
Nr. 2 – April/Mai 2021 – 33. ÅRGANG

Vil ha FLERE og BEDRE parker

Les mer om:
Sykehus for ville dyr på Sørnestunet side  4
Hvem sa hva om Nytorget  side 10

Tredjeklassetrinnet fra Storhaug skole trives godt på Kyvigen. Storhaugs sentrumsnære boområder har få grønne uterom i forhold til befolkning. Det merkes ekstra godt i koronatider. Det er ikke 
plass til alle. Når noen har lagt beslag på et område må andre vike. Beboere vil ha flere og bedre parker. Les mer side 2 og 3.

Baby-Damp!
Den nye bittelille badstua ferdigstilles i disse dager og har plass til 3 personer. Den får høyere temperatur fort. Du 
finner den i Svankevigå og den bookes gjennom Damp Stavanger. 
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Hva slags sted skal 
Paradis være? 
Nå kan du si din mening om ut-
kast til planprogram. Hørings-
fristen er 14. mai. Her er det info 
om planarbeidet www.stavanger.
kommune.no/paradis

Storhaug 
kommunedelsutvalg
Du kan følge politikerne i kom-
munedelsutvalget når de har 
møter. Hva mener de? Hva blir 
vedtatt? Møtet tirsdag 20. april 
klokka 17 arrangeres som fjern-
møte. Alle sitter hver for seg men 
du kan være tilhører. Det ordnes 
teknisk ved at du sender en epost 
til liv.marit.netland@stavanger.
kommune.no. I dette møtet blir 
det bl.a. orientering og mini- 
arbeidsverksted om Paradis-
planen.

Møteplan 2021
Storhaug kommunedelsutvalg 
har møter 20. april, 1. juni,  
17. august, 21. september, 
26. oktober og 30. november.

Vil ha flere og bedre parker

Flere møteplasser. Større grøntområder og parker. Mer benker og bord. Ly for ruske-
vær. Ikke bygge så tett. Mindre søppel. For lite bynære parkområder.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Alle som vet om det kan påvirke 
kommuneplanens arealdel for de 
neste 20 årene. Hvor skal det byg-
ges? Hvor tett skal det være lov å 
bygge i de forskjellige områd ene? 
Hvor skal det være næring og 
grøntområder? Hvor er det plass 
til en barnehage?

En foreløpig rapport fra en 
nettbasert spørreundersøkelse 
viser de 83 svarene som er kom-
met fra Storhaug kommunedel så 
langt (pr 9. mars). Det ønskes fle-
re svar! Her finnes spørsmålene 
https://www.stavanger.kommune.
no/stavanger2040/

Mange trives svært godt
71% trives svært godt der de 
bor. De setter mest pris på om-
rådene langs turstien fra Breivig 
til Strømvig og nærheten til sjø. 
Men også nærheten til trening, 
butikker, lokale restauranter, ba-
rer, bading, kultur og kunst. Mil-
jøet beskrives som urbant, aktivt, 
mangfoldig, kreativt, inkluderen-
de og kulturelt rikt.

53% har ikke egen hage
Selv om trivselen er høy blant 
mange så mener 43% at uteom-
rådene ikke er tilpasset deres øn-
sker og behov. 27% opplever ikke 
natur i sitt nærmiljø. 24% føler 
seg utrygge når de ferdes ute på 
dagtid. 53% har ikke tilgang til 
egen hage.

Konkrete forslag til hva som bør 
endres er:
 – Parkeringsplassen ved Svank-
evigå burde bli parkområde

 – Parken ved Døvesenteret kun-
ne være mer attraktiv til opp-
hold

 – Forlengelse av blå promenade 
fra Bekhuskaia til Breivik

 – Mer kulturelle tiltak, badstu 
ved Tou!

Katrine Lilleland, Leif Kjetil 
Knudsen og Tove Kvamme Kva-
levåg gikk gjennom alle forsla-
gene i den foreløpige rapporten 
og utformet en uttalelse som ble 
enstemmig vedtatt av Storhaug 
kommunedelsutvalg. Når Kom-
muneplanens arealdel kommer 
til førstegangsbehandling våren 
2022 vil vi se hvor mange av dis-
se forslagene som har fått gjenn-
omslag.

De tre aller viktigste 
områdene å ta fatt i:
1. I tillegg til møteplasser bør det 

prioriteres utbygging av kreati-
ve lekeplasser og utendørs tre-
ningsområder til glede, lek og 
helsefrembringende aktivitet 
for både store og små.

2. Styrke tilgang på grøntom-
råder, gjerne turstier uten as-
falt, gode områder for turgåing 
og jogging, aktivitet og rekrea-
sjon.

3. Kulvert mellom St. Johannes-
kirka/Kjelveneparken vil bidra 
sterkt til å utvikle et viktig om-
råde positivt, særlig for ung-
dom som en stor brukergrup-
pe av Kjelvene, men også bin-
de sammen bydelen på en god 
måte og gjøre området opple-
ves tryggere.

I tillegg vil lokalpolitikerne 
trekke fram følgende forslag 
og initiativ:
Gode og hensiktsmessige fortau. 
Mange er svært høye og skarpe 
og lager problemer for ulike bru-
kergrupper.

Utvide den blå promenade til 
Strømvig.

Utrygghet
Det ikke tilfredsstillende at ca. 
hver 3. respondent opplever 
utrygghet uansett tid på døgnet. 
Mange av de kvalitative tilbake-
meldingene handler om fravær av 
trær, gress, park, benker, dårlig 
stand på friområder, søppel som 
flyter. Dette kan i seg selv styr-
ke følelsen av utrygghet og tilsier 
bedre tilrettelegging, vedlikehold 
og rydding.

Ventetomter bør bidra positivt
Ventetomter, dvs områder som 
venter på en avklaring og/eller ut-
bygging, er negativt og bør få en 
midlertidig tilrettelegging som 
fremmer aktivitet og bidrar posi-
tivt til bydelen.

Det er et innbyggerinitiativ 
som ønsker at tomt foran Tou, pt. 
avsatt til en ny stor boligblokk, 
Tou Park 6, som ønsker at kom-
munen overtar tomten m.t.p. å ut-
vide Tou-parken. Dette fordi om-
rådet rundt Tou og Lervig har en 
sterk boligtetthet.

Dette gjelder også området på 
nordsiden av Lervigbukta (ytterst 
ved planlagt park) der en opple-
ver det som en trussel at det kan 
bli ytterligere innebygget miljø 
som skjermer for utsikt og sjø. 
Storhaug kommunedelsutvalg 
ser innbyggerinitiativet til fordel 
for utvidet park og utsyn til sjøen 
som et uttrykk for engasjement 
som bekrefter tilbakemeldingene 
i fra medvirkningssprinten. En 
del av området er også regulert 
til lek og det virker lite naturlig å 
skyte inn bolig mellom parken og 
dette leke/friområdet.

Flere turstier og grønne soner
Positive tiltak for å styrke byde-
len: Flere turstier, trær og typisk 
grønne soner nær sjøen med dy-
reliv, fugler og bademuligheter, i 
tillegg til sentrumsnært og urbant 
liv i gatene med kafeer og barer.

Hemmere som trekkes fram 
mot økt bruk i dag er utrygge om-
givelser på kveldstid, fravær av 
større grøntområder, liten grad 
av tilrettelegging med bord, tett 
med store blokker, samt få «na-
bolagsaktiviteter» og lite utvikla 
nabofellesskap.

Enklere å sykle
Flere etterlyser tiltak for å gjøre 
det enklere å sykle, også i kom-
binasjon med rutebåt. Blant an-
net antall sykkelparkeringer, syk-
kelveier (med bedre merking i 
kryss), sykkelvei fra Tou via sen-
trum og til Bjergsted, tryggere 
sykkelparkering med færre tyve-
rier. Det er også etterlyst behov 
for bedre kollektivtilbud i Lervig 
og bildeling.

Parken ved Døvesenteret kunne blitt mer attraktiv til opphold. Den svært ”alvorlige” statuen gjør parken lite 
tiltrekkende. Det er en lekeplass i nærheten, men det er ingen trivelig enhet mellom lekeplassen og parken. Slik 
lyder et av forslagene fra spørreundersøkelsen. Fra venstre ses Katrine Lilleland (MDG), Leif Kjetil Knudsen (Ap) 
og Tove Kvamme Kvalevåg (Ap). Helt til høyre ses statuen av Sven Oftedal. Det største bygget eies av kommunen. 
Bygget bak er tidligere St Petri aldershjem. Begge byggene kan bli bofellesskap for eldre.

Flere og 
bedre 
parker
Når en skoleklasse har lagt be-
slag på et uteområde må andre 
pga koronarestriksjoner vike. De 
som må vike er f eks en gruppe 
barnehagebarn, noen naboer, 
noen turgåere eller noen venner 
som ville møtes. Det er for få 
benker og bord. 43% mener ute-
områdene ikke er tilpasset deres 
behov. 53% har ikke tilgang til 
egen hage. Koronapandemien vi-
ser veldig tydelig at Storhaug har 
for få grønne områder. Det tren-
ges både flere og bedre parker.
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Vil ha flere og bedre parker – Kyvigen er vår utvidede skolegård
Storhaugs sentrumsnære 
boområder har få grønne 
områder i forhold til 
befolkning. Det merkes 
ekstra godt i koronatider. 
Det er ikke plass til alle. Når 
noen har lagt beslag på et 
område må andre vike.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

De toger forbi med gule reflek-
svester, to og to i lange rekker 
med skolebarn, lærer foran og 
lærer bak. Hele tredjeklassetrin-
net fra Storhaug skole er på vei til 
Kyviksmarka.

Ved ankomst sprer elevene seg 
fort til yndlingsstedene sine. De er 
godt kjent. De har vært på Kyviks-
marka svært ofte det siste året.

– Vi er heldige som har dette 
fine området i nærheten, sier læ-
rer Tine Andersen. -Vi bruker 
marka veldig aktivt. Kyvigen er 
vår utvidede skolegård.

Er det rullering for bruk av 
uteområdene?
– Hvert friminutt er vi i den lille 
parken ved Jokeren. I utetimene 
rullerer vi mellom Oftedals plass 
og Kyvigen. Men du må snakke 
med Susanne, hun styrer klasse-
nes rulleringsplaner på uteområ-
dene, forklarer Tine.

– Ikke så mange egnede 
områder
– Vi bruker uteområdene på en 
annen måte enn før, forklarer Su-
sanne Rodvelt Haugland, avde-
lingsleder og skolens ansvarlige 
for rullering av klasser på uteom-
rådene.

Tredjeklassetrinnet fra Storhaug skole trives godt på Kyviksmarka.

– Skolegården til Storhaug skole 
er svært liten. Det er ikke fysisk 
mulig for hele skolen å ha frimi-
nutt på en gang, selv uten Korona. 
Vi har mange forskjellige klasser 
som skal være på ulike forskjel-
lige områder hvert friminutt. Vi 
merker at det ikke er så mange 
egnede områder i gåavstand for 
friminuttene, sier Susanne.

Klasser gikk fra sted til sted
– Det var verst da skolene åpnet 
og fram til sommeren i fjor. Alle 
skolene og alle barnehagene skul-

le være mye ute. Klasser gikk fra 
sted til sted. Var noen kommet 
allerede så var det bare å traske 
videre. Mange var tidlig ute om 
morgenen for å kapre de bes-
te stedene først. I den perioden 
hadde vi alltid en klasse på leke-
plassen ved Tou (Scene), i Geo-
parken, parken ved Aftenbladet, 
Oftedals plass, Vår Frues plass, 
Kyviksmarka osv.

Andre må vike
Har andre måttet vike fra 
plassene?

– Ja, det fungerer sånn at når en 
klasse først har «tatt» et område 
så har f eks barnehagebarn på tur 
måttet vike. Ja, det er nok også 
mange andre som ikke har kun-
net bruke lekeplasser og friområ-
der som de gjorde før.

Skolene delte områdene
Ble uteområdene delt mellom 
skolene?
– Vi ble tidlig enige om at Stor-
haugmarka «tilhører» Nylund 
skole og at Kyviksmarka «tilhø-
rer» Storhaug skole.

Elevenes delte dagsverk
Hva ble endret når skolene 
startet høsten 2020?
– Elevenes skoledager er nå delt i 
tre forskjellige dagsverk. 1., 2. og 
3. trinn begynner klokka åtte, 4. 
og 5. trinn klokka 8.15 og 6. og 7. 
trinn klokka 8.30. Skolegården er 
delt fysisk med bånd slik at den 
kan brukes av to trinn samtidig. I 
tillegg skal det være avstand mel-
lom klassene. Et trinn er alltid på 
Kyviksmarka og ofte er et trinn 
på Oftedals plass, forklarer Su-
sanne Rodvelt Haugland.

Her kan det lett bli bedre!
På Sven Oftedals plass har klas-
se 1b fra Storhaug skole utetime 
og har fordelt seg på aktiviteter 
som yatzy, karusell og klatresta-
tiv. Været er varmt og sola skin-
ner. Våren er i anmarsj. -Dette 
er bra for dem, de storkoser seg 
ute i varmen, sier lærer Susanne 
Helge land.
Hvilke lekeplasser liker dere 
best?
Barnas hender spretter i været, 
dette har de meninger om! De 
fleste svarer Fiskelekeplassen (på 
Kjelvene) for der er det både båt, 
fisker og klatrestativ. Stjerneleke-
plassen (i Lysefjordgata) er også 
blant de mest populærere stede-
ne. Der er det en gøyere rutsje-
bane, klatrestativ og sandkasse. 
Storhaugmarka er også godt likt 
p.g.a. det store klatrestativet. De 
fleste liker plasser hvor de kan 
bevege seg mye som å klatre, rut-
sje, rulle, løpe og holde forskjel-
lige leker.
Og hva savner dere akkurat her 
(på Sven Oftedals plass)?
Armene spretter i været igjen! 
Mange ønsker seg lekehus, disser 

og stort klatrestativ (som på fis-
kelekeplassen). Litt mer spesielle 
ønsker er en regnbue på himme-
len, basseng, en liten sjokolade-

fabrikk, en magisk smoothiemas-
kin og hemmelige hytter.

Lærer Susanne Helgeland og 
miljøveileder Lisa Torghunrud 

foreslår et større og bedre inn-
gjerdet lekeområde, en liten fot-
ballbane, ballbinge, sandkasser, 
kupert terreng, mer trær, slakk-

liner, taubane og gapahuk. Et ute-
sted under tak for undervisning. 
Mer benker og bord. Temaleke-
plasser er også fint.

Evelyn og Emilie spiller yatzy.

Petra og Rikke er gode venninner. Hedvig, Imran, Emilie og Estera på karusellen. Ole Lennox, Jacob og Ruben.
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Gjelder Rogaland samt Etne i Vestland 12-18.04.2021. Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan være utsolgt. Kun for private husholdninger.

GRILLPØLSE
Nordfjord, 560 g,  35,17 pr. kg

20
00

PR. PK

FØR 33,00

BROKKOLI
BAMA, 9,90 pr. bunt

9 90
PR. BUNT

FØR 12,80

FISKEBURGER
Fiskeriet, 440 g, 111,36 pr. kg

49
00

PR. PK

FØR 59,-

LAKSEFILET M/SKINN
Fiskeriet, 400 g, 172,50 pr. kg

49
00

PR.PK

FØR 69,-

KYSTENS FISKEGRATENG
Findus, 390 g, 51,28 pr. kg

20
00

PR. PK

PARTIVARE

UTVALGTE JIF RENHOLDSPRODUKTER 
Jif, 500-595 ml, 42,02-50.00 pr. l

FERSK APPELSIN- OG EPLEJUICE
Bama, 25,00 pr. l eks. pant

25
00

+ PANT

RØDE DRUER I BEGER
BAMA, 500 g, 39,80 pr. kg

19 
90

PR. PK

FØR29,90

JORDBÆR
BAMA, 400 g, 49,75 pr. kg

19 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

-30%

Norsk Viltsykehus flytter inn på 
Sørnestunet!
Her bor det fra før åtte høner, tre kaniner, tre katter, to 
hunder og 29 ponnier. -Det var morsomt å få plass på en 
gård midt i byen, sier Aviv Livnat.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Veterinær Aviv Livnat startet 
organisasjonen Norsk Viltsyke-
hus i Rekefjord (Sokndal) i 2013. 
Aviv var ofte i nyhetsbildet da 
han i fjor behandlet en uvanlig 
stor rovfugl. Munkegribben fra 
Spania som hadde et vingespenn 
på tre meter. Den ble kvestet i et 
vindkraftverk i Bjerkreim.

– Som liten gutt berget jeg en 
storfugl i mitt hjemland Israel, 
forteller Aviv. -Å holde en tårn-
ugle var en stor opplevelse. Som 
9-åring sa jeg til far at jeg skul-
le ta meg av ville dyr når jeg ble 
voksen. Som 14-åring begynte 
jeg på en skole som lå i ørkenen. 
Etter hvert fikk jeg oppleve ulver, 
leoparder, gribber og ørner.

Sin kone, som også er veteri-
nær, traff han i Australia. Og lot 
seg lokke til Norge. Etter hvert 
startet han Norges første viltsy-
kehus. Som nå flyttes til Sørne-
stunet.

Hva er et viltsykehus? Hvem er 
pasientene?
– Vi diagnostiserer, behandler og 
rehabiliterer ville dyr for deretter 
å returnere dem til naturen. Syke 
og skadde ville dyr fortjener like 
god behandling som tamme dyr. 
Ca 20 % av mine pasienter er 
rovfugler. Vanlige skader er ben-
brudd og forgiftning. Ca 60 % 
blir returnert til naturen etter be-
handling. Vi tar imot ville fugler 
opp til størrelse av gribb og ville 
dyr opp til størrelse av en ulv. Vi 
har et spesielt fokus på rovfugler 
og sjeldne og rødlistede dyr.

Hvem betaler for pasientene?
– Vi gjør en idealistisk innsats 
for de ville dyra. Hvis du f eks 
finner en skadet ørn ved et vind-

kraftverk og kommer til meg med 
den så skal jeg gjøre alt som er 
mulig for å redde fuglen. Men 
du som leverer skal ikke betale 
for behandlingen. Det vil heller 
ikke vindkraftverket gjøre. Vilt-
sykehuset vil være avhengig både 
av frivillig innsats og donasjon i 
form av penger for å få dette til å 
gå rundt, forklarer Aviv.

Hva kan frivillige bidra med?
– Hjelpe til med dyrene! Ta vare 
på, fóre, gjør rent, være hjelper 
ved operasjoner, hente dyr i nær-
miljøet. Er det noen her på Stor-
haug som vil hjelpe meg? Jeg 
trenger flere sånn at vi kan sette 
opp faste helgeturnuser. Kontakt 
meg gjerne på epost info@vilt
sykehuset.no, oppfordrer Aviv.

Hva vil økonomisk støtte brukes 
til?
– Jeg har fått en god avtale med 
SAS som gjelder frakt av villdyr 
fra hele Norge til Sola. Litt av 
grunnen for å flytte sykehuset fra 
Rekefjord til Stavanger var kor-
tere vei til flyplassen og dermed 
lavere reiseutgifter. Men tilbake 
til spørsmålet. Vi trenger støtte 
til reiseutgifter for villdyra, blod-
prøver, røntgen, oksygen, opera-
sjoner og ortopediske sett for be-
handling av beinbrudd.

Hva vil du si til avisas lesere?
– Kommer du over en skadet vill-
fugl eller villdyr som har en sjan-
se til å overleve, så kontakt meg. 
Mattilsynet og viltnemnda vil 
først og fremst avlive.

Flytting til Sørnestunet
I april i fjor la Aviv ut en post på 
facebook om at de søkte etter ny 
plass for sykehuset på en gård 
i Stavanger/Sandnes området. 
Tone Lise Østbø, som dyrker ek-
sotiske vekster i et av drivhusene 

på Sørnestunet, merket seg dette. 
I 2016 var Tone Lise aktiv i pinn-
svinhjelpen og det var Aviv som 
behandlet to syke pinnsvinunger 
som holdt til i Rosendal og Rams-
vik kolonihage.

– Tone Lise koblet meg til ei-
erne av Sørnestunet, Kristian 
Tjomsland og Anniken Kranstad, 
forklarer Aviv Livnat. – Jeg liker 

dem. De er hyggelig folk som ak-
septerte meg til flokken.

– Vi ønsker generelt at Sørne-
stunet skal komme flest mulig til 
nytte, sier Kristian Tjomsland. 
- De to største brukerne av om-
rådet er Storhaug rideklubb og 
Bergeland vgs. Da vi hørte om 
Aviv syntes vi at viltsykehuset 
ville passe godt inn her. Vi job-

ber med dyr og har mange dyr 
selv. Vi planla allerede et vogn/
redskapsrom og et klasserom ved 
komposteringsanlegget vårt. Ved 
å utvide bygget med 30 m2 kunne 
vi skaffe Aviv lokaler. Bygget er 
satt opp med felles dugnadsinn-
sats fra rideklubben og viltsyke-
huset. Planen er at bygget skal stå 
ferdig før sommerferien.

Rådyrkalven Janne blir matet av Aviv Livnat. Bilde er lånt av Aviv Livnat.Aviv Livnat behandlet to syke pinnsvinunger i Rosendal og Ramsvik kolonihage. 
Foto: Tone Lise Østbø.

– Er det noen her på Storhaug som vil hjelpe meg med sin innsats eller donasjon, spør Aviv Livnat. Han håper å 
åpne de nye lokalene på Sørnestunet i begynnelsen av mai.
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UTVALGTE JIF RENHOLDSPRODUKTER 
Jif, 500-595 ml, 42,02-50.00 pr. l

FERSK APPELSIN- OG EPLEJUICE
Bama, 25,00 pr. l eks. pant

25
00

+ PANT

RØDE DRUER I BEGER
BAMA, 500 g, 39,80 pr. kg

19 
90

PR. PK

FØR29,90

JORDBÆR
BAMA, 400 g, 49,75 pr. kg

19 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

-30%
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Lokale Storhaug-bøker 
fra Piren Forlag

Midjordgutt med utfartstrang
Leiv Amund Hålands nye bok må alle lidenskapelige 
stor haug  elskere ha! – Leiv Amund har på sin særegne 
humoristiske måte skrevet mange underfundige drøs om 
livet på Midjord.

kr 250
Bøkene får du kjøpt på

EN FORTIET HISTORIE
Tjemsland-gruppa, en kommunistisk motstands gruppe som virket i 

 Stavanger-distriktet under okkupasjonen. Kjernen i gruppa besto av unge 
menn som tok den største risiko i kampen for Norges frihet.

Kr. 250,-.

Innflytting i townhouses

I Kirkebakken, på toppen av 
Langgata, er det straks klart for 
innflytting i 9 townhouses, også 
kalt byvillaer. Utsikten fra topp-

etasjene er fantastisk. Åtte er 
solgt, en bolig er fremdeles le-
dig. Den koster ca 8 millioner. 
Alders spredningen er stor, men 

ingen barnefamilier har flyttet 
inn, fortalte Trym Bottolfs fra 
Privatmegleren.

Ønsker ikke leilighetshotell
Asplan Viak har satt i gang en re-
guleringsprosess (plan 2770) for 
nytt leilighetshotell i Verksgata 
29-31 og Store Skippergate 1. Da 
varselet ble behandlet i Storhaug 

kommunedelsutvalg 17. mars 
gikk flertallet (Ap, Rødt, V, SV, 
Sp, MDG og FrP) inn for at lei-
lighetene bør følge kommunepla-
nens retningslinjer for størrelser. 

Det bør ikke tillates leilighetsho-
tell her, men vurderes eie for leie 
for minst 10% av leilighetene.

Ber om nedjusterte høyder
Detaljreguleringsplan for utbyg-
ging i Borgenkvartalet (plan 
2698), som bl.a. inneholder Oste-
huset Øst og SATS, ble omtalt i 

forrige bydelsavis. Planen ble 
behandlet i Storhaug kommu-
nedelsutvalg 17. mars. Flertallet 
(Ap, Rødt, V, SV, Sp og MDG) 

går inn for nedjustering av maks-
høydene slik at de tilpasses den 
eksisterende verneverdige bebyg-
gelsen i området.

Godalen vgs utvides
Kruse Smith har signert kontrak-
ten med Rogaland fylkeskom-
mune for bygging av nytt verk-
stedbygg og nytt bygg til kropps-
øving ved Godalen videregående 
skole. Byggestart er i april og 
byggene skal stå ferdig til skole-
start i august 2022.

I andre byggetrinn skal en stor 
del av eksisterende bygningsmas-
se rehabiliteres og bygges om for 
å legge til rette for at skolen får 
flere elever. Dette gjelder blant 
annet verkstedsarealer og felles-
arealer som kantine og bibliotek. 
Dette arbeidet starter i juni 2022, 
og skal etter planen være ferdig 
til skolestart i august 2023.

Utvidelsen skjer for å få plass 
til 180 flere elever, 45 elever ved 
bygg- og anleggsteknikk og 135 
elever ved teknikk- og industri-

fag. Skolen er en av de største yr-
kesskolene i Rogaland med 875 
elever. Kostnadsrammen for hele 
prosjektet er i overkant av 394 
millioner kroner.

 
Fra hjemmesiden til Rogaland 
fylkeskommune.

Illustrasjonsbilde av det nye verkstedsbygget Godalen videregående skole.
Illustrasjon: Asplan Viak.

Det er straks klart for innflytting på toppen av Langgata.
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Havnesiloene på Mølleneset Storhaug kommunedelsutvalg ønsker tilgjengelighet for 
alle med sjøpromenade, sjøbad, småbåthavn og utkikks-
punkt på den høyeste siloen. For å sikre flere barn i 
området foreslås barnehage og rimelige familieboliger.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

For andre gang orienterte Ane 
Dahl fra Helen & Hard de lokale 
politikerne i Storhaug kommune-
delsutvalg om fremtidsplaner for 
havnesiloene på Mølleneset.

Arbeidet med å utarbeide en 
reguleringsplan kan ta flere år. 
Innspillene skal innarbeides og 
ende opp i et konkret forslag til 
reguleringsplan. Så kommer nye 
runder med høring og politisk 
behandling. Regulering av Møl-
leneset (plan 2754) er i en svært 
tidlig fase.

Erlend Jordal (H) og Helge 
Dagfinn Andersen (SV) la fram 
hver sine forslag som ble enstem-
mig vedtatt da Mølleneset ble be-
handlet på kommunedelsutval-
gets fjernmøte 16. mars.

Erlend Jordal (H) foreslo:
 – Kompakt kvartalsstruktur i 
tråd med den historiske bebyg-
gelsen

 – Videreføre sjøpromenaden 
med trebrygger foran de to sjø-
husene

 – Trapper ned fra Møllehaugen 
mot nord via enden på Vind-
møllebakken

 – Kunst/aktiv belysning på silo-
ene i enden av siktlinjen ned-
over Pedersgaten

 – Sikre småbåter tilgang til 
bryggeanleggene

 – Videreføre blå promenade
 – Regulere inn en barnehage
 – Regulere inn en betydelig an-
del townhouses for å få inn 
flere familieboliger

 – Planlegge sjøbad som en ve-
sentlig byfunksjon i området

 – Toppen av den høyeste siloen 
som foreslås bevart sikres of-
fentlig tilgjengelighet som et 
utkikkspunkt, restaurant, vinter-
hage ol. former for tjenesteyting. 
Dette vil gi en ny byfunksjon og 
et attraktivt lande merke

Helge Dagfinn Andersen (SV) 
foreslo:
 – Utbyggingen av hele Storhaug 
øst må ses på og reguleres i 
sammenheng for å ivareta by-
delens beboere og for å vide-
reformidle mangfold, benytte 
potensialitet og bevare det som 
gir området sitt historiske sær-
preg

 – Spille på lag med klyngene av 
gamle trehus i området

 – Den unike kulturen som er 
dyrket frem bør hensyntas vi-
dere i prosjekteringen. Den 
gamle bebyggelsen hadde nær-
kontakt med sjøen

 – Promenadeområdene må plan-
legges som forlokkende, solri-
ke møte- og sitteplasser for be-
boerne. Barn må kunne utfolde 
seg i trær, klatre-trær til lek og 
utfoldelse

 – Parkeringsplasser må ikke lig-
ge over bakkeplan

 – For at ulike typer barnefami-
lier skal etablere seg er både 
pris, typologi og større boen-

heter viktig. Det betyr at en 
tenker rekkehus, tett lavbebyg-
gelse som gir rimelige botil-
bud.

Varslingsbrev, oversiktskart, pla-
ninitiativ, planprogram og referat 
fra oppstartsmøter kan du finne 
på kommunens hjemmeside. Do-
kumentene inneholder flere illus-
trasjoner og mer detaljer om hva 
som foreslås revet og bevart, ga-
teløp, grøntområder og mye mer.

Hvor stor tomteutnyttelse?
Det er Prosjektil Areal AS og He-
len & Hard AS som på vegne av 
Agri Eiendom Stavanger AS, vars-
ler oppstart av regulering for Møl-
leneset, hovedsakelig til boliger, 
men også til kontorer, næring og 
andre sentrumsrelaterte funksjo-
ner. Planområdet er på ca. 26 daa.

Tre forskjellige alternativer skal 
konsekvensutredes:
 – Dagens bruk og situasjon 
videreføres

 – 50% boligandel/50% annen 
virksomhet. 240% BRA

 – 80% boligandel/20% annen 
virksomhet. 160% BRA

Hva betyr % BRA?
– I denne sammenheng betyr det 
prosent utnyttelse av tomten. For 
eksempel tilsvarer 100 % BRA et 
areal tilsvarende tomtens størrelse 
- at det bygges en etasje over hele 
tomten. Et boligområde krever 
mer uteareal enn næring og derfor 
blir det lavere tetthet når det er bo-
liger enn når det kun er næring. I 
sentrum kan det bygges med tett-
het opptil 400 % BRA hvis man 
kun bygger næring. Mølleneset er 
«klippet ut» av sentrumsplanen, 
derfor er det kommuneplanen som 
kommunen mener gjelder her, for-
klarer Ane Dahl.

– Når det gjelder antall boli-
ger utreder vi muligheter i spen-
net 250-400. Kommunen og na-
boer ønsker fokus på variasjon i 
boligtilbudet med en god andel 
tilrettelagt for familier. Dette tar 
vi med oss i videre arbeid, opp-
lyser Ane Dahl. -Vi har fått vel-
dig mange konstruktive og gode 
innspill blant annet fra kommu-
nedelsutvalget, naboer, brukere 
av anlegget og området og andre 
grupper som vi nå skal jobbe med 
videre i prosjektet.

Si din mening innen 26. april
Innspill kan sendes til Prosjek-
til AS, Bjødnabeen 4, 4031 Sta-
vanger eller på e-post til molle
neset@prosjektil.no, med kopi 
til Stavanger kommune, pb 8001, 
4068 Stavanger - eller som e-post 
til postmottak.bos@stavanger.
kommune.no. Oppgi boligadres-
sen og merk sendingen med plan-
nummer og plannavn.

Alle kan si sin mening når 
kommunen eller andre starter opp 
arbeidet med en reguleringsplan. 
Muligheten for å påvirke planen 
er størst når planarbeidet starter. 
Frist for å sende inn innspill til 
planarbeidet er 26.04.2021.STAVANGER HAVNESILO  -  FELLESKJØPET AGRI // 2021.01.22

STAVANGER HAVNESILO  -  FELLESKJØPET AGRI // 2021.01.06

Silo B

Spilderhaugvika

Møllebygget

Svankevika

Pedersgata

SKISSEMODELL
- ALTERNATIV “KVARTAL”

Dagens situasjon 
sett fra Pedersgata 
og omkringliggende 
småhusbebyggelse. 
Foto: Helen & Hard

Enkel fotomontasje 
av volumene til 
alternativ “Kvartal”. 
Møllebygget og den 
høyeste siloen er 
foreløpig vurdert 
som mest aktuelle 
for gjenbruk. Mølle
byggets volum er gitt 
en gul farge. Dagens 
omriss av de to 
 siloene som foreslås 
revet er angitt med 
grå linje. “Kvartal” 
trappes opp fra 3 
til 13 etasjer på det 
høyeste.  
Foto: Helen & Hard

Enkel fotomontasje 
av volumene til 
alternativ “Rygg”. 
Møllebyggets volum 
er gitt en gul farge. 
Dagens omriss av 
de to siloene som 
foreslås revet er 
angitt med grå linje. 
“Rygg” trappes opp 
fra 3 til 16 etasjer på 
det høyeste.  
Foto: Helen & Hard

Modell for alternativ «Kvartal» sett 
fra øst. Silo B, som foreslås bevart, 
til venstre i bildet. Møllebygget, som 
også foreslås bevart, er markert med 
gult midt i bildet. 

Foto: Helen & Hard
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Sommer i hagen

– Nå gleder vi oss til finvær og hageliv, 
sier Eldbjørg Bonner Hay på Bergeland 
bydelssenter. – Hagen og huset er et fint 
pusterom for mange. I sommer skal vi 
bruke hagen og vekstene til mange for-
skjellige formål, vi skal lage krydder- og 
te blandinger, kremer, fermentere og san-

ke for å nevne noe. Hagen er klar for sam-
vær, hageprat, musikk og mat. Forteller 
Marianne Stenerud skal lage eventyr om 
vekstene i hagen, ungene vil få magiske 
frø med seg hjem. 

Vi håper det blir en aldeles nydelig vår 
og sommer i hagen hos oss, sier Eldbjørg.

Eldbjørg Bonner Hay passer plantene i det nye drivhuset.

Ferdig kompostert 
hestemøkk

– Hestemøkk er akkurat det hagen min trenger, forklarer Ingunn Ravndal.

Du kan bære smitte  
uten at du vet det selv. 

Takk for at du tar hensyn!

Ill
: B

er
it 

Sø
m

m
e

Hold deg oppdatert på
stavanger.kommune.no/korona

Kolonister, Botanisk hage og Ullandhaug økologiske gård vil ha den 
komposterte hestemøkka fra Storhaug rideklubb. Tilhengerlass 
leveres hjem til deg.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

– Vær så god, et tilhengerlass med ferdig 
kompostert hestemøkk fra Storhaug Ride-
klubb, sier Tone Lise Østbø ved porten inn 
til Strømvik Kolonihager. – Dette er helt 
fantastisk, responderer Ingunn Ravndal. 
– Gull til min hage! Mmmm. Det luk-
ter godt også. Jeg hørte om denne supre 
muligheten første gang for tre år siden. 
En kolonihagenabo hadde hentet et trille-
bårlass fra rideklubben. Hestemøkk er ak-
kurat det hagen min trenger nå, forklarer 
Ingunn. – Jeg er ofte på hagesenter, men 
aldri for å kjøpe jord og gjødsel. Alt fra 
hagen komposteres og gjenbrukes. I til-
legg gjødsler jeg med tang og tare som 
jeg henter med trillebår i sjøkanten. Med 
kompostert hestemøkk i tillegg blir det 
perfekt!

Kristian Tjomsland på Storhaug Ride-
klubb er stolt av det ferdige produktet. – 
Vi er først i Norge med denne typen an-

legg. Vifter, rør og sprinkler i golvet sør-
ger for god ventilasjon. Møkka kommer 
fra friske hester. Den ferdige komposten 
både ser ut som og lukter mørk jord. Og 
så er det meitemark i, et godt tegn! Vi fikk 
veldig fine analyseresultater fra Eurofins.

– Tenk å ha dette flotte anlegget i nær-
området, utbryter Maibrit Madland. – Jeg 
har stor hage. Komposten herfra blir som 
gull for den!

– Det er mye kjøpegjødsel man ikke 
bør bruke, opplyser Tone Lise Østbø. – 
Flytende gjødsel, markedsført som øko-
logisk/organisk, har vist seg å inneholde 
mye gift. Absolutt alt jeg dyrker har jeg 
dyrket direkte i denne komposten – til 
og med når den er helt fersk. Jeg vet den 
kommer fra friske og glade hester som får 
godt fòr.

– Prisen for et tilkjørt tilhengerlass er 
1000 kroner. Så gir vi halv pris for lass 
nummer to. Kontakt meg gjerne på sms til 
telefon 970 01 027 eller til min facebook-
side, opplyser Tone Lise Østbø.

Fra venstre Maibrit Madland, tantebarn Margrethe og barnebarn Aksel



Se vårt utvalg i leker og gaver
Faghandelansvarlig 

Janca Frøyland sørger 
for at det alltid er et 
godt utvalg av leker 

og gaveartikler 
i avdelingen



Velkommen til Pedersgata og Nytorget
Hva skjer med Nytorget? Hvem sa hva?
Blir det Medieby der det tidligere var politihus? Formannskapet skal i juni vedta om Ungdom og Fritid med Metropolis og Helsestasjon skal 
flyttes til jugendbygget lenger øst på Nytorget. Da må Rogaland Kunstsenter med flere ut av bygget hvor de har holdt til i 40 år. Internasjo-
nal Kulturkafé flyttes sannsynligvis til Sølvberget.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Men ungdommene har ikke øn-
sket seg nye lokaler. Det infor-
merte senterleder Thomas Matre 
om på Liberal Café torsdag 25. 
mars. Ungdomshuset Metropo-

lis har holdt til på den tidligere 
politistasjonen i 21 år. Lokalene 
ble den gang kjøpt av kommunen 
spesielt til dette formålet.

9. februar var det oppslag i 

Aftenbladet om at flertallsparti-
ene var blitt enige om kabalen på 
 Nytorget. De ønsker at den nye 
Mediebyen skal inn i et nybygg 
der politihuset var før. Bygget 

eies av Entra og Stavanger kom-
mune. 

Siden har det vært høy tempe-
ratur og hektisk møteaktivitet om 
Nytorget. 

Rettelse
I en artikkel om Nytorgets his-
torie og identitet i Storhaug by-
delsavis (Storhaugbydelsavis.no) 
i februar står det at Bruktmarke-
det ble «presset ut til fordel for en 
pallepark». Dette er ikke korrekt. 
Bruktmarkedet var planlagt på 
vestre del av Nytorget – altså mot 
Metropolis - fra april til septem-
ber 2020, mens palleparken skul-
le bli satt opp på østsiden. Koro-

napandemien medførte imidler-
tid restriksjoner og strenge smit-
teverntiltak for denne typen ar-
rangement. Kommunen, i samråd 
med styret for Bruktmarkedet, 
besluttet derfor å avlyse markedet 
i 2020.

Gabriele Brennhaugen, 
rådgiver for Klima og miljø, 

Stavanger kommune

Mer om bruktmarkedet
Odd-Jan Jonassen skriver i epost 
til avisa at det neppe blir noe 
bruktmarked i år heller og at 
hovedgrunnen er at det finnes 
ikke noe areal tilbake til et brukt-
marked på Nytorget.
Hva tenker dere om framtiden 
for Bruktmarked på Nytorget?
– Formelt har Klima- og miljø-
seksjonen vært arrangør av 
Bruktmarkedet siden 2014, mens 

et eget styre for Bruktmarkedet 
har vært ansvarlig partner for 
gjennomføringen. Hvis de får på 
plass et styre for selgergruppen 
igjen, er det absolutt ønskelig at 
Bruktmarkedet kommer tilbake 
til Nytorget. Som alternativ, nå 
eller i senere byggefase, er Hille-
våg torg et aktuelt sted. «Nye Ny-
torget» blir planlagt med plass til 
ulike typer gjenbruksaktiviteter, 

også bruktmarked - men det blir 
ikke lenger 500 m2 åpen flate, 
slik det var før, forklarer Gabriele 
Brennhaugen, rådgiver for Klima 
og miljø, Stavanger kommune. 
Hun presiserer også at alle arran-
gement uansett må legges til rette 
slik at gjeldende regler for smitte-
vern blir ivaretatt.

– I følge ”Broken window theory” vil kriminalitet, vold og hærverk øke i takt 
med forfall og uønsket adferd stige i takt med antall ”knuste vinduer” i et nabo-
lag. De siste årene har vi opplevd forverring med støy, vold, sprøyter, rus og for-
søpling.” Vi ønsker ikke at denne prosessen skal dras ut lengre! Det er trist at de 
gamle trehusene skal stå til forfall i tre år til – med duk over. Det er et paradoks 
at beboerforeninger får levekårs midler til å utbedre og forbedre nabolaget, mens 
kommunen får lov til å la et helt kvartal stå til forfall. Dette kvartalet er vår nær-
meste nabo og vi ser helst at det bør finnes løsninger som tar tak i dette området 
med en gang og at dette ikke utsettes lengre. Beboerforeningen setter stor pris på 
å bli tatt med på innspill!

Johanne Fjelde fra Øvre Nytorget beboerforening på 
 Liberal Café torsdag 25. mars

– Jeg har blanda følelser i denne saken. Hadde jugendhuset vært tomt så hadde 
dette vært en gladsak. For dette kan bli et skikkelig bra ungdomshus! Men vi 
har faktisk leietakere, Rogaland Kunstsenter og Studio17. Tidligere vedtak burde 
inneholdt krav om at nye lokaler for kunstsenteret skulle sikres først. Som politi-
kere må vi svare for helheten. Nå er vi låst! Prosessen er både ironisk og tragiko-
misk! Foretaksmodellen gjør at vi bare ser på en liten bit og ikke helheten i denne 
saken. Helt siden 2013 har det vært klart at Nytorget skal være et kulturtorg. Ved-
taket kan bety at en av de store og viktige kulturaktørene må finne en plass som 
ikke er på Nytorget!

Sara Nustad Mauland (Rødt) på styremøte i 
 Stavanger Utvikling KF fredag 12. mars.

– Rødt er jo egentlig enige med Venstre i denne saken, selv om Rødt i formann-
skapet stemmer ned Venstres forslag om Nytorget. Vi må ikke gjøre vedtak som 
ekskluderer Rogaland Kunstsenters framtid på Nytorget. Om de absolutt skal flyt-
tes ut av Jugendhuset, kanskje de kan tilbys nye lokaler i Nedre Dalgate 2? Jeg 
foreslår derfor at Stavanger Utvikling parallelt med pågående arbeid også vurde-
rer hvordan det kan skapes arealer i BS1/C11 som kan leies ut til eksterne aktører, 
og som tilfredsstiller behovene til Rogaland Kunstsenter/Studio17. Søndelands 
forslag fikk støtte fra John Peter Hernes (H) og Sara Nustad Mauland (Rødt) og 
ble ikke vedtatt.

Jan Erik Søndeland (V) 
 på styremøte i Stavanger Utvikling KF fredag 12. mars.

 – Endelig skjer det noe på Nytorget! Bilene er vekke og 30 millioner er bevilget 
til å få fortgang. Alles ønsker kan ikke oppfylles, vi må gjøre de beste valgene 
for fellesskapet. Jeg ønsker at det gamle politihuset bevares evt ved å bygge på en 
etasje eller to. Jugendbygget må renoveres. Rogaland Kunstsenter har lenge bedt 
om nye lokaler. Det er bred enighet om løsningen med at Metropolis med flere gis 
plass i dette bygget. Og så ønsker vi gjerne medieaktørene (Mediabyen) samlet 
i det gamle politikammeret, men det drivende er å sikre ungdommens kulturhus 
Metropolis og Ungdom og Fritid langsiktighet og samlokalisering på Nytorget, 
som vedtatt i sentrumsplanen.

Dag Mossige (Ap) på 
 Liberal Café torsdag 25. mars.

Det politiske vedtaket kan bli at Ungdom og fritid med Metropolis og 
helsestasjon flyttes fra Nytorget 1 til Nytorget 17. For å dekke arealbehovet 
vil jugendbygget få nye tilbygg på begge sider samt storsal under bakken. 
På styremøte i Stavanger Utvikling KF ble det informert om at dette kan 
koste 152 millioner pluss kjøp av Nedre Dalgate 2.

– Reguleringsarbeidet for C11 er satt i gang, planinitiativet er sendt inn, opplyser Fieke Verschueren som er 
prosjektutvikler for Nytorget i Stavanger Utvikling KF. Vi håper å få montert duken på trehusene i Kongsteinsgata 
og på Nytorget i løpet av april. Planen er å bevare Kongsteinsgata 7, 9, 11 og 13 (B) og rive Nytorget 9 og 11 og 
Kongesteinsgata 3 og 5 (C). For reguleringsarbeid tas det utgangspunkt i et konsept som deler eiendommen C11 
opp i tre delfelt, A, B og C gjennom to passasjer; en som en forlengelse av Vaisenhusgate mot Nytorget og en som en 
forlengelse av Nedre Dalgate.

BS1 C11



VI ER PÅ FACEBOOK
Klikk deg inn og følg oss!

Blåsenborg
Pedersgata 19

Levering av ferske grønnsaker 2 ganger i uken
Vi har også en varmdisk med nudler, stekt ris, vårruller, 

kyllingvinger, satay kyllingspyd, innbakte reker og enda mer!

Åpningstid: Mandag-fredag 10-18, lørdag 10-17

Følg oss på Facebook: Norvina vårruller

Nytorget 6, Stavanger 
Tlf: 96 00 50 64 – epost: post@norvinamat.no

El. Anlegg Rehabilitering
Boliger Nybygg
Næringsbygg Service
Alarm Forhåndspris/Anbud 
Besøk vår lampebutikk - godt tilbud
Tlf. 51 89 31 10 - Vakttlf. 930 14 641- epost: r-rune@frisurf.no

Pedersgt. 2

Velkommen til Pedersgata og Nytorget

Storhaug og Nytorgets 
nye lokale bakeri!

Vi baker brød, drømmeknuten, 
du-å-eg bollen og mye, mye mer.
Vi smører de lekreste Danske 
smørrebrød og tradisjonelle 
Norske snitter.
Byens beste og mest spennende 
salatdisk, Jærens nasjonalrett 
”farse i brød” (med vår egen lille vri), 
og dagens middag.

Her er noe som kan friste enhver gane.

Hverdager: 08-17 - Lørdag 09-16 – Tlf. 51 12 38 12
Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/baktillivet.no
VELKOMMEN TIL OSS på Nytorget 15 !

Dough Nut Worry, alle skal få!
Kundene har for lengst 
funnet veien til donut-
bakeriet i Langgata.  
I helgene slynger køen 
av håpefulle mennesker 
seg titalls meter utenfor 
«Dough Nut Worry».  
I Langgata er det ingen 
grunn til engstelse, her er 
det donuts til alle.

Av Stian Robberstad

Andrea og Miguel holder åpnet 
til siste donut er solgt. – Vi åp
ner klokka tolv og prøver å hol
de åpent til vi er tomme for  varer, 
sier Andrea som påpeker at åp-
ningstidene er etter en velkjent 
forretningsmodell mye brukt 
blant «doughnuttere» verden 
over. – Vi lager alt på stedet, alt 
du ser her er hjemmelaget, An
drea sender et varmt blikk i ret
ning Miguel.

Hjernen bak ideen
Det er Andrea som er «hjernen» 
bak konseptet forteller Miguel. 
– Hvorfor starter vi ikke opp et 
sted som bare selger donuts? 
Du elsker jo donuts og nå når 
vi ikke får reist noe sted er det 
jo bare til å gjøre det selv, eller 
hva  Miguel? Sier Andrea. An-
drea Ribeiro og Miguel Silva er 
sam boere og bor på Storhaug. Pa-
ret har de siste årene vært aktive 
i byens utvidede kultur og restau-
rantliv. Andrea har blant annet 
vært delaktig i etableringen av 
Siddis Gelato i Pedersgata, mens 
Miguel har jobbet som kokk ved 
en rekke restauranter.

Opp tidlig
– Det tar fra tre til seks timer å 
heve deigen så det blir lange ar
beidsdager, men jeg liker det re
petitive arbeidet, sier Miguel. 
– Donutene er nitti prosent ve
ganske og hundre prosent lak
tosefri, vi gjennomførte en smak
stest og samtlige likte best dei
gen uten laktose, så da var valget 
enkelt, sier Andrea. På menyen, 
som skiftes ut en gang i måneden, 
er det alltid en utvalgt donut hvor 
en del av salget går til en humani-
tær sak. Sist måned donerte vi ti 
tusen kroner til et barneprosjekt i 
tredje verden, Andrea ser stolt på 
Miguel.

Fremtiden
Paret har planene klare og ser lyst 

på fremtiden. – Vi gleder oss til 
pandemien er over og til vi kan 
sette opp bord og stoler og få til
bake cafestemningen. Jeg bobler 
over av ideer til nye smakssam
mensetninger, Miguel har proble-
mer med å stå i ro bak den krea-
tive og hjemmesnekrede disken. 
– Disse vinduene hentet vi gratis 
på Finn.no, er de ikke fine?

– Vi samarbeider blant annet 
med Hverdagsgodt, Salsitas, en 
sjokoladeprodusent og (selvsagt)
Siddis Gelato, og vi er åpne for 
å innlede samarbeid med andre 
spennende aktører.
Instagram: https://www.insta
gram.com/doughnutworry.no/
Facebook: https://www.facebook.
com/doughnutworry.no

Andrea Ribeiro og Miguel Silva bak det hjemmesnekrede utstillingsvinduet i 
Langgata 9.

Lokalproduserte klassiske donuts med spennende smakssammensetninger.

Hva skjer med Nytorget? Hvem sa hva?
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SØK OM NÆRMILJØTILSKUDD
Områdesatsingen på Storhaug har delt ut tilskudd til små og større tiltak som 
festivaler, nabolagshager, mikrobibliotek, lekeplasser, benker, fiskestenger, 
planter, julearrangement, sommeraktiviteter og forestillinger. Nå er det nye 
muligheter!

Hva kan det gis tilskudd til?
Områdesatsingen på Storhaug skal bidra til utviklingen av gode bo- og nærmiljøer, 
og økt lokalt engasjement. Så tilskudd gis til små og større fysiske, sosiale og 
miljømessige tiltak som støtter opp om dette.

Formålet med midlene er å bidra til:
 z Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske 
aktiviteter
 zØkt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og 
organisasjoner, næringsliv og andre aktører
 z Lokalt engasjement og dugnadsinnsats.

Initiativ i Badedammen og Bergeland levekårssone vil bli prioritert.

Hvem kan søke?
Beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre som 
ønsker å bidra i områdeløftet.

Søknadsfrist 
2021: 1. mai, 1. september, 1. november.

For mer informasjon se: 
https://stavanger.kommune.no/om-stavanger-kommune/bydeler-i-stavanger/ 
storhaug-bydel/narmiljotilskudd-for-storhaug/  
eller følg Områdesatsingen på Storhaug på Facebook

Spørsmål om tilskudd kan også rettes til Edle Lerang Nes på epost:  
edle.lerang.nes@stavanger.kommune.no eller telefon 4088393»

Våre lokale politikere:
Knut O. H. Bergesen (37) Bjarte Espeland Horpestad (23)

Parti: Høyre
Yrke/arbeid: Restaurantør
Sivilstand: Gift, en sønn
Bosted: Ramsvig

Hvor lenge har du vært politiker?
Jeg meldte meg inn i Høyre for fem og et 
halvt år siden og sto på lista ved kommu-
nevalget i 2015. Jeg er fast medlem i og le-
der Høyrefraksjonen i Storhaug kommu-
nedelsutvalg.

Hva skjedde/hvordan valgte du parti?
Mine forfedre hørte til i Høyre og så er det 
partiet som jeg er minst uenig med. Jeg øn-
sket også å være en stemme innad for ute-
livsbransjen. Næringspolitikk, oppvekst 
og sysselsetting er det som står mitt hjerte 
nærmest. 

Når trives du best som politiker?
Når vi etter gode diskusjoner finner løs-
ninger på tvers av partigrensene som er det 
beste for bydelen. En god debatt eller dis-
kusjon er aldri å forakte. Samtidig er det 
lærerikt å jobbe med hvordan samfunnet 
styres og knytte bekjentskap man gjerne 
ellers ikke ville fått.

Hva er dine ønsker for Storhaugs framtid?
En bra plass å vokse opp, bo og jobbe. At 
det ikke blir for mye blokker men fortsatt 
mangfoldig befolkning og bebyggelse med 
kort vei til både det landlige og til sentrum. 
At vi ikke får minibydeler i bydelen. 

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?
Vi har de flotteste turmulighetene i regio-
nen. Da mener jeg turstien fra Breivik til 
Strømvik. Ett sted i bydelen som så å si alle 
har tilgang til, et fristed i flotte omgivel-
ser. Den bruker jeg mye, ofte med hunden 
som er veldig glad i sjøfugl. Jeg bor veldig 
landlig, flott og fredelig, med kort vei til 
absolutt alt.

Parti: Venstre 
Yrke/arbeid: Student
Sivilstand: Samboer, ingen barn
Bosted: Storhaug Øst

Hvor lenge har du vært politiker?
Jeg sto på listen til Venstre under kommu-
nevalget i 2019, og ble fast representant i 
Storhaug kommunedelsutvalg etter dette.

Hva skjedde/hvordan valgte du parti?
Jeg hadde et skoleprosjekt om stortings-
valget i 6. klasse på barneskolen. Der 

skulle jeg skrive om Venstre, og ble med 
en gang overbevist om at dette var riktig 
parti. Etter valget i 2009, når Venstre falt 
under sperregrensen, meldte jeg meg inn i 
Unge Venstre, og har vært aktivt medlem 
siden. Under valget i 2019 var jeg en ivrig 
tilhenger av bompenger og rushtidsavgift. 
 
Når trives du best som politiker?
Når jeg møter mennesker hvor politiske 
beslutninger har vært med på å hjelpe dem 
i deres situasjon. Det er også veldig mo-
tiverende å se resultater av tverrpolitiske 
samarbeid, som når klimagassutslippene 
går ned. 
 
Hva er dine ønsker for Storhaugs fram-
tid?
At Storhaug kan beholde sin identitet og de 
gode bomiljøene. Jeg ønsker meg flere ga-
ter med trær, bed og blomster slik at vi kan 
få flere grønne lunger i bydelen. 
 
Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?
De grønne områdene rundt Godalen er 
fantastisk flotte. Kombinasjonen av nær-
heten til byen sammen med havet, og de 
flotte turområdene er helt unike.  
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ROGALAND 
GARTNERSERVICE AS

• Vedlikehold og vedlikeholdsavtaler både  
 privat og for bedrifter/boligbyggelag
• Tømmerarbeid (gjerder, porter,  terrasser,  
 vinterhager, garasjer mm)
• Lekeplasser og lekeapparater
• Snøbrøyting og strøing

Vi utfører både store og små oppdrag, 
kontakt oss for GRATIS befaring og et 

uforpliktende tilbud

Tlf.: 95 400 700  •  post@gartnerservice.as

• Plenklipp og luking  • Sprøyting  • Beplantning  • Beskjæring og 
felling av trær  • Gjødsling og kalking  • Høytrykkspyling og fasadevask  
• Vanning  • Bygging av gjerde eller terrasse  • Gravearbeid  • Steinarbeid  
• Ferdigplen  • Tømmerarbeid • Snøbrøyting og strøing  • og mye mer

Vi utfører også;

Snart sommer og tid 
for det gode liv i hagen
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Produksjons-selskapet i Støperigata

– Jeg tror mange der ute 
savner å jobbe med hen-
dene sine, slik vi gjorde før 
i tiden, dette er gammelt 
nytt, vi må på en måte 
tilbake til fortiden, jeg tror 
at mennesker har godt av 
å forholde seg direkte til 
ulike materialer.

Av Stian Robberstad

Kristine Næss viser rundt i det 
råe og luftige industrilokalet i 
Støperigata 34 med midlertidig 
utsikt til sjøen. – Her ser du ar
beidsstasjonen for keramikk, re
sten av lokalet er fleksibelt, dette 
skal være et konsept hvor men
nesker kan møtes, prate sammen, 
ikke bare jobbe, Kristine ser på 
meg med litt usikkert blikk.  
Dette blir bra, ikke sant?

Faglærer i kunst og håndverk
Kristine jobber for tiden som 
faglærer i kunst og håndverk i 
grunnskolen. – Jeg har lenge 
drømt om å ha et eget verksted, 
hvem drømmer ikke om det? Jeg 

har lenge vært på jakt etter et 
felles verksted, et sted hvor man 
kan jobbe og samtidig treffe like
sinnede. Jeg var en del av et slikt 
felleskap over en femårsperiode i 
Oslo, det ga mersmak. Her skal 
det være mulig for alle nivåer å 
delta, ikke bare de som har erfa
ring med keramikk fra før. Den 
egentlige tanken er å legge det 
opp etter drop in prinsippet, men 
pandemien gjør at interesserte 
må ta kontakt med meg og for
håndsbooke tid.

Inviterer til fellesskap
Initiativet kommer også fra Kris-
tines samboer og partner Jonny 
Stenberg som forklarer ideen bak 
det todelte navnet «Produksjons-
selskapet». – Det er ganske en
kelt, produksjon og selskap satt 
sammen, vi liker jo begge deler, 
å være produktive samtidig som 
vi er sosiale, det tror jeg de fleste 
mennesker liker. I den ene enden 
av det todelte rommet har Jonny 
installert platespiller og forster-
ker og et vintage trommesett er 
også kommet på plass. – Sjekk 
ut patinaen på denne skarptrom
men, er den ikke fin? Den er som 
er møbel.

Tilbake til fremtiden
Produksjons-selskapet skal et-
ter planen holde åpnet tre dager i 
uken, to dager hvor absolutt alle, 
inklusive barn i følge med voks-
ne, kan komme og en dag som 
er reservert kun for voksne. – Vi 
tenker å ta betalt pr time, tiden 
går fort når en begynner å jobbe. 
Kristine viser frem keramikk-
ovnen og forklarer hvorfor det 
er viktig med tørking og råbren-
ning før glasuren kan påføres og 
det hele blir brent en siste gang. 
– Jeg tror mange der ute savner 
å jobbe med hendene sine, slik vi 
gjorde før i tiden, dette er gam
melt nytt, vi må på en måte til
bake til fortiden, jeg tror at men
nesker har godt av å forholde seg 
direkte til ulike materialer.

Hvorfor Storhaug?
– Vi elsker Storhaug, det er her 
det skjer, bare se hva som er uten-
for døra, her har vi nærhet til alt 
man måtte trenge, pluss det er her 
de hyggeligste folka er.
Produksjons-selskapet åpner 
dørene 12. april.

De viktigste delene av interiøret er allerede på plass.

Samboer, partnere og initiativtakere til fellesverkstedet med det klingende navnet «Produksjonsselskapet».
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4 av 10 siddiser har vært bekymret for at en venn eller et 
familiemedlem er i ferd med å utvikle et alkoholproblem.

Stavanger er en Av-og-til-kommune. Det betyr at vi jobber sammen med Av-og-til 
for å forebygge og redusere alkoholskader. Fordi det gjør hverdagen tryggere. 

Kom innom Helsehuset for en prat, eller les mer på 
avogtil.no/formye
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Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

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

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

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

besTemT deg for å 
gjøre noe med badet?

FOR ALT 
SOM VAR, 

ALT SOM ER.
Det er en som er borte. Tilbake står du og dine 

med sorgen og savnet. Vit da at vi kan være 
der med hjelp og støtte rundt alt det vanskelige 
og praktiske som dere må gjennom. Der er vi 
profesjonelle. Og så er vi medmennesker som 

dere kan snakke med. Det gjør det 
forhåpentligvis litt lettere.

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

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

Lervigskvartalet og den 
midlertidige parken 

– Forprosjektrapport for Lervigskvartalet er under utarbeidelse og planlegges 
behandlet i utvalg for miljø og utbygging (UMU) i møte 21. april.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Parallelt jobbes det med regule-
ringsplanen som forventes be-
handlet 2. gang politisk til som-
meren 2021, forklarer Jan Reidar 
Hammer som er prosjektleder for 
byggefasen i Lervigskvartalet. 
– Det ble nylig gitt tillatelse til 
oppstart av grunnarbeider. Stan-
geland Maskin AS er valgt som 
entreprenør. Oppstart av bygge-
arbeider planlegges i januar 
2022. Det planlegges at kvartalet /
bygget er ferdig til skolestart au-
gust 2024. Lervigskvartalet skal 
romme barneskole, barnehage, 
flerbrukshall, dagligvarebutikk, 
kontorer og bydelsfunksjoner.

En viss grad av utålmodighet
Første fase av parken i Lervig 
sto ferdig høsten 2019. Områ

det er gjort om til en grønn park 
med mye gress, mange trær, ben
ker, turvei, grill, lekeapparater 
og sykkelbane. Nå er prosjekter
ing av neste og siste fase i gang, 
basert på innspillene i samskap
ingsprosessen. Den endelige par
ken skal være ferdig i 2023, forut
satt finansiering. Fra kommunens 
hjemmeside. 

Maiken Ree (Ap) er godt kjent i 
området og er fast medlem i Ut-
valg for miljø og utbygging. Hun 
vil i neste møte be kommune-
direktøren informere om videre 
fremdrift i Lervigparken. – Dette 
er et område som er svært attrak-
tivt for innbyggerne i området og 
det har spredd seg en viss grad av 
utålmodighet, forklarer Maiken. 
– Jeg vil også spørre om det fin-
nes muligheter for å ta parken i 
bruk midlertidig for inneværende 
sommer.

Workshop for ny park i 2013
Kommunens parkavdeling og 
Urban Sjøfront inviterte til 
workshop på Tou Scene 20. mars 
2013. Parkområdet ved Siriskjær 
og Lervigkaien var tidligere re-
gulert til bolig. Området ble om-
regulert fra bolig til park, men 
lite annet skjedde, ble det forklart 
på møtet. Deltakerne brukte kart 
over det nye parkområdet kom-
binert med brikker som symbo-
liserte aktivitet, mer grønt, mer 
blått m.m. for å vise hva de øn-
sket mest av. I påvente av ny park 
vil det bli laget midlertidige tiltak 
i området. Fra Storhaug bydels-
avis i april 2013.

I 2023, hvis parken står fer-
dig, kan det feires 10 år med idé-
dugnader og midlertidighet. Til 
sammenligning vedtok bystyret 
lokalisering av Brannstasjon i 
Lervig i mars 2018. Og den skal 
etter planen stå klar i 2022.

– Det har spredd seg en viss grad av utålmodighet omkring fremdrift i Lervigparken, sier Maiken Ree.



Side 17STORHAUG BYDELSAVISNr. 2 – April/Mai 2021

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  

Din elektriker:
Auglendsdalen 80, 4017 Stavanger – Telefon: 51 84 63 20 

E-post: si@si.no – Nettside: www.si.no

Vi gir råd og veiledning i utførelse av: 
Boliger, fritidsbygg, industrianlegg, kontorer, forretningsbygg, 

skoler og el. anlegg for messer.

VI BEHERSKER BÅDE STERK-OG SVAKSTRØM

DIN LOKALE BLIKKENSLAGER
Vi utfører alt innen tradisjonelt blikkenslagerarbeid

Pipetekking - takhatter - beslag - takrenner - sveising

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

Diagnose

Lakkering og biloppretting

Bilglass

Reperasjonsgaranti

Skadetaksering / DBS

Topp moderne utstyr

4-hjulsmåling

AC-service
Bred erfaring og kompetanse – gode priser 
 

 

Pedersgata 93 - 4014 Stavanger 
51 89 08 72 – post@nevlands.no – www.nevlands.no

EU-kontroll og service 
 på ALLE bilmerker

AUT. RØRLEGGERFORRETNING
Verksgata 14B, 4013 Stavanger (Fiskepiren like ved Narvesen )

Telefon 51 89 30 81/Birger 930 41 901/Torild 930 41 902/Atle 930 41 903

Fortau lavere enn gata

– Stavanger kommune bør prioritere å oppgradere fortauet langs 
Bergelandsgata snarest mulig, sier Grete Kvalheim (Frp). – Beboere er også 
bekymret over at det til stadighet står paller plassert utenfor butikken.  
Biler sneier inn på fortauet for korttidsparkering slik at fotgjengere må gå 
ut i veibanen for å passere.

– I løpet av de siste 7-8 
årene har Bergelandsgata 
blitt utsatt for en forslum-
ming uten sidestykke, 
forteller Grete Kvalheim.

– Fortauet har ikke blitt vedlike-
holdt eller istandsatt etter to store 
byggeprosjekter og er nå i så dår-
lig forfatning at det er vanskelig 
for eldre og funksjonshemmede 
å ta seg frem. Flere steder er for-
tauet lavere enn gateplan og det 
oppstår rett som det er trafikkfar-
lige situasjoner der biler sneier 
inn på fortauet for å unngå mø-
tende trafikk. Jeg har tatt proble-
met opp med kommunens admi-
nistrasjon og forventer et svar om 
når dette skal utbedres på neste 
møte i Storhaug kommunedels-
utvalg.

”Hu Jenny” 
på Nytorget
Administrasjonen i Stavanger 
kommune anbefaler at LO i Sta-
vanger og omegn ved skulpturut-
valget gis tillatelse til å gjennom-
føre kunstprosjektet «Hu Jenny» 
på Nytorget. Saken behandles 
av kommunens kunstutvalg 14. 
april. 
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Lørdagssnopet finner du hos

Tlf. 406 21 731 – Klubbgata 6, 4013 Stavanger
Åpningstider: Mandag - Fredag 10-19 – Lørdag 10-18

Tannleger i Stavanger sentrum
Tannlegene: 

Geir Tidemann, Rigmor S. Flatebø, 
Tor O. Einarsen og Pia Hunsbeth. 

Vi har bred kompetanse og lang erfaring.

Tlf. 51 85 60 30
www.apolloniadental.no

Ryfylkegata 33 – Tlf. 51 53 55 50
Man-tors 11-22, fre-lør 11-23, søn 11-22

Utkjøring kr 85 fra kl 11.00 alle dager

NYBAKTE BUNNER HVER DAG

Årets billetter til sommerens Fiks 
ferigge ferie og Sommerbonanza 
ble fort utsolgt de fleste steder og 
uker. Noen plasser legges ut 1. 
mai. – Sommerbonanza er et fe-
rietilbud for ungdom 13-17 år i 
Stavanger som har tilbud i uke 
25, 26 og 32, forteller fritidsleder 

Zeynep B. Gulcan Katranci fra 
Ungdom og fritid på Storhaug. 
– Aktivitetene er valgt etter ung-
dommenes ønsker og ideer. I år 
har vi hatt ekstra stor pågang og 
mange av plassene ble raskt ut-
solgt. Vi har planer om å utvide 
tilbudet. Hold dere oppdatert på 

linticket.no, foreslår Zeynep.
Det vil også i år bli satt av man-

ge millioner til Barnas Sommer.
Idrettsrådet tilbyr gratis spen-

nende idrettsaktiviteter for barn 
og unge født 2008 – 2013 i uke 29 
(19. juli – 23. juli) ved Storhaug 
idrettshall.

Tenåringen i koronatiden
Hva ungdommen trenger 
av foreldrene og andre 
voksne.

Ungdommens tid er her og nå. 
Ikke om et år. Ikke engang om en 
uke. Ungdommens tid er en tid 
for å ta store steg, utforske gren-
ser, ta risiko og finne seg selv 
gjennom å være med andre. Og 
gjennom alt dette trenger ung-
dommen likevel oss foreldre. De 
trenger å bli sett, de trenger ram-
mer, men likevel frihet og tillit. 
Ungdommen trenger å høre til 
– både hjemme og der ute. Hva 
skjer nå i korona-tider når alt står 
på hodet?

I dette foredraget snakker 
Hedvig Montgomery om hva som 
skjer med ungdommen i disse da-
ger - når hun ikke lenger kan spil-
le fotball eller når han ikke kan 
dra på skolen, men må ha hjem-
meundervisning. Hva skjer med 

ungdommen når de ikke kan væ-
re russ som planlagt eller ha sko-
leball?

Vi har gleden av å invitere til 
gratis, digitalt foredrag, tirsdag 
20. april kl. 19:00-20:30.

Vil du høre på? Send en e-post 
til kfu@stavanger.kommune.no 

og vi sender deg en lenke til på-
logging. Hedvig vil snakke i ca 1 
time, så vil det bli anledning til 
spørsmål.

Du kan også sende oss spørs-
mål på forhånd.

Styret i kommunalt foreldre
utvalg i Stavanger

Hedvig Montgomery snakker om hva som skjer med ungdommen.
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DET SKJER

Bydelshuset har vært nedstengt etter jul pga kommunens coronatiltak. Nå 
åpnes det delvis opp igjen. Voksne må dessverre vente litt til, men barne og 
ungdomsgrupper kan ha aktiviteter for max tjue stk under forutsetning av 
at smittevernreglene ellers overholdes.. Dette gjelder også bursdager. Ta 
gjerne kontakt. Det er mest hjemmekontor for tiden, men send en mail eller 
ring for en prat. Mvh Gerd Hegge, Midjord Bydelshus

OBS. ALL BOOKING SKAL HERETTER FOREGÅ VIA AKTIV KOMMUNE

Midjord Bydelshus
Huset leies ut til lokaler til fødselsdager, konfirmasjoner, 
sammenkomster, konferanser og møtevirksomhet m.m. 
OBS! Fremdeles kun alkoholfrie arrangementer.

Trenger du lokaler til aktivitet? Ta kontakt med oss.

Ny forening? Ta kontakt.

Fritid Storhaug – Midjord bydelshus 
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger- telefon 51 50 89 96 
Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no

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

Følg vår Facebookside: Midjord bydelshus.

Storhaug Junior- og Ungdomsklubb
Juniorklubben er for 5. klasse hver mandag kl 14-16 
6. og 7. klasse er hver torsdag 14-16.
Vi har åpent hus med bordtennis, ishockey, PS4, mini bibliotek,  
spill mm.

Ungdomsklubben kjører på som før mandag, torsdag og 
oddetalls fredager i Kvitsøygata 3.

Følg oss på våre sosiale medier og få med dere alt som skjer. 
Facebook: Storhaug Ungdomsklubb 
Instagram: storhaug_ungdomsklubb // storhaug_junior. 
Snapchat:  storhaugungK3

Fritidsleder: Zeynep B.Gulcan Katranci 
Tlf.: 459 73 845 - Kvitsøygata 3, 4014 Stavanger 
zeynep.bedia.gulcan@stavanger.kommune.no

BERGELAND BYDELSSENTER 
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 
Tlf: 51 91 43 40 / 948 22 653
bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 08.30 – 14.30
Følg med på facebook og instagram

Bergeland Bydelssenter er en levende møteplass med et variert tilbud. 
Vi legger til rette for kunnskapsdeling, gjerne med møter på tvers av 
generasjoner. Hage, natur og relaterte aktiviteter står sentralt, så vel som 
helse, håndarbeid, kunst og kultur. VELKOMMEN!

FASTE AKTIVITETER:
Mandag: Trim og Åpent snekkerverksted
Tirsdag: Spikkegruppe, Åpent verksted og Bingo (partallsuke)
Torsdag: Åpent snekkerverksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge
Mandag – torsdag:  Nabolagshagen – velkommen til å delta i hage og 

drivhus
Rank og Glad - Tirsdag og torsdag kl 09.15 – 10.15. Klippekort kr.1500,-

NYHET!
Dans og Bevegelse med Ieva Kvaselytè – helse og livsglede for alle. Du 
trenger ingen danseerfaring. Her utfordres kreativitet og kroppens 
bevegelsesmuligheter ut fra egne forutsetninger. Prøv noe nytt og 
spennende onsdager 21/4 og 5/5.

Yoga for alle
Hver onsdag kl. 17. Ta med egen matte. Maks 10 deltakere hver 
gang. Donasjonsbasert. Påmelding til YOGA for alle.

Vi har kurs hver vår og høst i Maling, Treskjæring og 
Glasskunst.
Vi arrangerer også møbeltapetseringskurs som går over en 
hel helg, kurs i lefsebaking og mange andre spennede kurs og 
aktiviteter. 

Kurs og nye arrangement annonseres fortløpende på 
Facebook.

Arr: Storhaug Historielag + Arbeidernes historielag i Rogaland + St. Johannes menighet

MØTE MELLOM MENNESKER
Storhaug frivilligsentral

Frivilligsentralen skal være et sted der du kan møte nye mennesker, 
treffe venner, få hjelp, gi hjelp.

Frivilligsentralen skal bringe mennesker sammen. 

Akkurat nå er det ikke sånn. Frivilligsentralens dører er stengt. 

Men vi møtes likevel, ute i det fri. I et koronastengt Stavanger er det alltid mulighet til å være 
sammen ute. 

Bli med på turgruppe, løpegruppe eller fototur. 

Og etter hvert åpnes dørene til Kvitsøygate 3 igjen.  

Påmelding til leder ved frivilligsentralen hege.benedicte.blom@stavanger.kommune.no
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ROGALAND 
GARTNERSERVICE AS

Snart sommer og tid 
for det gode liv i hagen

• Steinarbeid
• Gravearbeid
• Trepleie - beskjæring og felling av  
 trær og hekker
• Luking og beplantning
• Legging av bark
• Ferdigplen
• Gjerder og terrasser
• Vedlikehold og vedlikeholdsavtaler både  
 privat og for bedrifter/boligbyggelag
• Gjødsling og kalking
• Høytrykkspyling og fasadevask
• Lekeplasser og lekeapparater 
• Snøbrøyting og strøing
• Vanning

Vi utfører:

La oss hjelpe deg med hagearbeid og vedlikehold

Vi utfører både store og små oppdrag, kontakt oss for 
GRATIS befaring og et uforpliktende tilbud

Tlf.: 95 400 700  •  post@gartnerservice.as

FØR ETTER

FØR ETTER


