
bystyret. 

Kommunalutvalget er plan og 
koordineringsorgan for bystyret.

Kommunalstyrene
Byutvikling.  Byggesaker, planer 
for bolig-  og næringsområder, 
vei-, trafikk- og transportplanleg-
ging. Ledes av Kari Raustein 
(FrP).

Finans (nytt). Underutvalg 
til formannskapet. Ledes av 
Christian Wedler (FrP)

Kultur og idrett. Ledes av 
Annamaria Gutierrez (V).

Levekår. Sosiale tjenester, hel-
setjenester, barnevern med mer. 
Ledes av Kåre Reiten (H)

Miljø og utbygging. 
Planlegging, prosjektering, 
fornyelse og bygging av 
kommunens eiendommer.
Ledes av Per. A. Thorbjørnsen 
(V).

Oppvekst. Skoler, barnehager, 
voksenopplæring. Ledes av Sissel 
Knutsen Hegdal (H).

Administrasjon og lønn. Ledes 
av Odd Jo Forsell (H).

(www.stavanger.kommune.no)

løsninger som bydelens beboere 
blir fornøyd med!

Nykommeren Kristoffer Joner 
(Ap) fikk aller mest personstem-
mer (1009), tett fulgt av Dag Mos-
sige (994), Per A Thorbjørnsen 
(929) og nykommeren Øyvind 

Jacobsen (710) på de neste plas-
sene. Flest slengstemmer fra 
andre partier fikk Per A Thor-
bjørnsen (554), Øyvind Jacob-
sen (258) og Jan Erik Søndeland 
(244).

Alle viktige utvalg og kommu-

nalstyrer har medlemmer bosatt i 
Storhaug bydel. Tone Brandzæg 
(H) fra Kortegata er en dreven 
politiker mens Ayan A M Jama 
(Ap) fra Godalsveien er ny i Kom-
munalstyret for byutvikling.
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Korkirken på Storhaug

Mandagskvelder går det 
en strøm av sangglade 
mennesker i alle aldre til 
korøvelser i Hetlandskirken, 
Storhaugs egen korkirke. 

Korene som har kirken som 
øvings- og konsertlokale har plass 
til enda flere syngende medlem-
mer.

Stavanger oratoriekor og de to 
korene som begge heter Schola 
Sanctus Svithun har nemlig den 
hvite trekirken i den sentrums-
nære delen av Storhaug som sitt 
faste øvingslokale. Mens orato-
riekoret har en god blanding av 
syngende medlemmer av begge 
kjønn er de to andre forbeholdt 

kun henholdsvis damer eller 
menn. Oratoriekoret synger de 
store kirkemusikalske verkene 
for kor, solister og orkester, de to 
mindre korene har spesialisert seg 
på gregoriansk sang – tidebønner 
– som framføres på latin og uten 
andre instrumenter enn den men-
neskelige stemmen. 

Initiativtaker og primus motor 
for korvirksomheten i Hetland 
kirke er organisten, dirigenten og 
komponisten Ole Karsten Sund-
lisæter. Han skrev musikken til 
operaen Haugtussa i Helheim 
som oratoriekoret urframførte i 
Oslo Konserthus i november før 
de også sang den i Hetlandskirken 
og på Bryne. Sundlisæter skrev 
også musikken til oratoriet Olav 

Hetlandskirken:
Hetland kirke i Storhaugveien 
ble vigslet i 1854. Den er 
Stavangers eldste kirke etter 
domkirken og het opprinne-
lig Vår Frue kirke fram til 
navneskiftet ble vedtatt i 1936. 
Hetlandskirken, som den også 
kalles, er bygget i en blanding 
av sveitserstil, nygotikk og 
seinklassisisme og ble sist 
restaurert i 1991-1992. Kirken 
er i dag en del av St. Johannes 
menighet og er med sine 550 
sitteplasser mye brukt til kon-
serter, vielser og begravelser.

Kilde: Stavanger Byleksikon 
(Wigestrand Forlag, 2008)

Stavanger oratoriekor:
Koret ble stiftet i januar 2011 
på initiativ av Ole Karsten 
Sundlisæter. Koret har sitt 
hjem i Hetland kirke og har 
som formål å synde alle de 
store kirkemusikalske verkene 
for solister, kor  og orkester. 
Koret har i dag om lag 60 
sangere.

Korene i Frue kirke:
Stavanger oratoriekor øver 
mandager kl. 19.30-22.00 
http://stavangeroratoriekor.no
Schola Sanctus Svithun (her-
rer) øver mandager  
kl. 17.30-18.30
http://stsvithun.no/
Schola Sanctus Svithun 
(damer) øver mandager kl. 
18.30-19.30

Stavanger oratoriekor urframførte den nyskreven operaen Haugtussa i Helheim sammen med Oslo Symfoniorkester 
og fem solister i Oslo Konserthus i november. Foto: Øystein Olav Neerland

Komponisten og kantoren Ole 
Karsten Sundlisæter er dirigent for 
korene i Hetlandskirken.

den Helliges dåp – til tusenårs-
markeringen i 2014 av helgenkon-
gens dåp i Frankrike - som korene 
framførte i Stavanger Konserthus 
før de tok verket med på turne til 
Paris og Rouen i fjor høst.

– Alle som har lyst skal få 
muligheten til å oppleve de store 
kirkemusikalske verkene innen-
ifra ved selv å delta, sier Sundli-
sæter. 

– Stavanger oratoriekor har 
ingen prøvesang, dersom du har 
lyst å bli med er det bare å komme 
på en øvelse når vi starter et nytt 
prosjekt. I koret er det alt fra svært 
erfarne korsangere til personer 
som aldri hadde sunget i kor før. 
Men ettersom koret synger et kre-
vende repertoar er det en fordel 
med noe korerfaring, eller så må 
du være villig til å bruke litt tid på 
å lære stemmen din fra lyttefiler, 
legger Sundlisæter til. 

Neste større prosjekt for orato-
riekoret er framføringen av Verdis 
mektige verk Requiem i juni 2016. 
Øvelsene starter i kirken allerede 
mandag 4. januar og verket krever 
mange sangere. 

De to gregorianske korene 
arbeider i et enklere og mindre 
format og skal holde førjulskon-
serter med tidlige latinske jule-
hymner i desember. 

– Selvfølgelig øver vi frem til 
konsertene, men det aller viktig-
ste med koraktiviteten i Hetlands-
kirken er hver enkelt korsangers 
ukentlige møte med flott kirkemu-
sikk, i tillegg til at det skal være 
gøy å komme sammen og synge, 
sier kordirigent Sundlisæter. 

Å synge i kor er en veldig fin 
måte å bli kjent med nye mennes-
ker på, og ettersom mange av dem 
som synger i korene bor på Stor-
haug er kormiljøet her en fin måte 
å treffe nye mennesker i nærmil-
jøet på, sier Sundlisæter, som selv 
har bodd på Storhaug.

Knud Helge Robberstad

Hetland kirke ble vigslet i 1854 og het Vår Frue kirke etter Jomfru Maria 
fram til 1936. Foto: Knud Helge Robberstad.

Kammerversjonen av den nyskrevne operaen Haugtussa i Helheim ble framført av Stavanger oratoriekor i Hetland kirke 21. november i år.
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fasöflkdafklsEMILEMIL

La svigermor slippe å lage maten - ta henne og resten av familien med på 
Scandic Stavanger City søndag 13. desember fra kl. 13:00 til 18:00

Nissen og Sigge tar barna med rundt juletreet mens julefreden senker seg i
Varmen Bar & Restaurant.

Pris: Voksen kr. 365,- Barn under 12 år kr. 150,-

For booking ring 21 61 52 01 eller send e-post til
meeting.stavangercity@scandichotels.com

Velkommen!

scandichotels.no

Scandic Stavanger City søndag 13. desember

TA MED FAMILIEN PÅ
JULEBRUNCH!

JADARHUS ER SPESIALISTER INNEN  

OMBYGGING OG REHABILITERING, OG BYR PÅ:

• Dedikerte fagfolk

• Prosjektleder som følger prosjektet fra A til Å

• Egen arkitekt

• Bred erfaring, både fra større, komplekse jobber  

 og mindre ”rett på sak” oppdrag

• Gratis befaring

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT!

Thor Åge Vareberg: 930 14 630 | thorv@jadarhus.no 

VI BYGGER NYE BOLIGER OG FORNYER GAMLE.

SNAKK MED OSS OM DIN BOLIGDRØM!

FØR
VI BYGGER NYTT.
VI BYGGER OM.

VI BYGGER SMART.



Velkommen til Pedersgata og Nytorget!
Et levd rockeliv – om Mannaen, Peders gata og Stavanger-rocken

Pedersgata var Stavangers Penny lane. Mange store roc-
kere kommer fra arbeiderstrøk, sier Mannaen. Stavanger-
rockens 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.

Mannaen bodde sine første år 
i Pedersgata 143. I Pedersgata 
bodde også Knut Kønigsberg, 
Hana-brødrene Espen, Alf Terje 
og Stein Egil i nr 100 og de to brø-
drene Kjellien og Knallen i num-
mer 99. Og det var i nr 99, hos 
Anny og Karl Jensen, at guttene 
fikk vafler og øvingsplass. Deres 
gjestfrihet og toleranse var kjent 
blant Stavangerrockerne.

Et lite utdrag fra boka:
Stavanger var en av de fattig-
ste byene i Norge på 50-tallet. 
Gjenn omsnittsinntekten var av 
de laveste i landet, og det var 
store levekårsforskjeller i en by 
der innbyggerne stort sett levde 
av hermetikk og skipsfart. Bolig-
mangelen var stor, og genera-
sjonsboliger var ikke helt slik de 
er i dag. I de aller fleste husene i 
Pedersgata bodde det både to og 
tre generasjoner.

Ruth, født Vigre, og Alf Høy-
land kom begge fra østre bydel. 
Som mange andre som jobbet i 
hermetikkindustrien, slet de med 
å ha nok penger til egen bolig. 
Løsningen ble at familien flyt-
tet inn i en av byens kommunale 
leiligheter. Adressen er fortsatt 
Tastagata 24 i Kalhammeren. Det 
store gule huset rommet på 70 og 
80-tallet en av Økonomens mange 
filialer.

Stavangers mange kommu-
nale leiligheter lå stort sett på 
de samme stedene som i dag; 
”Slettå”, Midjord, ”Bakkeland”, 
Hillevåg og i Pedersgata. Fort-
satt brukes mange av de samme 
husene som bolig for mennesker 
som sliter med å komme inn på 
eiendomsmarkedet.

Musikken reddet meg
– Jeg kunne like godt havnet på 
skråplanet, men musikken og 
det at jeg aldri hadde behov for 
den type spenning som krimina-
litet fører med seg, reddet meg, 
sier Magne. En av kameratene 
det ikke gikk like godt for i ung-
domstiden var en de kalte ”Røde 
Eddie”, som den gang var kjent 
som en slåsskjempe og en du ikke 
kranglet med, men som senere i 
livet ble kristen og dermed fant sin 
vei i livet. Moren jobbet sammen 
med Tulla på hermetikkfabrikken 
Neptun Canning, og hun advarte 
Tulla.

Den satans musikken
– Få den gutten vekk fra den her-
sens rockemusikken. Det vil føre 
til at gutten havner på kjøret, sa 

hun. Men Tulla stolte på Magne, 
noe hun gjorde helt til hun døde 
i 2003. Mange husker Tulla som 
en strålende vakker kvinne. Da 
hun jobbet på Neptun Canning og 
tredde sild, ble mang en mann-
lig ansatt betatt av henne. – Hun 
hadde alltid permanent i håret, 
røde negler og var nydelig smin-
ket. Hun så ut som en filmstjerne 
som jobbet i hermetikkindustrien, 
husker en av dem som jobbet 
sammen med henne.

Lære tidlig å ta ansvar
– Jeg lærte tidlig å ta ansvar. For-
holdet mellom mor og meg var 
sterkt og godt. Hun tok alltid parti 
med meg overfor dem hun var gift 
eller sammen med. Hun forsvarte 
meg alltid når det ble konflikt, og 
hun forsvarte meg da jeg startet 
med den satans musikken.

Ordet omsorgssvikt var ikke 
oppfunnet i Pedersgata på 50 og 
60-tallet. Mange av ungene måtte 
klare seg selv i tidlig alder. De 
fikk ei skjeva av naboen når sul-
ten trengte på som verst. De aller 
fleste av husene var bebodd med 
minst to generasjoner. I tillegg 
leide flere ut rom til arbeidssø-
kende ungdom fra Ryfylke. Det 
var trangt om plassen. Alle hadde 
utedo til langt ut på 70-tallet. 

Magne husker godt hvordan 
utedoene ble tømt av bønder med 
hest og kjerre. Det la seg et brunt 
teppe langs hele gårdsplassen og 
ut i gata hver gang de kom for å 
tømme. Det som kunne minne om 
en moderne pumpebil kom ikke i 
bruk før på 70-tallet. 

Det samme gjaldt matavfallet, 
eller ”sydrå”. Magne minnes da 
han som 5-6-åring ble med Skjør-
vestad (han på loftet) for å levere 
”sydrå” til en bonde på Tasta.

– Det må ha vært et utrolig 
slit å gå med den håndkjerra fra 
innerst i Pedersgata og helt ut til 
Tasta, som den gang var på lan-
det. Det var ikke asfalt i gata, 
bare grus. Men Skjørvestad var 
en seig og sterk mann fra Jæren, 
så han klarte det, forteller Magne, 
som fikk sitte oppi ”sydrå”.

Bestemor tok ansvar
Mye av ansvaret for at Magne 
fikk mat og rene skoleklær falt på 
bestemoren. Alma var ei streng, 
men snill, bestemor. Magne min-
nes bestemoren som et varmt 
og godt menneske. Bestefaren 
Magnus var også en som hadde 
respekt i nabolaget. Årsaken var 
at han sjelden drakk alkohol og 
at han hadde fast arbeid i DSD 

Fra venstre Knut Kønigsberg, John Hetlelid, Kjell Kjellien Jensen og Magne Mannaen Høyland.



Velkommen ti l Pedersgata og Nytorget!

 

KOM INN FOR EN  
HYGGELIG JULEHANDEL! 

 
MANGE GODE TILBUD 
BILLIGE JULEHEFTER 

MANGE DVD’ER KUN KR. 10,- PR STK 
 

 FØLG LØVÅS BRUKTBU PÅ FACEBOOK!  
 

Et levd rockeliv – om Mannaen, Peders gata og Stavanger-rocken

(Det Stavangerske Dampskips-
selskap).

– Han var forskikkelige, sier 
Magne om bestefaren. Et uttrykk 
han bruker om personer det aldri 
er noe tull med. Så får det heller 
være at bestemor spedde på inn-
tektene med å ”gauke” brenne-
vin. I kjelleren hadde hun tre dun-
ker. Innholdet ble tappet i melke-
fl asker eller tomme ”murere” til 
kunder som måtte ha noe sterkt 
i kroppen for å overleve. En 
”murer” var den største ølfl aska, 
og den mest populære i østre 
bydel. Alma drev i mange år det 
første vinmonopolet i Pedersgata, 
om enn med et begrenset vareut-
valg. Hun ble aldri tatt av lovens 
lange arm, selv om politiet titt og 
patruljerte inn over i ”varmen”.

Nurk Twins med Kjell Arne Jensen, Ernst Magne Vigsnes, Magne Høyland, Knut Helge Kønigsberg og Jon Hetlelid.

Nurk Twins utenfor bandets øvingslokale i Pedersgata 99. Fra venstre Kjell 
Arne Jensen, bandets faste sjåfør Sigmund Paulsen, Ernst Magne Vigsnes, 
Knut Kønigsberg og John Hetlelid. Magne Høyland tok bildet.
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– Vil du lære anime?
-Vil du lære enkle teknikker for å tegne anime? Du tren-
ger ikke kunne noe på forhånd, interessen og evne til 
konsentrasjon er nok for å være med. Nathalie lao inspi-
rerer ungdom (13-18) som vil lære å tegne.

– Du trenger ikke være flink for 
å komme. Alle i nærmiljøet kan 
være med. Vi treffes på Kyvi-
ken ungdomsklubb hver onsdag 
klokka 15 til 17. Vi har alt utstyr 
du trenger for å komme i gang, og 
det er god plass til flere, sier Nat-
halie. –Jeg har aldri kunnet tegne, 
nå har jeg lært, sier fritidsleder 
Mari Prytz Malmanger. 

– Hvordan kom det i gang?
– Anime er en japansk tegneform 
som er mye brukt i bl.a. tegne-
serier og tegnefilm. Jeg lærte å 
tegne av min bestefar, han var 
veldig flink! Jeg liker å bidra med 
noe til lokalsamfunnet. I studie-
tiden i Bergen var jeg leksehjelp 
hos Røde Kors. Vel tilbake i Sta-
vanger kontaktet jeg frivillighets-
koordinator som tipset meg om 
å kontakte ungdomsklubben på 
Kyviksmarka. Det er suverent for 
meg å få kontakt med ungdom, 
lære vekk tegneteknikker og kort 
vei hjemmefra på Nytorget, sier 
Nathalie Lao.

Anime (アニメ) 
er et japansk låneord, en forkor-
telse for animation, og betegner 
de fleste typer animasjonsfilm. I 
vestlige land betegner ordet spesi-
elt tegnestilen som har blitt asso-
siert med japansk animasjon siden 
etterkrigstiden. Den kjenne tegnes 
blant annet ved at kvinnelige figu-
rer (og noen mannlige) har store 
øyne og lange ben, ofte lengre 
enn resten av kroppen. Grimaser 
og ansiktsuttrykk viser tydelig 
hvilket humør figurene er i, samt 
at store overdrivelser er et vanlig 
virkemiddel.

Fra Wikipedia

Fra venstre Nathalie, Amalie, Mari, Melani, Marie og Liepa. Ungdommene koser seg og blir raskt flinkere å tegne. 
Klubben spanderer mat og saft.

Kan du spille tromme eller fløyte?
Har du lyst til å spille sammen 
med noen, men har ikke tid til å gå 
i korps? Da finnes det et morsomt 
alternativ på Storhaug. «Tromlin-
gane» har den spennende beset-
ningen trommer og piccolofløyter 
+ lyre. Vi øver én gang i måne-
den, har ikke en eneste dugnad 
og ingen seminarhelger. Vi spil-
ler selvsagt 17. mai, men også ved 
andre spesielle anledninger som 
jubilèer, parader, idrettsarrange-
ment o.l. Repertoaret spenner fra 
Beatles til amerikanske marsjer; 
Vi er innom Thorbjørn Egner-
sanger, brudemarsjer og Knutsen 
og Ludvigsen-melodier. Trom-
lingane har holdt på i over 10 år 
og består av 15-20 musikanter i 
mange forskjellige aldre. Har du 
spilt for lenge siden og lurer på 
om du er god nok, har du ingen-
ting å frykte. Har du lyst, har du 
lov og du er mer enn hjertelig 
velkommen. Vi øver den første 
onsdagen i hver måned, litt oftere 

Her er noen av medlemmene i trommetruppen Tromlingane.

når 17. mai nærmer seg. Stedet er 
Drøvelens hus, Normannsgaten 
24 på Storhaug og klokkeslettet er 
19.30. Du kan komme uanmeldt 

hvis du ønsker, men ta gjerne 
kontakt på mail: krfoto@online.
no, evt telefon 416 07 608.

Vincent fra Frankrike har også 
tegnet. Han er voluntør på 
ungdomsklubben og Bakgården 
på Kyviksmarka gjennom EVS 
(Europian Voluntary Service).

IL Brodd Fotball

Utmerket seg

IL Brodd Fotball har hatt årsfest, 
og tradisjonen tro delt ut priser 
til tillitsvalgte som har gjort en 
ekstra innsats. I år gikk prisen 
«Årets Brodd-navn» til Eirik 
Tjørhom. Han er både kullsjef 
og trener for gutter 2005-kul-
let i Brodd, men også engasjert 
som sportslig leder og nestleder 
i klubbstyret, og har hatt et enga-
sjement for klubb og kull som går 
utenpå samtlige andre i klubben 
siste året.

Årets trener ble Roy Vestly 
Larsen, treneren for junior her-

rer og kvinner A. Brodds senior 
kvinnelag vant sine første kamper 
i historien under Vestly Larsens 
ledelse i 2015.

Tarjei Skoftedalen Fiskum ble 
kåret til årets spiller på A-laget, 
mens Mikal Klungtvedt fikk 
utdelt innsatspokalen. Tone Søn-
deland fikk tilsvarende for kvin-
nelaget.

Annette Dahl Wiig, Brodds 
tidligere styreleder som døde 
bare dager før, ble hedret med ett 
minutts applaus under arrange-
mentet på Tou Scene.

Øyvind Jacobsen (t.v) delte ut priser til (fra venstre) Tarjei Skoftedalen 
Fiskum, Roy Vestly Larsen, Eirik Tjørhom, Mikal Klungtvedt og Tone 
Søndeland (foran) på Brodds avslutningsfest i november. Foto: Andreas 
Vollan



Coop – litt ditt
I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. 
Mer informasjon om de ulike fordelene � nner du på: Coop.no
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FREIA/NIDAR STORE SJOKOLADEPLATER 
Utvalgte varianter. Fra 150 g

Plukk & 
miks

 2 50FOR

COOP TYNNRIBBE 
KRYDRET 
Pr kg 

9490
+ pant9490
+ pant949494949494909090949094949490949094909494949094 + pant+ pant+ pant+ pant+ pant+ pant9490
+ pant

COCA-COLA 6 PK
Vanlig eller Zero. 
6 x 1,5 l. Pr pk
Pr l 10,54

JULESTJERNE
Flergrenet. 
Pr stk

Velg fritt blant 
vårt Coop 
julepålegg
merket med 
dette symbolet! 

12903990

EPLER
Røde, gule og grønne. Pr kg

GILDE PINNEKJØTT 
Av lam. Urøkt/røkt. 
Kappet. Pr kg

169

Extra Lervig
Haugesundsgata 30, 4014 Stavanger, tlf. 900 24197

7-23 (8-21)

Extra stort utvalg 
til extra lave priser

2390

COOP LUTEFISK
Helside. Pr kg

6990

LUTEFISKBACON 
400 g. Pr pk. 
Pr kg 59,75

Fersk

Vi har åpent søndag 13. desember

Kan du spille tromme eller fløyte?
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St. Johannes menighet:

Tore Pang, superlørdag og barnefesti val 
– Barna kunne velge mellom 
verksted med lego, kunst og 
håndverk, friluft og foto, dans og 
matlaging. Vi hadde samling med 
fortelling, leker og konkurranser, 
god mat, uteaktivitet, globalak-
sjon og avslutningssamling der 
barna fi kk vist frem hva de hadde 
vært med på i løpet av dagen, sier 
Anette Dagfi nrud som er menig-
hetspedagog og trosopplærer i St 
Johannes menighet. 

–Takk til Storhaug bydelsut-
valg for støtte og en stor takk til 
dere frivillige ungdommer og 
voksne som var med og gjorde 
denne dagen mulig.

Superlørdag 17. oktober
Strålende sol og en av de fi neste 
lørdagene denne høsten. St. 
Johannes-sangerne startet med 
fl ott sang etter at Anette hadde 
ønsket velkommen, presentert 
programmet og Aslaug prest. 
Kafeen bugnet av deilige retter! 
Quiz̀ en lå på bordene. Det var høy 
stemning – men vi klarte å løsrive 
oss for å høre Tomas Kinck Wold 
fortelle et fabelaktig eventyr om 
slemme trollmenn, fattige brødre 
og verdens tøff este katt basert på 

eventyret om Katten med støv-
lene. Tomas fi kk oss alle med! Jeg 
talte 78 små og store som satt med 
store øyne og fi kk oppleve fortel-
lerkunst på sitt beste. 

Det ble etterhvert fi lm i klub-
brommet, lek, mer spising for de 
som ønsket det og selvfølgelig 
løsning og premieutdeling for 
beste gruppe i quiz’en. Takk til 
dere alle som kom og støttet opp 
om dette arrangementet. Vi ses 
igjen neste år.

Konsert med Tore Pang 
Lørdag 24. oktober med rapperen 
Tore Pang i kirkerommet! Ung-
dommene var klar for konsert! 
Det ble rapping fra begynnelse til 
slutt. Tore fi kk med seg ungdom-
mene med å gi terningkast. Det 
ble gitt høye terningkast. Musik-
ken falt i smak. Alle sang med i 
”Måden du ser på meg”. Etter 
konsert og fotografering var det 
pizza, kaker, biljard, sumobryting 
og kiosken var selvfølgelig åpen. 
Alle så ut til å kose seg og de siste 
gikk hjem i elleve tiden. 

Anne Gunn Berg

Med rekordoppslutning på 72 barn fra 1.-4. klasse ble årets barnefestival arrangert i og utenfor St. Johannes kirke og 
menighetssenter fredag 13. november. Arrangementet er et samarbeid mellom Varden og St. Johannes menigheter.

Tore Pang og Wayra med alle ungdommene rundt seg.St. Johannes-sangerne.
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5° ØST 
ØSTRE BYDEL


Ønsker du å bo i kjernen av en urban og nyskapende bydel?
Da kan 5° Øst være noe for deg! Her finner du Mathallen,
Tou Scene, butikker og spisesteder i umiddelbar nærhet.  

Nå kan du få 100% trygghet ved salg av eksisterende bolig
ved å benytte vår boligbytteordning.

> Størrelse: Fra 49 til 128 kvadratmeter.
> Beliggenhet: Sentralt i Stavanger, Østre bydel.
> Selveierleiligheter: Parkering i lukket anlegg.
> Innflytting: Nå og frem til sommeren 2016. 

Ta kontakt for visning. Vi foretar visninger i alle leiligheter,
både de som er ferdige og de som står ferdige til
sommeren.

Kontakt prosjektselger:
Tone Ulvik Johnsen tlf. 992 58 240

Finn din nye leilighet:
www.obos.no/5grader

Pris fra: kr. 2.940.000,-

Kollektivtransport i umiddelbar nærhet,
barnehager og skoler i nabolaget. Kort
avstand til sjø, sentrum og turområder.

Boligbytte: OBOS kan kjøpe din gamle
bolig. For mer informasjon ta kontakt
eller se prosjektets hjemmeside.

!

Prosjektselgeren representerer
OBOS Nye Hjem Rogaland AS

BOL
IG-

BYT
TE
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LOKALE JULEGAVETIPS

To gode bøker fra Storhaug bydel
Både Erling Jensens opp-
vekstroman, «Charles», og 
Øyvind Ellingsens doku-
mentarbok, «Et levd rocke-
liv», historien om Magne 
Høyland, Pedersgata og 
stavangerrocken, er to her-
lige bøker som har hentet 
det meste av sitt stoff  fra 
vår bydel.

Erling Jensen har skrevet opp-
vekstromanen «Charles», hvor 
handlingen for det meste fore-
går i Storhaug bydel i 1960 og 
70-årene. Erling vokste opp i 
Hjelmelandsgata og på Midjord, 
og leserne vil kjenne seg igjen i 

hans beretning fra disse bystrø-
kene. «Charles» har som under-
tittel «60- og 70-årenes ville 
ungdomstid», og oppveksten til 
hovedpersonen er sannelig preget 
av kamp for anerkjennelse på sko-
len og i vennegjengen. Dette fører 
også til mange ungdommelige 
garpestreker og ofte svært beret-
tigede opprør mot maktmisbruk 
og overgrep. 

Vi følger Charles på Storhaug 
skole, på kinaputtraid 17. mai, 
som modell og assistent hos bil-
dekunstneren Reidar Berge, til 
Badedammen, på alternativ fi ske-
tur i Hillevågsvatnet og til spen-
nende opplevelser mange andre 

steder i bydelen. Charles vil bli 
musiker og har drømmer han vil 
realisere, men oppvekstvilkårene 
er tøff e, og ikke alt går etter pla-
nen. 

Boka er velskrevet, og for oss 
som kjenner bydelen er den ekstra 
spennende å lese fordi vi kjenner 
oss så godt igjen. Erling Jensen 
har nok planer med en fortset-
telse, hvor vi vil følge Charles «te 
sjyss». 

Erling Jensen er kjent som en 
ivrig lokalhistoriker. Han redige-
rer fl ere nettsteder med mye histo-
risk informasjon fra Stavanger og 
Rogaland. Han skriver alltid godt 
og forståelig, også i sine tidligere 

bøker om gitarspilling, om gamle 
dialektuttrykk og om Stavanger 
Støberi & Dok. 

Boka kan bestilles på erlin-
gjensen.net, eller erlingpost@
gmail.com.

Også boka om Magne «Man-
naen» Høyland er av særlig inter-
esse for oss i Storhaug bydel. 
Øyvind Ellingsen har skrevet 
boka, som har fått tittelen «Et 
levd rockeliv». Ellingsen har fått 
tilgang til mye stoff  fra Manna-
ens lange karriere, men han har 
også brukt mye tid på intervjuer 
med hovedpersonen og mange 
andre fra det lokale musikermil-
jøet. Øyvind Ellingsen har nemlig 
satt beretningen om Magne Høy-
land inn i et videre perspektiv. 
Han forteller både om stavanger-
rockens mange andre artister og 
om det særegne miljøet innerst i 
Pedersgata, i «Jammerdalen». Vi 
får større forståelse hvorfor dette 
området ble arnestedet for et fro-
dig musikkmiljø. 

Vi fi nner Magne Høyland 
som vokalist i legendariske Nurk 
Twins og i en rekke andre band 
senere, mest kjent som frontfi -
gur i Asfalt. Men Mannaen har 
også deltatt i Grand Prix og han 
har vært fi lmstjerne på kinolerre-
tet. Hadde skjebnen vært blidere, 

kunne han også gjort det stort 
på Sri Lanka. Men kanskje var 
det bedre at han ble en lokal helt 
med et særlig bankende hjerte for 
Viking og for Dickens. Magne er 
også en ihuga fan av Manchester 
United, og han har hatt glede av 
fl ere turer til det frodige fotball- 
og rockemiljøet i England. Fort-
satt er Magne Høyland i aktivitet 
som en glimrende vokalist med 
en følsom stemme som virkelig 
formidler et levd rockeliv.

Boka til Ellingsen er velskre-
vet og et svært interessant bidrag 
til den lokale kulturhistorien. Den 
har også en mengde gode bilder. 
Boka kan kjøpes på Dickens, men 
også på Piren Pub i Verksgata. Det 
var nemlig pubeieren her, Tore 
Tjemsland, og den entusiastiske 
vaktmesteren på Lindøy, Johnny 
Emanuelsen som drev fram dette 
bokprosjektet.

God lesning!
Gunnar Roalkvam

Erling Jensen vokste opp i Hjelmelandsgata og på Midjord, noe leserne vil 
kjenne igjen i boka.

Erling Jensen har skrevet opp-

Ureist økologisk ost
Osten kan trygt kalles 
ureist! lise Brunborg har 
få meter å gå når ost skal 
leveres fra ysteriet til 
Mathallen. 

Utvalget er akkurat nå blåmugg-
osten Fønix, kremostene Sne-
dig og Ramp og yoghurt. Alt 
økologisk og lokalprodusert i 
Ryfylkegata. Lises oster kan 
også kjøpes på Ostehuset Øst i 
Ryfylke gata, A. Idsøe i Verksgata 
og hos Økologiske Dagligvarer i 
Langgata. 
Løp og kjøp! Flott lokal julegave!

Lise Brunborg og Nina Bredal HayDjup. Med sykkelbod på 
Tou Scenes julemarked.

Lansering av osten Fønix hos ølbaren Øst. 
Foto: Solfrid Sande.

Foto: Jofrid Asland.Ramp er en økologisk kremost med 
vill ramsløk fra Hindal Gård. 
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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  

Velkommen til 
Statoil Haugesundsgaten

Litt sulten?
Prøv vår hamburger

Tid for bilvask!

Velkommen til Velkommen til 
Statoil Haugesundsgaten

VELKOMMEN TIL

SUNNY FRISØR
LIKE VED NYLUND SKOLE OG PRIX

KLIPP, FARGE, STYLING M.M.

BARN  DAME  HERRE 

Mandag – fredag kl. 10.00 – 19.00
Lørdag kl. 10.00 – 18.00

Karlsminnegata 91A – www.sunnyfrisor.com – 97 59 91 14
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Noe for enhver.
Vi gir deg norskprodusert kjøkken i alle prisklasser 
og i alle stilarter! Uansett hvor du befinner deg i livet, 
har vi kjøkkenet for deg – enten du foretrekker det 
moderne, tidløse eller det klassiske. STRAI.NO

ÅPNINGSTIDER:
HVERDAGER 09-16
TORSDAG 09-19
LØRDAG 10-14

STRAI KJØKKEN STAVANGER
TORGVEIEN 15 A (VIS A VIS KILDEN)
TLF: 51 53 30 40
STAVANGER@STRAI.NO

FAKKELTOG
Det organiseres fakkeltog fra 4 steder. Start kl 17.30. Alle 
togene møtes i Speidermarka på vestsiden av Store Stokkavatnet. 
Bli med der det passer best. 

1) P-plass ved E-39 på Nedre Tasta
2) P-plass i Gustav Vigelandsvei, Nedre Stokka
3) Trafostasjonen i sørenden av Store Stokkavatn
4) Madlaspeiderne, Revheimsveien 126

Ta med: Grillmat
Fakler – det blir også salg av fakler ved alle startstedene 
Varme klær

Alle er hjertelig velkommen!
Mer info på www.stf.no NB! Ingen parkering ved Speidermarka

ÅPNING AV 
FRILUFTSLIVETS ÅR
STAVANGER TIRSDAG 13/1 kl 17.30 – 20.00
Vi inviterer til fakkeltog og stort leirbål i Speidermarka på vestsiden av 
Store Stokkavatn!                                                           Åpning av Friluftslivets År ved ordfører Christine Sagen Helgø 
Vi stiller med varme griller, musikk og noen overraskelser. Opplev Flaks sjonglørgruppe i sitt rette 
element. 

STAVANGER 
KOMMUNE

AVSLUTNING AV FRILUFTSLIVETS ÅR
ONSDAG 13/1.2016 KL. 18.00-20.00

Vi inviterer til fakkeltog og stort leirbål ved Emmausstranden. 
Vi stiller med varme griller og underholdning. 

FAKKELTOG
Det organiseres fakkeltog fra Strømvig og Breivig kl. 18.00. 
Begge togene møtes ved Emmausstranden. 

1) Start Strømvig
2) Emmausstranden
3) Start Breivig
Ta med: Grillmat og varme klær. 

Det blir salg av fakler ved begge start-
stedene. 
Alle er hjertelig velkommen!

Mer info på www.stf.no

Emmaus vennerFNF Stavanger Stavanger Kajakklubb

Foto: Sigurd Smidesang Rønningen
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VELKOMMEN TIL INTERNASJONALT MATSENTER I STØPERIGÅRDEN

YPPERLIG KJØTTDISK, FRUKT, 
NYBAKT NANBRØD M.M.

FØRSTE HALAL-SERTIFISERTE 
BUTIKK I ROGALAND!

Man-fre  09-21
lør  09-20
Støperigata 20
4014 Stavanger
Tlf. 91 53 58 92

Base Midjord

– Prosjekt Midjord tar utgangspunkt i alle de negative 
hendelsene som har vært på Midjord de siste årene i 
form av naboklager, branner, husbråk og forsøpling av 
området, sier Øyvind Røkenes, som er virksomhetsleder 
for rehabiliteringsseksjonen for rusavhengige. 

– Mange beboere i området tok til 
orde for at noe måtte gjøres for å 
bedre forholdene, noe som også 
ble tatt opp politisk. Stavanger 
kommune søkte og fikk midler 
fra Husbanken og Fylkesman-
nen i Rogaland til å starte opp et 
nabolagsprosjekt med fokus på å 
gi Midjord, Syreveien og Rosenli 
et områdeløft. 

Vi har to prosjektmedarbeid-
ere som betjener en base i Mid-
jordgata 19. De samarbeider med 
beboere i kommunale boliger, 
naboer, frivilligsentralen, bydels-
huset, idrettslaget Brodd og poli-

tiet med flere om å løfte sammen 
for å få til dette. 

– Hva synes du om 
arrangementet 1. desember?
– Jeg må si meg godt fornøyd med 
arrangementet tirsdag kveld og 
ser at det ikke er så mye som skal 
til for å lykkes. Vi i kommunen 
håper dette kan være starten på 
noe bra og at Midjord og områd-
ene rundt igjen kan bli attraktive 
og trygge områder å bo i for inn-
byggerne i byen vår, sier Øyvind 
Røkenes.
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Ved jernbanen i Stavanger og i Trollbygget ved Viking Stadion

- Vi vil få folk på hjul igjen!
Ved å bruke vårt sykkelverksted oppnår du to ting:

Du får kvalitetsreparert sykkelen din,
samtidig som du bidrar til at våre ansatte 

skal finne veien til en normal hverdag uten rus.

-punktert?

annonse-juni-original_Layout 1  28.05.15  16:09  Side 1

La oss hjelpe deg med maten!
Diverse kaker fra kr 350,-

Smørbrød kr   25,-

Enkle varmretter

Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.

St. Petri Aldershjem, Erichstrupsgt. 19, 4012 Stavanger 

Tlf. 51 53 57 67

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

Et levd
rockeliv

Øyvind Ellingsen

Boken om Stavangers beste musikere selges her!Selges hos: Dickens,  Beverly, Piren Pub, Viking-butikken 
og Midjord bydelshus



Side 25STORHAuG ByDElSAVISNr. 6 – Desember 2015

Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier!

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

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

når du trenger elektriker
 STAVANGER Kvitsøygt 30, 4068 Stavanger, tlf. 51 85 50 31

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

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

 www.rogalandelektro.no

Alltid Åpent
Online innmelding

Ingen Bindingstid
Sirkeltrening

Styrke

Kondisjon

Frivekter

Trening som passer deg
WWW.247TRENING.NO

Bli medlem online i dag
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Normannsgt. 38 - 4014 Stavanger - Tlf.: 51 89 01 56 - 51 89 01 54

Bydelens eneste

 bakeri og

 konditori

Morten Hanssen

Støperigata 2, 4014 Stavanger
Telefon: 51 52 88 10 - Telefax: 51 52 88 17

Mobil: 464 25 841 - E-mail: blikkteknikk@innboks.com

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

Trenger du ny frisør?
Ramsvigtunet: TIRSDAG, TORSDAG og FREDAG

Klipp og kr 530 Permanent kr 1300-1500
føhn Striper/farge kr 500-700
Føhn/legg kr 350 Herreklipp kr 300
Jeg ønsker alle aldersgrupper velkommen.

Tlf. 920 82 390

Instrumentalt

Bruen & bolten

Pladefest
Bruen & Bolten

Lørdag 19. desember 14.00 – 16.00

på Piren Pub

INSTRUM
ENTALT

CD SALGET STARTER LØRDAG 19.12.15 KL. 12.00.
DE 200 FØRSTE SOM KJØPER FÅR MED EN T-SKJORTE.

(NB: KUN EN TIL HVER PERSON)
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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

Det er adventstid og snart jul. Bydelshuset er fylt med juleaktiviteter
og avslutningsfester. Det er lite ledig tid i desember, men begynn gjerne 

allerede nå å bestille plass for neste år. All nødvendig informasjon
 fi nner dere på www.ungistavanger.no  

God jul og godt nyttår ønsker vi dere alle. – Velkommen til oss 

Midjord Bydelshus
Vi leier ut lokaler til fødselsdager, konfi rmasjoner, 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.
Fritid Storhaug – Midjord bydelshus
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger

Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no
Telefon - 51 50 89 97

Senterleder: Gerd Hegge. gerd.hegge@stavanger.kommune.no

Kyviksmarka Ungdomsklubb
Snart jul! Vi planlegger ekstra julekos på klubben fram mot jul og 
gleder oss over at det er så mange ungdommer som besøker oss 

hver uke! Siste klubbdag før jul blir onsdag 16. desember.
Vi har åpent hver mandag og onsdag fra 18.30 – 21.30

og annenhver fredag 19.00 – 22.30 (partallsuker).
Følg oss på facebook: Kyviken Ungdomsklubb

Følg oss på instagram: @kyviksmarka – Vi har også snapchat: kyviken

Vi legger ut all informasjon på facebooksidene våre,
så her gjelder det å følge med. Spørsmål? Ta kontakt!

Fritidsleder: Mari Prytz Malmanger – tel. 954 23 306
Kyviksvei 6, 4014 Stavanger

mari.prytz.malmanger@stavanger.kommune.no

MØTE MELLOM MENNESKER

Storhaug Frivilligsentral på 
Midjord bydelshus

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

Sterk og stødig 
Styrke og balansetrening for seniorer hver tirsdag kl 10.30-11.30 i Stor-
haughallen. Følger skoleruta. Enkelt felles måltid etterpå. 

Spedbarnstreff  
på Midjord bydelshus hver mandag fra kl 12. Nystekte vafl er, frukt og 
kaff e. 

Vi snakker norsk 
med elever fra Johannes læringssenter hver torsdag klokka 10 – vil du 
være frivillig? 

Følge eldre? 
Vi trenger fl ere som vil følge eldre som trenger en støttende arm til f eks 
lege eller tannlege. 

 Språktrening? 

Hjelpe en organisasjon? 
Vi formidler kontakt og oppdrag til organisasjoner som Røde Kors, 
Brodd, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og forskjellige institusjoner. 

Tou Scene etterlyser frivillige til arrangement.

Storhaug Rideskole ønsker dugnadshjelp til ny ridehall.

Kafé og byttebu ved Badedammen trenger fl ere til å ta imot klær og 
utstyr, rydde, sortere m.m. 

Alle uansett alder og bakgrunn er velkommen som frivillige.

Vil du høre mer?

Ta kontakt på tlf 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 91 43 40 / 948 22 653
bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

60+
Lyst til å prøve noe nytt? Kom og se - ka me har fått te!

Mange kjekke kurs og aktiviteter - kom innom for en prat!

FASTE AKTIVITETER
Mandag: Trim, Glasskunst og Åpent verksted
Tirsdag:  Rank og Glad, Spikkegruppe og bingo (partallsuke)
Onsdag: Boccia og treskjæringsgruppe
Torsdag: Rank og Glad, Åpent verksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge

Å, var jeg en sangfugl – timen som fl yr…
Første mandag i mnd. kl. 11.30 (11/1, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6).
Frøydis lehmann akkompagnerer på piano og vi synger med den 
stemmen vi har! Vi møtes til samsang med gode gamle, og litt nyere, 
«svisker», den første mandagen hver måned.

«Maskemyldring - spød og nest»
første tirsdag i mnd. kl. 14.00. (Starter i februar)

Inspirasjonsrike treff  i «Stuå» Ta med snakke- og strikketøyet og kom! 

NYE BOKPRATEN !
litteraturinteresserte møtes til gode samtaler.  Her leses og diskuteres 
både nye bøker og litteratur av litt eldre dato.

KURS: Glasskunst på tirsdager kl. 10.30 – 13.30. Start: 2. februar Kr. 
900,- for 5 ganger. Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl. 09.15 – 10.15. 
Klippekort (15 klipp) kr. 1125,-. Start: 5. januar.

SPIKKEKURS:
Nybegynnere på mandager kl 09.00 – 13.00. Start: 4. januar Kr. 1400,- 
for 10 ganger. Viderekomne på tirsdager kl. 09.00 – 13.00. 
Start: 5. januar Kr. 1400,- for 10 ganger.

Treskjæringskurs på onsdager kl. 10.00 – 13.00: Start: 6. januar Kr. 
1200,- for 10 ganger.

Malekurs på torsdager kl. 11.00– 14.00. Start: 7. januar Kr. 1500,- for 1
0 ganger. Dersom du blir fristet av noen av kursene – ta kontakt!      

Kurs i lefsebaking, pilfl etting, fi lting, toving og annet settes opp ved 
interesse!

Gratis forestilling ved Bjørn Kallevig mandag 14. desember kl 
11.30. Velkommen!
Kake, kaffi   og Korsang kl. 18.00 onsdag 10. februar.

Kom innom og hent, eller be om å få tilsendt, brosjyre!

Julekonsertene våre i Varden har blitt  en tradisjon, og dett e 
er den sjett e. Vi er et orkester som består av folk mellom 16 
og 23 år som er ekstra glad i julen, og som derfor feirer den 
litt  ekstra med denne julekonserten. 
Vi spiller noen tradisjonelle julesanger, gjerne arrangert med 
litt  andre instrumenter og stemmer enn vanlig, og sanger 
skrevet av vår store inspirasjonskilde, amerikanske Sufj an 
Stevens.  Målet vårt er at musikken skal være levende, 
smitt ende, glad og høytidelig. Som julen er. 
Kom du også, vel, og få god julestemningen på plass på 
vei inn til selve julekvelden!

Kor aktivitet i
Hetland kirke

øver i Hetlandskirken, 
Storhaugveien 2,

mandager kl. 19.30. 
Gregoriansk mannskor

kl. 17.30
Gregoriansk damekor

kl. 18.30
http://stavangeroratoriekor.no 

Nye stemmer er velkomne!

Varden kirke
Familiegudstjeneste kl 15.00

på julaften. Høytidsmesse
kl 12.00 første juledag.



P O W E R E D  B Y
S O L A R  E N E R G Y

TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR. TACTILE WATCH POWERED BY SOLAR 
ENERGY,  OFFERING 20  FUNCTIONS INCLUDING WEATHER FORECAST, 
ALTIMETER AND COMPASS. INNOVATORS BY TRADITION.

T-TOUCH.COM

URMAKER THORBJØRNSEN 
Urmakeren på Nytorget • Tlf. 900 70 268 • tom@thv.no • urmaker.no • klokker.com


