
PMP SYNSKIRURGI
DR. PETTER MONTAGU PETTERSEN   

Spesialist i øyesykdommer

Kongsg.10, Handelens Hus, Stavanger 
post@pmp-synskirurgi.no • pmp-synskirurgi.no

Er du passert 50 år og trenger lesebriller eller bruker progressiv brille?
Vi gir deg godt syn på alle avstander. 

Bestill time allerede i dag! Tlf: 97 65 86 64

Vil du ha nytt syn 
på 1 minutt?

Nr. 1 – Februar/Mars 2021 – 33. ÅRGANG

De vil redde restene. 
Lokale politikere, 
naboer og arkitekter vil 
beholde den spesielle 
stedsidentiteten rundt 
Svankevigå. OBOS har 
foreslått 5 punktblokker 
med høyder fra 5 til  
8 etasjer.

Svankevigå kan bli vår egen lille 
variant av Venezia eller Nyhavn. 
Man trenger ikke pynte mye på 
det som allerede fungerer, heter 
det i uttalelsen fra beboer og ar
kitekt Anders S Almesveen.

Vi er sterkt kritiske til plan
initiativet, og håper det aldri blir 
realisert i nåværende form, heter 
det i uttalelsen fra 35 beboere i 
Vindmøllebakken bofellesskap.

Storhaug kommunedelsutvalg 

behandlet reguleringsplan for 
Badehusgata 25 og Dokkgata 4 
på sitt møte 19. januar.

– Strukturen i den nye planen 
er veldig spesiell med forbindel
ser på kryss og tvers i forhold til 
den opprinnelige kvartalsstruk
turen, sa Erlend Jordal (H). – De 
historiske gateløpene blir visket 
ut! Dette er veldig uheldig!

– Jeg har sett på gamle bilder 
fra området. Jeg kjenner meg 

nesten ikke igjen. Fra mange 
steder ser man ikke lenger kyst
linjen, uttalte Leif Kjetil Knud
sen (Ap).

– Vi er veldig skeptiske til 
bygging av blokker på 59 eta
sjer som vil innebære nok en 
mur mellom land og fjord. Dette 
vil forringe området, og særlig 
Bade dammen, i forhold til sol
forhold og utsikt, tilføyde Kjersti 
Dybvig (SV).

– Vi ønsker flere større leilig
heter og en naturlig nedtrapping 
til trehusene i området, sa Bjarte 
Espeland Horpestad (V).

I mange uttalelser til planen 
konstateres det at nå må alle de 
nye utbyggingsplanene ved Ba
dedammen, Svankevigå, Mølle
neset og Spilderhaugvigå sees og 
reguleres i en sammenheng.

Les mer på side 2, 3, 8 og 9.

Erlend Jordal (H), Leif Kjetil Knudsen (Ap), Kjersti Dybvig (SV) og Bjarte Espeland Horpestad (V) fra Storhaug kommunedelsutvalg på den planlagte utbyggingstomta i Svankevigå. 
I bakgrunnen ruver havnesiloene. Foran til venstre ses det gulmalte verna sjøhuset som bl.a. rommer Ut i Naturen. Mellom sjøhuset og Dokken skimtes Vindmøllebakken bofellesskap.  
Foran Dokken ser vi den flytende badstuen Damp og helt til høyre skimtes badstuen Røykt. Tekst og foto: Sigrid Bækholt.

– Historiske gateløp viskes ut
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 Leder

Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!

E-post: 
storhaug_bydelsavis@ 

outlook.com
Neste nummer av 

BYDELSAVISA 
13. april

Frist for levering av 
annonser neste nummer 

26. mars.
Utgivelser 2021 
tirsdag 13. april 

og tirsdag 15. juni

Utgiver
Storhaug kommunedelsutvalg

Postboks 1608, Kjelvene
4093 Stavanger

Avisstyre
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Federico Perales (H)
Andreas Høy Knudsen (Sp)

Randi Mossefinn (SV)

Sigrid Bækholt (redaktør)
Tlf 926 56 544

Sten Solberg (design) 
Tlf 970 76 438

Annonsesalg
Margit Ulven 

annonse.storhaug@outlook.com 
Tlf 950 24 545

Distribusjon
Nylund skolekorps

v/Charlotta Vikstrøm
Tlf 984 18 296 

Trykkeri
Dalane Tidende
Opplag: 8.500

Hvor skal det være grøntområder?

På grunn av smittevern må 
innbyggertreffene framover 
foregå på kommunedelsutvalgets 
facebookside. Vi håper 
imidlertid på personlige og 
sosiale treff så snart det lar seg 
gjøre. Men inntil videre:  
Ta kontakt på facebook!

Kjersti Dybvig, leder

Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene. Hvor skal vi bygge 
nye boliger? Hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike om rådene? Hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal 
det være handels- og næringsvirksomhet? Hvor skal det være grøntområder? Hvordan skal vi komme oss rundt 
mest mulig effektivt og miljøvennlig? 

Linda Christine Olsen fra Stavanger kommu
ne orienterte om Kommuneplanens arealdel 
på fjernmøtet i Storhaug kommunedelsutvalg 
19. januar.

Linda oppfordret kommunedelsutvalget til 
aktiv deltakelse, til å engasjere innbyggere, 
f eks ved å oppsøke folk, invitere til digita
le gjestebud og finne minimum 3 viktige by

delssaker. Kommuneplanens arealdel vil for
håpentligvis være endelig vedtatt i løpet av 
2022.

Jugendmuren lyser i mørket på Nytorget. Foto: Frank Robert Olsen, Storhaug Fotoklubb.

Rogaland Kunstsenter  
vil ikke flyttes vekk
I år er det 40 år siden Rogaland Kunstsenter flyttet inn i 
jugendhuset på Nytorget. 

Hva med framtiden i 
bygget?
– Fremtidig lokalise
ring av kunstsenteret 
og Ungdom og Fri
tid/Metropolis skal 
visst opp i styret til 
Stavanger Utvikling 
12. mars, forteller 
Jane Sverdrupsen. 
Jane begynte som ny 
daglig leder ved Ro
galand Kunstsenter 
høsten 2020. 

– Vår sentrale plassering, samt ju
gendhusets fysiske størrelse, er ideell 
for kunstsenterets formål. Vi vil være 
et sentralt og levende kunsthus som 
både virker samlende for det profe
sjonelle kunstmiljøet og som naturlig 
formidler av samtidskunst til befolk
ningen. 

Vil dere helst bli på 
Nytorget?
– Ja! At Nytorget skal bli 
omgjort til park gjør det 
enda mer fordelaktig for om
rådet å la en gratis og allment 
tilgjengelig kunstinstitusjon 
som oss få bli værende i ju
gendhuset. Plasseringen er 
også fornuftig med hensyn 
til spredning av kunstinstitu

sjoner i Stavanger sentrum. At 
vi unngår dannelse av ‘lukkede 
bobler’ som bare oppsøkes av 

en begrenset gruppe.
Vi er et viktig og tydelig samlings

punkt og har bidratt til utviklingen av 
Nytorget som kulturtorg. På eget in
itiativ har vi utført omfattende opp
gradering av første etasje i jugend
huset, bl a for å styrke vår regionale 
rolle, avslutter Jane.

Avvikling av Urban Sjøfront AS
Stavanger Øst er nå inne i 
en ny fase hvor denne delen 
av byen bør være en natur-
lig integrert del av Stavan-
ger sentrum, het det i pres-
semeldingen. 

På ekstraordinær gene
ralforsamling 15. desember 
godkjente generalforsamlin
gen styrets forslag om opp

løsing og avvikling av Ur
ban Sjøfront AS. Urban Sjø
front ble etablert i 1999 som 
et non-profit aksjeselskap 
– et offentlig-privat samar
beidsprosjekt mellom Sta
vanger kommune og private 
næringsaktører – i hovedsak 
eiendomsutviklere, i Stavan
ger Øst.

Mølleneset
Når det gjelder den plan
lagte reguleringsprosess for 
havne siloene på Mølleneset 
forteller arkitekt Ane S. Dahl 
fra Helen & Hard at de har 

oversendt et revidert planini
tiativ til kommunen og venter 
på tilbakemelding. Oppstart 
vil varsles så snart kommu
nen gir klarsignal. 

Svankevigå
Endre Elvestad og Benjamin 
Hickethier ønsker å samle en
gasjerte beboere og interes
serte i området Svanekvigå/
Badedammen og ber folk ta 
kontakt hvis de vil bidra til et 

bedre nærmiljø, byutvikling 
nedenfra og større demokra
tisk medvirkning. De ber om 
å bli kontaktet til hei@by-
verksted.no.

Jane Sverdrupsen.  
Foto: Hilde Kvalvaag

Møteplan 2021
Storhaug kommunedelsutvalg 
har møter 16. februar, 16. mars, 
20. april og 1. juni, 17. august, 
21. september, 26. oktober og  
30. november.

Medvirkning –  
med eller uten reell 
innflytelse
Medvirkning er en god idé hvis 
innspillene lyttes til og påvirker 
det endelige resultat. Nabolags
medvirkning får dessverre ofte 
liten betydning. Viktigheten av 
medvirkning påpekes kanskje 
 oftere enn før. Men endres resul
tatet?

Selv om du har deltatt på 10 
idéverksteder om Nytorget de 
10 siste årene så står kommunalt 
eide hus i Kongsteinsgata frem
deles til forfall, Nytorget preges 
av midlertidighet og det er uklart 
om Metropolis og Rogaland 
kunstsenter har en trygg framtid 
der de ønsker å være. 

Parken i Lervig preges også 
av midlertidighet. Selv om det 
har vært mange idédugnader om 
den fremtidige parken de 10 siste 
årene. Akkurat nå går kjøreveien 
til Siriskjær gjennom parkom
rådene! 

Sjelden har beboere levert så 
tydelige, velfunderte og grundige 
innspill om ønsket utvikling som 
til planinitiativet for Badehusgata 
25 og Dokkgata 4 i Svankevigå. 
Vil det store engasjementet på
virke resultatet? Vil områdets 
identitet ivaretas?
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Skraveringene viser gjennomførte boligprosjekter og områder som er under planlegging. Det røde huset som er sirklet inn er Pedersgata 125. Les mer om planene for dette huset på side 10. 
Illustrasjon av Storhaug Utvikling/Austigard Arkitekter.

– Områdene må reguleres i en sammenheng

5 punktblokker i Svankevigå?
På vegne av Svankevigå AS foreslo Stav Arkitekter AS 5 
blokker på omtrent 18 x 18 meter, høyder mellom 5 og 8 
etasjer og 80-100 boliger med en snittstørrelse på 80-85 
m2 pr. leilighet.

Stavanger kommune har en inn
synsløsning hvor man kan se alle 
byggesaker fra 1. januar 2016 og 
til i dag. På kommunens hjemme
side ligger alle merknadene, vars
lingsbrev, referat fra oppstarts
møte og det innleverte plan
initiativet for Svankevigå/Bade
husgata 25 og Dokkgata 4.

Jo C. Fougli er kommunens 
saksbehandler for planen. Han 
forklarer at gjeldende plan ble 
vedtatt i 2015 da boligmarkedet 
i Stavanger bremset kraftig opp. 
Det ble den gang regulert inn bo
ligblokker som aldri ble bygd.

Hva skjer videre i denne saken?
– Det har kommet inn flere merk

nader enn det jeg tenker er van
lig ved varsel om oppstart. Når 
vi har mottatt et komplett plan
forslag har kommunen i utgangs
punktet 12 uker på seg til å avgjø
re om planen skal legges ut på hø
ring (politisk 1. gangs behandling 
i Utvalg for by og samfunnsut
vikling), forklarer Fougli.

Pål Dannevig fra Stav Arki
tekter svarer i epost til avisa at 
de i arbeidsmøte med kommunen 
har gått gjennom alle uttalelsene. 
Han skriver videre at alle uttalel-
sene blir tatt på alvor og vi job-
ber nå med å bearbeide planfor-
slaget. Hvordan det blir til slutt, 
vet vi ikke enda. Vi er enda tid-
lig i planprosessen. Så de mange 

innspillene er definitivt med på å 
påvirke planforslaget.

Når det gjelder tidsplanen så 
starter vi nå opp med utarbeidel-
se av selve planen og dokumenta-

sjonen. Vi har planer om å legge 
opp til en medvirkningsprosess i 
denne perioden.

Hvis alt går etter planen så 
tenker vi oss å sende inn plan-

forslaget til kommunen i sommer. 
Deretter skal kommunen avgjøre 
om forslaget skal fremmes ved å 
sende på høring.

Det planlegges flere tusen nye boliger på begge sider 
av Svankevigå, ved havnesiloene på Mølleneset og på 
begge sider av Spilderhaugvigå.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

35 beboere fra Vindmøllebak
ken bofellesskap har levert en 6 
sider lang høringsuttalelse mot 
planinitiativet for Badehusgata 
25 og Dokkgata 4 (plan 2757 ved 
Svanke vigå).

Utviklingen i hele Stavanger 
Øst må sees og reguleres i sam
menheng for å ivareta bydelens 
beboere og for å videreføre mang
foldet, benytte potensialet og be
vare det som gir området sitt his
toriske særpreg, mener beboerne.

De ber kommunen om å se re
guleringen av Stavanger havne
siloer, Svankevigå og Spilder
haugvigå i sammenheng og legge 

opp til at beboere i området skal 
få kunne gi sine innspill til tota-
liteten i planene.

– God byutvikling må foregå 
på beboernes, og ikke utbygger
nes premisser. Det er vi som skal 
bo og leve her, sier Endre Elve
stad fra Vindmøllebakken bofel
lesskap.

– Vi må redde de siste re
stene som kan spille på lag med 

klyngene av gamle trehus på 
Ramslandsberget, Møllehaugen 
og Spilderhaugen, sier Anders 
Svendsen Almesveen. Han har 
levert et 14 siders innspill med 
kommentarer og illustrasjoner til 
det samme planinitiativet.

Avisa gjengir utdrag fra begge 
disse uttalelsene på side 8 og 9.

Punktblokkene sett fra nytt torg. Fra planinitiativ for Svankevigå ved Stav Arkitekter AS.
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– Rydd hele året, ber Federico!

– Vi oppfordrer andre bedrifter til også å slå et slag for nærmiljøet, sa Veslemøy Schjelderup Sæveland fra Presserv 
i oktober i fjor. Ansatte fra Presserv samlet 10 sekker boss på Storhaugs østside fra Godalen til Badedammen.

– Hvis ingen kaster noe trenger heller ingen andre å 
rydde andres boss, sier Federico Juarez Perales (H) fra 
Storhaug kommunedelsutvalg.
Fjorårets organiserte bydelsryd
deaksjon måtte avlyses grunnet 
koronarestriksjoner. Årets orga
niserte aksjon er foreløpig utsatt 
til august/september.

– I 2019 organiserte vi den sy
vogtyvende årlige ryddeaksjonen 
i Storhaug bydel, forteller Svan
hild Svihus fra Storhaug frivillig
sentral. Ca 20 % av beboerne har 
i alle disse år vært med å rydde 
lekeplasser, friarealer, strender, 
gater, felles uterom og venteom
råder. Takk til alle dem!

– Vi må være strengere mot al
le dem som forsøpler, vi må tør
re å reagere, sier Federico Juarez 
Perales (H) fra Storhaug kommu
nedelsutvalg. Da jeg var liten så 
kunne jeg ikke gå på skolen før 
fortauet og inngangspartiet var 
ryddet og feiet. Det var klar in
struks fra far. Jeg spurte hvorfor 
jeg måtte rydde andres søppel. Vi 
ble flinkere til å si fra til dem som 
forsøplet. Etter hvert ryddet alle 
naboer sine egne områder. Jeg vil 

oppfordre alle butikker, bedrifter 
og storhaugbeboere om å rydde 
sine egne områder – hele året!

Hva slags reaksjoner har du fått?
– I sommer var det ille i Sjøpar
ken ved Tou. Mye engangsem
ballasje fra takeaway. Dette må 
det ordnes opp i. I tillegg var det 
mange som klaget på mye boss 
ved miljøstasjonen på Varden. 
Jeg har stilt flere spørsmål til 
kommunens administrasjon om 
dette, sier Federico.

– Vi oppfordrer alle, f eks tur
grupper og enkeltpersoner til å ta 
i et tak. Vi har ryddeutstyr som 
klyper, sekker og hansker på vårt 
depot i Kvitsøygata 3. Det er bare 
å ta kontakt, sier Hege Blom Ste
ne som er leder for Storhaug fri
villigsentral.

– Det går fint an å rydde med 
det du har for hånden. Gjenbruk 
av en brukt handlepose med en 
mindre pose til å plukke med, si
er Federico. Bli mer miljøbevis

ste! Hvis ingen kaster noe trenger 
heller ingen andre å rydde andres 
boss!

Samla inn 4 tonn søppel i 2019
3500 barn og voksne deltok i by
delens organiserte ryddeaksjon 

uka etter påske i 2019. De sam
let inn 4 tonn søppel. Den fantas
tisk store dugnadsinnsatsen fra 
barnehager, skoler, frivillige or
ganisasjoner, religiøse samfunn, 
beboerforeninger, sameier, be
drifter, institusjoner og enkelt

personer betydde en stor forskjell 
for våre felles uteområder. I til
legg hadde båtforeninger, kolo
nihager, sameier og andre egne 
rydde dager.

-Vi minner om alle huseieres plikt til å strø fortau, måke 
for snø og hindre at snø og is kan rase ned på fortau og 
vei fra taket, sier seksjonssjef Trygve Petter Nilsen fra 
Park og vei.

– Hjelp gjerne en nabo eller an
dre du kjenner som er dårlige til 
beins med strøing og måking. Og 
bruk en av de 177 strøkassene vi 
har satt ut ved trapper, viktige 
bratte bakker og alle miljøstasjo
ner, oppfordrer Trygve Petter.

Avisa har fått klage på man
glende strøing av fortau langs 
kommunens egne eiendommer 
og uteområder. Som eksempel 
nevnes miljøstasjonen i krysset 
ved Nedre Dalgate og Langgata. 
Hva er din kommentar?

– Kommunen har også en plikt 
på fortau langs kommunale ei
endommer og den ivaretar vi så 
godt som vi kan. Jeg skal sjek
ke hvorfor det ikke er utplassert 
strøsandkasse ved denne mil
jøstasjonen. Vi vil sette ut en 
strøsandkasse hvis den mangler. 
Mangel på sand og strøsandkas
ser meldes til VOF (varsle om 

feil) på kommunens hjemmeside, 
sier Trygve Petter Nilsen.

Stavanger kommune har plas
sert ut over 170 kasser med strø
sand som står ved de viktigste 
bratte bakkene, ved kommunale 
trapper og ved alle miljøstasjo
ner.

Strøsandkasser på  
Storhaug:
 – Klubbgata 9 ved 

Aftenbladtrappen
 – Stiftelsesgata, i bakken
 – Risbakken 20, trapp
 – Kyviks vei 18, Hetland kirke 

– Pplass
 – Verksgata 54, ved nedgravde 

containere
 – Badehusgata, Prix– Pplass
 – Badehusgata 24, ved 

Ramslandsbjerget
 – Johannes gate 34, Steinhagen 

barnehage

Hjelp gjerne en nabo med strøing!

 – Rasmus Risas gate
 – Nymansveien 168, Varden 

kirke – Pplass
 – Ramsvik 46, barnehagen

 – Hjelmelandsgata, ved 
Hellelandsveien

 – Solheimsveien 1, trapp  
Dalabrekka

 – Frue Terrasse, ved 
Trafostasjon

 – Birkelands gate 25, ved trapp

Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlige til beins med strøing og måking.

Mangler det sand i en av kassene? Da meldes det til VOF (varsle om feil) på kommunens hjemmeside.
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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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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,-.

Litt historie
Lervigsveien 25 inneholdt 
tidligere AS Nybø Preserving Co 
(1912), Norway Canning Co Ltd 
(1922) og Norway Preserving Co 
AS (1930).

Ryfylkegata 3032 inneholdt 
tidligere The C. Borgen 
Packing Co (1911), De 
Forenede Hermetikkfabrikker 
AS (1941) og Vestlandske 
Hermetikkfabrikker AS (1949).

The C. Borgen Packing Co. A.S. Kilde: Fotograf Gard Paulsens arkiv. 
Stavanger byarkiv.

Planen legger til rette for fortetting av Borgenkvartalet, med tre nye bygningsvolum mot Ryfylkegata (bygg 1 og 
2) og Kvitsøygata (bygg 3). Realisering kan bety nær dobling av næringsareal til 16 700 m2 fordelt på forretning, 
kontor og tjenesteyting. Hentet fra planbeskrivelsen.

I saken til utvalget foreslår kommunedirektøren 
reduksjon av høyder som vist på illustrasjonen (gul 
stiplet linje) fordi: høyder på inntil 7 etasjer overstiger 
høyder i gjeldende plan, og vurderes som for høy opp 
mot eksisterende, verneverdig bebyggelse. Høyde og 
form i Ryfylkegata vil skyggelegge boligers leke- og 
uteområde i mars og bebyggelsene anbefales redusert.

Borgenkvartalet

Politikerne i utvalg for by- og samfunns-
utvikling var uenige om hvilke høyder 
som skal tillates for Borgenkvartalet. MDG, 
Rødt og V støttet kommunedirektørens 
innstilling om å redusere høydene. 

På møtet 4. februar vedtok utvalget til slutt å sende 
saken ut til offentlig ettersyn og høring med 2 for
skjellige alternativer. Det ene med forslagsstillers 
ønske om høyder. Det andre forslaget med reduserte 
høyder.

Det er Mad arkitekter, Stavanger som på vegne 
av Borgenkvartalet AS foreslår detaljreguleringen 
(plan 2698).

Tilgrensende boliger og næringsbygg inngår i pla
nen. Det planlegges parkeringskjeller med  atkomst 
fra Lervigsveien. Deler av Kvitsøygata reguleres til 
gå gate, og areal mellom Borgenkvartalet og boliger 
i sør reguleres til gatetun. Verneverdig bebyggelse 
i Kvitsøygata 19 (Borgenfasaden), Kvitsøygata 15 
og Ryfylkegata 30 (Ostehuset) og Lervigsveien 25 
foreslås regulert til hensynsone bevaring.

Mesteparten av næringsare alene benyttes nå som 
kontorlokaler til ulike typer bedrifter. 22 leietak ere 
listes opp deriblant Ostehuset Øst, Bitmap, Eggs 
Design, Sherwood klinikken, SATS, Stavanger 
kommune ved Bo og Aktivitet, Embo, Hundvåg og 
Storhaug hjemmebaserte tjenester og Hjemmesyke
pleie, Stavanger Pilates. 

Det er ca 300 ansatte innen planområdet i dag. 
Ifølge planforslaget vil realisering bidra til 390 nye 
arbeidsplasser.

I saken står det at sameiene Bryggertunet I og II 
er direkte naboer til planområdet og stiller seg ne
gative til at tiltakene som foreslås innbefatter deler 
av deres eiendom. Sameiet aksepterer ikke at deres 
private boder, fellesarealer og parkeringsplasser blir 

berørt uten at det blir garantert en lik eller bedre løs
ning enn dagens.

Saken vil blir lagt ut til offentlig ettersyn og hø
ring når materialet er bearbeidet i henhold til ved
taket.



Gjelder Rogaland og Etne t.o.m. 21.02.2021  Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan være utsolgt. Kun for private husholdninger.

Grunn nr 

FERSK PIZZA OG PASTA
REMA 1000 , 150-550 g

normalpris: fra 10,00-53,00

30

grunner til å velgeDet er

PÅ ALLE BLOMSTER 
 

BRINGEBÆR OG BLÅBÆR 
BaRe, Bringebær, 125 g, 199,10 pr. kg, Blåbær, 175 g, 142,29 pr. kg

24 
90

JORDBÆR 
BaRe, 400 g, 49,50 pr. kg

19 
80

PÅ ALLE FRYSTE KAKER FRA MESTERBAKEREN
Mesterbakeren, 240-900 g, 65,00-165,00 pr. stk

-30% -20%
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– Vi må redde de siste 
restene som kan spille 
på lag med klyngene 
av gamle trehus på 
Ramslandsberget, 
Møllehaugen og 
Spilderhaugen, sier Anders 
Svendsen Almesveen.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Anders er på alle måter godt kjent 
i området. Som bader, beboer i 
gammelt trehus i Vindmøllebak
ken, arkitekt med arbeidsplass 
i Badehusgata og med nærings
interesser i Nedre Banegate. I 
2016 jobbet han med å få aktivitet 
inn i Dokkgata 4 i regi av Urban 
Sjøfront. Han har levert et 14 si
ders innspill med kommentarer 
og illustrasjoner til planinitiativet 
for Badehusgata 25 og Dokkgata 
4. Vi oppsummerer:

Gammel og ny badekultur
– Svankevigå har et potensiale til 
å bli vår egen lille variant av Ve
nezia eller Nyhavn, sier Anders. 
– Se for deg en liten havneprome
nade langs sjøen med et par ser
veringsplasser og en liten bade
trapp. Det vil dekke de fleste be
hov vi har for å kose oss i sola ved 
sjøen. Man trenger ikke pynte 
mye på det som allerede fungerer.

I innspillet beskrives hvordan 
det meste av hermetikkhistorien 
på tomta er jevnet med jorda, 
samtidig som det dyrkes ny kul
tur med røtter i badehistorien til 
Badedammen og Svankevigå. I 
gamle dager var det badeanstalt 
innerst i Svankevigå og man
ge lærte å svømme i Badedam
men av Halvor “Hasiv” Sivert
sen på 50 og 60tallet. Her står 
de gamle badehusene og bade
plattformene som minner og er i 
god bruk fra gradestokken bikker 
16 grader på våren til langt ut på 
sensommeren.

De siste årene har det også spi
ret frem en moderne, men gam
mel badetradisjon, med lauging i 
badstu og helårsbading. Både den 
flytende badstuen Damp og bad

De siste årene har det også dukket opp en moderne, men gammel badetradisjon, med lauging i badstu og helårsbading. Foto: Daniel Balicki

Hele eller deler av Dokken, f. eks mot Dokkgata, kan bevares til fordel for aktiv fasade på 
bakkeplan. Her finnes det allerede en fungerende og flott funkisfasade med små garasjenisjer 
som kunne blitt brukt til ulike formål. Over gata er det flere vernede bygninger som venter på 
urban transformasjon. Illustrasjon ved Anders Svendsen Almesveen.

– Man kan kutte vekk deler av bygget mot sjøen til fordel for promenade langs vannet og 
solforhold. Ingenting tilsier at man ikke kan bygge oppå denne konstruksjonen med dagens 
kompetanse. Illustrasjon Anders Svendsen Almesveen.

– La Svankevigå bli stjerne i prosjektet!

de “leke” og grøntarealene fun
gerer ikke som offentlige rom. De 
oppleves som private, og har for 
lite sol i.f.t det som burde vært 
min. krav i byen.

– Av dette drar jeg ut et ønske 
til de involverte politikerne og 
administrasjonen i reguleringen 
av tomtene rundt Svankevigå og 
Mølleneset, om å gå noen ekstra 
runder med arkitekt, brukere, na
boer og utbygger i håpet om å en
dre dette dårlige mønsteret som 
har etablert i Badedammens ty
pologi, oppfordrer Anders.

– Nybyggene som føres opp, 
tilfredsstiller kanskje dagens 
krav, men bygges ikke for å fak
tisk ta den reelle bygningsmes
sige konsekvensen av et økt hav
nivå i fremtiden. Det må finnes 
en kreativ og mer fleksibel måte å 
tilnærme seg arealene på bakke
plan enn å planlegge for bilakva
rier i 2090, mener Anders. Vi ar
kitekter og ingeniører finner løs
ninger dersom det er en vilje hos 
utbygger.

stuen Røykt har funnet sin plass 
i Svankevigå. Kulturen virker så 
populær at den er kommet for å 
bli. I Romjulen 2020 var badstu
ene fortsatt fullbooket.

Flere eldre innbyggere omtaler 
Svankevigå som den viktigste de
len av området med gode solfor
hold på nordsiden av vågen. Både 
gamle og unge oppholder seg her 
i sola hele året. Det skjer der føtt
ene våre er: På bakkeplan.

Transformer Dokkgata 4
Dokkgata 4, også kalt Såbå og 
Dokken, har blitt “prøvetrans
formert” i flere år til midlertidig 
bruk for blant annet Byttebua, Fra 
Hage til Mage, Seilskuta Frøya 
og Papperiet. I dag huser bygget 
båtverkstedet Boats n´ Stuff, Syk
kelservice AS og Storhaug snek
kerforening. Den unike kulturen 
som er dyrket fram bør hensyntas 
videre i prosjekteringen.

Bygget har bl.a. vært havnela
ger for Tou Bryggeri, jernvarefor
retning og såpefabrikk. Anders 

beskriver at bygget har en fan
tastisk etterkrigs funkisarkitek
tur, en utdøende arkitektur, mye 
fordi den faller mellom to stoler 
når det kommer til vern. Byg
get gir et nærvær av stedets ånd. 
Det er faktisk ikke så avskrek
kende økonomisk å transforme
re et bygg om man har de rette 
om givelser og etterspørsel, me
ner han. Gode eksempler på noe 
tilsvarende er Papirøen i Køben
havn og Vippa i Oslo.

– Jeg har en sterk tro på at dette 
bygget kan ha en samlende effekt 
på beboere, naboer, besøkende og 
forbipasserende  og at man her 
har en gullkantet sjanse til å fak
tisk ikke bare bote for, men også 
å tjene på at utviklingen har vært 
såpass mislykket på bakkeplan de 
tidligere 20 år. Menneskene tren
ger denne plassen, hevder Anders 
Svendsen Almesveen.

Lervig bryggeri har allerede 
vært inne på tanken med stor
slåtte planer for Bekhuskaien like 
i nærheten. Bryggeribar, bevert

ning og urban drift. Leietakerne 
finnes. Publikum finnes.

Paradoksene med parkering 
og Den blå promenade
Almesveen beskriver det som et 
paradoks at dersom den blå pro
menade er laget for fotgjengeres 
glede – er det vel og bra at sjøen 
er der som naturens bidrag  men 
fra byplanleggingens side har 
promenaden lite å by på i Bade
dammen og Verven  sist i Ler
vig brygge, hvor man får legge 
veldig høye volumer på vannkan
ten, med grunnlag i at “det ikke 
forringer solforholdene for annen 
bebyggelse”.

Resultatet er skyggelagte, gol
de og gjengrodde stier med be
tongvegger som eneste grense 
mellom fotgjengeren og bilpar
kering eller sykkelboder. Kan
skje en og to kjipe leiligheter med 
gardinene trukket for. Her har det 
gått aldeles for langt på 2000tal
let – og det pågår ennå.

Det tilfører lite, og de opphøy
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Mål for sentrumsplanen 2019-2034:

Bevare og videreutvikle Stavangers historiske 
identitet som sjøfartsby, industriby og trehusby
Vedtatt av kommunestyret i mars 2019. Til sentrum regnes bl.a. Badedammen, Spilderhaug og Lervig.

– God byutvikling må foregå på beboernes, og ikke utbyggernes premisser. Det er vi som skal bo og leve her, sier Endre Elvestad fra Vindmøllebakken bofellesskap. Bak til venstre ses Dokken eller 
Såbå, det tidligere Rimi-bygget som nå rommer Rimi/Imir SceneKunst - RISK og parkeringsplassen på nordsiden av Svankevigå som også er regulert til kombinerte formål. 
Foto: Sigrid Bækholt

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Den gamle Svankevigå var en 
god havn for mindre båter. Vika 
var smal, og har et utløp mot 
nordøst; Herfra er det sjelden 
fare truende vinder eller stor sjø. 
Det er ikke utenkelig at vika har 
vært anløpshavn for fiskefartøyer 
lenge før bydelen ble dokumen
tert med kart rundt 1850, og at 
det stod sjøhus her på 1700tallet 
også.

Fra 1850tallet ble området en 
ny og viktig bydel i Stavanger, 
med maritime næringer i form av 
fiskeri, hermetikk og skipsbygg-
ing mm  og like viktig  boliger 
for arbeidere som jobbet i denne 
industrien. Forbrukersamvirkene 
ble etablert på begynnelsen av 
1900tallet. Disse var eid av med
lemmene og sørget for rimelige 
forbruksvarer.

Det gamle bylandskapet er 
entydig og forholdsvis lavmælt. 
Det består av trehusbebyggelse 
i en stort sett forenklet sveitser
stil med bygninger opptil til 2,5 
etasjer. Industribygningene og 
samvirkebygningene er i mur
verk med et preg av historisme og 
jugend med høyder rundt 2 til 4 
etasjer.

«Urban sjøfront»
Mye av den gamle bebyggelsen 
rundt Badedammen, Svankevigå 
og Strømsteinen, som besto av 
sjøhus, mindre trehus og mindre 

industribygg, ble revet i løpet av 
1970tallet og framover. Mange 
av rivningsområdene ble omgjort 
til parkeringsplasser, før det på 
2000tallet kom nye og fremme
de boligblokker. En slags «urban 
sjøfront». Den nye blokkbebyg
gelsen er monumental og har in
gen sammenheng med eldre byg
geskikk eller bymiljø.

Den gamle bebyggelsen hadde 
nær kontakt med sjøen. Den nye 
står som en mur foran de gamle 
kvartalene.

I sentrumsplanen blir utbygg
ing i Stavanger øst  nær sjøen 
 omtalt som «urban sjøfront». 
Kommunedelplanen definerer 
verken urbanitet eller sjøfront. 
Når vi ser hva «urbane sjøfron
ter» har gjort med nærområder i 
form av brudd med byggeskikk, 
hensynet til gode bomiljøer, sikt
linjer og ly, et mangfoldig, inklu
derende lokalsamfunn og gode 
levekår er det grunn til tvil. «Ur
bane sjøfronter» blir ofte arkitek
toniske monokulturer, og mono
kulturer er generelt lite ønske
lige, verken i naturmiljøet eller i 
bymiljøet.

Innvendinger mot 
planinitiativet:
– Det bryter markant med den 
historiske lave kvartalstruktu
ren som gir området sitt særpreg. 
Fem punktblokker på mellom 
5 og 8 etasjer med et grunnplan 
på 18 x18 meter har ingen hjem
hørighet her. De kommuniserer 
verken med den gamle bebyggel

sen eller med de nye blokkene.
– Punktblokkene ligner dra

bantbyer fra 1960 og 70tallet. 
Grøntområdene mellom blokke
ne ble sjelden brukt. Barn liker å 
finne ly og skjulte gjemmesteder. 
De åpne privatiserte «sandleke
plassene» over garasjene og mel
lom blokkene virker ikke spesielt 
barnevennlige. Å privatisere de
ler av grøntområder/lekeområder 
mellom blokkene kan skape kon
flikter mellom nabolag og bebo
erne i blokkbebyggelsen. Barn er 
ikke opptatt av eiendomsgrenser.

– Store deler av det «offent lige 
området» mot Svankevigå vil lig
ge i skyggene av blokkene fra for
middag til kvelden. I tillegg kan 
høye og tett plasserte punktblok
ker skape akselererende vindfor
hold. Dette gjør ikke det «offent
lige området» rundt Svankevigå 
særlig oppholdsvennlig.

– I planinitiativet er det an
gitt en gangvei fra Støperigata 
ved Bellies – forbi Svankevigå og 
gjennom punktblokkbebyggel
sen – til Badedammen. Vi er litt i 
tvil om denne gangveien får noen 
sentral funksjon som gangvei.

– Det er svært uheldig dersom 
parkeringsanleggene blir lagt 
over bakkeplan. På gatenivå vil 
dette framstå som en sammen
hengende monumental vegg av 
parkeringsanlegg og blokker som 
lukker Dokkgata og Badehusgata 
inne.

– Parkeringsanlegg på bakke
plan er heller ikke i henhold til 
sentrumsplanens krav om en ak

tiv fasade på gateplan.
– Svankevigå er utsatt for 

stormflo og økende havnivåstig
ning, både nå og i fremtiden (jfr.
https://www.kartverket.no/til-
sjos/se-havniva). Det fremstår 
som svært risikabelt å legge opp 
til boliger i et område som er så 
utsatt for økende klimaendringer.

– Det er synd planinitiativet 
ikke opprettholder tanken om en 
forlengelse av Svankevigå mot 
Badedammen, men åpner for ut
fylling av vikas indre del. Her er 
det rester etter en eldre kaifront 
lagt i stein under et nyere betong
dekke.

– Det er allerede etablert et li
te, men variert miljø bestående av 
småskala næringsvirksomhet og 
ikkekommersielle virksomheter. 
Årsaken til at disse virksomhet
ene er i området skyldes delvis 
lave husleier. Ifølge eksisterende 
reguleringsplan og føringer i sen
trumsplanen skal det være area
ler til detaljhandel i etasjene på 
bakke nivå samt en aktiv fasade. 
Forutsetningen må være over
kommelige utleiepriser.

– Illustrasjoner antyder at den 
indre delen av Svankevigå kan 
benyttes som «småbåt»havn. 
Denne er ikke forenlig med bade
plasser, og utgjør en stor sikker
hetsrisiko dersom disse formål
ene kombineres.

– Svankevigå bør være et blått 
«grøntområde», et maritimt park
anlegg som inviterer befolknin
gen til ulike aktiviteter i kontakt 
med sjøen. Dette forutsetter en 

riktig størrelse og utforming som 
gir ly, gode solforhold, beplant
ning, skjerming og brudd med 
firkanta forutsigelig symmetri. 
Sjøen var grunnlaget for Stavan
gers oppkomst og byutvikling. 
Dette bør gjenspeiles i planen, 
og uteområdene bør ikke priva
tiseres.

– Ifølge flere levekårsunder-
søkelser for Stavanger kommune, 
den siste fra 2019, har områdene 
Badedammen og Leirvig større 
utfordringer enn andre bydeler i 
kommunen. Det er en sammen
heng mellom trangboddhet og lav 
inntekt. I utgangspunktet var in
tensjonen bak boligsamvirkene å 
oppheve denne sammenhengen.

– Slik den skisserte utbyggin
gen framstår er det sannsynlig at 
den vil forsterke problemene. For 
at barnefamilier skal etablere seg 
er både pris og typologi viktig. 
Vi etterlyser at det også legges 
inn rekkehus, eller en tett lav be
byggelse, som kan gi et rimelige
re boligtilbud og som også spiller 
sammen med den eldre bebyggel
sen på Ramslandsbjerget.

Det er en tendens til at slike 
utbyggingsprosjekter setter øko
nomiske hensyn foran hensynet 
til gode bomiljøer. Utbygger bør 
reflektere over planinitiativet; Vil 
det bli et meningsfullt og verdi
fullt innslag i lokalmiljøet, som 
tar hensyn til levekårsunder
søkelser, lokal byggeskikk, det 
historiske bylandskapet, sjøen og 
hvordan framtidige bærekraftige 
bomiljøer skal bygges?

35 beboere fra Vindmøllebakken bofellesskap har levert en kritisk 
høringsuttalelse til planinitiativet for Badehusgata 25 og Dokk-
gata 4. De håper planen aldri blir realisert i sin nåværende form.

Avisa gjengir et utdrag fra uttalelsen - en seks siders 
sammenhengende argumentasjon for bevaring av områdets historiske 
identitet.



Mathall på Nytorget

Det kan bli til sammen 1000 kvm 
med mat og drikke i lokalene 
som har adresse Nytorget 4 og 
Nykirkebakken 1. 
Illustrasjon:  
Pedersgata Utvikling AS.

Anders Ohm kjøpte sin 
første eiendom i Peders-
gata i 2011. Han er dag-
lig leder og styreleder i 
Pedersgata Utvikling AS 
som til sammen eier 25 
eiendommer i Pedersgata 
og på Nytorget.

Hva vil du fortelle om den plan-
lagte mathallen?
– Alle byer med respekt for seg 
selv trenger en mathall. For noen 
år siden hadde vi jo en i østre by
del, men den klarte seg ikke. Jeg 
tror denne beliggenheten passer 
bedre, og jeg er overbevist om 
at det er noe svært mange ønsker 
seg. Det er viktig at det ikke blir 
for dyrt og flott, det skal være 
folkelig – kanskje vi kan kalle 
det Stavanger Street Food? Eller 
kanskje Stavanger Mathall er en
klest og best? Pedersgata er jo al
lerede godt etablert som matgate, 
så det handler om å bygge videre 
på det gode fundamentet vi har, 
sier Anders Ohm.

Pedersgata 22-24
Pedersgata 22 og 24 bygges om. 
For å få plass til parkeringskjel
ler under det verneverdige huset 
i nr 22, ble det først heist opp i 
luften og flyttet til nabotomten. 
Etter noen uker skal det heises 
tilbake der det stod, etter at par

keringskjelleren er laget. – Her 
kommer MEZE restaurant med 
mat fra Midtøsten og Middelha
vet. Stavangers eneste restaurant 
med denne type mat som har al
koholservering, sier Anders.

Flyttingen tok en dag, og samlet mange tilskuere!

Pedersgata 125 
Hjørnetomten i krysset Pedersga
ta og Støperigata ligger på Møl
lehaugen i et område hvor det 
planlegges hundrevis av boliger 
i nærheten. Parallelt etableres det 
næring stadig lengre inn i Peders
gata.

– Vi planlegger å heve bygnin
gen slik at sokkeletasjen kan tas i 
bruk som næringslokale med fa
sade mot torget som skal komme. 
Plassen utenfor vil ligge mot vest 

og ha svært gode solforhold hele 
dagen, forklarer Anders Ohm. 

Huset er fra ca 1869. På nettsiden 
pedersgaten.org kan vi lese at det 
var 3 rom og kjøkken både i før
ste og annen etasje. På slutten av 
1800tallet bodde det 3 familier 
med til sammen ca 15 personer 
i huset. Familiene i annen etasje 
delte kjøkken. De hadde vedhus 
og utedo i bakgården.

Vinbar i Pedersgata 
39 - flytter senere  
til nr 59
– Grunderne bak Restaurant SÖl 
tok kontakt og ville åpne vinbar 
så raskt som mulig. Vi var vel
dig enige om at Pedersgata 59 
var ideelt for dem, men der må 
det både bygges om og søkes til 
kommunen, så vi hev oss rundt 
og fant et annet sted til dem i mel
lomtiden. Innen 2 år er målet å ha 
flyttet inn i nr. 59. Der ønsker vi 
å etablere uteservering i bakgår
den. Dette er noe mange ønsker 
seg mer av i gaten. De skal kun 
servere naturvin. Kort fortalt er 
naturviner et kallenavn på viner 
som er laget med minst mulig til
setningsstoffer

Pedersgata 7-11
– Mano Pizza flytter etter hvert 
over gata og inn i nybygget i krys
set ved Langgata – gamle «Pe
ders». Det kommer to til matre
laterte virksomheter, men navnet 
på dem kan jeg ikke offentliggjø
re ennå, forklarer Anders.

Velkommen til Pede rsgata og Nytorget

Söl vinbar vil etter hvert etablere seg i Pedersgata 59. Illustrasjon: Pedersgata Utvikling AS.

Ohm vil heve bygningen for å få plass til næringslokale i sokkeletasjen til 
Pedersgata 125. Illustrasjon: Pedersgata Utvikling AS.



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

– Dette er fjortende gang 
vi spiser i favorittgata, sier 
Bente Hjelm.

– Denne gang på Bellies laaaangt 
inne i Pedersgadå, supplerer 
Hege Blom Stene. Utrolig god 
stemning, lekkert lokale og hyg
gelige folk. Jeg spiste meze med 
byens beste hummus, baba ga
noush (aubergine) og falafel. Det
te blir en sterk 5 på terning, sier 
Bente.

– Dette er sjette året vi spiser 
oss gjennom Pedersgadå. Da jeg 
ble kjent med Bente skjønte jeg 
fort at hun var over snittet inter
essert i lokalprodusert mat. Jeg 
glemmer aldri hennes begeistring 
da hun «fant» Janas Fiskerøykeri 
i Johannes gate, forklarer Hege.

– Hege har i tillegg til matinter
essen lidenskap for historie, arki
tektur og da spesielt bevaring av 
Storhaugs gamle trehus og bygg, 
tilføyer Bente.

På hvert besøk gir de terning
kast og legger ut bilder på #spis-
pedersgadå. Bildene kommente
res med egen oppfatning av mat 
og drikke, meny, mengde, pris, 
lokalene, betjeningen, toalettene 
osv. Hege er også opptatt av om 
maten kan spises av flest mulig.  
– Et glutenfritt tilbud må være en 
selvfølge, sier hun.

– Første gang jeg kom til Bel
lies var det som å komme inn i et 
hjem. Pizza lages i egen baker
ovn og den blir sprø, tynn og bo
blete. Matfilosofien er uraffinert, 
vegansk, fersk og med fermen
tert mat. Det kan, men bør ikke 
skremme noen, sier Bente.

Hva vil dere fortelle til avisa?
– De fire første årene trodde vi at 
vi skulle rekke gjennom alle spi
sestedene, sier Hege. Men vi blir 
visst aldri ferdige!

– Ca 80 % av stedene har rime
lig og god mat. Selv om nedleg
gingsfrekvensen tidvis har vært 
høy så er det flere spisesteder nå 
enn da vi startet i 2015. Et kjen
netegn ved de nedlagte stedene er 
at de også hadde de kjibeste loka
lene, oppsummerer Bente.

– Når du frekventerer så ofte 
i Pedersgata som vi gjør, får du 
tilgang på en del tips. Et vi vil de
le her er; På Panzanella Pizzeria 
lages ny deig hver morgen. Stikk 
innom og bestill focaccia som 
stekes i ovnen mens du venter, 
forteller Bente.

Hege Blom Stene og Bente Hjelm på sitt fjortende spisested. Denne gang på Bellies.

– Utenfor Martinique kan du 
nyte sola. Du kan hente mat fra 
hvor du vil og ta med dit, sier He
ge og ler.

– Jeg glemmer aldri da vi delte 
en vin til maten på Hekkan Bur
ger, sier Bente begeistret. Da 
hadde vi spist oss gjennom Pe
dersgadå i tre år uten alkohol til 
maten. Spisestedene med alko
hol nå tror jeg i tillegg til Hekkan 
Burger er Sabi Omakase, Casa 
Gio, Bellies og Yips.

– Min redsel for fremtiden 
er kjederestauranter, sier Ben
te. Jeg bryr meg mest om og vil 
støtte dem som eier den lokale 
butikken, puben eler restauran

ten. Heia Idsøe sier jeg, i tillegg 
til kvalitets kjøtt har de eksklu
sivt utvalg av lokalprodusert ost. 
Drømmen er en ny lokal mathall 
med lokale produkter. Fra Lauvs
nes Gartneri A/S på Finnøy be
stiller jeg de beste tomater som 
leveres på trappa ved Tinfabrik
ken.

– Den ferskeste fisken får vi 
på Fisketorget, sier Hege. Men 
reker og krabbe kjøper jeg fra 
Rossås fiskeskøyte ved Jorenhol
men. Fiskekvaliteten i de store 
matbutikkene er ikke god nok sy
nes jeg.

#spispedersgadå på ferde igjen
Velkommen til Pede rsgata og Nytorget



Side 12 STORHAUG BYDELSAVIS Nr. 1 – Februar/Mars 2021

Du kan bære smitte  
uten at du vet det selv. 

Takk for at du tar hensyn!
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Hold deg oppdatert på
stavanger.kommune.no/korona

Våre lokale politikere:
Leif Kjetil Knudsen (52) Stig Fagerland (33)

Parti: Arbeiderpartiet (Ap)
Yrke/arbeid: seniorrådgiver, 
kvalitetsarbeid i fagskolen Rogaland
Sivilstand: Gift, 4 barn
Bosted: Vassøy

Hvor lenge har du vært politiker? 
I 2015 sto jeg på partiets liste ved kommu
nevalget og fikk fast plass i Storhaug by
delsutvalg. Etter kommunevalget i 2019 
ble jeg nestleder i Storhaug kommunedels
utvalg. 

Hva skjedde/hvordan valgte du parti? 
Gjennom familien fikk jeg varige verdier, 

sosialt engasjement og sterk tilhørighet 
i arbeiderbevegelse og fagbevegelse. Fra 
16 års alder ble jeg med i AUF og Norsk 
Kommuneforbund.  

Når trives du best som politiker? 
Når jeg opplever gode diskusjoner. Når vi 
utfordrer og bygger på hverandre. At det 
gir gode beslutninger. Akkurat nå er det 
krevende å fungere med alle koronabe
grensinger. Jeg savner å treffe folk, snakke 
med folk, ha innbyggermøter og delta på 
høringsmøter. Politikk er en sosial prosess. 

Hva er dine ønsker for Storhaugs 
framtid? 
Et godt bo og oppvekstmiljø! Både for 
unge, familier og eldre. Gode skoler med 
mat, nok barnehageplasser, aktivitet på 
ulike møteplasser og god tilgang på friom
råder.

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor? 
Jeg er født og oppvokst på Tasta, men had
de onkler og tanter på Storhaug. Så jeg ble 
tidlig kjent der. Jeg har bodd på Storhaug 
siden nittitallet, i Haukeligata og Neds
trandsgata. I 1998 flyttet vi til Vassøy. Jeg 
liker by og land, hand i hand. På østsiden 
av Vassøy finner jeg ro og store naturopp
levelser på Gåsamarka. Tar gjerne også en 
spasertur fra Godalen til Blåsenborg. Jeg 
husker en fantastisk tur med duft av syrin, 
hestelukter fra rideskolen og spennende, 
bygater. Jammen har vi en variert bydel!

Parti: Senterpartiet (Sp) 
Yrke/arbeid: Butikksjef Extra Lervig
Bosted: Siriskjeret

Hvor lenge har du vært politiker?
Jeg sto på lista ved kommunevalget i 2019 
og fikk fast plass i Storhaug kommune
delsutvalg. 

Hva skjedde/hvordan valgte du parti?
Det var den internasjonale politikken jeg 
var mest enig i og meldte meg inn sentralt 
for 8 år siden. I Stavanger har jeg vært med 

i 3 år, også i styret. Vi har et veldig godt 
miljø og tar godt imot nye medlemmer. 
Alle kan være med når vi tar avgjørelser 
på formøter. Jeg vil gjøre hverdagene for 
folk bedre og bidra til utvikling av Stor
haug. Sp er kanskje et litt kjedelig parti, 
men vi har fornuftige og gode løsninger. 

Når trives du best som politiker?
Når jeg snakker med folk. Og jeg snakker 
med veldig mange! Da får jeg greie på vel
dig mye og hva storhaugfolk er opptatt av. 
Byggeprosjekter, brannstasjon og ny sko
le. Mange er ikke fornøyd med kjøremøn
steret. De føler seg ikke hørt og misliker 
at det stenges for å kjøre nordover fra Si
riskjær.

Hva er dine ønsker for Storhaugs 
framtid?
At vi blir en urban bydel med alle fasilite
ter vi trenger rett i nærheten. At området 
rundt Badedammen får flere butikker og 
kafeer. At folk ikke bare bor her, men også 
bruker bydelen.

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?
Hver dag etter jobb jogger jeg turstien til 
Strømvig og tilbake igjen. Alle vennene 
mine bor på Storhaug så det blir mange 
hyggelige rusleturer. Og så har jeg verdens 
beste arbeidsplass med gode kollegaer og 
kjekke kunder!

Områdesatsing på 
Storhaug
Storhaug kommunedelsutvalg ønsker mer aktivitet og mindre 
administrasjon.

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen 
øremerket kr 13 mill. til områdesatsingen 
på Storhaug. I tillegg er det ubrukte midler 
fra tidligere år. Disponible midler for 2021 
er 25 millioner som skal bidra til å forbe
dre befolkningens sosiale og miljømessige 
levekår.

Storhaug kommunedelsutvalg hadde 
fjernmøte 19. januar. En av sakene var 
områdesatsingens handlingsplan for 2021. 
I det enstemmige vedtaket sies det at kom
munedelsutvalget generelt er svært tilfreds 
med områdesatsingen på Storhaug.

Kommunedelsutvalget vil likevel fram
heve at det er viktig å sikre flere fysiske 
møtesteder i bydelen, herunder sikre en 
hensiktsmessig bruk og koordinering av 

Kvitsøygata 3, som også inkluderer rom 
for frivillige i bydelen og møtevirksomhet 
for lokale lag og organisasjoner.

Områdesatsingen legger opp til en rek
ke stillinger, og det er viktig å sikre at disse 
bidrar til økt samhandling med og mellom 
innbyggerne og aktivitet i bydelen. Det er 
viktig at den samlede ressursbruken bidrar 
til å aktivisere, eller møte, innbyggerne og 
frivillige, og ikke i hovedsak brukes til rei
ne administrative oppgaver og funksjoner.

Vedtas med en presisering om at mid
lene skal brukes til styrkning og ikke nor
mal tjenesteproduksjon for bydelen. Stor
haug kommunedelsutvalg ønsker en detal
jert vurdering av resultater på fremdriften 
så langt.

Aktivisere og møte 
innbyggere og frivillige
På sitt fjernmøte 26. januar vedtok Kom
munalutvalget handlingsplanen for 2021 
for områdesatsingen på Storhaug. Det ble i 
tillegg enstemmig vedtatt at områdesatsin
gen må prioritere å aktivisere, eller møte, 

innbyggerne og frivillige, og ikke i hoved
sak bruke ressursene til reine administra
tive stillinger, oppgaver og funksjoner, i 
tråd med Storhaug kommunedelsutvalg sin 
enstemmige innstilling.



ROGALAND 
GARTNERSERVICE AS

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

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

og et uforpliktende tilbud

Planlegg neste sesong 
allerede nå - la oss hjelpe 

deg med det du vil ha gjort 
i hagen!

 
Book en gratis befaring allerede i dag!

Ring oss 
allerede 

i dag! 
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SØK OM NÆRMILJØTILSKUDD
Områdesatsingen på Storhaug har delt ut tilskudd til små og store tiltak som 
for eksempel festivaler, nabolagshager, mikrobibliotek, gjeste bud, lekeplasser, 
julearrange menter, tennis og forteller forestillinger. Nå er det nye muligheter!

Hva kan det gis tilskudd til?
Fysiske, sosiale og miljø messige tiltak som støtter opp om de tre satsingsområdene; 
Inkludering ved tidlig innsats, Gode bo- og nærmiljø, og Sosialt entreprenørskap – 
nye veier til arbeid og velferd.

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 engasjementet og dugnadsinnsats.

Tiltakene skal bidra til å utjevne sosial ulikhet. Initiativ i Badedammen og Bergeland 
levekårssoner vil bli prioritert.

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

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

Spørsmål om tilskudd kan rettes til Kjersti Elise Egenberg på e-post: 
kjersti.elise.egenberg@stavanger.kommune.no eller telefon: 915 32 045

For mer info se: 
https://www.stavanger.kommune.no/om-stavanger-kommune/ 
bydeler-i-stavanger/storhaug-bydel/narmiljotilskudd-for-storhaug/

Fikk du et overraskende besøk 1. 
desember i fjor?
Ja, det var både en stor og en sær
deles hyggelig overraskelse. Da 
jeg lukket opp døra var det et 
øye blikk jeg ikke skjønte noen 
ting. Mange mennesker, jubel og 
gratulasjoner, blomster og stor 
stas! Kjempekjekt en mørk de
semberkveld!

Hvordan er framtidsplanene for 
koret Drollehålå?
Vi måtte ta pause da pandemien 
slo til i mars i fjor. Så fikk vi star
tet igjen i høst, men på ny ble det 
innstramminger. Nå er vi klare 
til å ta fatt igjen så snart det blir 
trygt og tillatt. Det blir nok nye 
allsangkvelder, både på Berge
land bydelssenter og Tante Em
mas hus.

Hva er dine viktigste erfaringer 
fra ditt lange politiske 
engasjement på Storhaug?
Hvis jeg skal oppsummere 50 år 
så har jeg i hvert fall lært dette: 
Ting kan ta tid, men det gjelder 
å stå på! Utvikle samarbeid slik 
at en får alliansepartnere. Være 
saklig og lyttende. Kompromis
ser kan være nødvendige for å få 
gjennomført noe.

Etter min mening skulle ikke 
Rosendal sykehjem ligget der det 
nå er, men uansett var det bedre 

å få det bygget enn å tape hele 
kampen om et nytt sykehjem.

Kampen for grøntområder i 
bydelen har ikke lykkes på alle 
områder, men det er mye bedre i 
dag enn hva det så ut til å kunne 
bli for totre tiår siden.  Vi lyk
tes jo til slutt med å få til en sam
menhengende tursti langs sjøen, 
til og med med lys. Tenk hva det 
betyr for trivsel og folkehelse!

Vi jobbet i mange år både for 
å få først Bergelandstunnelen og 
så Storhaugtunnelen. Og tenk at 
tidlig på 80-tallet ville et flertall 
i bystyret legge ned Storhaug 
skole! Da ble det folketog i byde
len, og skolen ble reddet. Takk og 
pris!

I 1995 pekte jeg på behovet for 
ny skole på Storhaug. Da var de 
første planene for Urban Sjøfront 
lagt fram. Det var ikke vanske
lig å se at det ville bli mangel på 
skole plasser. Jeg konstaterer at 
med et annet politisk flertall så 
hadde skolen etter all sannsynlig
het stått klar for flere år siden.

Det var for øvrig samme år, 
1995 at jeg fikk inn i det som den 
gang het Langtidsbudsjett at det 
skulle bygges en flerbrukshall på 
Storhaug. Ja, ting tar tid!

Hvordan trives du som 
pensjonist?
Jeg kan vel knapt si at jeg har fått 

være pensjonist ennå. Selv om 
jeg sluttet i skoleadministrasjo
nen i 2015, hadde jeg sentrale po
litiske verv helt til jeg trakk meg 
ut ved valget i 2019. Jeg tror ikke 
jeg overdriver når jeg sier at det 
var politisk arbeid i 40 50 % av 
ukedagene.

I 2014 ble jeg styreleder i Ope
ra Rogaland  et samarbeid mel
lom Stavanger og Sandnes kom
mune. Dette vervet sa jeg ja til å 
fortsette med også etter 2019, og 
det var det visst flere som var gla
de for, for jeg ble i hvert fall gjen
valgt. Det er få dager jeg ikke 
bruker noen timer på dette.

Derfor har det ikke blitt så 
mye tid til andre aktiviteter som 
jeg trodde. Ikke så mye tid til le
sing som ønsket, ikke så mye tid 
til kulturopplevelser som håpet, 
men selvsagt større frihet i det 
daglige.

Nå styrer jeg for det meste 
time planen min selv, og om det 
enn er mange ting som skal på 
plass, kan jeg stort sett selv be
stemme når det skal skje.

Jeg har et godt liv, og det å væ
re så heldig å leve livet på Stor
haug med kone, barn, barnebarn 
og gode venner, det er gull verd!

Terje Rønnevik har i 30 år 
vært dirigent og musikalsk leder 
for amatørkoret Drollehålå Sän
gerknaben mit Budaien – også 

Terje Rønnevik ble kåret til Årets ildsjel - Storhaug 2020. Han fikk uventet 
besøk på trappa hjemme. Deler av Drållekoret sang og Katrine Lilleland 
(MDG) fra Storhaug kommunedelsutvalg overrakte diplom og blomster.

Terje – en ekte ildsjel

kalt Drollekoret, dannet av for
eldre til barn i Nylund skole
korps. I 50 år har han engasjert 
seg politisk for Storhaug og i Ar
beiderpartiet. Terje ble nominert 
av Jorunn Imsland.

Juryen besto av representan
ter fra Storhaug kommunedelsut

valg og Storhaug frivilligsentral. 
– Ildsjelprisen deles ut til en eller 
flere personer som har utmerket 
seg gjennom særdeles god inn
sats over tid for nabolaget eller 
bydelen. Terje har stått fram som 
et godt eksempel for oss andre, sa 
Katrine Lilleland.
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Diagnose

Lakkering og biloppretting

Bilglass

Reperasjonsgaranti

Skadetaksering / DBS

Topp moderne utstyr

4-hjulsmåling

AC-service
Bred erfaring og kompetanse – gode priser 
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FOR ALT 
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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

LESERBREV

FrP satser på Storhaug
Stavanger kommunestyre be
handlet i desember Stavanger
budsjettet for perioden 2021 til 
2024.

Fremskrittspartiet leverte 
sammen med Pensjonistpartiet 
et felles alternativt budsjett til 
det blodrøde budsjettforslaget 
til Rødt, SV, AP, SP, MDG og 
FNB. Samtidig som flertallspar
tiene mangler prioriteringsevne 
på grunn av store interne poli
tiske uenigheter, viser vi til flere 
gode politiske løsninger for hele 
byen vår.

FrPs politiske løsninger ba
serer seg på en grunnleggen
de respekt for skattebetalernes 
penger. Det betyr at der vi kan 
spare en krone på sløsing, skal 
den kronen spares. Dette gjør vi 
ikke for sparingen sin del, men 
for å kunne kutte i den usosiale 
eiendomsskatten og for å kunne 
få mer ut av hver eneste skatte
krone.

I vårt alternative budsjettfor
slag viste vi at det er mulig set
te av egne midler til å beholde 
brosteinene i Kongsgata, sam
tidig som vi foreslår at Kultur
skolen og idrettslagene skal få 
økte bevilgninger. Dette gjør vi 
for å sikre det gode tilbudet som 
idrettslagene i bydelene gir.

Dette kommer på toppen av en 
lang rekke andre satsninger fra 
FrP. Vi øker satsningen på kunst
gressbaner i bydelene med hele 
20 millioner i perioden, samtidig 
som vi øker driftstilskuddene til 
idrettslag med 12 millioner i pe
rioden. Dette er fordi vi mener at 
politikerne bør prioritere det vik
tigste først – det mener vi er barn, 
unge og eldre. 

Vi foreslår også en satsning 
på forebygging av ungdomskri
minalitet, ved å styrke tilbudet 
på Lindøy er vi overbeviste om 

at ungdom som står bak alvorlige 
voldshandlinger kan få et tilbud 
som får de på rett spor igjen.

Alt dette får vi til, selv om vi 
kutter hele 760 millioner kroner i 
eiendomsskatten – det betyr at vi 
nesten får fjernet hele eiendoms
skatten med vårt forslag. Dette er 
respekt for dine og våre skatte
kroner i praksis.

Leif Arne Moi Nilsen, 
gruppeleder (FrP)

Christine E. Hartvigsen, 
kommunestyrerepresentant og 

Storhaug-beboer (FrP)

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
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Venneforeningen «Hu Jenny»
Storhaug Historielag, Ar-
beidernes Historielag, lag 
og enkeltpersoner på Stor-
haug danner «Vennefore-
ningen Hu Jenny». De vil at 
skulpturprosjektet basert 
på Gunnar Roalkvams dikt 
«Hu Jenny» skal realiseres 
på Nytorget.

De møttes nylig på Hekkan Bur
ger. De mener skulpturideen Hu 
Jenny på Nytorget både er «skam
god» og viktig. For å ta vare på 
Storhaugs historie og synliggjø
re nyttig lærdom om samhold og 
forbrukerbevissthet.

Debatten om å ruste opp Ny
torget har gått over mange år. 
Ideen om å markere ide og verdi
grunnlaget for forbrukersamvir
ket dukket opp i 2018. Gjerne 
konkretisert i form av en skulp
tur på Nytorget basert på temaet 
for diktet «Hu Jenny» av Gunnar 
Roalkvam.

– Vi vil bidra til å realisere 
prosjektet gjennom å markere 
støtte og drive innsamling med 
et folkelig engasjement. Skulp
turprosjektet vil virke identitets
skapende og spre kjennskap til 
samvirketanken og dets plass på 
Nytorget i et historisk perspek

tiv, sier Leif Knudsen. – Flere på 
Storhaug har sagt seg interesser
te i å hjelpe til eller har alt donert 
midler til saken. 

Nytorget og Pedersgata har 
vært arnestedet for svært mye av 
det folkelige engasjementet som 
ligger til grunn for utviklingen 
av forbrukersamvirket i Stavan
ger. Det klassiske murbygget som 
Rogaland Kunstsenter og BKFR 
nå holder til i, var i sin tid hoved
kvarteret for Forbruksforeningen 
Bikuben. Bikuben var det ene av 
de to store samvirkelagene i Sta
vanger. De fusjonerte senere til 
Samvirkelaget Økonom. Det er 
ennå så vidt mulig å lese boksta
vene øverst på en av veggene på 
bygget.

Arbeid framover
De anslår at prosjektet vil koste 
mellom kr. 1,5 – 2 millioner og 
skal være en gave til byen. Det 
ser nå ut til å få fotfeste og kun
ne la seg realisere. Ideen er for
ankret i LO gjennom Stavanger 
og omegns utvalg for skulptur
prosjekt på Nytorget. Utvalget 
har arbeidet med å fremme ideen 
overfor Utvalget for kultur, idrett 
og samfunnsdialog i Stavanger 
kommune i tillegg til relevante 
aktører i fagbevegelsen, Forbru
kersamvirket og andre.

Fra venstre Petter Norheim, Leif Kjetil Knudsen, Egil Larsen, Johnny 
Emanuelsen og Sten Solberg.

Johnny Emanuelsen og Egil 
Larsen mener tidspunktet for in
itiativet er perfekt siden det nye 
Nytorget nå planlegges. Nå plan
legges en første markering for 
dugnaden  en samling for alle 

interesserte om kvelden den 21. 
april.

– Det er grunn til å tro at Gun
nar Roalkvam blir innleder, ja, 
sier Egil Larsen. Initiativtakerne 
har dannet et interimsstyre. 

Av-og-til satsingen i Stavanger kommune
Stavanger kommune er en «Av-og-til» kommune, noe som innebærer at Helsehuset 
jobber lokalt med rusforebygging i samarbeid med organisasjonen «Av-og-til». 
Stavanger kommune jobber for å forebygge og redusere alkoholskader, og gjøre 
hverdagen tryggere for alle som bor i kommunen.

Et lokalt tiltak er tilbudet om 
samtale med alkoholveileder Ma
rit Lohne på Helsehuset Stavan
ger. Hun har sendt avisa denne 
informasjonen.

Koser du deg med alkohol til 
god mat, ute i gode sosiale lag el
ler hjemme? For mange er alko
hol knyttet til kos og nytelse.

I vanskelige livssituasjoner 
og når vi møter utfordringer kan 
alkohol bli en trøst og en mest
ringsstrategi. Overgangsfaser i 
livet, som inngang til pensjonist
tilværelsen eller kriser, sorg og 
ensomhet kan være belastninger 
som for noen fører til mer alko
holbruk enn de ønsker. For noen 
kan det bli «litt for mye – litt for 
ofte».

Opplever du at dette berører 
deg? Stavanger kommune har et 
tilbud for deg som begynner å 
bli, eller er, bekymret for ditt el
ler pårørendes alkoholbruk. Ut
gangspunktene for samtalene er 
det som oppleves viktig for deg. 
Tilbudet har mål om å bidra til at 
du blir mer bevisst ditt forhold til 
alkohol. Alkoholveileder er en re
fleksjonspartner, som møter deg 
med respekt uten å være morali
serende eller å rette noen peke
fingre.

Innhold i samtalene er: Alko

hol kan påvirke fysisk og psykisk 
helse, sosiale forhold og nære 
relasjoner. Samtalene kan være 
refleksjoner rundt hvilke funk
sjoner alkohol har i ditt liv; Hva 
alkoholen gir, hvilken nytte den 
har for deg og hvilke ulemper 
som kan følge med. Det kan være 
nyttig å snakke om dine mål og 
hva som er viktig i livet ditt for å 
oppleve god livskvalitet. Det kan 
også være aktuelt å legge en plan 
for hvilke oppgaver du må gjøre 
for å nå målene dine.

Hvem kan ta kontakt?
• Alle innbyggere i Stavanger 
kommune som ønsker å snakke 
om eget eller pårørendes forhold 
til alkohol. Vi ønsker å nå deg 
som er i en situasjon der alkohol 
har fått større plass i livet enn det 
du ønsker.

De som tidligere har benyttet seg 
av tilbudet har blant annet be
skrevet disse utfordringene;
 – gradvis økt alkoholbruk
 – erfarer at det er vanskelig å 
komme seg på jobb

 – står på vippepunktet til syke
melding

 – har vanskeligheter med å holde 
avtaler

 – isolasjon og ensomhet

 – bekymringer
 – uro og angst
 – tristhet

Hvordan fungerer tilbudet? 
De som tar kontakt kan henvende 
seg anonymt. Vi tilbyr veileden
de samtaler som kan motivere og 
støtte den enkelte til å endre sine 
alkoholvaner og målet er at du 
skal bli mer tilfreds med forholdet 
ditt til alkohol. Forskning viser at 
avtaler også frem i tid kan bidra 
til å opprettholde en positiv end
ring. Avtale om en samtale frem 
i tid kan være en motivasjonsfak
tor, som bidrar til at du holder fo
kus på dine planer og mål. 

Mange som tar kontakt endrer 
alkoholvaner, de fleste reduserer 
alkoholmengden, enkelte slutter 
helt.  

Dersom noen ønsker mer opp
følging over lengre tid så kan vi 
informere om andre aktuelle be
handlingstilbud som kan være 
fastlege, Helse og velferdskon
tor, Pårørendesenteret, Rogaland 
ASenter. 

Hvorfor ta kontakt? 
Fremdeles opplever mange at det 
er skam knyttet til det å ikke mes
tre sitt forhold til alkohol. Stavan
ger kommune ønsker å sette alko

holvaner og alkoholbruk på dags
orden slik at vi kan snakke om ut
fordringer knyttet til alkoholbruk 
og alkoholvaner på lik linje med 
andre utfordringer. Rapporter vi
ser at alkoholbruken i samfunnet 
vårt har økt de siste tiår. Når vi 
blir eldre (over 6065 år) reduse
res toleransen for alkohol gjerne 
med rundt 30% sammenlignet 
med din toleransegrense tidlige
re i livet, samtidig kan alkohol ha 
større negativ påvirkning på hel
sen enn tidligere. 

Alkoholveiledertilbudet, «Litt 
for mye – litt for ofte», gir deg en 
mulighet til å stoppe opp, reflek

tere, bli mer bevisst dine alko
holvaner og jobbe med endringer 
som er viktige for deg og som du 
selv ønsker. 

Hvordan ta kontakt?
 – Ring telefon 975 43 226 for en 
prat eller for å lage en avtale. 
Hverdager 09.00 – 15.00, eller 
legge igjen en beskjed på tele
fonsvarer.

 – Kom innom Helsehuset Sta
vanger for en prat; Badehusga
ta 37 like ved Badedammen.

 – Er det ønskelig så kan alko
holveileder også komme hjem 
til deg.

Marit Lohne

HU JENNY
Her e ein sang te hu Jenny 
i Økonomen avdeling to.
Der ekspederte hu i mangen år,
hu va greie kan dokker tro.

Hu hadde et smil te oss adle, 
og serligt te osser små,
Hu fant fram pinnastolar, 
Så de gamle sko sleppa å stå.

Hu veide opp svisker og sukker 
og påsar med kaffi og salt, 
for i hydlene bagom disken, 
der hadde hu pitlemann alt.

Hu trodde på samvirketanken
og hu sa at butikken va vår,
og pengar som blei te overs, 
fekk me igjen kvert bidige år.

Aldri må me svikta, 
pleide hu Jenny å sei,
for det e så gysla viktigt 
at me e på rette vei.

Når dokker små ble større 
og kan vera aktivt med,
så gløm ikkje målet våres 
og kooperasjonens idé.

Hu pakte inn brønå fra Samhold,
og ga de med kjærlige ord 
te osser små røvarsungar, 
og ba oss hilsa hjem te na mor. 

Så sa me «nana» te hu Jenny,
som sto bagom disken og lo, 
og dørklokkå sa dingeling 
i Økonomen avdeling to.

Fra Gunnar Roalkvam,  
«Dikt i utvalg», 2008
HU JENNY er satt melodi til av 
Svein Tang Wa på LP’en Toffa.
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I appen Tømmekalender Stavanger 
får du en oversikt over hva som skal 
tømmes og når. I tillegg finner du 
lenker til nyttige nettsider som 
hentavfall.no, VOF og kommunens 
egne nettsider.

Få varsel når avfallet 
skal tømmes

5 gode grunner til å besøke 
din nærbutikk på Storhaug: 

1. Søndagsåpent 09-21 
2. Spesialiteter fra inn og utland. 
3. Godt utvalg av glutenfrie matvarer. 
4. Velassortert frukt & grønt. 
5. Nystekte brød og bakervarer. 

Åpningstider: 
Ma – Fr   08 – 22 
Lø             09 – 21 
Sø             09 - 21 

Vi har Norsk Tipping, 
 og oppfordrer alle av 

våre glade tippere til å registrere seg i 
Grasrotandel - Brodd Idrettslag. 

Jelsagaten 1, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 52 23 91       Telefaks: 51 53 54 95  

Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

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

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

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

besTemT deg for å 
gjøre noe med badet?

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

B L I K K
T E K N I K K  A . S
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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

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

Produksjonskjøkken planlegges

Etterlyser matprodusenter

Anders Ohm og Patricia Mendez foran Nymansveien 40 a. - Her har det tidligere vært trykkeri, forklarer Anders og 
viser fram de romslige lokalene. – Taket må nok skiftes, men kontorlokalene er i rimelig god stand.

– Vi vil bygge ca 250 kvm med 
felles produksjonskjøkken, for
klarer Anders Ohm. – Vi var så 
heldige og fikk et koronatilskudd 
fra kommunen på kroner 150 000 
som er en del av forprosjektet. Vi 
håper lokalene kan stå ferdige i 
løpet av året. 

Mange har gjennom årene 
kontaktet meg og etterlyst kjøk
kenfasiliteter. Jeg ser på området 
og aktivitetene i og ved Peders
gata som et økosystem. I et pro
duksjonskjøkken kan det lages 
lokale matprodukter som også 
restaurantene er interessert i. Det 
kan lett bli plass til 10 forskjelli
ge produsenter i lokalene som vi 

planlegger her. Noen har nok med 
en eller to dager i uka. Andre kan 
ønske å være her på full tid, sier 
Anders.

– Jeg ser etter produksjons
lokaler i øst, sier Patricia Men
dez. – Den største utfordringen 
siden 2017 har vært å finne et pro
duksjonskjøkken. Jeg vil ha min 
produksjon på Storhaug, men det 
finnes ikke ledige lokaler. Jeg 
leter primært etter permanente 
lokaler som jeg kan bruke selv 
hele tiden. Jeg håper at ting skal 
endres snart. Patricia etablerte i 
2018 selskapet Salsitas som pro
duserer lokal meksikansk mat ba
sert på lokale råvarer.  

– Aktuelle produkter som kan 
lages her i fremtiden er alt fra is 
og ost til hotte sauser eller fiske
saus, sier Anders. – Som sagt, jeg 
vil gjerne bli kontaktet av dem 
som kan være interessert i å bli 
med.

Hva vil du si om Pedersgatas 
mathistorie?
– Akkurat nå leser jeg med stor 
glede Svein Egil Omdals bok, 
Byen som formet Norge. I den 
står det mye historie om den vik
tige matproduksjonen som var 
her i øst før i tiden. Vi har stolte 
tradisjoner å ta vare på! Og bygge 
videre på, sier Anders Ohm.

Ungdomsforestilling
– Vi nærmer oss premiere på 
stykket NÅ av Demian Vitanza 
på Metropolis. Dette er en ung
domsforestilling som passer for 
alderen 12 og oppover, forteller 
Marius Espeland fra Follies Bar
ne og Ungdomsteater. 

– Vi har 11 unge skuespillere i 
alderen fra 13 til 18 år på scenen. 
NÅ handler om vennskap, utro
skap, familie, vold og kjærlighet. 
Hvem var du da? Hvem er du nå? 
Og hvem kommer du til å bli? På 
vår hjemmeside, www.follies.no, 
kan du lese mer.

Vi har premiere 11. februar, 
hvis Corona tillater det, og spil
ler hver dag til og med 16. febru
ar. Forestillingen skal også være 
med i en teaterfestival på Roga
land Teater som heter DUS.
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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 for 5.-7. klasse er hver torsdag 14.00-16.00.
Vi har åpent hus med bordtennis, ishockey, PS4, mini bibliotek, 
spill mm.
Pga. korona må vi ha en slik ordning: 
 5. trinn: Partallsuker.  6. og 7. trinn: Oddetallsuker.
Ungdomsklubben for 8.-10.klasse hver mandag og torsdag 18-21 
og 2.hver fredag 18.30-22.00.
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. 09.00 – 14.00
Følg med på facebook og instagram
Mange kjekke kurs og aktiviteter- kom innom for en prat!

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

KURS vår 2021:
Glasskunst:  Tirsdager og onsdager kl 10.30 – 13.30.  

7 ganger – kr 1750 + materiell.
Rank og Glad - Tirsdag og torsdag kl 09.15 – 10.15. Klippekort kr.1500,-
Treskjæringskurs:   Onsdager - kl 9.30 – 13.30. 

8 ganger – kr. 1500,-
Møbeltapetseringskurs:  Fredag (17-21), lørdag og søndag  

(11-18 lunsj inkl.) Kr. 3000,- (+ utstyr)

FORENINGER OG LAG 
Internasjonale kvinneliga for fred og frihet 
Møter en mandag i mnd. kl 18 - 20
Soroptimistene
Første tirsdag i måneden kl 18 – 21
Drollekoret
Øver hos oss annen hver tirsdag (partallsuker) - ønsker flere sangere.
Yoga for alle
Hver onsdag kl. 17. Ta med egen matte. Maks 10 deltakere hver 
gang. Donasjonsbasert. Påmelding til YOGA for alle.
Stavanger internasjonale folkedansklubb
Danser på torsdager fra kl 19.30 – 21.30
Nye deltakere ønskes velkommen!

Kurs og nye arrangement annonseres fortløpende på 
Facebook.

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.  

Kurs i digital kompetanse på frivilligsentralen
Stavanger kommune vil i 2021 arrangere flere faste kurs i digital kompetanse. 

Storhaug frivilligsentral skal være vertskap for ett av disse kursene. 

Kursene ledes av en erfaren instruktør, i samarbeid med frivillige. 

Hvem kan delta? 

 y Alle som ønsker å lære å bruke smarttelefon, PC, nettbrett, printer osv. 
 y Alle som synes at det er vanskelig eller skremmende med digitale verktøy.
 y Alle som vil lære mer om mail, nettsider, søkemotorer, sosiale medier osv.
 y Alle som trenger hjelp med søknader og andre henvendelser til offentlige instanser og 

myndigheter.

Kurset er gratis, og retter seg mot seniorer og andre som trenger grunnleggende kunnskap om 
bruk av digitale verktøy. 

Kurset går over 12 ganger, med oppstart så snart det er mulig i forbindelse med pågående 
koronasituasjon. 

Info om dato for oppstart vil legges ut på www.storhaug.frivilligsentral.no, og på Facebooksiden 
til Storhaug frivilligsentral.

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

Friluftstrimmen på Storhaug 
hver tirsdag kl 09.30 til 10.30
Stavanger Turistforening kan, 
ved hjelp av midler fra Stiftel
sen Dam, nå også tilby Friluft
strimmen på Storhaug. Det
te kjærkomne tilbudet har blitt 
svært populært ved Mosvangen. 
Instruktørene er fra Stavanger 
Idretts klinikk. Friluftstrimmen 
arrangeres hver tirsdag kl 09.30 
til 10.30 på plenen ved trenings
apparatene nedenfor Rosendal 
syke hjem i Rasmus Risas gate 13. 

Ønsker du å være med må du 
melde deg på via Stavanger Tu
ristforening sine nettsider, stf.no. 
Du finner kommende Frilufts-
trimmer under aktiviteter og vi
dere inn i turkalenderen. 

Trimmen er gratis for med
lemmer og ikkemedlemmer. Er 
du fast bruker av tilbudet håper 
vi du vil være med å støtte vårt 
viktige folkehelsearbeid med et 
medlemskap i Stavanger Turist
forening. Vel møtt Friluftstrimmen. Foto: John Petter Nordbø
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Det er menneskelig å
ha det vanskelig.

Men alkohol løser ingen problemer. 
Snakk heller med noen du er glad i, eller ta
en prat med fastlegen din. Alkovett er å ikke 
fylle på med mer når det er litt for mye.

Les mer på avogtil.no


