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– Vi holder åpent hele sommeren! Alle er velkomne så sant porten står åpen.  
Vi byr på kaffe, uteleker, mini-cafè og fyrer opp grillen, sier Eldbjørg Bonner Hay,  
Ina Falck-Jørgensen og Therese Utkilen fra nabolagshagen på Bergeland bydelssenter.

Storhaug har to fantastiske kolonihager med hytteidyll, koselige grusstier, nyttevekster 
og blomsterprakt. Rosendal og Ramsvik kolonihage og Strømvik kolonihage er åpne 
for alle hver dag fra klokken 10 til 18 til og med 30. september.

Åpen nabolagshage Åpne kolonihager

Hakkebakkeskog i Emmaus
Klatremus og de andre dyrene flytter inn i 
Emmaus, som blir til Hakkebakkeskogen, med 
10 forestillinger siste helg i juni og første helg 
i juli.  

Initiativtaker Henrik Melsom Edvardsen 
har etablert nabolagsteater og vil gi oss et 
lyspunkt i korona-hverdagen.  
De fleste medvirkende kommer fra Storhaug. 

Alle ekornbarna og Brumlemann går på 
Storhaug skole.  
– Velkommen, roper Ekornbarna i kor.  
Les mer side 3.
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Storhaug 
kommunedelsutvalg
skal fremme nærdemokrati, 
lokal stedsutvikling, samskape 
og involvere innbyggerne i saker 
de har til behandling.

Utvalget har i 2021 møter 
17. august, 21. september, 
26. oktober og 30. november.

Gladmatfestivalen 30. juni - 3. juli  
Bakgården og Munch i Nyparken

Årets festival planlegger tre konseptområder i sentrum. 
Et av dem er Bakgården på Nytorget. Man melder seg på 
via Bakgården på Gladmatens hjemmeside.

– I Bakgården finner du mye god 
mat og drikke. Der er også sce-
nen med program gjennom store 
deler av dagen. Du kan blant an-
net glede deg til å se landets flin-
keste kokker i aksjon, opplyser 
Maren Skjelde. For å komme inn 
i Bakgården, må du registrere deg 
i forkant.

– Vi har tre løyper som invol-
verer aktører i Pedersgata, også 
en veganerløype. Det er flere go-
de aktører som skal være med bl a 
Norvina, Maggis, Zouq, Hekkan, 
Sabi, Yips og Bellies. Martinique 
er også med som god partner, sier 
Maren.

– Vi skal som tidligere samar-
beide med Storhaug Productions 
om aktiviteter for barn. Det skal 
foregå i området nær Bakgården 
(i Nyparken).

Aktiviteter for barn
– Vi tilbyr to verksteder pr dag 
torsdag, fredag og lørdag i tids-
rommene fra kl 12-14.30 og 15- 
17.30 i Nyparken. Utenom vil 
det være mulighet for fri lek med 
 ulike elementer, forteller Stian 
Robberstad fra Storhaug Produc-
tions. – For å reservere plass så 
skjer det via Bakgården på festi-
valens hjemmeside.

I verkstedet kan du lage din 
egen Skrik-sprellemann, delta i 
tegneoppgave med fokus på farge-
lære, delta i Munch-quiz og bilde-
lottospill om Edvard Munchs rike 
kunstnerliv.

Alt i et samarbeid med Farge-
fabrikken - Kulturhuset Qulthus i 
Fredrikstad.

Øyhopping!
Vi har faktisk 37 øyer i Stavanger med nydelig natur, yp-
perlige badeplasser, grillsteder og fjelltopper. 

Du kan se ørn på Sjernarøy, al-
pakka på Åmøy og rev på Fogn. 
Noen av øyene kommer du deg til 
med sykkel eller bil. Andre må du 
ta båt til. I løpet av juni presen-
teres øyene på kommunens Insta-
gram. 

Det er laget et aktivitetspass 
for barn, der de kan lese mer om 
øyene, krysse av for hver øy som 
besøkes og løse oppgaver un-
derveis. Passet er bl.a. lagt ut på 
Sølvberget bibliotek og kultur-
hus, Norsk oljemuseum og loka-
lene til Stavanger sentrum (ne-
derst i Søragadå). I passet kan du 
lese mer om noen av øyene og få 
tips til hva du kan oppleve. Du 
kan også laste ned digital versjon 
av passet.

Trenger du hengekøye, kano, 
stormkjøkken eller annet frilufts-
utstyr? Sjekk ut Frilager.

Byøyene Lindøy, Vassøy og 
Langøy er en del av Storhaug 
kommunedel. Andre anbefalte 
øyer er Åmøy, Fjøløy, Fogn, Tal-
gje, Ombo og Sjernarøy.

Du kan ta hurtigbåt fra Fiske-
piren (ved Magasin Blaa) til både 
Lindøy, Vassøy og Langøy. Til 
Vassøy går det i tillegg bilfer-
ge (fra samme kai som Tau-ferja 
gikk før). Kort båttur og mange 
avganger!

Hva er spesielt bra med disse 
øyene?
Lindøy er veldig barnevennlig 
med mange kjekke steder å leke. 
Øya er rullestolvennlig og har 
velholdte gang- og sykkelstier. 
Fotballbane, volleyballbane, ga-
pauk.

Langøy har lune viker og fine 
turområder. Fint å telte eller slå 
opp hengekøya! Vassøy har vol-
leyballbane, fine piknik-steder, 
strand og kul hengebru til en hol-
me!

Alle byøyene har offentlig mil-
jøstasjon med toalett, grillplasser, 
bord og benker. Her er det fint å 
fiske!
Fra Stavanger kommunes 
hjemmeside

I passet for Øyhopping kan du lese mer om øyene, krysse av for hver øy som 
besøkes og løse oppgaver underveis. På kartet kan barna sette ring rundt 
øyene de har besøkt, sette inn klistermerker (som følger med) eller vurdere 
øyene med terningkast.

Storhaug åpnes! 
Gradvis åpnes det for felles ak-
tiviteter igjen. Begge skolekorp-
sene inviterer nye aspiranter inn i 
musikkmiljøet sitt. Brodd fotball 
ønsker nye spillere velkommen, 
yngre som eldre. Og tenk, det blir 
teaterforestilling i Emmaus! 

Uterommet ved Tou er helt 
nytt med ny skulptur og ny vin-
bar. Gladmatfestivalen har valgt 
Nytorget som et av de tre viktig-
ste områdene i Stavanger. 

Vi har faktisk 37 øyer i Sta-
vanger med nydelig natur, bade-
plasser, grillsteder og fjelltopper. 
Hva med øyhopping? Ta hurtig-
båt fra Fiskepiren (ved Magasin 
Blaa) til både Lindøy, Vassøy og 
Langøy. 

Byutvikling i 
bølger
Har du merket bølgen av beboer-
engasjement der du bor? Beboe-
re som forventer at politikere og 
administrasjon ser på områdene 
samlet og prioriterer mer grønt 
og alt annet som gir mer beboer-
vennlige nabolag? Byutviklingen 
går i bølger og viktige valg må 
gjøres. Hvis vi ønsker at det skal 
være familievennlig i sentrums-
nære boområder så må noen 
hive seg rundt og realisere en 
ny barne hage nær sentrum f eks 
ved Sven Oftedals plass eller i de 
 flotte trebyggene som tidlig ere 
rommet Arbeidsskolen for gutter 
eller Johannes skole.
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Hakkebakkeskog i Emmaus

Klatremus og de andre dy-
rene flytter inn i Emmaus, 
som blir til Hakkebakke-
skogen siste helg i juni og 
første helg i juli.

– Min ambisjon er å skape et lys-
punkt i korona-hverdagen, lage 
kjekke opplevelser for medvir-
kende og publikum ved inngan-
gen til sommeren, skape noe nytt 
som samler og gir opplevelse av 
fellesskap, stolthet og tilhørighet 
i bydelen, sier Henrik Melsom 
Edvardsen som er initiativtaker.

Nabolagsteater
– Jeg har gått med ideen å eta-
blere «Nabolagsteatret» i mange 
år, men det har ikke passet før 
nå. Ukependlingen fra Storhaug 
til jobb på Nationaltheatret i Oslo 
fikk en bråstopp med pandemien, 
sier Henrik. – Jeg er så takknem-
lig for ildsjelene og proffene som 
har gitt min fotballspillende yng-
stedatter så godt miljø og flotte 
opplevelser i Brodd. Selv har jeg 
bare vært med i sporadisk heia-

gjeng. Jeg er ubrukelig som as-
sistent til noen på fotballarenaen. 
Jeg tør nesten ikke si det høyt, 
forteller han, men jeg kan ikke 
reglene så godt. Så nå er det lik-
som min tur å gi noe tilbake til 
bydelen. Og teater kan jeg etter å 
ha levd med det i 30 år. Og så må 
jeg skynde meg å begynne nå før 
barna flytter ut...

Lokale skuespillere
De fleste medvirkende kommer 
fra Storhaug. – Men vi har med 
oss noen fra nabolag på Våland 
og Madla også, forklarer Henrik. 
De medvirkende er i mange aldre. 
Ekornbarna og Brumlemann går 
på Storhaug skole. Bakermester 
harepus, Jørgen Drageset Dyd-
land, avslutter sin skuespillerut-
danning denne uka og kommer 
rett hjem til Hakkebakke. Trym 
Amundsen Zahl Pettersen, som 
holder på med musikkutdanning, 
blir sentral i «orkesteret» som 
musikalsk Elg. Klatremus, Re-
ven, Bamsefar og Morten Skog-
mus har alle bakgrunn i Barne- 
og ungdomsteatret ved Rogaland 

Teater. De har også gått sammen 
på teaterlinja på Romerike Folke-
høgskole. Bestemor Skogmus og 
Bakergutten har mange nylig sett 
i Idun.

Ved Emmausdammen
Hvordan gjennomføres 
forestillingen?
– Publikum møter opp ved Em-
mausdammen vis a vis Rosendal  
sykehjem og omsorgsboliger, for-
klarer Henrik. – Det er der vi be-
gynner. Men du må komme deg 
dit med buss nr 4 til Emmaus-
veien eller Rosenli og gå derfra. 
Ikke prøv å kjøre bil. Det er in-
gen lovlige parkeringsmulig heter 
i området og vi har ikke lyst å bi-
dra til kaos for beboere i nabo-
laget, nødetater, eller at noen får 
parkeringsbot.

Hva vil du si om omgivelsene?
– Det er utrolig fint tilrettelagt 
med turstier i området, så det er 
perfekt å sykle eller gå. Og det-
te er en unik mulighet å oppdage 
hvor fin natur vi har rett i nærhe-
ten. Forestillingen foregår uten-

dørs så jeg håper publikum ikke 
er redd for en regnbyge etter alt 
finværet vi har hatt, sier Henrik. 
-Det er ikke værforbehold, vi 
spiller uansett vær. Blir det riktig 
varmt og sol, kan jo folk ha med 
mat og badetøy og kose seg på 
Emmausstranden før eller etter 
forestillingen.

Corona-trygt
– Mange er pandemi-trøtte nå, 
tror Edvardsen, men det er viktig 
å huske på smittevernreglene vi 
er blitt så vante med. Vi har i øye-
blikket lov til å være 200 samlet 
utendørs, men det blir ikke så 
mange billetter tilgjengelig til 
hver forestilling. Vi vil holde oss 
på den sikre siden. Skuespillerne 
og publikum må holde avstand, 
men publikum som kommer som 
en kohort holder sammen under-
veis. Publikum skal nemlig flytte 
seg fra sted til sted.

– Jeg gleder meg veldig til å 
spille teater sier Brumlemann, 
Gustav Mpho Ottesen. 

– Velkommen, roper Ekorn-
barna i kor.

Nabolagsteatret 
inviterer til:
Klatremus og de andre 
dyrene i Hakkebakkeskogen 
av Thorbjørn Egner 
Musikk av Christian 
Hartmann i bearbeidelse og 
arrangement av Per Christian 
Revholt

Medvirkende:
Mikkel, en farlig rev: Balder 

Scheen Jacobsen
Klatremus, trubadur: 

Helmine Mathilde 
Edvardsen

Morten, en arbeidsom mus: 
Runar Bjørnsen Jekteberg

Bestemor Skogmus: Vera 
Aas Bøe

Bakermester Harepus: 
Jørgen Drageset Dydland

Bakergutten: Ole Ravn 
Hagland

Den store elgen: Trym 
Amundsen Zahl Pettersen

Bamsefar: Heine Røise
Bjørnemor: Maria Jørgensen 

Erdal
Brumlemann: Gustav Mpho 

Ottesen

Ekornbarn:
Sandra Engelberta Grønhaug
Millie Bjørnsen Pedersen
Alva Fiona Tufto Wijnen
Olav Jakobsen Øyre
Edith Victoria Ødegård Dale
Artur Mejias Bjørkhaug

FORESTILLINGER
UTENDØRS I EMMAUS:

PREMIERE
fredag 25. juni 2021 kl 18.00
lørdag 26. juni 2021 kl 13.00
lørdag 26. juni 2021 kl 15.00
søndag 27. juni 2021 kl 13.00
søndag 27. juni 2021 kl 15.00
fredag 2. juli 2021  kl 18.00
lørdag 3. juli 2021  kl 13.00
lørdag 3. juli 2021  kl 15.00
søndag 4. juli 2021  kl 13.00
søndag 4. juli 2021  kl 15.00

Pris kr 180 pr person
Billetter tilgjengelig på  
www.linticket.no

Mer informasjon om 
forestillingen, smittevern og 
praktiske opplysninger på  
www.nabolagsteatret.no

Mikkel, den farlige reven, trubaduren Klatremus og bakergutten i skogen i Emmaus.

Alle de skjønne ekornbarna er elever på Storhaug skole. Bamsefar, Brumlemann og Bjørnemor er klar til forestilling.
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Restaurerer grue fra 1824
Tidlig på 1800-tallet var det et eventyrlig sildefiske på vestlandet. 
Alt arbeid med tilvirkning førte til stor befolkningsvekst i Stavanger. 
Behovet for hus til arbeidere var stort. Hetlandsgata 33 er et godt 

eksempel på et hus fra denne tiden. Huset er bygget i empire stil og 
inneholder mange spennende gamle detaljer, blant annet en grue fra 
1824 som går over tre etasjer.

Hilde Schjelderup og Marit Roti ønsker velkommen til Arkitekthuset. 
Foto: Sten Solberg

Gruen ble brukt til oppvarming, matlaging og som lyskilde.  
Foto: Sten Solberg

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Dette eldgamle sjarmerende 
huset er min arbeidsplass, for-
teller Hilde Schjelderup begeis-
tret. Etter over 20 år som ansatt/
medeier i et større firma fikk hun 
endelig realisert drømmen om et 
eget lite kontor. Hilde startet sitt 
firma Schjelderup Arkitektur i 
2018. Huset eies av Hilde Schjel-
derup og Steffen Evertsen og 
inneholder foruten arkitektkon-
tor, verksted og kontor for et lite 
snekkerfirma og en leilighet.

– Huset er et fellesskap for 
selvstendige arkitektfirma som 

driver i småskala. For tiden betyr 
det Marit Roti (MR-arkitekter) og 
meg. Innimellom har vi besøk av 
andre arkitekter som trenger et 
sted å jobbe for en periode.

Restaurerer den gamle gruen
– Og så har vi vært så heldige å få 
med oss George Murphy i restau-
reringsarbeidet med huset. Han 
er en av murerne som jobber med 
restaurering av Domkirken. Nå 
restaurerer han den gamle gruen 
i kjelleren av huset vårt, forteller 
Hilde.

– Gruen er sannsynligvis fra 
byggeåret 1824, forklarer George 
Murphy. – Funn av gulvbjelker 
som er murt inni gruen tyder på 

– Jeg er faglig stolt av å være murer, forklarer George. – Jeg bruker 
hendene, kroppen, hjernen og produserer noe som jeg kan se hva er. Vi 
mennesker har bygget på dette viset i årtusener. Foto: Kristine Vestrheim.

det. Til tross for sine nær 200 år 
og tidligere restaureringer så bæ-
rer den preg av godt håndverk.

George Murphy er restaure-
ringstekniker ved Arkeologisk 
museum. – Jeg er utdannet i Eng-
land og har jobbet som murer i 
restaureringsbransjen i Norden i 
over 10 år. Han sluttfører i disse 
dager et deltidsstudium i byg-
ningsvern ved Fagskolen inn-
landet – Gjøvik hvor selvvalgt 
hoved prosjektet har vært å re-
staurere gruen i Hetlandsgata. 
Det kan nevnes at riksantikvaren 
stiller krav om denne fagutdan-
ningen når de f eks gir tilskudd 
til arbeid på fredede bygg.

Mer bærekraft før sementens 
tid
– Før sementens tid – fra midt 
1800-tallet – bruktes kalk, jord 
og leire som bindemiddel i mør-
tel. Dette er bærekraftig! Å bruke 
kalk i.s.f. sement gir sunnere bygg 
og har mange fordeler, sier George.

– Mange vil ta kjelleren i bruk 
og det verste man kan gjøre er å 

kle den inne. Jeg vil anbefale en 
sunn og pustende kjeller. Uan-
sett behandling eller materialbruk 
trenges fukt inn i ethvert mur-
verk, det blir aldri helt tett. Ved 
å bruke et diffusjonsåpent, «pus-
tende» materiale som kalk eller 
leire f eks kan fukt slippes eller 
fordampes ut igjen. Av samme 
grunn vil jeg anbefale at gamle 
trehus ikke males med akryl, men 
heller linolje, forklarer George.

Vil etablere egen virksomhet
– Jeg har jobbet med Domkirken 
siden 2014, sier George. – Nå øn-
sker jeg i tillegg til det arbeidet å 
etablere egen virksomhet på Stor-
haug og ønsker oppdrag, gjerne 
på Storhaug!
Hva slags oppdrag ønsker du?
– Jeg har kompetanse innen tra-
disjonsmuring og kan tilby til-
standsvurdering, tørrmuring 
med bruddstein og muring med 
bruddstein og tegl med bruk av 
kalk- og leiremørtel. Jeg kan pus-
sing med kalkmørtel og kalkma-
ling – dette er særdeles viktig for 

sunnheten i grunnmur og kjel-
ler og gir en fantastisk flott «fi-
nish» på innvendige flater også. 
Man får et helt unikt lysspill fra 
kalkmaling. Jeg kan også pussing 
med leiremørtel. Leiren kan pole-
res med bruk av voks eller linolje 
som får frem fargespill i pussen 
og gir en glans i overflaten i til-
legg. Leirepuss kan også males 
med kalkmaling tilsatt forskjel-
lige pigmenter etter ønske.

Jeg har spisskompetanse når 
det gjelder restaurering av gam-
le hus, men tradisjonsmuring har 
sin plass i moderne bygninger og 
oppussing også.

Grunnen til at bygninger som 
domkirken fremdeles står etter 
900 år er jo materialvalgene.

Det som er viktig for meg er at 
muring med tradisjonelle materi-
aler har mange fordeler for mur og 
hus, inneklima og ikke minst for 
miljøet. Leire, sand og stein er re-
ne, naturlige produkter. Produk-
sjon eller brenning av kalk utslip-
per mye mindre CO2 enn fremstil-
ling av for eksempel sement.

Gruen er bygget med bruddstein og leiremørtel og stod opprinnelig med leirepuss og antagelig kalkmalt overflate. 
Den er nå restaurert ved bruk av materialer og teknikker som samsvarer med det opprinnelige. Foto: Kristine 
Vestrheim
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Gjelder Rogaland samt Etne i Vestland 14-20.06.2021. 
Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan være utsolgt. Kun for private husholdninger.

IS MULTIPACK 
Isbjørn, 4-10 pk, 2,00-5,00 pr. is

20
00

PR. PK

Sjekk
prisen!

MORELLER
BAMA, løsvekt

79 
00

PR. KG 

Sjekk
prisen!

AVOCADO 2-PK
BAMA, 19,90 pr. 2-pk

19 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

LAKSEFILET HVITLØK&URTER
Fiskeriet, 650 g, 136,92 pr. kg

89 
00

FØR 109,-

MARINERT FLINTSTEIK
Nordfjord, 49,00 pr. kg

49 
00

PR. KG

FØR 78,-

NEKTARIN KURV
BAMA, 1 kg, 24,90 pr. kg

24 
90

PR. KURV

Sjekk
prisen!

PEPSI MAX 6-PK
Ringnes, 9 l, 9,89 pr. l +pant

89
00

+ PANT

PARTIVARE

ALLE FREIA STORPLATER 
Freia, 190-200 g, 149,50-157,37 pr. kg

29
90

PR. STK

GRILLPØLSER
Nordfjord, 900 g, 11,11 pr. kg

10
00

FØR 30,-

Max 3 
pr. kunde!

JU
BILEUM • 1961 - 2021

60 ÅR

Max 3 
pr. kunde!
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Lokale Storhaug-bøker
fra Piren Forlag

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

kr 250
Bøkene får du kjøpt på

EN FORTIET HISTORIEEN FORTIET HISTORIE
Tjemsland-gruppa, en kommunistisk motstandsgruppe 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,-.

Midjordgutt  med utf artstrang

Stas og Fjas Gjenbruk 
åpner snart i Langgata

– Vi gleder oss veldig til å 
åpne en ny og annerledes 
bruktbutikk i Langgata 2, 
sier Maria Lea Botneha-
gen. – Ideen fi kk vi på en 
tur til Ålborg i Danmark, 
forklarer Irene Meling. – I 
Guld og Rod butikkene ble 
vi kjent med dette nye og 
spennende konseptet.

Sigrid Bækholt
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Verden har et helt vanvittig for-
bruk av klær og andre bruksgjen-
stander, sier Maria. – Det vil vi 
gjerne være med på å redusere, 
supplerer Irene. – Vi har så man-
ge kjoler, dresser, barneklær, sko 
og vesker. Vi har så mye som al-
dri blir brukt. Hos oss kan dine 
brukte ting fi nne ett nytt hjem.  

Hvordan virker konseptet?
– Vi ønsker å gi interesserte en 
god mulighet til å få noe igjen for 

de fi ne tingene de har kjøpt, stille 
det fi nt ut på egen stand og la an-
dre gå på skattejakt i hyllene, for-
klarer Irene. – Vi tar oss av salg 
og kundebehandling og utstill-
erne får pengene inn på konto! Vi 
tar 15 % kommisjon av salget for 
å selge varene, sier Irene.

– Vi ønsker å åpne i løpet av 
juni. Vi har allerede 20 interes-
serte selgere og har plass til ca 
60, sier Maria.
Er du interessert så fi nnes mer 
informasjon på
https://www.stasogfjas.no/
@stasogfjas

-Vi ønsker å gi interesserte en god mulighet til å få noe igjen for de fi ne tingene de har kjøpt, stille det fi nt ut på egen 
stand og la andre gå på skattejakt i hyllene, forklarer Maria Lea Botnehagen og Irene Meling.
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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

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

Racket og ball  
er alt du trenger!

– Det har vært veldig mye 
bruk og god stemning på 
det nyåpnete anlegget, 
sier Mathias Molden. Den 
gamle grusbanen ved  
Rosendal og Ramsvik 
koloni hager ble nylig om-
gjort til to tennisbaner.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Banene ble brukt fra tidlig mor-
gen til sent på kveld den første 
helgen. Jeg tror det er en bra ord-
ning slik det er nå der en bane 
kan bookes på forhånd, mens på 
den andre er det bare å møte opp. 
Reglene der er at man ikke skal 
spille mer enn en time hvis noen 
venter. Folk var flinke til å følge 
det nå i helgen. Det er også et fint 
oppvarmingsområde ved siden 
av banene der man kan slå noen 
baller mens man venter på bane.

 – Hva er forhistorien?
– Vi er en gjeng som liker tennis 
på Storhaug, forklarer Mathias. – 
Høsten 2016 startet vi et beboer-
initiativ for å få til åpne kommu-
nale baner på Storhaug. Det har 
vært en lang prosess med litt opp 
og nedturer, så det er veldig kjekt 
at et anlegg er på plass nå.

Tennis på ordinære klubb-
anlegg kan ofte være litt eksklude-
rende. Man må typisk være med-
lem for å spille. Men med åpne 
baner er tennis en tilgjengelig og 
fin sport som mange kan ha glede 
av på mosjonsnivå. Et par racketer 
koster ikke så mye. Og det er en 
idrett som appellerer til alle aldre 
fra barn til 80-åringer. Dessuten 
er den ganske så pandemi vennlig. 
Det er lett å overholde 1-metersre-
gelen i tennis.

Vil det også bli organisert tennis?
– Vi har startet en liten foreldre-
drevet mini-klubb, Storhaug 
Tennisklubb. Foreløpig har vi 
noen få gruppetreninger i uken. 
Men mange er interessert utover 
det vi har kapasitet til. Vi tren-
ger noen flere foreldre med litt 
tennis erfaring og lyst til å trene 
barn for å øke tilbudet. Ta gjerne 
kontakt! Ellers har jo Stavanger 
Tennisklubb på Tjensvoll mange 
kurs for både barn og voksne for 
de som vil lære litt.

Bane 1 er åpen for alle uten 
time bestilling men spillere opp-
fordres til ikke å spille i mer enn 
én time dersom det er kø.

Du kan reservere spilletid på 
bane to (maks to timer) på
https://site1.aktiv-kommune.
no/1103/bookingfrontend/

Kontaktinformasjon til 
kommunen: 
idrett@stavanger.kommune.no

Magnus Gjertsen Mannes, Frida Sandberg Molden, Emma Sandberg van der Hoek og Bendik Aadnøy Thorvik er 
storfornøyd med de nye banene.

Bane 1, som er åpen for alle, ligger lengst mot nord og nær kolonihagen. 
Bane 2, mot sør og båthavna, bestilles det timer på.

De to nye tennisbanene ligge idyllisk til i skogen mellom kolonihagen og 
båthavna.
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De gode naboene Maybritt Helland, Torhild Bertelsen og Vibeke Strand drikker kaffe i hagen hos Maybritt

Omgivelsene er vakre hus, høye trær, blomstrende hager og fuglekvitter. – Her bor 
mange barnefamilier som stortrives, sier Vibeke Strand. – Ingen av oss vil flytte, 
supplerer Maybritt Helland. – Trygghet og stabilitet kan sikres enda bedre ved at vi  
f.eks kan sikres ordningen fra leie til eie.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Fantastiske omgivelser
– Omgivelsene er jo bare fantas-
tiske med kort vei til strender, 
tursti, kolonihager og båthavn, 
skryter Maybritt. -Barn og ung-
dom har banene, Brodd, idretts-
hall og bydelshus rett i nærheten. 
Og nylig åpnet to tennisbaner. Og 
frisbeegolf på Giljehaugen. Fri-
tidsklubben og Åpen hall i regi 
av Brodd er supre tilbud.

Liv og røre og gøy!
6-7 barnefamilier med til sammen 

15-16 barn mellom 0 og 16 år bor 
i de kommunale husene på Mid-
jord. De springer ut og inn av ha-
ger og hus. Her er det liv og røre 
og gøy!

Men også alvor
Samtalen mellom de tre naboene 
veksler mellom latter og alvor. 
De kontaktet bydelsavisa fordi 
de ønsket at også deres stemmer 
skulle høres.

– Vi er ordentlige folk som har 
våre liv her. Vi har et positivt og 
fint samhold. Det er veldig kjekt å 
bo her. Jeg vet ikke om noen som 
vil flytte. Miljøet er veldig bra og 
det er rolig, forklarer Maybritt.

– Mange andre, og spesielt 
pressen, omtaler ofte både stedet 
og folkene negativt, forteller Vi-
beke. -Vi kjenner oss ikke igjen 
i omtalene.

Manglende oppfølging
– Ja, det er samlet mange reha-
biliteringsleiligheter på en plass 
og mange beboere blir ikke fulgt 
opp som de burde av primærkon-
taktene. Det er ikke bra, sier Tor-
hild.

– Men vi må ikke glemme at 
alle som bor her er like verdifulle. 
Men det er sant at noen burde få 
langt mer oppfølging, supplerer 
Vibeke.

Hurra, jeg fikk kommunal 
bolig!
– Da jeg fikk kommunal bolig i 
Midjordgata ble jeg kjempeglad, 
forteller Vibeke.

– Jeg var også overlykkelig, 
sier Maybritt. – Jeg var på befa-
ring før innflytting og så kom du 
Vibeke gående. – Bli med inn, sa 
du. Og nå er vi blitt så gode nabo-
er og venner at vi til og med har 
satt inn port i gjerdet for å gjøre 
veien kortere, ler Maybritt.

– Torhild er også blant dem jeg 
alltid slår av en prat med, forteller 
Maybritt. – Vi er mange som har 
drukket kaffe på hennes terrasse.

Egen innsats lønner seg
– Hagen var stor men fullsten-
dig overgrodd. Etter å ha gjort 
en kjemperyddeinnsats fikk jeg 
materialer til platting og grus til 
inngangspartiet, forteller Vibeke. 
-Arbeidet måtte vi gjøre selv.

– Det umalte gjerdet og car-
porten hos meg ramla ned i en 
storm, forklarer Maybritt. -Men 
iherdig innsats har gitt gode re-
sultater! Og nå er det bra!

Å komme godt overens med 
naboene
– Jeg blir så glad når forbipasse-
rende stopper opp og kommen-
terer at vi har fine hus og hager. 
Alle vil vel det, komme godt 
overens med sine naboer, spør 
Vibeke.

– Mange av oss kunne helt 
sikkert bidratt mer for fellesska-
pet, sier Maybritt. -Gjøre mer av 
sånne ting som gir tilhørighet 
for alle. Delta i den årlige rydde-
aksjonen. Arrangere lysfest om 
vinteren. Slå oss sammen og ha 
grillfest om sommeren. Alt blir 
sikkert bedre når pandemien en 
gang blir overvunnet.

Trives på Midjord og vil ikke flytte



Se vårt utvalg i frukt og grønnsaker
Frukt og grøntansvarlig Marina Mihai sørger for at det er  godt utvalg av 

friske frukt og grønnsaker i avdelingen

LERVIG Haugesundsgata 30, 4014 Stavanger 
Åpningstider: 07.00-23.00 (08.00-21.00)



Velkommen til Pedersgata og Nytorget
– Vi vil bevare vårt fredelige nabolag, og er svært bekymret
– Vi bor i et fredelig, barne- og familievennlig nabolag. 
Den avstengte Skolegata, Storhaug åpen barnehage 
og tidligere Arbeidsskolen for gutter gir viktige åpne 
rom rundt bakgårdene våre og mange har bodd her 
lenge. Nå er svært mange hus kjøpt opp av Pedersgata 
Utvikling AS og vi er svært bekymret, forklarer Sigmund 
Trageton. 

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– For 1 år siden hadde vi ingen 
serveringssteder i kvartalet. Nå 
har vi restaurant K2 i Pedersgata 
69 og så ligger det inne søknader 
for Pedersgata 59 og Bratteberg-
gata 16. Hvis det i tillegg kom-
mer bevertning i Pedersgata 67 
og Pedersgata 65 har vi plutselig 
5 utesteder i nabolaget og da er 
jeg redd vi blir den nye fargegata.

Mangler helhetlig plan

– Vi ønsker ikke boområdet øde-
lagt av puber og uteservering. Et 
stort problem er jo at kommunen 
behandler disse byggesøknadene 
som enkeltsaker og ikke ser hel-
heten. Vi har startet et beboer-
initiativ og diskuterer muligheten 
for å danne egen beboerforening. 
Nå ber vi politikere og adminis-
trasjon om hjelp til å beholde vårt 
fredelige nabolag, sier Sigmund 
Trageton fra Bratteberggata 15.

Bekymringsmelding
Naboene fra boligområdet mel-
lom Pedersgata, Bratteberggata, 
Normanns gate, Nedre Dalgate, 
Bøkkersmauet og Mellom gata 
har sendt bekymringsmelding til 
Storhaug kommunedelsutvalg, 
utvalg for by- og samfunnsutvik-
ling og byantikvaren i Stavanger 
kommune. Vel 40 beboere i om-
rådet og Storhaug Åpen barneha-
ge ved St Johannes menighetsråd 
har skrevet under på bekymrin-
gene. – Det betyr at rundt 80 pro-
sent av de som bor i kvartalet har 
skrevet under, konstaterer Sig-
mund Trageton. 

Orienterer politikerne
1. juni orienterte han om saken 
for Storhaug kommunedelsut-
valg. 17. juni skal både han og 
Pedersgaten velforening orien-
tere politikerne i utvalg for by- 
og samfunnsutvikling. – Beboer-
medvirkning er nøkkelordet, me-
ner Sigmund.

I bekymringsmeldingen kan 
vi lese at Pedersgata Utvikling 
AS har kjøpt opp mange hus i 
området og spesielt planene for 
Pedersgata 67 og Pedersgata 59 
uroer oss. Vedlagt ligger tegnin-
ger for Pedersgata 67 der det sø-
kes om dispensasjon fra de fleste 
paragrafer i reguleringsplanen. 
Her foreslåes et 4 etasjer bygg 
med drivhus på toppen som vil 
kreve lys døgnet rundt. En utnyt-
telsesgrad på over 350 % med 
serveringslokale både i kjeller 
og på gateplan. I tillegg til 4 lei-
ligheter med balkonger inn mot 
Storhaug åpen barnehage og ute-
servering vegg i vegg. Bygget vil 
også ta alt sollys fra denne delen 
av Pedersgata.

Slik begynte det 

– Historien startet med at jeg 
hadde fått en melding på Altinn 
som var sendt skjærtorsdag. Pga 
påsken så jeg den først andre på-
skedag, forteller Gitte Brage fra 
Pedersgata 60. – Det var et na-
bovarsel fra Pedersgata Utvik-
ling AS med uttalefrist 7 dager 
etter påskeferien. Problemet med 
det planlagte byggeprosjektet 
for Pedersgata 67 er at det vil få 
en enorm negativ effekt på hele 
kvartalet – både for oss som bor 
her og for hele miljøet. Jeg kon-
taktet naboer og mange sendte 
innsigelser til tross for det kor-

te varselet. Flere har bodd her 
i mange år. Vi elsker gaten og 
kvartalet. Vi vil ikke ha uteserve-
ring så å si rett inn i hagen med 
den uroen, innsikt i privatlivene 
og bråket på nattetid det vil med-
føre. Det planlagte bygget er 4-5 
etasjer høyt med balkonger og 
takterrasse som vil gi direkte 
innsyn i stuer, soverom, hager og 
terrasser til eksisterende hus.

Nabotreff
Torsdag 7. mai møttes 16-17 na-
boer på uteområdet til Storhaug 
Åpen barnehage for å finne ut 
hva mer de kan gjøre for å stop-
pe uønsket utvikling i nabolaget. 
Bydelsavisa ble invitert til sam-
lingen og har etterpå hatt kontakt 
med naboer som gjerne vil for-
telle hva de mener om forandrin-
gene.

Jeg er sjokkert 
– Jeg er overrasket over Peders-
gata Utvikling! Jeg har ikke fått 
nabovarsel for utbyggingspla-
nene i Pedersgata 67 selv om jeg 
er gjenboer til det planlagte ny-
bygget, sier Lisbeth Clarholm 

fra Nedre Dalgate 66. Peders gata 
Utvikling har også planer for 
 Pedersgata 59 med vinbar samt 
uteservering i hele hagen. 

–  Jeg er sjokkert over Peders-
gata Utvikling som er villig til å 
ødelegge et godt og stabilt bomil-
jø med enda flere utesteder og ut-
leieleiligheter. 

Det er nok nå!

Ny utelivsstripe? 

– Jeg har ikke bosatt meg i Ne-
dre Dalgate fordi jeg ikke hadde 
råd til å bo andre steder i byen. 
Jeg bosatte meg her fordi jeg li-
ker området, forklarer Ketil Fred 
Hansen fra Nedre Dalgate 63. – 
Pedersgata fra Normanns gate 
(Jacobsen blomster) og østover er 

et veletablert boligområde, mens 
det vestover til Nytorget er et sen-
trumsområde, preget av butikker 
og utesteder. Når nå Pedersgata 
Utvikling vil lage et veletablert 
boligområde om til den nye ute-
livsstripa i Stavanger må vi si fra. 
Det virker som om Pedersgata 
Utvikling A/S blir behandlet helt 
annerledes enn beboerne i om-
rådet. Selv brukte jeg nesten to 
år på å få tillatelse til å sette inn 
to vinduer i taket på huset mitt, 
mens Pedersgata Utvikling AS 
får innvilget dispensasjon på dis-
pensasjon fra demokratisk ved-
tatte planer og offentlige regule-
ringer, både når det gjelder høy-
der, utnyttelsesgrad og bruks-
endringer. Det er på tide at Byg-
gesak og politikerne ser at nok er 
nok, sier Ketil Fred Hansen. Han 
startet debatten om utviklingen 
i Pedersgata i Stavanger Aften-
blad med innlegget «Kongen av 
Peders gata vil bli keiser»

Jeg er rasende 

– Min datter er femte genera-
sjon i familien som har bodd og 
vokst opp i dette i området, sier 
Gjertrud Ingebrigtsen fra Bøk-
kersmauet 8. – Jeg er rasende og 
ønsker slett ikke mange nye ser-

Illustrasjon av Pedersgata 67 laget av nabo Sigmund Trageton. Pedersgata Utvikling AS har foreslått å rive 
bolighuset på 1 ½ etasje og erstatte det med et nybygg med næring i 1. etasje og kjeller, bolig i 2. og 3. etasje pluss 
drivhus på taket.

Nabotreff i Storhaug åpen barnehage

Sigmund Trageton

Gitte Brage
Lisbeth Clarholm

Ketil Fred Hansen

Gjertrud Ingebrigtsen



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 lampebuti kk - godt ti lbud
Tlf. 51 89 31 10 - Vaktt lf. 930 14 641- epost: r-rune@frisurf.no

Pedersgt. 2

Velkommen ti l 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 !

– Vi vil bevare vårt fredelige nabolag, og er svært bekymret
veringssteder i boligområdet. Jeg 
ønsker primært boliger i Peders-
gata med nærliggende gater fra 
Normannsgata og innover mot 
øst. Grensen for serveringsste-
der og butikker bør være fra Nor-
mannsgata og ut til Nytorget. Vi 
er mange som rehabiliterer gamle 
hus. Det er fl ott at bygg blir fi kset 
men feil at en mann skal eie og 
bestemme så mye.

Monopolspil 

– Dette går over alle støvleskaft! 
Vanlige bolighus kjøpes opp 
og gjøres om til hybler og utlei-
ehus for enslige unge, forteller 
Jan Owe Zetterstrøm fra Nedre 
Dalgate. – Barnefamilier fl ytter. 
Dette er en svært uheldig utvik-
ling. Jeg er bekymret for at fl ere 
bolighus blir omgjort til pub/vin-
stue og skjenkesteder. Det kan 
være vanskelig å være nabo til 
servering og utesteder. Jeg bod-
de i ABC-kvartalet da Martini-
que åpnet midt på åttitallet. De 
hadde den gang åpne vinduer og 
støyende musikk til langt på natt 
– hverdager som helger. Vi kunne 
ikke bo der med barn og fl yttet til 
fredelige Nedre Dalgate. Her har 
vi stortrivdes. Det har i vår botid 
vært både rolig og familievennlig 
med sosiale gatetun. Men nå er 
jeg alvorlig bekymret for forand-
ringene! Oppkjøpene får meg til 
å tenke på Monopol-spillet. Den 
som får alle hus vinner!

Ønsker ikke bråk kveld og natt
– Dette er i dag et godt område 
å bo i, sier Ina Gundersen fra 
Mellomgata 11. -Her er en god 
blanding av innbyggere. Vi øn-
sker ikke en utvikling som fører 
med seg mange fulle folk og bråk 
i gatene på kvelder og nattestid. 
Derfor er jeg skeptisk til puber 
og uteservering. Mange små bo-
enheter medfører også mye gjen-
nomtrekk av beboere. Det er ikke 
bra for bomiljøet.

Jeg er skremt 
– Jeg har bodd her i tyve år og 
har sett hvordan beboere har for-
bedret denne siden av gaten, sier 
Carlos Ramirez fra Pedersgata 
63. – Men nå er jeg skremt! Pe-
dersgata Utvikling AS har nå 
også kjøpt Pedersgata 65. Å rive 
Pedersgata 67 vil påvirke hele by-
rommet.

– Vi har bodd her i 20 år og jeg 
stokk da vi fi kk se tegningene for 
Pedersgata 67! All sol forsvinner 
jo, sier Bjørn Inge Kristiansen fra 
Pedersgata. – Jeg berømmer na-
boer som tar dette initiativet!

– Foreløpig har prosjektene mine 
i Pedersgata stort sett vært mel-
lom Nytorget og Sabi sushi, som 
er nr. 38, sier Anders Ohm fra 
Pedersgata Utvikling AS. – Der 
har det, som en av beboerne nev-
ner, allerede vært et stort innslag 
av butikker og serveringssteder. 
Derfor har nok prosjektene mine 
så langt vært lite kontroversielle. 
Når jeg nå beveger meg lenger inn 
i gaten så er det mer etablerte bo-
miljøer, og det ser jeg at jeg ikke 
har tatt nok hensyn til. Her er det 
nok behov for mer medvirkning 
fra nabolaget enn jeg har lagt opp 
til tidligere. Jeg har derfor for det 
første valgt å ikke sende inn søk-
naden om nybygget i nr. 67, og for 
det andre så får jeg to studenter 
fra UiS til høsten som skal jobbe 
med involvering av nabolaget ift. 
dette prosjektet og utviklingen av 
gaten generelt. Jeg tror mange be-
boere har gode forslag til hvordan 
vi sammen kan få gaten til å bli 
enda bedre, både for beboere og 
alle andre som bruker gaten.

Ellers så er jeg enig i at omgjø-
ring av boliger til hybelhus ikke 

er bra, og det er ikke noe jeg dri-
ver med. Jeg har kjøpt og avviklet 
fl ere slike hybelhus, etablert gode 
større leiligheter og solgt til per-
soner som ønsker å etablere seg i 
området. Det tror jeg skaper mer 
tilhørighet enn disse utleiehu-
sene. Det er synd hvis noen tror 
at jeg gjør det motsatte. Dersom 
noen er bekymret for at jeg driver 
med sånt så er det bare å ta kon-
takt så kan vi få oppklart det. Og 
for ordens skyld så har jeg bare 
lyst til å påpeke at nybygget jeg 
foreslo (men nå har satt på pause) 
i nr. 67 er 3 etasjer pluss glasstak, 
ikke 4-5 slik fl ere har hevdet.

På spørsmål om hvem som 
ønsker fl ere små leiligheter, fl e-
re studenter og fl ere puber i Pe-
dersgata så svarer han at nei, det 
er ikke beboerne i området som 
har sagt at de ønsker dette. – Men 
Pedersgata er en sentrumsgate 
som tilhører hele byen, og derfor 
er det mange ulike meninger om 
hvilke tilbud som skal være i ga-
ten, sier Anders Ohm.

Illustrasjon av Pedersgata 67 fra Pedersgata Utvikling AS

Pedersgata ti lhører hele 
byen, sier Ohm

Jan Owe Zetterstrøm

Carlos Remirez
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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. 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:
Erlend Jordal (41) Tove Kvamme Kvalevåg (46)

Parti: Høyre 
Yrke/arbeid: Politiker
Sivilstand: Samboer
Bosted: Storhaug

Hvor lenge har du vært politiker?
Jeg ble folkevalgt i Sola ved kommuneval-
get i 2003. Jeg flyttet til Stavanger i 2005 og 
til Sandeidgata på Storhaug i 2007. Samme 
året ble jeg vararepresentant i Storhaug 
bydelsutvalg. Jeg har bred politisk erfa-
ring fra kommunalstyrene for byutvikling, 
oppvekst og levekår samt fylkestinget. Fra 
2015 til 2019 var jeg nestleder i Storhaug 

bydelsutvalg. Jeg har også jobbet i Oljå og 
på universitetet, og synes derfor at industri 
og energipolitikk er spennende samt god 
politikk for å utvikle UiS videre.

Hva skjedde/hvordan valgte du parti?
Jeg bodde i Sola og som ungdom ville jeg 
selv bestemme hvilken videregående sko-
le jeg ville gå på. Den saken var så viktig 
for meg at jeg meldte meg inn i Sola Unge 
Høyre i 1995.

Når trives du best som politiker?
Jeg elsker lokalpolitikk og får energi av å 
bygge og få ting til. Det er spesielt viktig 
at vi sier fra når nye byggesaker er i opp-
startsfasen.

Hva er dine ønsker for Storhaugs framtid?
Vi må ta vare på de grønne kvalitetene og 
sjarmen. Men også fornye og utvikle om-
rådene med nedlagt industri og lagerhaller. 
Få til en god og balansert byutvikling! Med 
det mener jeg å få den sjarmerende tradi-
sjonelle bybyen til å funke sammen med 
den urbane sjøfronten som ligger som en 
halvmåne langs sjøen. Vi må ikke glemme 
at enhver byutvikling fødes i strid.

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?
Lervigparken, fordi den er et fantastisk 
møtested mellom den urbane byen og det 
grønne ved sjøen.

Parti: Ap 
Yrke/arbeid: Familiekoordinator i 
Stavanger kommune
Sivilstand: Gift, til sammen 5 barn
Bosted: Storhaug

Hvor lenge har du vært politiker?
Jeg har lenge vært engasjert i samfunns-
spørsmål og har vært støttemedlem i Ap i 
mange år. Jeg ble spurt om å stå på listen 
ved kommunevalget i 2019, og etter valget 
fikk jeg plass i Storhaug kommunedels-
utvalg.

Hva skjedde/hvordan valgte du parti?
Jeg ble mer aktiv i politikken etter en periode 
der nyhetsbildet var preget av fremmedfrykt 
og mistillit. Jeg ble engasjert i debatten.

Når trives du best som politiker?
Når jeg kan påvirke endringer til det beste 
for dem som har størst utfordringer. Min 
jobb er å hjelpe familier med vedvarende 
lavinntekt og ofte andre alvorlige utfor-
dringer Jeg bragte videre til mine partifel-
ler utfordringer omkring unge som sliter 
med sin psykiske helse, og flertallspartie-
ne har nå vedtatt å sette av 24 millioner til 
å styrke psykisk helse. Sånn liker jeg! Jeg 
tror på fellesskap og like muligheter.

Hva er dine ønsker for Storhaugs framtid?
At vi får bedre kjennskap til hverandre. Det 
gir trygghet å kjenne naboene. Flere felles 
møtesteder på tvers av generasjoner, kultu-
rell bakgrunn og religion. Ta flere områder 
i bruk som felles møtesteder. At vi får ut-
jevnet forskjeller. Jeg er glad flertallsparti-
ene har fått fart på arbeidet med ny skole på 
Storhaug, for vi trenger ny skole. 
 
Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?
Jeg er oppvokst på Vassøy, så Vassøy er i 
hvert fall et yndlingssted. Havet og natu-
ren er viktig for meg, så Kyviksmarka og 
Godalen er to andre av mine favorittsteder.
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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

Vurder befolkningsveksten!

Storhaug kommunedelsutvalg hadde nettmøte 1. juni og vedtok enstemmig, etter 
initiativ fra Leif Kjetil Knudsen (Ap), en lang uttalelse til høringen om skolestruktur. De 
uttaler bl.a. at ny skole i Lervig må avlaste Nylund slik at den midlertidige ordningen 
ved Midjord kan avvikles.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Laveste skår på St Svithun 
skole
Det pekes på en markant forskjell 
mellom Storhaug og andre byde-
ler mtp. trivsel i ungdomsskolen. 
Vi viser her til den åttende leve-
kårsundersøkelsen og folkehelse-
meldingen der Storhaug skiller 
seg markant negativt ut med den 
laveste skåren i andelen elever 
på 10. trinn som trives på skolen: 
ca 72 % mot 86 % som snitt i Sta-
vanger.

For lite kapasitet og trange 
skoler som følge av befolknings-
vekst, transformasjon og markant 
lav trivsel i 10. trinn i levekårsun-
dersøkelsen kombinert med svært 
høy utnyttelsesgrad i ungdoms-

skolen på sikt, bekymrer i sum 
Storhaug kommunedelsutvalg, og 
vi vil derfor be om at kommunedi-
rektøren ser nærmere på hvorvidt 
det vil være behov for ytterligere 
kapasitet og/eller fornying i ung-
domsskolen på Storhaug, og ev. 
hvordan en vil løse behovet om en 
får en større befolkningsvekst enn 
estimert i saken. 

Både nærmere redegjørelse 
om befolkningsvekst som konse-
kvens av fortsatt utbygging og 
tilrettelegging for barnefamilier, 
fysiske rammer i dagens skoler 
og trivsel bør i større grad tas 
med i vurderingen – ev. om det i 
ytterste fall vil være behov for en 
ungdomsskole nr. 2 i bydelen.

Hva gjøres og hva er gjort?
Leif Kjetil Knudsen (Ap) fulg-
te opp saken på ungdomsskolen 

og sendte følgende spørsmål til 
kommunens administrasjon: Er 
det gjort nærmere vurdering av 
behov for tiltak, og hvilke tiltak 
er ev. iverksatt som følge av funn 
i den aktuelle levekårsundersø-
kelsen på skoletrivsel i ungdoms-
skolen på Storhaug fra 2019?

Skolestruktur fra 2021-2035
Kommunen lager plan for å sik-
re skolekapasitet og godt skole-
tilbud for alle elever i Stavanger. 
Alle som ønsker det, kan sende 
innspill til planen allerede nå. 
Kommunen svarer på innspillene 
gjennom den politiske behandlin-
gen. Høringsfristen i denne om-
gang er 15. juli. Endelig forslag til 
plan for skolestruktur skal slutt-
behandles i kommunestyret 27. 
september 2021.

St Svithun skole fylte 100 år i 2018. Panoramabildet er fra ca 1920 til 1930. Espedals panoramabilder/Stavanger 
byarkiv.

De planlegger Nytorget

Hvem i kommunen planlegger hva? Fra 
venstre ses Hilde Uberg og Anne Me-
rethe Skogland som jobber med planen 
for nye Nytorget – altså selve torget og 
Pedersgata. Denne planen ventes ved-
tatt i høst. Videre Lill-Ann Nørgaard og 
Rune Kommedal. De arbeider med for-
slag til hvordan området som kalles BS1, 
der blant annet Jugendbygget med Ro-
galand Kunstsenter står, kan gi plass til 
Ungdom og fritid/Metropolis. Neste på 

bildet er Roar Børresen. Han jobber med 
bedre tilrettelegging for syklister på tor-
get. Neste på bildet er Olav Mariero fra 
Stavanger utvikling KF, som skal lage ny 
reguleringsplan for det gamle politikam-
meret og trehusene i Kongsteinsgata. Helt 
til høyre står Sondre Størkersen som også 
jobber med planen for nye Nytorget. Fra 
facebooksiden Byutvikling i Stavanger 
sentrum. Foto: Stavanger kommune.

Hilde Uberg, Anne Merethe Skogland, Lill-Ann Nørgaard, Rune Kommedal, Roar Børresen, 
Olav Mariero og Sondre Størkersen.

Utetrening
Erlend Jordal (H) foreslo bedre utetreningsmuligheter ved Vår 
 Frues plass/Kyviksmarka, Storhaugmarka og langs sjøkanten mel-
lom Hillevåg og Paradis. Forslagene er bl.a. tilgang til drikkevann, 
treningsapparater/utstyr, bedre overflater, mindre grus samt en 
form for tak for å kunne trene når det regner eller blåser. Nok og 
riktig utstyr er nødvendig for å få trent hele kroppen.

Ajax-lekeplassen
Katrine Lilleland (MDG) foreslo at nytt fallunderlag på Ajax-le-
keplassen (ved Aftenbladet) bør byttes til å bli mer miljøvennlig, 
gjerne en kombinasjon av kork og treflis. Mer fleksibel løsning av 
sitteplasser i foreldresonen bør også vurderes. Forslaget ble enstem-
mig vedtatt da kommunedelsutvalget uttalte seg om rehabilitering 
av lekeplassen som vil koste opp til en million.

Historisk merking
Leif Kjetil Knudsen (Ap) foreslo en kommunal informasjonsdata-
base på nett i kombinasjon med QR-kodemerking ulike steder på 
Storhaug for å synligjøre historie og attraksjoner. Pedersgata vel-
forening har foreslått små skilt med QR-koder på husene i Peders-
gata. Knudsen mener QR-koder i hele bydelen bør realiseres i sam-
arbeid med kommunens dataavdeling, smartby, MUST med flere.

Ryfylkegata 13 
Erlend Jordal (H) og Helge Dagfinn Andersen (SV) hadde mange 
merknader til detaljregulering for Ryfylkegata 13. Blant annet iva-
reta den ikoniske buen med grønt som ønsker velkommen inn til det 
som i dag er Fermenten sin forgård. La det samme gårdsrommet ha 
en offentlig funksjon. At all ny parkering løses under bakken. Sikre 
universell utforming og aktive førsteetasjer.

Nytorget 
Katrine Lilleland (MDG) og Bjarte Espeland Horpestad (V) hadde 
mange forslag til Mulighetsstudie for BS1 (Jugendhus/kunstsenter). 
Flertallsvedtaket, foreslått av Katrine, ble at Rogaland Kunstsenter 
og Studio 17 tilbys å flytte tilbake til Nytorget når C11 er pusset opp 
og tilbys nye passende lokaler . Slik kan Nytorget videreutvikles
som kulturtorg.

Alle sakspapirer og alle vedtak i disse og flere saker som var oppe på 
møtet 1. juni finnes på kommunens hjemmeside.



Side 14 STORHAUG BYDELSAVIS Nr. 3 – Juni/Juli 2021

Oppgraderer Strømsbrua 
Denne og neste sommer
Strømsbrua er 63 år og blir nå 
oppgradert for nesten 25 millio-
ner kroner. Rogaland fylkeskom-
mune er i gang med rehabilite-
ringsarbeidet av brua fra 1958. 
Entreprenøren Consolvo as er i 
gang med det forberedende ar-
beidet.

– Hvorfor brua må fikses? Ei 
bru med stålunderbygning fra 
1958 som senest ble vedlikeholdt 
tidlig på 1990-tallet, har behov 
for vedlikehold etter så mange år. 
I tillegg er det gjort funn på in-
speksjoner de siste to årene som 
gjør at vi satte Strømsbrua øverst 
på prioriteringslista, forklarer 
byggeleder og bruforvalter Bengt 
Olav Skogland i Rogaland fylkes-
kommune.

Vedlikeholdet framover omfat-
ter både rensing og overflatebe-
handling av stål, mekanisk repara-
sjon av betong, oppjekking av bru 
og vedlikehold av lager og fuktiso-
lering. I tillegg blir fortauet på brua 
fjernet og bygd opp på nytt.

Trafikantene kommer til å 

merke arbeidet på brua. Paradis-
veien blir lagt om, Consul Sig-
val Bergensens vei blir stengt for 
biler, men åpen for fotgjengere. 
Veien blir stengt for biler fra tirs-
dag 25. mai til rundt midten av 
juli. Omkjøring er skiltet.

Strømsbrua blir også stengt i 
sommer
— Strømsbrua kan bli stengt for 
all trafikk inntil ei uke i årets fel-
lesferie og inntil tre uker i fel-
lesferien neste sommer. Vi må 
stenge fordi brua blir jekket opp 
i enden mot Østre Ring og vi kan 
ikke ha trafikk på brua når det-
te skjer. I 2022 skal brua jekkes 
på samme måte i enden mot La-
gårdsveien, i tillegg til at det blir 
fuktisolering og asfaltering av 
kjørebanene, opplyser Skogland.

Oppgraderingsarbeidet fore-
går til oktober i år. Resten av ar-
beidet blir gjort fra mai til okto-
ber 2022.

Fra Rogaland fylkes-
kommunes hjemmeside

Prixen åpner igjen 24. juni

En av de eldste butikkene på 
Storhaug åpner snart opp igjen i 
ny moderne drakt. Avdeling 13 i 
Asbjørn Klosters gate 39 er det 
siste gjenlevende Økonom-utsal-
get i østre bydel eller på Storhaug. 
Avdelingen ble bygget i 1929 og 
er den dag i dag en svært popu-
lær butikk.

Alle de andre butikkene i det 
gamle kjerneområdet ble lagt ned 

i perioden 1970 - 1990. Hele 11 
tradisjonsrike butikkutsalg ble 
avviklet etter svært mange års 
virksomhet, med unntak av Coop 
Prix Storhaug. Butikken ble sist 
modernisert i 1971. Selv om den 
er liten og har få parkeringsplas-
ser, holder den stand mot nye ut-
fordrere med større lokaler.

Butikken har hele tiden vært 
kjent for god service og hyggelig 

personale. Dette merkes på atmo-
sfæren når du kommer inn i bu-
tikken. 

Butikken vil få lengre åp-
ningstider 7-21 (8-21). Alt inn-
vendig blir byttet ut. De ansatte 
gleder seg til nyåpning den 24. 
juni og ønsker alle gamle og nye 
kunder velkommen.

Fra venstre Alisa Dåtland, Kanya Høiland, Anwar Sadat, Zahide Tas og Samer Omar.

Endelig oppgraderes Strømsbrua! Det betyr også at den kan bli stengt for all trafikk inntil ei uke i årets fellesferie 
og inntil tre uker i fellesferien neste sommer.

Tou er åpent igjen!
10. juni kunne Tou endelig åpne 
dørene igjen! T-Time Vinbar ble 
åpnet samme kveld. Da bryggeri-
et var aktivt ble vinbarens lokaler 
brukt til pant og tomgods og har 
de senere årene vært både kontor, 
innspillingslokaler og lager. Og 

er nå altså åpent for vingjester. 
Øst er åpen alle dager fram til 

midnatt.
Tous program for sommeren 

og høsten legges ut fortløpende. 
Det er mye å glede seg til!

David Calder og Linnéa Blakeus Calder foran skulpturen Sareptas Krukke.

Ny frisør
Gull Saks Frisør har nylig star-
tet opp på Verket. Og adressen er 
Verksgata 70.

Skulpturen kom på plass i det nye 
flotte uterommet på Tou i begyn-
nelsen av juni. Kunstverket er en 
del av den offentlige utsmyknin-
gen i forbindelse med rehabilite-
ringen og utvidelsen av Tous byg-
ninger. 

Sareptas krukke brukes som 

begrep i dagligtalen for noe ut-
ømmelig. Linnéa Blakeus Calder 
og David Calder ble inspirert til å 
synliggjøre fantasien og kraften i 
det skapende miljøet på Tou hvor 
så mange forskjellige kunstfelt og 
aktiviteter er samlet på et sted. 

Sareptas  
Krukke
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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?

Lørdagssnopet fi nner du hos

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

Linda M. Soares, Gestaltterapeut MNGF
Høleberggata 13

For timebestilling: post@tankerogterapi.no
Tlf: 920 41 597 – www.tankerogterapi.no

Velkommen til samtale!

Vil du lage en fi n hage 
nær veien ti l Paradis?

– Alle våre frivillige har i pan-
demitiden brukt all tid på å lage 
mat, forklarer Geir Høiland som 
er daglig gleder for Varmestuens 
Venner i Paradissvingen 1.

– Vi har laga 13 000 middager 
det siste året! Hagen har forfalt! 
Det gjør meg vondt å se. Finnes 
det der ute et medmenneske som 
vil hjelpe oss med hagearbeidet? 
Vi har en fi n eplehekk, men skul-
le gjerne også fått på plass spise-
lige urter i pallekassene. Vi vet at 
andre vil gi oss blomster og stau-
der. 

Men så trenger vi altså en eller 
fl ere som vil være frivillig hage-
arbeider. Vi lover å ta godt imot 
den eller de som vil hjelpe oss 
med dette! Vi er veldig inklude-
rende og byr lett på en middag!

Les mer på nettsiden til varme-
stuen.no, ring telefon 51 56 76 
97 eller 91 81 51 67, stikk innom 
 eller send epost til
geir@varmestuen.no.

Båtf olkenes parkering

– Det så mye fremmedparkering 
i vårt nærområde at det knapt går 
an å gå eller sykle her, skriver 
Trygve Fjeldså til Storhaug by-
delsavis. Han mener Paradissiden 
(østsiden) av Hillevågsvannet er 

forbeholdt båtfolkenes parkering 
og savner trær, lekeplasser, park 
og tumleplasser. 

Parkering for båtfolket burde 
være på vestsiden av Hillevågs-
vannet, mener Fjeldså.

Skisse som viser utsiktskai, gangpromenade, parkering og sykkelvei.

– Vi trenger en eller fl ere som vil være frivillig hagearbeider. Vi lover å ta godt imot den eller de som vil hjelpe oss 
med dette, sier Geir Høiland

Har du grønne fi ngre og vil bruke litt tid på å ta deg av en fi n hage?
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5 gode grunner til å besøke 
din nærbutikk på Storhaug: 

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

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

Vi har Norsk Tipping, 
 og oppfordrer alle av 

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

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

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

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

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

Flere 
søppel-
dunker  
og oftere 
tømming
Beboere ved Tou og Siriskjær er 
lei av å fjerne bosset etter andre. 
Selv om mange rydder etter seg 
så dras det gjensatte bosset se-
nere utover områdene av ivrige 
fugler. Flere søppeldunker med 
oftere tømming etterlyses. -Jeg 
har jobbet med dette og fått gjen-
nomslag i kommunen for priori-
tering av flere nye smarte avfalls-
dunker. I utvalg for miljø og ut-
bygging ble det i januar vedtatt at 
smarte avfallsdunker prioriteres i 
Godalen, ved Badedammen, Tou/
Sjøpark og på lekeplassen ved 
Støperigata/Hesbygata men dess-
verre har disse ikke blitt installert 
ennå, sier Federico Juarez Perales 
(H) til bydelsavisa.

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
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Side 3Nr. 4 – oktober 2020 HILLEVÅG & TJENSVOLL AVIS

E-Tech Elektro Installasjon AS | Auglendsmyrå 4 | 4016 Stavanger
Telefon 51 54 61 00 | post@etech.as 

Best og billigst på El-bil lading!

Ferdig 
montert

fra

9.990

Ferdig 
montert

fra

13.490

TRENGER DU 
LADESTASJON

QUBev Ladeboks 
En solid, enkel og rimelig ladeboks for eneboliger, hytter 

og andre enkeltinstallasjoner. Kan også benyttes på 

eksisterende kurs til frittliggende garasje.

• Justerbar i trinnene, 6-13-16A

• Kun enfase

• Kan leveres med fastmontert type 2 ladekabel 

(koster 1.000,- ekstra)

• 1,4 - 22 kW (1- og 3-fase lading)

• Støtter 3-fase lading på IT-nett (230V)

- NB: elbilen må støtte dette.

• Lastbalansering med huset sammen med easee equalizer   

    eller tibber puls (krever ikke abonnement)

• Integrert RFID leser

• Innebygd energimåler

• Permanent låsing av Type 2 kabelen

• Kan styres med smarttelefon

*11 - 22 kW krever 3-fase 400V i el-skapet

Easee Home 

LADEPAKKER
Dette er våre bestselgere, begge ladere kan lade alle typer elbiler og 
plug-in hybridbiler.
QUBev kan gi inntil 3,6 kW og kan settes opp i en frittliggende garasje 
dersom det ligger en egen 16A kurs ut til garasjen. Laderen blir da stilt inn på 
13A (ca. 3kW)
Easee home er en smartere ladestasjon som kan kobles opp mot tibber puls eller 
easee equalizer. Da vil den regulere seg etter hovedsikringen og man slipper da 
bekymringen for at hovedsikringen skal ryke. Easee er en meget kompakt og 
stilsikker “online” ladestasjon med innebygget abonnementsfritt e-SIM kort. 
Den er på kort tid blitt en av de mest populære  ladestasjonene i Norge. Easee 
Leveres i en versjon, som dekker alle behov opp til 22 kW lading. Deksel fås i 
5 ulike farger og kan selvfølgelig byttes om det er ønskelig.

inkl. mva

inkl. mva

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

taler i form av økte renovasjonsgebyrer.

Overvåkningskamera har effekt
For å få slutt på forsøpling har kommunen 
siden 2018 benyttet overvåkningskamera 
ved ulike returpunkt. Kameraene er mobi-
le og blir fl yttet rundt etter behov. På Stor-
haug er det plassert ut fi re kamera, blant 
annet på Varden. Kameraene er overvåket 
av et vaktselskap. Når de ser at noen er i 
ferd med å sette fra seg avfall, henvender 
de seg til vedkommende og informerer om 
at det ikke lov og opplyser om hvilke alter-
nativ som fi nnes.

Dette har hatt en god eff ekt. På Varden 
har det første halvår 2021 vært 400 til-
snakk til personer som har forsøkt å sette 
igjen avfall. Gjennom overvåking hindres 
rundt 95 % av forsøplingstilfeller.

Hvis personene som setter fra seg avfall 

blir identifi sert, sender kommunen faktura 
for oppryddingen. Å sette fra seg avfall er et 
brudd på forurensningsloven § 28. I særlig 
grove forsøplingssaker meldes saken til poli-
tiet som kan gi vedkommende forelegg.

Vi har allerede en god løsning
Forsøpling med store gjenstander forrin-
ger området. Ingen liker å se på rot. Ofte 
fører litt hensatt avfall til at andre setter 
sine gjenstander i samme haug. Det kan 
virke som en enkel måte å bli kvitt avfall 
på. Men det kan altså gjøres enda enklere: 
Gå inn på hentavfall.no, eller ring Stavan-
ger kommune, og bestill henting hjemme 
ved din egen adresse. 

Hver uke må Stavanger kommune bestille opprydding av forlatt avfall 
ved nedgravde containere og returpunkt fl ere steder på Storhaug. Det 
er ikke tillatt å kvitte seg med avfall på denne måten, men det skjer 
likevel. Noen grep er tatt for å redusere problemet.

Informasjon til beboere i Storhaug bydel 
fra renovasjonsseksjonen i Stavanger 
kommune.

Avfallsordninger
Alle innbyggere i Stavanger skal ha tilbud 
om egne beholdere for avfall eller tilgang 
til å bruke nedgravde containere. Hvordan 
du sorterer i de ulike beholderne, fi nner du 
informasjon om på Stavanger kommunes 
nettsider. I tillegg til avfallsbeholdere eller 
nedgravde containere, har alle innbyggere 
tilbud om enkelte henteordninger for spe-
sielle typer avfall.

Hentavfall.no
Via hentavfall.no tilbyr Stavanger kom-
mune å hente blant annet grovavfall og far-
lig avfall. Du må selv bestille henting og 
velge den datoen som passer best. Ordnin-
gen koster ikke noe ekstra. For grov avfall 
er det begrensning på tre hentinger per 12 
måneder. Du kan sette frem hele 3 kubikk-
meter hver av disse tre gangene. Det er 
ikke satt noen begrensning for henting av 
farlig avfall, ut over at vi henter det som 
får plass i den røde beholderen hver gang.

Sette avfallet frem til veien
Dagen før den avtalte hentedatoen setter 
du avfallet frem til veien, lett tilgjengelig 
for renovasjonsbilen. Dersom du har pro-
blemer med å plassere avfallet ditt slik at 
det ikke er til hinder for andre, tar du kon-
takt med renovasjonsavdelingen om plas-
sering og et omtrentlig hentetidspunkt.

Setter likevel fra seg avfall
Til tross for tilbud om gratis henting av 
avfall gjennom www.hentavfall.no, er det 
fortsatt utfordringer med hensatt avfall. 
Fra januar til og med mai 2021 hadde kom-
munen 96 opprydninger. 58 av disse var på 
Storhaug og 26 av disse igjen var på Var-
den. Returpunktet på Varden er det stedet 
kommunen har fl est opprydninger.

Opprydding koster
For hver opprydding av avfall som noen 
har satt fra seg betaler kommunen en min-
stepris på 1840 kroner. Første halvår 2021 
var kostnadene knyttet til opprydning av 
hensatt avfall på Varden 106.720 kroner.

Hver dag kjører en vaktbil rundt for å 
rydde bort avfall og gjenstander som enkelte 
setter fra seg. Det blir store summer som det 
til syvende og sist er innbyggerne som be-

Forsøpling ved nedgravde containere og returpunkt

Her kan du levere 
avfall selv: 
Returpunkt – overfl atecontainer for 
glass- og metallemballasje. Du fi nner 
en oversikt over hvor disse er plassert 
på www.sortere.no  
Gjenvinningsstasjon – bemannet 
stasjon som tar imot fl ere ulike 
avfallstyper (Forus og Sele)

Gjenvinningsstasjonene tar imot 
fl ere typer avfall mot et gebyr, mens 
ti ng som skal ti l ombruk, farlig avfall og 
hageavfall kan leveres grati s.

Å sette fra seg avfall er et brudd på 
forurensningsloven § 28. Bildet er fra Varden. 
Foto Stavanger kommune.
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DET SKJER

Bydelshuset holder åpent frem til skolens sommeferie starter, men med 
coronabegrensningene så er max tjue stk tillatt og forutsetningen er at 
smittevernreglene ellers overholdes. Dette gjelder voksne, både grupper 
og arrangementer. I barnebursdager og andre arrangementer for barn fra 
samme kohort kan de være fl ere, bare avstand og smittevernregler følges. 
OBS! Alle som vil være fast gruppe på bydelshuset fra høsten av (oppstart 
uke 34) må sende en mail med ønskene for dager og tidspunkt så håper 
vi det er normale tider da. Det er fremdeles mest hjemmekontor for tiden, 
men send en mail eller ring for en prat.
OBS. ALL BOOKING SKAL HERETTER FOREGÅ VIA AKTIV KOMMUNE

Midjord Bydelshus
Huset leies ut til lokaler til fødselsdager, konfi rmasjoner, 
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. Siste juniorklubb før sommerferien blir 10.juni.

Ungdomsklubben for 8.-10.klasse
hver mandag og torsdag 18-21 og 2. hver fredag 18.30-22.00 (odde-
tallsfredager). Mange gøyale aktiviteter for oss selv og i samarbeid med 
andre! Siste klubbkvelden før sommerferien blir 17. juni.
Så er vi i gang med ferietilbudene Sommerbonanza og FFF fra uke 25! 

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

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 høst 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 – 13. 8 ganger – kr. 1500,-

Møbeltapetseringskurs:
Fredag (17-21), lørdag og søndag (11-18 lunsj inkl.) Kr. 3000,- (+ utstyr).

Åpent hus og hage hele sommeren:  mandag til torsdag fra kl 10 til kl 13.

Hvis Åpenskiltet står ute og porten er åpen – KOM INN!

Vi byr på kafè, enkle aktiviteter og sosialt samvær. Kjekt om du kommer 
innom.

Alle 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, treff e 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

Tirsdagene i juli kl. 19.00:  6. juli -  13. juli - 20. juli - -27. juli

Obs! Endringer kan forekomme - vi forholder oss til gjeldende smittevernregler

Andakt   -   Kveldsmat   -   Musikk   -   Quiz   -   Kollekt         

Velkommen til trivelige treff i St. Johannes menighetssenter 

i sommer når mye annet har ferie!
Adresse: Høgsfjordgata 8 

www.johannes-menighet.no

Ny 4H-klubb på 
Storhaug
4H er en barne- og ungdoms-
organisasjon som har klubber 
i hele landet, og nå har vi også 
startet en på Storhaug. Den har 
fått navnet Haugen 4H og her 
kan alle mellom 10 og 18 år bli 
med på aktiviteter en onsdag i 
måneden. Nå i juni skal vi møtes 
onsdag 16. ved Gapahukene i 
Emmaus for å spille naturbingo 
og kubb. 

I mars syklet vi smoothie på 
smoothiesykkel, tente bål og 
smakte bålpopcorn for første 
gang. Flere mente det var det 
beste popcornet de hadde 
smakt. I mai spilte vi frisbeegolf 
på Egeland Disk Golf Bane med 
instruktør fra Sandnes Disk Golf 
Klubb. Vi planlegger kjekke 
aktiviteter utover høsten, og 
har plass til mange fl ere barn og 
unge. 

I 4H får barn og unge oppleve 
mestringsfølelse, gjennom «å 
lære ved å gjøre», og man kan 
utforske alt fra sying, gaming, 
dyrking, mekking, fotball, ja, 
hvilken som helst aktivitet. 
Vil du lese mer om hva 4H er, så 
fi nner du oss på sosiale medier 
under Haugen 4H. 

Småjobbsentralen 
på Metropolis, Nytorget
er åpen for oppdrag fra 
23. juni – 30. juli.
Ungdom 13-17 år kan melde 
seg. Les på facebooksiden, 
tlf 51 91 38 45 eller epost 
smaajobbsentralen@gmail.
com.

Kunstnere på Vassøy Open
Lørdag 28. og 
søndag 29. august 
(kl 12-17) blir det 
igjen Vassøy Open.

Tre kunstnere har 
salgsutstilling på tre 
ulike verksteder på 
øya.

Karen Smith-
Gahrsen og Vibeke 
Rogne stiller ut 
malerier og Jos 
Otten viser sine 
skulpturer. 

Vassøy Open ble arrangert for første gang i 2020. Det var mange 
besøkende, nydelig vær og fl ere tok seg også en tur rundt øya! 

Alle er velkomne, sett av siste helg i august allerede nå, meldes 
det fra Vassøy.

Kreftforeningens 
hverdagshjelp
er et tilbud for pasienter, på-
rørende og etterlatte som tren-
ger en hjelpende hånd i hus el-
ler hage, forklarer Iris Eilertsen 
Vold fra Kreftforeningen. 
– Man kan bestille hverdag-
hjelp ved å laste ned appen 
NYBY og skrive i gruppen 
«Få hjelp av hverdagshjelpen 
Nord Jæren». Våre frivillige vil 
ta direkte kontakt med per-
sonen som legger inn bestil-
ling for å avtale tid for besøk. 
Våre frivillige har gjennom-
gått opplæring og har taus-
hetsplikt. Tjenesten er gratis 
og man kan motta hjelp en 
gang pr. måned i 6 måneder. 
Ved behov kan man søke om 
utvidet hjelp. 
Mer informasjon fi nner du på 
www.kreftforeningen.no. 
Foreningen holder til i 
Laugmannsgate 7.
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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


