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Rett over Statoilstasjonen, 
nesten i rundkjøringen ved tun-
nelen til Bybrua, har Jakob åp-
net sitt økologiske bakeri med 
caféutsalg. -Dette er det nye 
møtepunktet for oss som ikke 
har lyst å dra til byen, sier Linn 
Heidi Knutsen som bor i Ver-
ven. Sammen med søsteren June 
nyter hun finværet i trafikkstøy-
en på Kjelvene. -Vi spiser helst 

ren mat og liker å vite hva det er i 
den. Dette er garantert den eneste 
og beste økologiske bydelskafé i 
Stavanger og på Storhaug, sier 
June K Bendiksen. -Min sønn 
skater på Kjelvene og her sitter 
jeg rett i nærheten, sier Linn. 
-Nå venter vi på uteservering 
og skjenkebevilling, sier June. 
-Dette er et dynamisk område 
hvor mye skjer.

Akvarellen er laget av Nils Naley, 
beboer i Rosenli, som har latt seg 
engasjere av den vakre utsikten fra 
toppen av fjellknausen Talaren. 
-Her kan det lages en bypark som 
kan gi oss den samme følelsen vi 
får når vi går inn i en grønn skog. 
Vi har den mest tettbefolkede 
bydelen med minst grøntareale 
pr innbygger. Vi må dra langt av 
gårde for å finne et like vakkert 
område. Hovedopplevelsen vil bli 
ødelagt av ny boligbebyggelse i 
selve inngangspartiet, sier Naley.  

-Dammen er på samme sted som 
det hvert år blir en vanndam når 
det regner mye. Denne er tenkt 
permanent sommer som vinter. 
Utvidelse av sykehjemmet vises 
ikke i illustrasjonen. Løa mener vi 
representerer så store verdier alene 
at den ikke bør rives og erstattes 
med blokker. Den kan f.eks være 
aktivitetshus for barn og ungdom 
med møterom og oppbevaring av 
kanoer som på Mississippi frilufts-
senter eller Lundsneset, kommen-
terer leder i Rosenli borettslag, Per 
Gram. 

-Emmaus kan bli noe for hele byen, 
en moderne ny bypark. Den kan 
inngå i strukturen for friområdene 
i Østre bydel og være en av kilene 
som lufter ut og gir tilgang fra de 

tetteste områdene på Storhaug. 
Sammen med kilen fra Johannes-
kirka og ned, kulturaksen ved Tou 
og kilen inn til tunnelområdet, sier 
arkitekt Rolf Skjellstad.

Miljøagentene på 
Storhaug viser for-
bipasserende hvor 
det planlegges byg-
ging i Emmaus.  

-Byggegalskapen 
må stoppes, sier 
Åse Gilje Liane fra 
Lindøygata. -Eg 
har gått tur her 
kver dag fra eg va 
bitteliden og bare 
va ein halvmeter 
høge. Eg får klump 
i halsen ved tanken 
på at någen vil byg-
ga merr her. Man-
dag klokkå seks 
stille eg for fysste 
gang som tilhører 
på bystyremøde for 
å hørre om politi- 
kerne virkelig 
meine dette. 
Hunden Bella er 
mindre interessert.

Les mer på side 8.

-Byggegalskapen må stoppes 

Café i rundkjøring 
på Kjelvene

Fra venstre innehaver og baker Jakob Jørgen Silas Philipsen, June 
K. Bendiksen, Linn Heidi Knutsen og daglig leder Alette Skagestad.

Bypark 
sett fra 
Talaren
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       Leder For egen regning

”Marøyferjå” er klar for nye 
gratisturer til Store Marøy i 
Gandsfjorden. Stavanger kom-
mune og Rogaland fylkeskom-
mune støtter lavterskeltilbudet 
økonomisk, og dermed kan vi 
tilby nesten to uker med faste 
daglige turer til den vakre øya 
utenfor Storhaug. 

Seilingene i år starter mandag 
28. juni fra Breivik båthavn på 
Storhaug. Transporten skjer 
med ”Marøyferjå” og turen over 
til Marøy tar ca 6 minutter. På 
Marøy kan du bade, grille, spille 
volleyball eller bli med på en 
guidet vandring i det restaurerte 
kulturlandskapet. Det er ingen 
påmelding, bare still på brygga 
i Breivik. Er det mye folk kjører 
vi ekstra turer. Velkommen til 
Marøy! 

Alt du trenger å vite
• Breivik båthavn finner du 
i enden av Breivikveien på 
Storhaug. Bussrute nr 4 har stop-
pested ved Lervigtunet i Ry-
fylkegata. Derfra er det 5 min å 
gå til båthavna. 

• Barn under 10 år må være i 
følge med voksne.
• Marøy er ikke tilrettelagt for 
rullestolbrukere.
• ”Marøyferjå” har redningsvest 
til alle unntatt barn under 2 år. 
Alle skal være iført redningsvest 
under overfarten.
• ”Marøyferjå” er forskriftsmes-
sig utrustet med sikkerhets- og 
førstehjelpsutstyr. Båten er en 
tidligere livbåt  godkjent for inn-
til 20 personer. 
• Deltakelse på turene skjer på 
eget ansvar.
• Noe du fortsatt lurer på? Kon-
takt båtfører og guide Erik Tho-
ring på tlf. 416 83 238.

Lykke og 
livskvalitet

Fra lykkeforskning lærer vi 
at lykken ikke stiger i takt 
med økt materiell velstand. 
Lykken oppnås gjennom 
engasjement og i samspill 
med andre mennesker. 

Et godt samfunn har mange 
møteplasser, inne som ute. 
Vi treffes og får kontakt 
med hverandre i butikken, 
på bussen, kafeen, ar-
beidsplassen, turstien og i 
de utallige frivillige organ-
isasjoner og lag. Vi deler 
opplevelser og erfaringer, 
ser hverandre og blir sett. 
Verdien vi oppnår er økt 
sosial kapital som mange 
forskere knytter opp til 
livskvalitet og lykke. Det 
er derfor av stor verdi for 
bydelen at det frivillige en-
gasjement er stort. Takk til 
alle ildsjeler! 

Nå kommer varmere dager 
og dermed utallige utendør-
sarrangement som er åpne 
for alle og gratis. Kjenner 
du noen som ikke er så ofte 
ute blant folk? Spør om de 
vil være med på Bazaar på 
Tou Scene, bruktmarked på 
Nytorget, St Hansfeiring i 
Emmaus, båttur til Marøy 
eller åpning av ny park i 
september. Eller be naboen 
med på tur for å teste Ja-
kobs økologiske uteserver-
ing i Haugesundsgata. 

God tur og sommer!

Ja så er sommeren kommet også 
her på Storhaug.  St. Hans nær- 
mer seg med storstilt feiring, 
ikke minst i vårt nærområde.  
Fra hele byen vil folk strømme 
til Emmaus for å være med på 
båltenningen. 

Det som de fleste plasser er et 
bål, kanskje med en heks på top-
pen, er her hos oss i år blitt en 
cowboylandsby, som deler av 
skal settes fyr på.

Dette viser igjen hvilken kreativ 
befolkning vi har som kommer 
med slike innspill, og klarer å 
gjennomføre dem år etter år.  
Bygging og rigging i uker før 
feiringen, og ryddingen etterpå 
er gjort på ”et øyeblikk”.  Helt 
fantastisk.

Emmaus er et fantastisk om-
råde, det er vi vel alle enige om, 

og når det nå står i utsprunget 
skrud, ser vi det til fulle. 
 
Storhaug har minst grøntareal 
pr. innbygger, det er også rik-
tig, men det vi har er fantastisk.  
Badeplasser, tursti, skog og 
koller. Dette er et eldorado for 
oss beboere.
  
I skrivende stund er det ennå 
ikke helt avgjort hvordan utbyg-
gingen i Emmaus vil bli, men 
det ser ut for at vi får utvidelse 
av sykehjemmet, barnehage og 
noen sårt tiltrengte familielei-
ligheter. 
 
Det er jo ingen tvil om at 
Storhaug i løpet av de siste årene 
er blitt oversvømmet av smålei-
ligheter, og det er jo fantastisk at 
vi nå har muligheten å få bygge 
skikkelige familieboliger i et så 
flott område.

Jeg er jo fullstendig klar over at 
”dette er en varm potet”, og at 
alle slett ikke er enig med meg 
i at boliger er et gode her, men 
store gode boliger i slike flotte 
oppvekstområder, ja det må 
jo bli bra.  Boligene vil, slik vi 
ser det bare bli en forlengelse 
av allerede etablert boligom-
råde, og det vil være et pluss å 
ha kombinasjonen av både barn, 
familier og eldre mennesker 
samlet her.  Friområdene vil jo 
også bli bedre utnyttet enn nå, 
når dette nå blir opprustet.

Hele tiden skjer det noe flott og 
positivt her på ”Haugen”.  Se på 
skatehallen – enda et eksempel 
på hva en kan få til.  Dette er jo 
også et  arbeid bygget på frivil-
lighet.  

Vi bor i en bydel hvor dugnad og 
frivillighet har en stor plass og 

det skal vi være utrolig glade for 
og stolte over. Ikke mange kan 
vise til maken.

La oss alle nyte sommeren og 
bruke de flotte områdene vi 
allerede har.  La oss være glade 
for at vi har muligheten til å la 
våre eldre få bo i et slikt fan-
tastisk område, og at våre barn 
har disse fantastiske områdene å 
leke på.    

Når nå de gamle Waisenhusene 
blir revet, vet jeg at en del men-
nesker er glad for at det kapitte-
let er over. Delte meninger har 
vi, men la oss alle nå være enige 
om at vi nyter sommeren og den 
flotte bydelen vår.

Ha en god sommer alle sammen.

Anne Marie Wetteland
Frp

La oss nyte sommeren

Ny sesong med 
badebåten til Marøy

Ruteplan for Marøyferjå
Juni/juli:   Avgang fra Breivik  Retur fra Marøy
Mandag 28.juni  Kl. 09 og kl 10  Kl. 13 og kl. 14
Tirsdag 29.juni  Kl. 09 og kl. 10  Kl. 13 og kl. 14
Onsdag 30.juni  Kl. 09 og kl. 10  Kl. 13 og kl. 14
Torsdag 1. juli  Kl. 09 og kl. 10  Kl. 13 og kl. 14
Fredag 2.juli  Kl. 09 og kl. 10  Kl. 13 og kl. 14
Lørdag 3.juli  Kl. 10 og kl. 11  Kl. 14 og kl. 15
Søndag 4.juli  Kl. 10 og kl. 11  Kl. 14 og kl. 15
August:
Mandag 9.august  Kl. 09 og kl. 10  Kl. 13 og kl. 14
Tirsdag 10.august  Kl. 09 og kl. 10  Kl. 13 og kl. 14
Onsdag 11.august  Kl. 09 og kl. 10  Kl. 13 og kl. 14
Torsdag 12.august  Kl. 09 og kl. 10  Kl. 13 og kl. 14
Fredag 13.august  Kl. 09 og kl. 10  Kl. 13 og kl. 14

Andre returtidspunkt 
kan avtales med båt-
fører. Større grupper 
(minst 10 personer) må 
gjøre forhåndsavtale 
med Erik Thoring på tlf. 
416 83 238.
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Navnet kommer antagelig fra 
planten ramsløk, en skogsløk 
som dufter hvitløk. I idylliske 
Ramsvig lå det tidligere flere 
gårdsbruk. Bergsagelfamilien 
fra Høgsfjord drev i mange år 
gartneri her. Stavanger San-
itetsforening drev tuberkulose-
hjem fra 1916. Her er det nå 
omsorgsboliger. I 1917 kjøpte 
Stavanger kommune parsellen 

 

Rosendal og anla Rosendal og 
Ramsvik kolonihage. I 1952 
ble Ramsvik skole tatt i bruk. 
Båthavna ble anlagt i 1958. 
I 1991 ble turstien videreført 
også over Bergeseneiendom-
men. Storhaug idrettshall ble 
bygget i 2005 og samtidig ble 
den felles skolehagen nedlagt. 
(Storhaug Bydelsleksikon)

Imke Wojanowski-Schöberle vis- 
te rundt og fortalte om Viten-
hagens historie og framtidsmu-
ligheter. Mye grunnarbeid er 
gjort. Plener er sådd. Gresset 
spirer så vidt. Elektrisitet og vann 
ligger klar. 

Vitenhagen er et samarbeidspros-
jekt mellom alle skolene på 
Storhaug og Stavanger kommune 
og skal kombinere en skolehage i 
tradisjonell forstand med bed for 
dyrkning og bærplukking med 
prosjekter innen fornybar energi 
(vann, vind, sol) og andre akti-
viteter. 

Ca. en fjerdedel av tomten har et 
flott kupert terreng med gamle 
trær og er bevart som naturtomt 
i tillegg til en gammel eplehage i 
bakerste del av tomten. 

Bydelens felles skolehage i Rams-

vig ble fjernet for å gi plass til ny 
idrettshall. Ny skolehage skulle 
det bli et annet sted. Årene gikk. 
Ingenting skjedde. Skolehagens 
møbler og utstyr forsvant. Engas-
jerte foreldre og skoleledelser et-
terlyste ny hage. Mange spørsmål 
fra foreldre og lokalpolitikere ble 
sendt inn i kommunen. Bare en 
usedvanlig ståpåvilje og stahet 
gjennom flere år førte til resultat. 
Mange engasjerte seg for å få i 
gang ny hage.

Nytt område ble omsider regu-
lert inn på vestsiden av Rosendal 
og Ramsvik kolonihage. I 2008 
ble det satt av et budsjett og en 
prosjektleder til etablering av en 
skolehage for Storhaugskolene 
hos Vei, park og idrett. Budsjettet 
var nok til å skape et grunnlag: 
rydde krattet, gjerde inn, koble til 
vann og elektrisitet, gjøre hagen 
som ligger i et skrånende ter-

reng tilgjengelig med grusstier, 
så inn plen og plante en skjerm-
plantning av i hovedsak stedegne 
planter. Skolene selv hadde sam-
let penger til prosjektet som skal 
brukes til å sette opp et lite bygg 
med toalett og redskapsskur. Og 
snart er området klart! Til høsten 
overrekkes hagen til skolene i 
bydelen. Ingvald Erga i Grønn 
Hverdag, med lang erfaring in-
nen skolehager, er allerede blitt 
kontaktet for å bistå med råd og 
tips om dyrking. Åpning skjer til 
høsten og navnet er Vitenhagen.

Medlemmene i skolehagens kjer-
negruppe:

Imke W Schöberle 
(landskapsarkitekt)
Bitten Gilje 
(lærer Nylund skole)
Sindre H. Jensen 
(miljøterapeut Storhaug skole)
Feyza Yildiz Kocaguzel 
(vikarierende leder SFO Nylund)
Vibeke Vikse
(rektor St. Svithun skole)
Inger Lund Forsell 
(Johannes læringssenter)
Herdis Hjelmeland 
(FAU Storhaug skole)
Else Karlstrøm, prosjektleder fra 
Stavanger kommune, Vei, park 
og idrett.

Vitenhagen 
åpnes til høsten

Imke ved vannposten.

Universelt utformet.

Historisk blikk: 

Ramsvig
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Hva skal parken hete?

Carolyn Fjeld og Kristin Gustavsen vil gjerne 
ha lesernes hjelp til gode navneforslag på den 
nye parken som skal åpens i september.

Torsdag 2. september 
kommer ordføreren for 
å åpne den nye parken 
som ligger mellom Os-
tehuset Øst i Borgen, 
tidligere Fugellies syd-
vestfabrikk, Rasmus 
Sands Posefabrikk 
og Oransjeriet. Flotte 
gamle bygninger som 
er tatt vare på. Parken 
eller parkeringsplassen 
het tidligere Lervigtu-
net og er i planforslag 
kalt Kulturparken el-
ler Byparken. 

-Vi vil gjerne bruke og ta 
vare på de gamle steds-
navnene, forteller Kris-
tin Gustavsen fra Urban 
Sjøfront. -Men for dette 
området er vi ikke sikre 
på hva som er det beste 
eller riktigste navnet. 
Lokale folk sier området 
ofte er blitt henvist til 
med ord som ”borten-
for”, ”foran” eller ”bak”, 
altså ikke med eget navn 
men i forhold til andre 
steder. Har vi her et om-
råde uten navn? Kanskje 
noen av bydelsavisas le-
sere kan hjelpe oss? Hvis 
det mangler gode lokale 
navn kan vi også gå inn 
for et helt nytt navn. Av-
standen til tidligere Tou 
Bryggeri er kort.

-Jeg vil sjekke om Ar-
beidernes historielag og 
lokalhistorikere har mer 
kunnskap, sier Carolyn 
Fjeld fra Storhaug histo-
rielag. -Jeg minnes noe 
ble sagt om dette i en ar-

tikkel om plassering av 
hermetikk-kvinneskulp-
turen ”Ti øre timen”.

Kristin Gustavsen, Caro- 
lyn Fjeld og Silje Kjosa-
vik fra Vei, park og id-
rett vil være jury for 
navn på den nye parken 
og innstille de tre beste 
navneforslagene til en-
delig vedtak i gatenavn-
sutvalget. Se egen an-
nonse om hvor forsla-
gene kan sendes eller gå 
inn på www.ostpluss.no.

Skulpturen av hermetikkarbeiderkvinnen heter “Ti øre timen” og er 
laget av Hugo Frank Wathne. Hun har i anleggsperioden stått bes-
kyttet bak nettinggjerder, men vil snart få plass midt i “krysset” av 
parken. Stedet er vist med runde små sirkler på illustrasjonen.
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Støperigt. 2, 4014 STAVANGER
Telefon: 51 52 88 10 - Telefaks 51 52 88 17

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

El. Anlegg
Boliger
Næringsbygg
Alarm
Rehabilitering

Nybygg
Service
Forhåndspris/
Anbud

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av:

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg, 
skoler, fritidsbygg og boliger.

El. anlegg for messer.
VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM

LERVIKSVEIEN 22 - 4014 STAVANGER - TLF: 51 84 63 20

Bydelens eneste

	 bakeri	og

	 konditori

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

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

BYGGMESTER
TERJE FØRLAND
TELEFON: 51 89 05 88 - MOBIL: 917 66107

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER

Alt innen rehabilitering.
Bruk din lokale byggmester!

Bistands- og støttesenter for kvinner og 
barn utsatt for vold

Senteret tilbyr individual-samtaler og gruppeopplegg både til 
kvinner utsatt for vold, og til barn som enten er vitne til eller 
selv blir utsatt for vold i familien.

Senteret holder til i Klubbgaten 5,
5. etasje, i Familievernkontorets lokaler. 
Tilbudet er gratis. 
Kontoret er bemannet mandag - fredag 8-15. 
Telefon: 90 84 43 64 - 51 50 80 77 - 51 50 80 76

ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

En ren fornøyelse

Vedlikehold av utearealer til faste priser og intervaller.

Spørsmål om 
forsøpling og IFB 
 
Lokalpolitikere tok opp flere 
spørsmål på bydelsutvalgets møte i 
mai som ble sendt kommunens ad-
ministrasjon for besvarelse.
 Jørgen Jakobsen (H) tok opp prob-
lemet med sprøytespisser ved Bade-
dammen og ba kommunen ta ansvar 
for området og holde det fritt for 
fare-elementer.
 Anne Torill S. Lura (Ap) ba kom-
munen finne en varig løsning på fi-
nansiering av IFB-prosjektet (Idret-
ten er fargeblind i regi av IL Brodd) 
fordi prosjektet er særdeles viktig for 
bydelen. 
 Helge Dagfinn Andersen (SV) 
spurte hva som gjøres med områ-
det mellom Siriskjær og Lervig som 
over lengre tid er blitt en søppelplass. 
I svar sies det at området er kom-
munalt areal og at kaien er leid ut til 
to virksomheter som driver næring 
(salg av småbåter) i området. Lei-
etakerne har lovet å rydde det utleide 
arealet snarest mulig. I arealet som 
ikke er utleid vil kommunen prøve 
å finne ut hvem som eier det som er 
plassert på eiendommen. Hvis ikke 
dette lykkes, vil området bli ryddet 
av kommunen. I tillegg vil det bli 
vurdert å stenge av arealet nord for 
kaien, slik at det ikke vil være mulig 
å kjøre inn på området for å sette fra 
seg søppel.  
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Folkefest mot selveste Viking 
i NM, omorganisering, tidens 
sponsoravtale for fotballavde-
lingen, og flere andre store ar-
rangementer skaper rekordak-
tivitet på Midjord.

13. mai kom Tippeligaspillerne 
fra Viking til Midjord. For første 
gang på 30 år hadde nemlig  
A-laget til Brodd kvalifisert seg 
til 1. runde i norgesmesterskapet 
for herrer. 

Et formidabelt arbeid ble lagt 
ned i forkant av arrangementet, 
og på selve dagen flokket hele 
2600 mennesker seg rundt banen 
på Midjord for å følge Storhaugs 
beste menn i kamp mot noen av 
de beste spillerne i Norge.

Til slutt ble det 2-0 til Viking, 
men Brodd-guttene høstet ros 
av både Viking-spillere og pub-
likum for sin innsats under opp-
gjøret.

-Vi er stolte av guttene våre. Å 
spille så jevnt med et av landets 
beste lag, viser hvor langt klub-
ben har kommet, sier leder for ar-
rangementet, Jan G. Kristensen.

Han ble selv tildelt Jobzones vel-
dedighetspris for 2010 i pausen 
under kampen. Prisen fikk han 
for sitt mangeårige arbeid med 
Brodd-prosjektet ”Idretten er 
Fargeblind”.

Til tross for et godt resultat 
på banen, var det likevel selve 
folkefesten som var det viktigste. 
Å samle hele 2600 mennesker til 
kamp på Midjord, har ingen an-
dre lag klart i moderne tid.

-Vi fikk samlet hele avdelingen 
på en utmerket måte. Barn og 
ungdom bidro som balljenter, 
ballgutter, ryddehjelp og med 
andre funksjoner sammen med 
foreldre og ledere. Veldig mange 
bidro for å få dette til. Vi fikk 
virkelig vist fram klubben vår, 
og følelsen av å ha gjennomført 
et så prikkfritt arrangement kan 
ikke beskrives, sier sportslig le-
der Øyvind Jacobsen.

Rekordstor sponsoravtale

Samme dag som A-laget møtte 
Viking i NM, inngikk fotbal-
lens styreleder Tore Tjemsland 
og Grete Ødegård Aukland i SR-
Bank det som er tidenes største 
sponsorsavtale for Brodd.

De to smilte bredt med solen etter 
å ha inngått avtalen som sikrer 
Brodd et sekssifret beløp over to 
år – og SR-Bank verdifull profi-
lering og synlig tilstedeværelse i 
en voksende bydel.

-Vi er imponert over det arbeidet 
Brodd gjør for Storhaug. Vi har 
støttet Brodd i mange år, men øn-
sket å utvide avtalen nå. Å være 
hovedsponsor for alle barn og 
unge som spiller fotball i byde-
len, kjennes veldig riktig for SR-
Bank, sier Aukland.

Tore Tjemsland er glad for at SR-
Bank har økt sitt bidrag inn i fot-
ballavdelingen.

-Dette er en svært viktig avtale 
for Brodd. Gjennom denne 
avtalen står vi mye bedre rustet 
til å gjennomføre de mange ar-
rangementene på Midjord, og 
ikke minst, ha tilstrekkelig med 
økonomi til å bekoste drakter, 
reiser og utstyr for vår voksende 
mengde barn og unge som spiller 
fotball i bydelen, sier Tjemsland.

Avtalen er langt fra tilfeldig. SR-
Bank har fokus på å være synlige 
i ulike lag og foreninger i nærom-
rådet.

-Vi tror slike sponsoravtaler gjør 
at kundene setter mer pris på 
oss. Framfor å la overskuddet gå 
til aksjonærer, deler vi ut noe av 
overskuddet til lag og foreninger 
i regionen. Det er positivt, sier 
Aukland.

-Vi håper samarbeidet kan fort-
sette i mange år til. SR-Bank er 
den klart største banken og eneste 
med lokal filial i bydelen vår. En 
helt naturlig samarbeidspartner 
for IL Brodd, sier Tjemsland.

Grete Ødegård Aukland og Tore Tjemsland smilte godt etter å ha 
inngått en toårig samarbeidsavtale mellom SR-Bank og Brodd fotball-
avdeling under kampen Brodd-Viking.

REKORD: 2600 mennesker var på Midjord for å se Brodd-kaptein Tormod Skavland (t.h.) ønske Vikings 
stjernespillere André Danielsen, Rune A. Jarstein og Trond E. Bertelsen velkommen til Storhaug.

Begivenhetene i kø for IL Brodd

Fotballavdelingen i IL Brodd øn-
sker seg flere jenter på banen.
   -Vi har lag både for senior dam-
er, jenter 16, jenter 14 og enkelte 
lag i miniavdelingen. Vi vet det 
er mange jenter i bydelen som har 
lyst å spille fotball. Vi håper disse 
kan kontakte oss, sier Elisabeth 
Karlsen, nestleder i fotballstyret. 
Vil du spille fotball i Brodd, og 
lurer på treningstider og lignende.- 
kontakt fotballavdelingen på 
fotball@brodd-il.no

Fargerik suksess 
på Midjord

Skal omorganisere 
idrettslaget

Trenger flere jenter

Tekst:
Martin Gregersen

Bilder:
Brodd-il.no

Under:
Viking-trener Åge Hareide 
følger engasjert med fra side-
linjen.

Lørdag 5. juni var over 150 barn 
og unge samlet på Midjord for ar-
rangementet Fargerik Fotball. 

I herlig sommervær ble det et 
vellykket arrangement for både 
Brodd og deltakere. Nytt av året 
var samarbeidet med den tyrk-
iske mat- og håndverksmessen 
Kermes.

-Vi har storkost oss, og det har 
alle deltakere og foreldre også. 
Vi er garantert tilbake med nytt 
arrangement neste år, sier Lene 
Sørensen i Brodd.

Helgen 11-13. juni arrangerte 
Brodd fotballskole på Midjord 
med over 100 deltakere.

Torsdag 17. juni skal IL Brodd 
vedta en omorganisering av id-
rettslaget. Fra å ha helt felles 
økonomi og styre, skal de fire 
idrettsgrenene nå få egne organi-
sasjonsnummer, og dermed få 
full kontroll over egen økonomi 
og beslutninger – slik også de 
fleste andre idrettslag i Stavanger 
er organisert.

Et utvalg bestående av Morten 
Hyvik, Tore Tjemsland og An-
nette Dahl Wiig har utformet en 
ny samarbeidsavtale mellom de 
fire idrettsgrenene i Brodd. Alle 
klubbene vil hete Brodd, ifølge 
forslaget til avtale.
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 Historisk blikk:

Emmaus 
1877: Lars Oftedal kjøpte gården Berge og kalte 
området Emmaus.
1927: Waisenhus barnehjem flyttet til Emmaus.  
1986: Barnehjemsdriften opphørte.
1987: Drift omgjort til Bethaniastiftelsen, 
senter for kristen omsorg. 
1990: Bethaniastiftelsens tomt ble regulert til 
friområde, boligformål og allmennyttig formål. 
1996: Bethaniastiftelsens drift ble omgjort til 
kristent Bo- og Fellesskapsområde.
1998: Rosendal sykehjem åpnet.
2003: Avsløringer i Rogalands Avis om overgrep på 
barn fra Waisenhuset.
2004: Støttegruppe opprettet av 3 menn som hadde 
bodd på barnehjem i Stavanger.
2005: Varsel om privat reguleringsplan for 
Emmaus Gård. 
2006: Granskingsrapport avslører omsorgssvikt og 
overgrep på barn fra Waisenhuset. Stavanger by-
styre vedtok å opprette en kommunal oppreisnings-
ordning.
2007: Bethaniastiftelsen foreslår Emmausgården - et 
sted for livet med nye boligfelt, kapell, lekepark, fel-
lesskap, m.m.

2008: 

Rosenli borettslag leverte 300 
underskrifter til ordføreren med 
forslag om å båndlegge/eksprop-
iere Waisenhusområdet for å 
sikre friarealene. Innbyggerini-
tiativet protesterte mot planene 
for Emmaus Gård og evt dis-
triktspsykiatrisk senter. Forslaget 
ble støttet av beboerforeningene 
(SBS).

I slutten av juni varslet kom-
munen planoppstart for ny regu-
leringsplan. 14 ulike innsigelser 
og merknader kom inn.

Stavanger bystyre vedtok å kjøpe 
området på 46 mål av Bo Em-
maus og Bethaniastiftelsen. Pris-
en var 66,5 millioner med avtale 
om å betale 40 millioner ved 
avtalens inngåelse og restbeløpet 
på 26 millioner dersom det ikke 
reguleres inn et boligområde. 

2009:

Kultur og byutvikling (KBU) 
foreslo reguleringsplan for å 
- utvide Rosendal sykehjem med  
 50 nye plasser
- bygge ny 6-avdelings   
 barnehage
- legge til rette for 2 nye 
 boligfelt (B1 og B2)
- rive de fleste barnehjemsbygg
- regulere deler av området til  
 friområde
- bevare forsamlingshuset 
 Lille Bethania

3. februar: Fullt hus på åpent 
møte på Midjord bydelshus i 
regi av Ap. Folk flest vil ha fri-
området i Emmaus så stort som 
mulig uten boligfelt og gamle 
barnehjemsbygninger. Og ingen 
bygging i akebakken.

10. februar: Møte i Storhaug 
bydelsutvalg. Beboere foreslo 
mest mulig grønt, minst mulig 

bygninger og at bydelsutvalget 
skulle ta initiativ til høring om 
området. Bydelsutvalgets flertall 
(H, Frp, V) støttet KBU’s sak 
men at boligfelt (B2 i akebakken) 
gjøres om til park/lek. Ap og SV 
fikk sine egne stemmer til forslag 
om at også boligfelt B1 omgjøres 
til friareale.

Juni: De mange innsigelser og 
merknader fra Fylkesmannen, 
naboer, beboere, beboerforenin-
ger, foreldre, borettslag og mange 
flere førte til endret regulerings-
sak fra KBU:
- Boligområdet (B2) i akebakken 
ble tatt ut av planforslaget. 
- To barnehjemsbygg (i Rasmus 
Risas gate) ble foreslått bevart 
med et nytt skolebygg mellom for 
elever med spesielle behov. 

September: Historiemøte om 
området i regi av borettslaget 
Rosenli og Storhaug historielag. 
Hva bør tas vare på og hvorfor? 

Representant fra Byantikvaren 
orienterte. 

Oktober: Folkemøte på Midjord 
bydelshus. Markagrense fores-
lått med forbud mot bygging i 
grønne områder og friarealer. 
Stor trafikkbelastning ble do-
kumentert. Mange barn i dette 
området er blant dem som har 
det aller dårligst jfr. levekår-
sundersøkelser. For dem er det 
spesielt viktig med nære og store 
friarealer.

November: Storhaug bydel-
sutvalg gikk inn for å utvide 
sykehjemskapasiteten i Sen-
trumsaksen (plan 2218) slik at 
utvidelse av Rosendal sykehjem 
ikke blir nødvendig.

2010:

Mars: Justert reguleringsplan 
lagt fram til sluttbehandling. 
Område for utvidelse av syke-

hjem er redusert, dvs akebakken 
bevart. Bygg for Lenden skole 
er tatt ut av planen. Bare ett 
barnehjemsbygg foreslått bevart 
(Rasmus Risas gt 33) og regulert 
til forsamlingslokale/bevertning.

April: Flertallet i kommunalsty-
ret for byutvikling vedtok planen 
med
- 48 nye sykehjemsplasser
- Ny 6-avdelings barnehage 
 (84-120 barn) 
- Bedehuset Bethania vernet  
 (som del av ny barnehage)
- 3-etasjes boligfelt, inntil 25 
 boliger på minimum 120 m2  
 BRA

Utbyggingsforslagene vil gi økt 
trafikkbelastning i området med 
ca 680 bilturer pr dag.

Ap og barnas representant fore-
slo boligfeltet regulert til park. 
SV og Ap stemte for dette. Bar-
nas representant foreslo at områ-
det for sykehjemsutvidelse heller 
skulle reguleres til friområde. In-
gen stemte for det forslaget. SV 
foreslo at felt for ny barnehage 
heller skulle reguleres til fri-
område og at boligfelt skulle re-
guleres til friluftsbarnehage/for-
samlingshus inklusiv bevaring 
av ”Låven”. Bare SV stemte for 
dette. 

KrF og V foreslo å bevare to 
barnehjemsboliger (Rasmus Ri-
sas gate 33 og 35). De fikk sine 
egne stemmer til forslaget.

Kommunen kjøpte eiendommen.
Beboere sa: Gå for det grønne!

Bystyret skal gjøre endelig vedtak i saken mandag 14. juni. Etter all sannsynlighet vil partiene stemme slik:

	 	 	 	 Ap FrP H KrF PP Rødt SV Sp V
          

 Barnehage	 	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Nei	 Ja	 Ja	 Ja

 Boligfelt	 	 Nei	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Nei	 Nei	 Ja	 Ja

 
 Sykehjem	 	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Nei	 Ja	 Ja	 Ja

Miljøagentene på 
Storhaug: 
Fra venstre Vårinn 
Elisabeth Sinnes (10), 
Pernille Fiskum Hat-
land (10), Borghild 
Rangnes Homlong 
(9), Ellen Margrete 
Rangnes Homlong (6) 
og Emma Bø Hoff (6).

Miljøagentene	 på	 Storhaug	 har	
starta	 sin	 egen	 lille	 aksjon	 for	 å	
bevare	Emmausområdet	grønt.

-Me	 har	 spurt	 adle	 så	 har	 gått	
forbi	ka	de	syns	om	merr	bygging	
i	 området.	 Nesten	 adle	 seie	 nei,	
nå	må	det	ikkje	byggast	merr,	nå-
gen	få	seie	ja	og	någen	kan	ikkje	
norsk,	forteller	miljøagent	Vårinn.	
-Her	lærte	eg	å	gå	på	skøyter.	Det	
er	 dumt	 hvis	 det	 bygges	 og	 blir	
merr	 trafikk	 for	 her	 leker	 vi	 og	
trekker	 oss	 tilbake.	 Det	 er	 deilig	
og	stille,	sier	Vårinn.	–Me	vil	mye	
heller	ha	alt	grønt	uten	merr	byg-
ging	enn	å	treffe	på	mange	flere	
biler	på	skoleveien,	forteller	Ellen.	
-Og	 så	 vil	 me	 ha	 tilbake	 bringe-
bærkrattet,	sier	Vårinn.

De	 fem	 jentene	 er	 alle	 miljøa-
genter	 i	 barneorganisasjonen	 til	
Norges	Naturvernforbund.	
-I	forrige	uke	var	vi	på	Ung	Agen-
da	sammen	med	miljøengasjerte	
barn	fra	hele	verden.	Da	hadde	vi	
stand	om	Store	Marøy	hvor	vi	har	
vært	mange	ganger.	Vi	har	blant	
annet	 røska	 vekk	 planter	 som	
ikke	skal	være	der	for	å	få	fram	en	
naturlig	 dam	 som	 hadde	 grodd	
igjen,	forteller	Pernille.

-Nesten adle 
seie nei 
te merr 
bygging

Historisk 
blikk: 

Emmaus
2008-2010
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-Vi skulle holdt denne samlin-
gen for lenge siden. Det er fire 
år siden vi mottok granskings-
rapporten, sa Magne Todnem 
på vegne av Bethaniastiftelsen 
og Normisjon. 20 tidligere 
barnehjemsbarn fra Waisen-
huset møtte opp på Bergeland 
bydelssenter 27. mai for å høre 
den offisielle beklagelsen. 

-Den nære fortrolige omsorgen 
var mangelfull gjennom hele 
perioden. Den fysiske avstraf-
felsen pågikk helt fram til slutten 
av 70-tallet og seksuelle overgrep 
skjedde, oppsummerte Betha-
niastiftelsens styreleder Leiv 
Steinar Hovtun. -Det har vært 
opprørende, smertelig og trist å 
lese granskingsrapporten. Dette 
skulle ikke kunne skje! Takk til 
dere som har bidratt til at forhold 
er blitt avdekket og trukket fram 
i lyset. Konklusjonen om man-
gelfull omsorg er sjokkerende. 
Vi vil rette en uforbeholden bek-

lagelse til alle som ble utsatt for 
forsømmelse, overgrep og om-
sorgssvikt. 

-Det var skrikende mangel på 
fortrolig omsorgskontakt. De 
som skulle se, så ikke.  Det ble 
svik på svik, sa Else Kari Bjer-
va, personalleder fra Normisjon. 
-Nedverdigende behandling ved 
måltidene skjedde daglig. Nor-
misjon har mye å beklage. Blant 
de vondeste skadevirkningene 
er at skyld- og skamfølelse ble 
påført dem som ikke skulle ha 
det. Det er vi som organisasjon 
og stiftelse som bærer skylden. 
Vi skulle sørget for omsorg, be-
skyttelse og kjærlighet. Det mot-
satte ble tilfelle.

-Dere ble straffet i stedet for å få 
veiledning og forståelse, sa Svein 
Granerud, fungerende gener-
alsekretær i Normisjon. -Vi ber 
dere om tilgivelse. En tilgivelse 
som plasserer ansvar og skyld. 

Vi tar ansvaret. Det var hos oss 
sviket skjedde.

Tente stearinlys, wienerbrød og 
vakker musikk sto etter hvert i 
sterk kontrast til rystende his-
torier fra de tilstedeværende 
om manglende omsorg i en 
barnehjemshverdag full av dagli-
ge ydmykelser, omsorgssvikt, 
fysiske, psykiske og seksuelle 
overgrep. 

-Kommer unnskyldningene tids-
nok for dere, spurte Kai Stene 
fra Prosjekt Oppreisning (www.
Propp.no). -Mange klarte ikke 
å være her i dag. Jeg blir sint 
av å lese granskingsrapporten 
- språket er så pent og gjengir 
ikke dævelskapen som var bar-
nas hverdag. Fra 1972-79 kom 
pedofile til huset og hentet barn 
til helgebesøk. Barna visste ikke 
engang hvem det var som hadde 
hentet dem. Verken de som var 
omsorgsfulle eller overgripere 

er nevnt med navn i rapporten. 
En av dem som ble anmeldt har 
erkjent. Det var bra og har styr-
ket og gitt troverdighet til andres 
historier. Rettferdighet kan ikke 
oppnås, men oppreisning kan alle 
få! Stavanger kommune har gitt 
en fantastisk oppreisning! Hvis 
dere orker, så ta imot unnskyld-
ningene. Ikke for Normisjons 
skyld, men av hensyn til dere 
selv.

-Det koster meg masse å være 
her! Jeg er full av angst og 
nerver, fortalte en tidligere 
barnehjemsjente. -Men jeg set-
ter pris på unnskyldningen. Det 
vondeste var at ingen brydde seg, 
å ha følelsen av å ikke være noe 
verdt. Som liten bodde jeg fire 
år på hjemmet. En vuggesang 
jeg hørte fra etasjen over er det 
eneste positive minnet jeg har 
og det er ikke mye! Jeg ble sendt 
på ferie til ”gode kristne” og ble 
misbrukt. Jeg fikk et sånt hat mot 

alle kristne. Halve livet har gått 
til bearbeiding etterpå. 

En pause i møtet gav tid til 
en røyk, en gråt på en vennlig 
skulder og alvorlige samtaler 
rundt bordene. Representantene 
fra Normisjon og Bethania-
stiftelsen fikk høre nye histo-
rier om overgrep fra tidligere 
barnehjemsbarn.

-Jeg tar imot tilgivelsen, men 
kommer aldri til å glemme. Jeg 
har ingen bilder, ingen ting, ingen 
gode minner. Jeg følte meg gam-
mel som seksåring. Vi ble fortalt 
at vi ikke skulle ha det godt fordi 
vi kom fra simple folk, at det sto 
i skriften. De ba meg spytte et-
ter mor på gata fordi hun ikke var 
et godt eksempel for arten mor. 
Etter tre år hos psykolog trodde 
jeg saken var ferdig. Det er kjem-
petøft å dette så langt bak igjen 
nå, fortalte en annen jente. 

-Denne dagen har vært en av de verste for meg siden støttegruppen ble 
startet, sa Bjørn Karlsen. -Tilgivelse er vanskelig. Vi har snakka med 
Bethaniastiftelsen om dette møtet mange ganger. For å sette punk-
tum. Ikke dra historien så langt ut. Aldri bli ferdig. Hele veien få små 
stikk! Og nå er dagen her. Vi er ingen støttegruppe lenger. Tilgivelse 
blir hver enkelts personlige sak. Lars Oftedal var en stor mann. Han 
ville ungene skulle ha det godt og flyttet barnehjemmet til landet. His-

torie er historie 
og barnehjem-
met flyttet ut. 
Stiftelsen flyttet 
også ut og solgte 
til kommunen. 
Min utfordring 
til Bethania-
stiftelsens styre 
nå er å gi Lars 
Oftedal heder 
og verdighet 
ved å la barna 
og barnebarna 
få hele området 
til å spille bad-
mington, padle 
kajakk og ha det 
kjekt, oppfordret 
Bjørn Karlsen.

Bjørn Karlsen 
viser området 
som planlegges 
regulert til bo-
ligfelt med inntil 
3 etasjer.

-Jeg har snakket med ti personer 
som ikke orket å komme hit i 
dag, som ikke ville ha sårene rip-
pet opp igjen. Andre har for mye 
hat. Personlig er jeg glad for at 
dere i dag ber om unnskyldning, 
sa Inger Krogh. 

–Waisenhus barnehjem stjal 
barndommen, alle lekene mine 
og julegavene fra foreldre og 
venner. Tingene ble plantet på 
loftet i hus nr 1 og havnet senere 
på Waisenhusbasaren. Flott ba-

saruke! Ikke så vanvittig nydelig 
for oss! 

De årvisse Waisenhusbasarene, 
som ble avholdt i bedehuset 
Bethania helt fram til 1980-årene, 
var en viktig inntektskilde for 
barnehjemsdriften i over hundre 
år.

-Hadde Indremisjonen vært 
underlagt Statoil hadde det de 
gjorde blitt kalt underslag! For 
at vi skal godta og klare å svelge 

tilgivelsen vil jeg se i praksis at 
dere mener dette! Hvis jeg stjal 
30.000 kroner fra dere så er det 
ikke nok at jeg etterpå bare kom-
mer og sier unnskyld. Det skal 
rettes opp også! 

-Jeg skjønner hva du sier og hvor-
for du sier det, sa Svein Grane-
rud. –Vi tar det med oss og vil 
gi tilbakemelding sammen med 
Bethaniastiftelsen. 

-Vi skulle sørget for omsorg, 
beskyttelse og kjærlighet. 

Det motsatte ble tilfelle.
Else Kari Bjerva, personalleder i Normisjon 

Gi hele området 
tilbake til barna

-De stjal lekene mine 
og solgte dem på 
Waisenhusbasaren

-Jeg bodde i waisenhus nummer 
en fra jeg var 8 måneder til 12 år. 
I kjelleren på bedehuset var det 
en kjekke vaktmester så lagde pil 
og bue til oss. Det hadde vært 
kult å bevare både gode og dår-
lige minner og historier i nettopp 
dette huset. Saken om waisen-
husbarna er så vanvittig stor og 
omfattende i Stavangers histo-
rie at den ikke kan glemmes og 
gjemmes bort. Og området bør 
nå bevares som friområde for 
barn, sier Inger Krogh. Bildet er 
tatt på trappa til det tidligere be-
dehuset som nå foreslås bevart 
som del av ny barnehage.
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-Vi flyttet inn i Storhaug Allè 
9 sommeren 1984. Huset har 
vært i min familie siden 1911 
og min mors onkel, Otto Os-
mundsen, bodde i huset før vi 
overtok det. 

Han var levende opptatt av 
husets historie og kunne blant 
annet fortelle at skipperborger 
Søren Michael Kastrup Berner 
(1811-1872) eide og benyttet hu-
set som landsted noen år. 

En kveld ryddet jeg på et kott i 
andre etasje. Her fant jeg en gam-
mel, nedstøvet bok hvor et av ka-
pitlene omhandlet Søren Berner 
og hans landsted i Storhaug Allè 
9. Jeg leste kapittelet et par gang-
er og fant det fascinerende. Huset 
vårt som hytte for en reder, 120 
-130 år tilbake i tid. 

Samme kveld går jeg på kino 
med et par kamerater. Etter fore-
stillingen spaserer jeg hjem. For 

å spare tid tar jeg veien gjennom 
Lagård gravlund. Det var nydelig 
vær. Månen lyste trillrund på 
himmelen. I enden av veien, før 
jeg skal svinge til høyre mot ka-
pellet, ser jeg en gravstøtte som 
får måneskinnet rett på seg, den 
lyste opp - nesten som i dagslys… 
Det var graven til Søren Michael 
Kastrup Berner! 

Sikkert tilfeldig, tenkte jeg et-
terpå… 

-Gravstøtten lyste som i dagslys

Den eminente historieforteller Øyvind Paust-Andersen møtte opp på historielagets vand-
ring på Storhaugmarka og fortalte om den opplyste gravstøtten på Lagård gravlund.

Søren Berners hus 
ble bygd i 1869, 
påbygd i 1890 
og framstår i en 
blanding av stil-
artene empire, 
sveitser og nyklas-
sisisme. 

(Storhaug bydels-
leksikon)
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-For høyt 
i Rosenvang
De planlagte boligene i Borettslaget 
Rosenvang blir for høye. Det påpeker 
Sameiet NB3 og Sameiet Nymansmarkå. 
De to sameiene representerer til sammen 
126 boenheter som vil bli berørt av utbyg- 
gingsplanene.

I sin uttalelse til plan 2297, Regulerings-
plan for Rosenvang, framhever sameiene  
flere positive elementer ved planen. Dette 
er blant annet at dagens boliger har dårlig  
teknisk standard, og derfor bør saneres. 
Ny boligmasse vil ha maksimalt 10 pros-
ent kommunale boliger. Uttalelsen påpeker 
videre at tilgang til grøntområder, par-
keringsforhold og avfallshåndtering vil bli 
bedre.

Sameiene uttaler seg imidlertid kritisk til 
utbyggingsplanene på noen punkter. Først 
og fremst gjelder dette høyden på ny be-
byggelse, der planforslaget legger opp til 
tre etasjer. Sameiene mener at begrensn-
ing i høyden er viktig av hensyn både til 
omkringliggende bebyggelse og kvaliteten 
i den nye bebyggelsen som planlegges. 
En viktig kvalitet for omgivelsene ved 
oppføring av ny bebyggelse er at det tas 
hensyn til og vurderes hvordan nyoppført 
bygningsmasse påvirker siktlinjer i områ-
det. En vurdering av dette er av vesentlig 
betydning som grunnlag for å vurdere om 
prosjektet vil bidra positivt til bomiljøet. 
Siktlinjene mot Ryfylke-fjellene og fjorden 

utgjør en vesentlig kvalitet ved området 
som vil gå tapt om planforslaget gjennom-
føres med en gjennomgående tredje etasje 
langs Åkragata. I tillegg vil denne skape 
en ekstra skyggevirkning av kveldssol mot 
bakenforliggende ny bebyggelse, og bidra 
til å ”lukke” Rosenvang-feltet fra de ek-
sisterende omgivelsene. Dette vil klart 
redusere  bomiljøkvalitetene for området.

Sameiene mener videre at størrelsen på lei-
lighetene bør utvides for å sikre framtidig 
stabilitet i området. I uttalelsen anbefaler 
man derfor å legge til grunn at 40 prosent 
av ny boligmasse skal være leiligheter på 
minst 120 kvm. 

Når det gjelder parkering påpeker sameiene 
at Åkragata og Sletten i dag er svært be-
lastet. Parkeringsgraden bør derfor økes til 
1,5 parkeringsplass pr. boenhet i nytt plan-
lagt parkeringsanlegg. Dette mener sam- 
eiene i området vil gi bedre parkerings-
forhold også på gatenivå, og generelt økt 
trafikksikkerhet i området.

Reguleringsplanen for Rosenvang var ute 
til høring med uttalefrist 30. april. Saken 
med merknader vil bli behandlet i Kom-
munalstyret for byutvikling etter sommer-
ferien.

  Jan Tore Horpestad
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Lør 19 juni 
kl 1500-1900 
GRATIS 
Bazaar
Program:
-  Lene Aareskjold/ bgirl:  
 breakesolo.
- Bossanovakonsert   
 med Aguas de Marzo.
- Stavanger Open pre-  
 senterer skatekonkur 
 ransen Game of Skate.
- Spennende sporlek for  
 barn organisert av St.  
 Johannes menighet.
- Brodd organiserer   
 ball- lek.
- Minimarked.
- Danseopptreden ved  
 Stavanger Flamenco.
- Internasjonal mat.
- Digitale fortellinger   
 av Johannes lærings-  
 senter.
- Ponniridning ved   
 Sørnes rideskole.

Lør 19 juni KL 2200 
GRATIS
Stavanger open 
AFTERPARTY
Stavanger Open arran-
geres for 12. år på rad. 
Som alltid inviterer vi til 
en knakandes fest, DJ’s 
og giveaways. Arrangør: 
Session og WESC. 18 år 
aldersgrense.

6-8 aug  
Bestkystfestivalen
Landets eneste årlige 
sjongleringsfestival. 
Flere profesjonelle ar-
tister, både nasjonale og 
internasjonale, inviteres 
til Bestkystfestivalen. De 
bidrar med workshops i 
forskjellige sjonglering-
skunster og de stiller opp 
på DET store årlige gal-
lashow. 

lør 14 aug  
tou hardt

lør 28 aug
barn av tou

lør 28 aug
”i westerled”
danseforestilling for 
barn

tors 2 sept 
åpning av kulturparken

lør 4 sept
«Paavas gave Jordas 
kyss»
danseforestilling for 
barn

mer info om program-
met kommer, følg med på 
www.touscene.com
CAFÈ/	BAR	ER	ÅPEN	VED	
ARRANGEMENT.
MULIGHET	FOR	Å	LEIE	
TOU	SCENE	TIL	BRYLLUP,	
BARNEDÅP,	BURSDAGS-
FEST,	KURS,	KONFERANSER,	
JULEBORD	OSV…

Vil du være med? Bidra med 
dine erfaringer om bruk av 
offentlige rom? Treffe andre 
til samtaler under fargerike 
parasoller på Nytorget? En 
snekkerbod virkeliggjør noen 
av idéene.
 
Kunstnerne Frøydis Lindén og 
Katrine Meisfjord skal arbeide 
sammen om et kunstprosjekt på 
Nytorget. Det vil inngå i pros-
jektet Grasrota, etablert av Roga-
land Kunstsenter i 2008.
 
Nytorget i Stavanger har opp 
gjennom tidene vært en skys-
stasjon – på ulike måter. Det har 
lenge vært stedet for mellomstop-
pet. Hestene måtte vente her når 
bøndene var på ærend i byen el-
ler solgte varene på torget. Rute-
bilstasjonen tok naturlig over 
på et tidspunkt og nå er Nytor-
get en praktisk parkeringsplass 
for bilene i kort gangavstand til 
sentrum. I dag forvandles par-
keringsplassene noen ganger til 
markedsplass eller folkefest, men 

det er fortsatt et stoppested - en 
rastløs plass.
 
Kunstprosjektet “Rasteplass” 
ønsker, gjennom intervjuer og 
aktiviteter på Nytorget i august, å 
skape en møtearena for å utveksle 
erfaringer om bruk av offentlig 
rom fra andre land og kulturer. 
Rammen for intervjuene og ak-
tivitetene vil være rasteplassen 
som Frøydis Lindén og Katrine 
Meisfjord vil skape på Nytorget. 

Tre uker i august/september ers-
tattes biler på Nytorget av 3-5 
fargerike rasteplassbord med 
parasoller. Bordene skal stå ute i 
hele utstillingsperioden. Frøydis 
og Katrine inviterer grupper av 
beboere på Storhaug til samtaler 
og idemyldring rundt disse bor-
dene: Hvilke erfaringer og ideer 
har folk om bruk av uterom an-
dre steder og i andre deler av 
verden? Hver samtalegruppe 
settes sammen av personer med 
erfaringer fra andre land/kultu-
rer, representanter fra nabolag og 

næringsliv, lag og foreninger på 
Storhaug, politikere, kommunalt 
ansatte samt én av kunstnerne. 
Samtalene avsluttes ved å snakke 
om konkrete ideer for Nytorget.

Datoene for organiserte samtale-
grupper under parasoll på Ny-
torget er f.o.m. torsdag 26. au-
gust t.o.m. søndag 29. august, 
formiddager og ettermiddager/
kvelder. 
 
Har du lyst til å være med og dele 
din historie? Kontakt på e-post: 
rasteplass.nytorget@gmail.com 
eller ring Katrine tlf 917 68 705 
eller Frøydis tlf  905 52 194. 

Lørdag 4. september blir det fest 
på Nytorget hvor du kanskje vil 
kjenne igjen at noen av dine idéer 
er virkeliggjort. Som ledd i å re-
alisere noen av ideene, blir det 
på Rogaland kunstsenter oppret-
tet en snekkerbod med kyndige 
snekkere. De realiserer skisser 
og ideer i størrelsen 1:1, og vil 
gjerne bygge i samarbeid med 

publikum! Disse fysiske model-
lene vil sammen med annen rea-
lisering av ideer, danne grunnlag 
for festen.

Både Frøydis og Katrine er ut-
dannet ved Kunsthøgskolen i 

Bergen. I november vil de pre-
sentere og overlevere dokumen-
tasjon av prosjektet til Storhaug 
bydel og Stavanger kommune.

Kunstprosjektet “Rasteplass” på Nytorget 

Frøydis Lindén og Katrine Meisfjord (Foto: Todd Slaughter)
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Vi tilbyr cateringservice for de fleste anledninger

Diverse kaker fra  kr 175,-
Smørbrød       kr    23,-

Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.

St. Petri Aldershjem 

Tlf. 51 53 57 67        Fax  51 53 46 37

Venter du gjester?

LØVÅS BRUKTBU
Lesestoff til enhver anledning!

Bøker, filmer, lydbøker, tegneserier m.m.

Kom innom for en hyggelig prat og handel

Pedersgata, 25, Tlf: 51 89 35 54

Hver fjerde Storhaugbeboer 
(ca 3000!) deltok i bydelens or-
ganiserte ryddeaksjon i april.  
Oppslutningen var større enn 
noen gang. 

Det ble samlet inn over 6 tonn 
søppel. Skoler, barnehager, be-
boerforeninger, sameier, menig-
heter, moskeer, frivillige orga-
nisasjoner og mange flere ryddet. 
I tillegg kommer alle de som ryd-
det på egen hånd..

Aksjonen organiseres av rep-
resentanter fra Stavanger kom-
mune  ved  Renovasjonen, 
Natur og Idrettsservice, skolene, 
Storhaug Frivilligsentral og 
Storhaug bydelsutvalg. 

Etter aksjonen så det fremdeles 
ille ut i enkelte områder langs 
sjøen i Urban Sjøfront. 

Stor 
rydde-
innsats!

Ivrige ryddere foran Main Mosque og Rogaland Muslimske Society i 
Store Skippergate 4.

Ryddeaksjonen 
takker 
alle som har deltatt med frivil-
lig innsats med å rydde i byde-
lens felles uteområder. 

Videre vil vi takke sponsorene:

Urban Sjøfront AS, Joker Jelsa-
gaten, Th. Vaaland Granitt AS, 
BO 1 AS, BI Stavanger, Spare-
bank 1 SR-Bank, Statoil Hau- 
gesundsgaten, Bitmap AS,  
Rema 1000 Storhaug, Ica Su-
permarked - Støperigården, 
Ellen Jepson og Olden Arctic 
Diving 

Takk nok en gang for godt sam-
arbeid på tvers av offentlig, fri-
villig og privat innsats. 

Styringsgruppen 
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Verksgata 54, 
4013 Stavanger

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

E-post firma: 
firma@abacusrevisjon.no

Hjemmeside: 
www.abacusrevisjon.no

Revisjon
Bokføring

Årsoppgjør

Ryfylkegt. 22, 4014 Stavanger
Tlf 51 86 26 95 - fax 51 86 22 35

Advokatfirma Øverland Ans 
Kirkestien 2

4012 Stavanger          
Tlf.: 51 89 52 20

 www.advest.no

Storhaug St. Hanskomite søkte 
Storhaug bydelsutvalg om  
kr 60 000,- i støtte til det store 
familiearrangementet i Emmaus- 
bukta i år. Det har blitt et tradis-
jonsarrangement og har etter 
hvert fått et omfang som vir-
kelig har satt fokus på Storhaug 
både i media og ellers, heter det 
i søknaden. 

Festen i fjor trakk omtrent 3000 
tilskuere fra nær og fjern. Ar-
rangementet krever stor egen-
innsats fra mange involverte 
Storhaugbeboere, både i plan-
leggingsfasen, byggefasen, gjen-
nomføring på selve dagen og ryd-
ding etterpå. 

Jan Steffensen viste modell og 
presenterte planene for gjen-
nomføring av årets St. Hans fest 
i forkant av bydelsutvalgets møte 
i mai. Storhaug bydelsutvalg be-
vilget kr 30 000,- i støtte til ar-
rangementet.

”GLAD-DAGER” sommeren 2010
på Bergeland bydelssenter.

30 års jubileum – HURRA!

Vi	skal	på	tur	-	vil	du	bli	med	oss?

Byvandring
tirsdag	22.	juni	kl.	10.00.	Møt	på	Bergland	bydelssenter.

Tur til Jæren - Køhler Paviljongen
tirsdag	29.	juni	kl.	10.00.	Møt	på	bydelssenteret.

Vi	besøker	Køhler	paviljongen	hvor	vi	får	kaffe	og	omvisning.	
Besøk	på	gartneri	og	lunsj	på	Bryne	kro	og	motell.	Pris:	kr	400,-.

Påmelding	innen	8.juni.

Tur til Marøy
torsdag	1.	juli	kl	10.00.		Oppmøte:	Breivik.	

Ta	med	nistemat,	sitteunderlag	og	gode	klær.	PÅMELDING.

Tur til Lindøy
tirsdag	6.	juli.	Ferja	går	kl.	10.15	-	møt	ved	ferjekaien.

Ta	med	grillmat,	kaffe	og	gode	klær.
Er	været	dårlig	møter	dere	på	bydelssenteret.

				
Tur ”ut i det blå”

tirsdag	13.	juli.	Møt	på	huset	kl.	10.00.	Påmelding.

GLAD-DAGER
10.-24.	juni	og	8.-12.	juli.

Torsdager	i	juni/juli	er	GLAD-DAGER.	Vi	vil	overraske	dere	med	
noe	kjekt.	Hagen	vil	vi	bruke	når	været	tillater	det.	Møt	kl.	10.00.	

Vel	møtt!

Torsdag	17.	juni	er	huset	stengt.	Vi	holder	stengt	uke	29,	30	og	31.
Vi	tar	forbehold	om	endringer.

Jan Steffensen viser bydelsutval-
get modellen for cowboylands-
byen som nå bygges ved Em-
mausstranda.

Kr 30.000,- til St. Hans i Emmaus
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God sommer
Vi ønsker alle våre brukere en god sommer. Bydelshuset er stengt 
i juli måned og starter opp igjen ved skolestart i august. Litt am-
putert avslutning på våren, bl.a. med streik men vi satser på å være 
i rute igjen ganske snart.

Sommeraktiviteter i bydelen
Det er ulike aktiviteter for barn og ungdom i bydelen i sommer og 
de fleste er organisert gjennom Fiks Ferigge Ferie. Ekstra gledelig 
er det å se at det er svært stor pågang på noen av de ”lokale” aktiv-
itetene. Klatrekurs og skateskole har ventelister og det er mange 
som skal være med på Ferieklubb i Storhaug idrettshall.

Det kan være en liten mulighet for noen ledige plasser, oversikt 
over dette finner du på www.ungistavanger.no

Klatrekurs for ungdom vil bli arrangert september, ta kontakt med 
Kalle for mer informasjon og påmelding

Nye hjemmesider for ungdom og aktiviteter, sjekk 
www.59gradernord.no så kan du se hva vi holder på med.

FRITID STORHAUG
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger 
E-post: midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no 
Senterleder: Gerd Hegge – telefon 51508996 
gerd.hegge@stavanger.kommune.no
Fritidsleder: Kalle Eide  – telefon 51508998
kalle.eide@stavanger.kommune.no

  det skjer    det skjer    det skjer    det skjer    det skjer

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

Øvingslokale
for band og rock

leies ut ved 
Tou Scene.

Kontakt Rogaland
musikkråd

rogaland@musikk.no
tlf 51 84 66 55

Historielaget på 
Storhaug

inviterer medlemmer 
og andre interesserte til 

ny møteserie 

Program for høsten 2010

Onsdag 25. august kl. 18.00  
Omvisning/foredrag i Reidar 
Berge Museet (Mira)
Almenningsgata 8 nederst i 
ABC-kvartalet
Ved Sissel Husebø Norberg, 
Reidar Berge-Museets Venner

Onsdag 22. september kl. 19.30 
i Bergeland bydelssenter
Stavangerhistorier 
ved Engwall Pahr-Iversen

Onsdag 20. oktober kl. 19.00 
fra Johannes Menighetssenter 
Vandring på Kjelvene: 
”Verdt å se og vite” om stedet 
med samling etterpå
ved Gunnar Roalkvam

Onsdag 17. november kl. 19.30 
i Bergeland bydelssenter
Billedkavalkade: Stavanger før, 
under og etter krigen
ved Aksel Leversen

Med forbehold om endringer

Kontaktpersoner i styret:
Anne Torunn Braut, 
tlf.: 51 89 34 18/92 20 58 25
Carolyn Fjeld, 
tlf.: 51 89 02 88/92 44 38 53
carolyn.fjeld@stavanger-
kulturhus.no
knut.bjelland@online.no

Godalen 
sjøbaderforening

Hver lørdag, året rundt!

Møt opp kl. 10.00 ved 
miljøstasjonen på Varden, 
eller kl. 10.30 i Godalen.

Storhaug Frivilligsentral
på Midjord bydelshus

 
Vil du gjøre en innsats for andre og miljøet? Har du tid og lyst?
Alle uansett alder og bakgrunn er velkommen som frivillige.

 
Hver torsdag formiddag i skoleåret kommer elever

fra Johannes skole til bydelshuset for å snakke norsk.
Fra september trenger vi flere frivillige til dette.

Vi har hyggelig prat rundt bordene, en matbit, te og kaffe.
Og vi blir kjent med hverandre.

 
Fredag etter ferien åpner vi en ny variant av 

Møteplassen på bydelshuset fredag formiddag.
Bydelsquiz!

Vil du vite mer, ta kontakt!
 

Visste du at enkeltpersoner og grupper i nærmiljøet regelmessig
går og rydder i bydelens grønne områder?

Har du lyst å kombinere turgåing med rydding?
 

Mer sosial kontakt? Møte folk fra andre land? Følge eldre til lege?
 

Vi formidler frivillige også til andre
organisasjoners aktiviteter og arrangement.

 
Hva har du lyst til?

 
Ta gjerne kontakt med sentralen på tlf 51 50 72 20 eller på

e-post sbakholt@stavanger.kommune.no.

BERGELAND BYDELSSENTER
Aktiviteter for godt voksne høsten 2010

Mandager:
Trim, Snekkerverksted, Litteraturgruppe (oddetall), 
Svømmegruppe
Tirsdager:
Bingo (partallsuke). Siste gang før sommeren 15. juni.
Oppstart igjen 24. august. 
Treskjæringsgruppe
Onsdager:
Boccia, Treskjæringsgruppe, Frokost (siste onsdagen i måneden)
Torsdager:
Håndarbeid, Snekkerverksted, Porselensmaling

KURS:
Tirsdag:
Treningsgruppen RANK OG GLAD fra ca. 50 år +
Styrketrening; inspirert av pilates og yoga. Kl. 09.30 - 10.30
Onsdag: Treskjæringskurs kl. 10.00 - 13.00
Torsdag: Oljemalingskurs kl. 10.00 - 13.00
Glassfusingskurs: Senteret har fått egen ovn! Nye kurs i høst.

Turer, teaterbesøk, kulturkveld, konsertbesøk og lignende. 

Velkommen innom på en eller flere av våre aktiviteter eller bare 
for en prat.

Kafé fra 10 – 13.  Kontakt oss for informasjon/ brosjyre!

Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 14.00
Jelsagt, 2, 4012 Stavanger Tlf 51535267 - Faks 51539880
E-mail: bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

RANK OG GLAD KROPP!

Tilrettelagt	trening	for	den	enkeltes	yteevne	
og	tilpasset	voksne	fra	ca	50	til	90	år.

Elementer	fra	pilates,	yoga,	dans	
og	god	gammeldags	trim.

Frigjør	og	minsker	”vondter”	og	plager	i	skuldre,	
hofter,	knær,	rygg,	hode	og	nakke.																

Bedrer	søvn,	pust	og	humør.

Hjertelig	velkommen	til	
Bergeland	Bydelssenter

&
Ida Robberstad

Aromaterapeut,	Massør,	Kroppsterapeut,	Danser



Side 16 Bydelsavisa Nr. 3 – juni 2010


