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William Elio Miljeteig (5) ble veldig begeistret for en kråkebolle i et av akvariene på havfestivalen i Sjøparken ved Tou. Tou feiret 20 år lørdag 21. august. Hele sjølinjen ble tatt i bruk.  
Om kvelden var det utendørskonsert med Stavanger symfoniorkester og Girl in red. Foto Sandra Vidrequin

Tou 20 år: Feiret med havfestival

Varmen skole?
– I 150 år var området preget av industri fra Breivig til 
Badedammen. Begrepet og ordet Varmen bør hentes 
fram igjen, sa Erlend Jordal (H). 

– Ordet Varmen er nærmest rødlistet og vil forbli et 
navn for historiebøkene om vi ikke tar det i bruk, sa Leif 
Kjetil Knudsen (Ap). 

Politikerne i kommunedelsutvalget diskuterte 17. 
august navn på skole, barnehage, idrettshall og 
bydelshus i det nye Lervigskvartalet. I debatten ble det 
nevnt at navnet Varmen i sin tid ofte ble brukt med 
en negativ klang. Og at nettopp derfor bør vi ta ordet 
tilbake og eie det - snu det til noe positivt. 

Les mer om denne og andre politiske saker på side 16.

Lervigskvartalet. Rundkjøringen ved tunnelen til venstre i bildet, og den kommende brannstasjonen nede til høyre.
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Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!

E-post: 
storhaug_bydelsavis@ 

outlook.com
Neste nummer av 

BYDELSAVISA 
19. oktober

Frist levering av 
annonser fredag 8. oktober.

Neste utgivelse er 
tirsdag 7. desember

Utgiver
Storhaug kommunedelsutvalg

Stavanger

Avisstyre
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Federico Perales (H)
Andreas Høy Knudsen (Sp)

Helge Dagfinn Andersen (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

Nett: https://storhaugbydelsavis.no/
Facebook: Storhaug Bydelsavis

Distribusjon
Nylund skolekorps

v/Charlotta Vikstrøm Tlf 984 18 296 

Trykkeri
Dalane Tidende - Opplag: 9.500

Havfestival i sjøkanten ved Tou
Endelig ble sjøkanten 
ved Tou tatt ordentlig i 
bruk. I forbindelse med 
20-års jubileet arrangerte 
Ryfylke friluftsråd hav-
festivalen Passion for 
Ocean lørdag 21. august. 
Været var strålende og 
det vrimlet av aktivitet på 
sjøen  mellom vannvirvel-
skulpturen  Phiole til og 
med dypvanns kaien på 
Siriskjær.

– Ja, jeg er veldig fornøyd med 
festivalen, sier Ulrik Håheim 
Johnsen som er prosjektleder mot 
marin forsøpling i Ryfylke fri-
luftsråd. – Det var fantastisk gøy 
å se så mange samlet for å hylle 
havet. Det er tydelig at Stavanger 
bryr seg om havet!

Hvordan var oppmøtet?
– Jeg har ikke nøyaktige tall, men 
jeg antar at totalt besøkstall var 
godt over 1000. Det var god flyt i 
festivalområdet og folkemengden 
ble naturlig spredt ut. Akvariene 
og båten Elias var klare favoritter 
blant barna. De ble ekstatiske da 
brannbåten lagde vannshow!

Hva fant dere i havet? 
– Stavanger Dykkeklubb fant en 
ipad, el-skutere, møbler og bil-
dekk på havbunnen ved bade-
plassen. Jeg tror dette kom som 
et sjokk for mange. Ryfylke Fri-
luftsråd og Stavanger Dykke-
klubb planlegger å dra tilbake til 
badeplassen for å rydde havbun-
nen ytterligere.

Blir det flere havfestivaler?
– Alt tilsier at det blir ny Passi-
on for Ocean festival i Stavanger 
neste år, da dette skal være en år-
lig festival, sier Ulrik. 

Noen av aktivitetene: 
 – Fridykking med Delfinen 
Svømmeskole 

 – Båttur med Elias, Redningssel-
ska pet og Stavanger seilforening

 – Fridykking med Rogaland UV-
jakt og Fridykkerklubb

 – Brettpadling (SUP) med Myg-
gen og Coastal Adventures 

 – Fisking fra brygga med NJFF 
 – Smak på tang og tare hos STF 
 – Badstue med Damp Stavanger 

Masse aktivitet i sjøen ved Sjøparken og Siriskjær.

Instruktøren viser SUP-ferdigheter. Foto Sandra Vidrequin

Helene (6) gleder seg til dykking.  
Foto Sandra Vidrequin

Severin (4) synes havfestival er supert!  
Foto Sandra Vidrequin

To el-skutere ble funnet i sjøen.  
Foto Sandra Vidrequin

Skeivå - Rogaland 
Pride 29. aug - 4. sep. 

Onsdag 1. sept kl 18, Tou
Kino - Welcome to Chechnya
- om forfølgelse i Russland.

Onsdag 1. sept kl 18,  
St Petri kirke
Skeiv i sjelå; Preken og musikk
I samarbeid med Den Norske 
Kirke, Domkirken og St Petri 
Menighet.

Onsdag 1. sept kl 20, Tou
En samtale om LHBT og tro

Torsdag 2. sept kl 17, Tou
Speed-date

Torsdag 2. sept kl 18, Tou
Queer youth ball- for de mellom 
13-18 år.

Torsdag 2. sept kl 19, Tou
Panelsamtale om ungdom 
og utenforskap med Inge T. 
Mæstad, Ine Haver og Geir 
Lippestad
Konsert med Marthe Valle. 
Medarrangør: Dråpen i Havet. 

Torsdag 2. sept kl 20.30, Tou 
Drag bingo

Fredag 3. sept kl 19, Tou
Drag night.

Lørdag 4. sept kl 14, Tou
PridePark + Skeiva Nåttå = Sant!

Les mer på skeiva.no
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Historisk feiring av Tou 20 år

-Da Girl in red entret scenen eksploderte det i spilleglede, forklarer Nina Ellen Ødegård. Marie Ulven, bedre kjent under artistnavnet Girl in red, slapp i mars 2021 debutalbumet sitt «If I Could 
Make It Go Quiet», som har høstet lovord og toppkarakter fra inn- og utland. Foto Sandra Vidrequin

Tou feiret 20 år med kunst-
utstillinger, lydinstallasjon, 
barneprogram og masse 
musikk.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Lørdag 21. august var det gratis 
utendørskonsert hvor hovedat-
traksjonen var Girl in red og Sta-
vanger Symfoniorkester. Konser-
ten var symfoniorkesterets burs-
dagsgave til hele byen og til Tou. 
Nick Davies dirigerte orkesteret 
og konserten ble ledet av Nina 
Ellen Ødegård, skuespiller ved 
Rogaland Teater og vinner av 
Stavanger kommunes Kulturpris 
2021.
Hva vil du si om Tou og konser-
ten? Har Tou betydd noe spesielt 
for deg?
– Det var en stor ære å få være 
med på å kaste glans over TOU 
sitt 20 års jubileum, sier Nina El-
len Ødegård. – For meg har det-
te stedet alltid vært en arena for 
flotte konserter og scenekunst-
opplevelser. De siste årene har jeg 
satt pris på å få samarbeide med 
bl.a koreograf Therese Markhus 
og billedkunstner Ingrid Toog-
ood. På den måten har også jeg 

fått mulighet til å benytte meg av 
produksjonslokalene her.

Tou er et inspirerende sted 
med mye kompetanse, skaper-
kraft og kunstuttrykk inni de 
mange studioene sine.

Det ble også synlig under den-
ne feiringen hvor genialt festi-
valsted Tou er. Med den nyde lige 
parken, god mat fra Fortou og 
drikke fra Øst.

Det slo meg igjen at jeg sy-
nes det er en ekstremt dårlig ide å 
bygge leiligheter på nabotomten, 
og fylle igjen denne oasen av mu-
ligheter og luft. Jeg håper de som 

bestemmer dette trykker hardt på 
bremsen.

Å stå på scenen med Stavanger 
symfoniorkester, er en ubeskrive-
lig følelse. Hvis jeg skal prøve 
meg på å beskrive det; Det er som 
om musikken stryker over huden, 
tar et hardt tak i hjerteroten, pres-
ser meg inn i meg selv, løfter meg 
fra bakken og gjør meg tilstede 
og vektløs på samme tid.

Det var en fornøyelse å se so-
listene og bandene bli løftet av 
SSO. Da Girl in red entret scenen 
eksploderte det i spilleglede. Hun 
er rett og slett deilig inspirerende!

Den blideste selfie ble tatt av ordfører Kari Nessa Nordtun sammen med Per 
Arne Alstad som er daglig leder på Tou. Foto Sandra Vidrequin.

-Det er som om musikken stryker over huden, tar et hardt tak i 
hjerteroten, presser meg inn i meg selv, løfter meg fra bakken og gjør 
meg til stede og vektløs på samme tid, sier Nina Ellen Ødegård som ledet 
jubileumskonserten. Foto Sandra Vidrequin
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Stortingsvalget – her er valglokalene

Stortings- og sametings-
valget 2021 går av stabe-
len mandag 13. september.
Valglokalet på Bergeland 
videregående skole er 
også åpent søndag.

Hvordan stemmer du?
Flest mulig oppfordres til å for-
håndsstemme for å begrense 
smitterisiko i koronapandemien.

Selve valget foregår ved per-
sonlig oppmøte i et valglokale på 
valgdagen, eller ved å avgi for-

håndsstemme. Har du avgitt for-
håndsstemme, er det denne som 
gjelder. Du kan fritt bestemme 
om du ønsker å avgi forhånds-
stemme eller stemme på valg-
dagen.

Du kan forhåndsstemme til og 
med 10. september. F.eks på Tor-
get i sentrum mandag til fredag 
kl 10-18 og lørdag kl 10-17.

På valgdagene 12. og 13. sep-
tember kan du bare stemme i 
hjemkommunen din der du er 
folke registrert. Husk at du har 
lov til å stemme i det lokalet du 
ønsker!

Husk gyldig legitimasjon når 
du skal avgi stemme. Eksempler 
på gyldig legitimasjon er pass, 
førerkort eller bankkort med bil-
de. Legitimasjon skal inneholde 
bilde, navn og fødselsdato.

Ta kontakt med en valgmed-
arbeider dersom du har spørsmål 
eller trenger veiledning når du 
skal stemme. Valgmedarbeiderne 
har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk 
funksjonsnedsettelse som gjør at 
du ikke kan stemme alene? Da 
har du rett på å få hjelp til å stem-
me av en valgmedarbeider eller 

en annen person som du selv pe-
ker ut.

Velgere som på grunn av syk-
dom eller uførhet ikke kan opp-
søke et stemmelokale, kan avgi 
forhåndsstemme hjemme. Da 
kommer det to valgmedarbeidere 
hjem til deg og mottar stemmen 
din.

Frist for å søke om å gi for-
håndsstemme hjemmefra er fre-
dag 10. september kl 10.00. Søk-
naden må inneholde navn, tele-
fonnummer, adresse og fødsels-
dato. Du vil bli kontaktet om tids-
rom for stemmegivning. Du kan 

søke per e-post til valg2021@
stavanger.kommune.no eller rin-
ge på telefon 975 18 065 eller 911 
15 665.

Informasjonen er hentet fra 
Stavanger kommunes nettside. 
Der kan du lese mer om stor-
tingsvalget, sametingsvalget, fle-
re lokaler for forhåndsstemming, 
hvem som har stemmerett, om 
du står i manntallet og hvordan 
stemming kan ordnes hvis du er i 
karantene eller isolasjon. Her kan 
du lese mer https://www.stavan-
ger.kommune.no/politikk/valg/
valg-2021/

På Nylund skole kan du stemme mandag 10-21På Bergeland videregående skole kan du stemme søndag 
15-20 og mandag 10-21.

På Vassøystua kan du stemme mandag 10-21

Storhaug Varden Vassøy

2017 2013 2017 2013 2017 2013

H 22,7 28,5 25,0 25,7 28,3 30,6

Ap 27,1 25,9 30,7 28,3 26,0 25,9

Frp 11,9 12,6 11,2 13,2 19,5 17,6

SV 10,9 9,8 10,2 9,6 7,7 4,1

V 6,6 8,1 5,9 7,7 3,2 4,7

MDG 8,1 6,4 5,5 4,1 4,7 4,1

Krf 2,7 4,0 4,1 6,3 5,0 6,3

Sp 3,0 1,8 2,9 2,0 1,5 0,6

Rødt 5,0 1,5 3,0 2,0 2,7 1,9

Andre 1,9 1,4 1,2 1,4 1,5 2,3

Stemmefordeling i Storhaugs valgkretser i 2017 og 2013:

Flere fra Storhaug til Stortinget?
Ved dette stortingsvalget har i hvert fall tre storhaugboere mulighet til å bli valgte 
stortingsrepresentanter. Det gjelder Torstein Tvedt Solberg som er nummer to på Aps 
liste, Iselin Nybø som topper Venstres liste og Aleksander Stokkebø som har fjerde-
plassen på Høyres liste.

Ved stortingsvalget i 2017 ble 14 
representanter fra Rogaland valgt 
til Stortinget. Fire fra Høyre, fire 
fra Arbeiderpartiet, tre fra Frem-
skrittspartiet, en fra Kristelig Fol-
keparti, en fra Senterpartiet og 
en fra Sosialistisk Venstreparti. I 
den samme perioden har fire stor-
haugboere hatt viktige oppgaver.

Før stortingsvalget i 2013 kun-
ne knapt noen huske når Stor-
haug sist hadde representanter på 
Stortinget. I 2013 ble både Tor-
stein Tvedt Solberg (Ap) og Iselin 
Nybø (V) faste representanter på 
Stortinget.

Ved stortingsvalget i 2017 ble 
Torstein valgt inn på nytt. Ise-
lin ble ikke gjenvalgt. Men hun 

ble forsknings- og høyere utdan-
ningsminister fra 2018-2020 og 
fra januar 2020 næringsminister. 

Aleksander ble valgt som vara til 
Stortinget i 2017 og har møtt fast 
hele perioden i.s.f. Bent Høie.

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

En kan forhåndsstemme som Else Tvedt gjorde, til og med 10. september. 
F.eks på Torget i sentrum eller Hillevåg torg mandag til fredag kl 10-18 og 
lørdag kl 10-17.
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Gjelder Rogaland samt Etne i Vestland uke 35 Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan være utsolgt. Kun for private husholdninger.

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

19 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

CALLUNA LYNG
BAMA, ca 11 cm, 18,80 pr. stk

18 
80

PR. STK

Sjekk
prisen!

KARBONADER, KJØTTKAKER 
OG SVENSKE KJØTTBOLLER

Nordfjord, 525-600 g, 81,67-93,33 pr. kg

49
00

PR. PK

FISH'N CHIPS
Sjøfrisk, 500 g, 78,00 pr. kg

39
00

PR. PK

FØR 59,-

GOURMET LOFF
Mesterbakeren, 600 g, 31,67 pr. kg

19 
00

PR. STK

FØR 35,50
Sjekk

prisen!

 FRIELE FILTER- KOKMALT- 
OG PRESSKANNEKAFFE
Friele, 2X250 g, 98 pr. kg

45 
00

NORSKE NYPOTETER RØDE/GULE 
BAMA, 1,5 kg, 13,27 pr. kg

19 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

GRANS COLA-X 6-PK
Grans, 6X1.5l, 4,99 pr. l

44
90

+ PANT

Sjekk
prisen!

FERSKE REKER LØSVEKT
Fonn/Domstein 

179 00

PR. KG

FØR 219,-
Sjekk

prisen!

     Gjelder 
Tors- Lørdag      Gjelder 

Tors- Lørdag

Fangstforbehold!

Grunn nr

Alltid lave priser
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Volvene feirer 25 års jubileum

Volvenes feiring skjedde i fredelige former på Bergeland bydelssenter. 
Kirsten Bjerga med blomster.

Damekoret Volvene ble startet som et bydelskor på Storhaug. Gjen-
nom alle 25 år har koret hatt samme dirigent, Kirsten Marie Bjerga. 

Flere av korets medlemmer har også 
vært med fra starten. Nå går dirigenten 
av med pensjon og Volvene står foran en 
ny epoke med ny påtroppende dirigent. 

Volvene har i alle disse årene vært 
med på å prege kulturlivet i bydelen. 
Hvert år har det vært julekonsert i kir-
kene som har trukket fulle hus. Koret 
har også samarbeidet nært med flere sta-
vangerartister og ikke minst artister fra 
Storhaug bydel. 

 Koret hadde store planer om en stor-
slått jubileumsfeiring og konsert med 
ny-arrangerte Stavangersanger, men 
korona har satt punktum for både opp-
tredener og øvelser det siste halvannet 

året. Jubileumsfeiringen ble holdt i mer 
rolige former på Bergeland bydelshus 
hvor det hele startet for 25 år siden.

Nye medlemmer søkes
Nå får vi endelig lov til å synge igjen 
og er optimister for fremtiden og ønsker 
nye medlemmer velkommen. Vi trenger 
flere sangere på alle stemmene! 

For mer informasjon sjekk vår Fa-
cebookside Volvene eller hjemmesiden: 
http://volvene.com/

Du kan kontakte også nå oss på 
epost@volvene.com , opplyser Marian-
ne Alfsen, styreleder i Volvene.

Elefantteateret  
for de aller yngste

Bildet er fra dybwikdans’ forestilling Lulla. Dette er en av forestillingene som skal spilles i Elefantteateret 
høsten 2021. Foto: Tale Hendnes

Elefantteateret starter i Erfjord-
gata 8 i høst. Initiativtakerne er 
dybwikdans som har jobbet med 
scenekunst for barn i 20 år og 
som har erfaring fra utallige tur-
neer i Norge, Europa og Asia. 
Elefantteateret er spesialisert i 

scenekunst og musikalske opple-
velser for de aller yngste. Denne 
gang er det barn fra 0-5 år som 
er hovedmålgruppen. -Huset skal 
fylles med kunstneriske opple-
velser i øyehøyde, sier Siri Dyb-
wik. -Målet er at teateret i løpet 

av få år skal kunne tilby et fan-
tastisk kunstnerisk program for 
de aller yngste, sier Nils Chris-
tian Fossdal. Begge gleder seg til 
å bli kjent med barnefamilier på 
Storhaug og ellers i Stavanger.

Poteter på 
Lervigbrygga

Gunnar Roalkvam 70 år

Barna på Lervigbrygga var kjempenysgjerrige da de skulle være med å ta 
opp sine egne poteter.

Se her, så store og fine potetene ble! Initiativtakerne på Lervigbrygga fikk 
nærmiljøtilskudd til nabolagshagen.

Han har beskrevet bydelens his-
torie detaljert gjennom dikt, his-
torier, foredrag, artikler, fagbø-
ker og leksikon. I anledning jubi-
leet utgis alle hans diktsamlinger 
samlet. 

Fra den første Storhaug bydel-
avis ble utgitt i 1989 har Gunnar 
Roalkvam vært en svært viktig 
bidragsyter. Han har tatt initiativ 
til og på oppfordring skrevet man-
ge artikler om bydelens historie. 
I tillegg har han vært en svært 
velvillig rådgiver når redaktør

har vært i 
stuss om 
hva som 
skjedde 
hvor og hva 
som er rik-
tig stedsnavn. 

I 2001 laga han Storhaug by-
delsleksikon sammen med John 
Gunnar Johnsen. 

Senere var han sentral bidrags-
yter for Stavanger bys historie og 
Stavanger byleksikon.
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Opplysninger og kunnskap om vårt program se: pensjonistpartiet.no 

Vi sier ja til en bemanningsnorm. 

I år står vi sammen og stemmer:

Innfør bemanningsnorm  
i eldreomsorgen nå!

Helsepersonell er utslitt.  
Slik skal vi ikke ha det i Norge. 

Sammen for menneskeverd

www.facebook.com/rogalandkrf
Sтm  d  ртt

Et aldersvennlig samfunn
Trygg oppvekst og valgfrihet for familien
Verdiskaping i hele landet
Kompetanse løser klimakrisen
Styrke trosfriheten

OOO V. BBссd �� KKstst BBB

Vi skal få fart på Norge igjen!
Stem Høyre 13. september!

Kirkemysteriet 
– et utendørs 
Tårnagentopplegg
Første juni arrangerte Varden og 
St. Johannes menigheter et uten-
dørs tårnagentopplegg – «Kirke-
mysteriet» utenfor St. Johannes 
kirke. Til sammen var det over 
20 tårnagenter (3. klassinger fra 
Storhaug og Nylund) og unge 
ledere som deltok. Mysterieløs-
ning, samling, pizza, lek, skatte-
jakt og Tårnagentsangen stod på 
programmet. Vi koste oss ute i 
nydelig sommervær.

KFO-reunion for aller 
første gang
En fin gjeng 4., 5. og 6.-klassin-
ger møttes til KFO-reunion som 
ble arrangert for aller første gang 
i slutten av mai. Alle 4.-6. klas-
singer som tidligere har deltatt på 
Kirkens fritidsordning – KFO (i 
regi av St. Johannes og Varden)– 
ble invitert. Det ble bildevisning 
fra tidligere KFO’er, pizza, utde-
ling av diplomer, lek og konkur-
ranse. Etterpå ble mange med vi-
dere på fredagsklubben der akti-
viteten var Mini-OL denne gan-
gen. En kjekk måte og møtes på, 
nå når mye har vært avlyst som 
følge av korona.

Anette Dagfinrud Thorset, 
menighetspedagog St. Johannes

4H er kommet til byen
4H har endelig kommet til Stavanger, nærm-
ere bestemt Storhaug! Klubben her kaller seg 
Haugen 4H og er klar for å ta imot ungdom 
mellom 10 og 18 år. I 4H skapes samfunns-
engasjert ungdom som ønsker å ta vare på 
lokal samfunnet og det lokale næringslivet, 
spesielt landbruket. 

4H står for de fire H-ene: Klart Hode, varmt 
Hjerte, flinke Hender og god Helse, og målet 
til 4H-ere er nemlig å ha disse egenskapene. 

På Storhaug håper vi å få med oss man-
ge ungdom til å gjøre bydelen til et litt bedre 
sted. Vi ønsker å bruke tid på å bli kjent med 
hverandre, gjennom aktiviteter og læring, og 

vi ønsker å sammen dyrke, lage, skape, hjel-
pe og bidra inn i fellesskapet på Storhaug. Vi 
møtes omtrent en gang i måneden. 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: 
Haugen 4H.

 
Ta kontakt med Helene på 948 38 948
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Kommentar til planforslag på branntomta 
i Verksgata Sameiet Skutene består av 45 boligseksjo-

ner og har adresse Verksgata 38-42, som 
ligger rett overfor det planlagte leilighets-
hotellet med tilhørende infrastruktur som 
varselet omfatter.

Den gamle branntomta i Verksgata har len-
ge stått til forfall, og det vil være et stort løft for 
området å opparbeide tomta til et sentrumsfor-
mål som hører nabolaget og kulturhistorien til. I 
dag brukes tomta som parkeringsplass.

Like før sommeren ble et planforslag 
for ny regulering av Verksgata 29, 31 og 
Store Skippergate 1, sendt inn til Stavan-
ger kommune. Beboerne i Sameiet Sku-
tene i Verksgata ble varslet om igangsatt 
planarbeid i februar, og svarte da med en 
høringsuttalelse og spørsmål vedrørende 
omfanget av dette.

I det innsendte planforslaget for ny regule-
ring vises det nå et mer konkret omfang som 
høyner beboernes bekymringer for regulerte 
byggehøyder og utforming: Et (nesten) 20 me-
ter høyt og 50 meter langt volum legges tett mot 
gaten, i en forlengelse av det eksisterende mur-
bygget i Nedre Blaasenborg.

Det innsendte forslaget viser i liten grad 
skyggevirkning på omkringliggende be-
byggelse og fasade, og gir lite inntrykk av 
at beboernes innspill har blitt tatt til følge. 
Selv om forslaget og de vedlagte illustra-
sjonene ikke er et ferdig bearbeidet pro-
sjekt, viser det en retning som ikke virker 
beroligende for beboerne i Skutene.

På eget initiativ har styret i sameiet der-
for gjort egne studier av planforslagets 
skyggevirkning på beboernes leiligheter 
og visuell påvirkning i nabolaget.

Dersom detaljreguleringen godkjennes 
slik den foreligger, vil det foreslåtte 5 eta-
sjer høye bygget oppleves som en blokade 
mellom trehusbebyggelsen fra Nedre Bla-
asenborg, Store Skippergate opp til Frue 
Kirke og sjøhusrekken mot Fiskepiren og 
Bekhuskaien. Fra takterrassen på toppen 

av Verksgata 42 er beboerne av sameiet i 
dag så heldige å kunne nyte utsikten over 
den krokete trehusbebyggelsen i Nedre Bl-
aasenborg mot Petrikirken. Med et nabo-
bygg som den foreslåtte reguleringen vil 
alt dette bli skjult (bilde 1).

Bygget vil bli synlig fra smauene i Ne-
dre Blaasenborg og Vinkelgata (bilde 2), 
blokkere gløtt fra Fiskepirpromenaden 
mot Pedersgata (bilde 3), og motsatt fra Pe-
dersgata mot Grasholmen og Sølyst.

Fra Pedersgata og Store Skippergate vil 
bygget fjerne all visuell kobling til sjøhusrek-
ken, inkludert Verksgata 38 og 42 (bilde 4).

Mot gaten mellom Skutene er det laget 
et bymøbel i form av en liten amfitrapp der 
man kan sette seg for å betrakte gatekun-
sten i ruinene på andre siden. Dette bymø-
belet vil bli lite attraktivt i bruk i skyggen 
av et 5 etasjers leilighetshotell.

Solstudiene viser at det foreslåtte leilig-
hetshotellet vil skyggelegge hele 11 leilig-
heter i Sameiet Skutene kl. 15 ved vårjevn-
døgn (bilde 5 og 6). I tillegg vil det skygge-
legge etablerte lekeplassarealer i uterom-
met mellom Verksgata 38 og 42. Man kan 
spørre seg om det er riktig byutvikling om 
et hotell/næringsbygg reduserer bokvalitet 
til Stavangers innbyggere.

Blant våre ønsker er:
 – at det ikke bygges 5 etasjer, men heller 
at det settes en absolutt maks høyde til-
svarende parapet på eksisterende bygg i 
Verksgata 29, ca 16m.

 – en arkitektur som harmonerer med ek-
sisterende bygg – ikke nødvendigvis en 
kontrast slik det er foreslått i planbe-
skrivelsen.

 – at bygningskroppen brytes opp for å gi 
gløtt, fasadevariasjon og et attraktivt 
gaterom mellom byggene i Verksgata.

Håvard Auklend, 
 styremedlem i Sameiet skutene

Fra takterrassen på Verksgata 42 har man i dag utsikt over de krokete gatene i Nedre 
Blaasenborg. Dette kan bli skjult av et bygg på 5 etasjer.

Bilde 2: Den foreslåtte reguleringen til et fem-etasjes bygg vil ruve over smauene mellom 
trehusene i Nedre Blaasenborg.

Bilde 3: Gløtt og visuell kobling mellom Fiskepiren mot Pedersgata kan bli blokkert av det 
foreslåtte planforslaget.

Bilde 4: S Sjøhusrekken i Verksgata kan bli skjult. Sett fra Store Skippergate mot Verksgata.

Bilde 5: Skyggevirkning med dagens bebyggelse, 21. mars kl. 15:00.

Bilde 6: Skyggevirkning fra foreslått regulering på branntomta, 21. mars kl. 15:00.
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Bor du på Storhaug?
Da betyr det noe for deg hvem 
som vinner valget. 

Torstein Tvedt Solberg
Stortingsrepresentant

Kari Nessa Nordtun
Ordfører i Stavanger

Les mer her:

Årets TV-aksjon mot 
barneekteskap

Hvert 3. sekund blir en ung jente gif-
tet bort. Det utgjør 12 millioner jen-
ter pr. år. Årets TV-aksjon, som går til 
Plan Norge, har tittelen ”Barn, ikke 
brud”. Aksjonen skal samle inn mid-
ler til å bekjempe barneekteskap i de 
fem landene der dette er mest utbredt; 
Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og 
Malawi. ”Med inntektene fra årets 
TV-aksjon skal vi styrke, beskytte og 
utdanne jenter for å unngå at de blir 
gift som barn”, opplyser Plan Norge 
på sin hjemmeside.  

Koronasituasjonen har svekket un-
ge jenters situasjon ytterligere, så en 

regner med at antallet barneekteskap 
vil øke i årene fremover. Disse er ikke 
bare en alvorlig trussel mot jenters liv 
og helse, men også deres rettigheter 
til skolegang, yrkesliv og selvstendig-
het. 

Storhaug kommunedelsutvalg hå-
per på stor oppslutning om årets vik-
tige aksjon, som i år er på FN-dagen 
søndag 24. oktober. Det vil komme 
informasjon fortløpende på https://
www.facebook.com/Storhaugkom-
munedelsutvalg

Kjersti Dybvig, leder for Storhaug 
kommunedelsutvalg
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Spisoh – Spøkelseskjøkken med 
sørindisk mat
– Vi er et nytt spøkelseskjøkken på Storhaug som tilbyr 
sørindisk mat. Kjøkkenet er ekte og vi deler det med den 
lokale iskremfabrikken Delizia. Vi holder til ved havne-
siloene innerst i Dokkgata. Vi vil på alle måter være mil-
jøbevisste og gir rabatt om du har med deg spann, boks 
eller beholder til å ha maten i, forteller Rohini Sasidharan 
fra Spisoh.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

 
Hvorfor et spøkelseskjøkken?
– Du bestiller mat og levering 
på nett. Eller du kan hente ma-
ten selv. Her er det ikke noe sted 
å sette seg ned for å spise. Det 
gjør du hjemme eller ute et sted 
du finner selv. Fenomenet spøkel-
seskjøkken oppsto verden rundt 
som følge av covid 19 og pande-
mi. Jeg kom på ideen da jeg be-
søkte India tidligere i år, forklarer 
Rohini.

Hvordan kom dette i gang?
– Jeg er en innvandrerkvinne som 
brenner for mat. Jeg er i kategori-
en langtidsledig, selv om jeg har 
hatt flere jobber. Begge mine for-
retningspartnere har mye kompe-
tanse. En som strateg i et leden-
de energiselskap, den andre som 
spesialistkonsulent i et olje- og 
gasselskap. De ble med i denne 
satsingen ut av fra sin lidenskap 
for mat og i sin tillit til meg, sier 
Rohini entusiastisk.

Hva vil du si om sørindisk mat?
– Den har mye ris som base. An-
dre viktige ingredienser er linser, 
kokosnøtt, krydder, chili, hvit-
løk, ingefær, tamarind og masa-
la. Og masalaen skal være hjem-
melaget. Vi gir liv til gamle opp-
skrifter. Vår rispannekake ’Dosa’ 
har en oppskrift så gammel som 
den kan bli - 2000 år! Vår biriy-
ani vil bli den beste i Stavanger. 
Vår Malabari porotta har røtter 
både i India og Srilanka og intro-
duseres som et godt alternativ til 
naan. Dette indiske brødet er et 
must. Gjennom Spisoh vil vi vil 
fram en helt ny sørindisk smak i 
området.

Hvor miljøvennlig er konseptet?
99 % av bestillingene våre gjøres 
online. Vi har redusert mengden 
papir og leverer alle kvitterin-
ger via e-post - bortsett ved vår 
partner Foodoras bestillinger. Vi 
jobber frem et pilotkonsept som 
dette for første gang i Stavanger. 
Vi tilbyr 15 % rabatt til kunder 
som tar med sin egen beholder. 
Vi oppmuntrer også våre kunder 
til å redusere bruken av engangs-
bestikk og emballasje.

En travel dag i Spisoh. Rohini Sasidharan får hjelp av Rathish Kunnath til å pakke mat til kundene.  
Foto Sandra Vidrequin.

En av mange sør-indiske retter fra Spisoh. Fra venstre Aswin Kumar (kokk), Raghu Bala, Nitish Kamath og Rohini Sasidharan. Foto Sandra Vidrequin.



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

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?

Boligmarkedet i Stavanger og omegn er i sterk
vekst! Skal du selge bolig eller refinansiere lån,
og lurer på hva boligen din er verdt i dag?
Vi hjelper deg! Kontakt Veritakst i østre bydel
for rådgivning og verdisetting.

Kvitsøygata 19B | 4014 Stavanger | T: 403 23 800
post@veritakst.no | www.veritakst.no 

Et komplett bokverksted siden 1989

Sjøhagen 11 • 4016 Stavanger
bok@bokbinderieterland.no 
www.bokbinderieterland.no

Reparasjoner • Nyinnbindinger •
Spesialarbeid

absolutt alle typer trykksaker.
PRIVATKUNDER • BEDRIFTER •

LAG • O.L.
Ring 51 88 10 04 eller stikk

innom vårt verksted i Hillevåg

TRADISJONELT BOKHÅNDVERK

TerjeErland Annonse145x85_Forslag  11.11.19  10.42  Side 1

Søk støtte fra 
Arbeideravholdslaget Frisinn
Arbeideravholdslaget Frisinn bevilger hvert år støtte til 
alkoholfrie kulturaktiviteter og kulturformål i Storhaug bydel.

Søknad kan sendes til Arbeideravholdslaget Frisinn, c/o Folkets Hus, 
Løkkeveien 22, 4008 Stavanger eller e-post e-i-lars@online.no.

Søknadsfrist 20. september 2021



Alle er på vei til Pedersgata og Nytorget
Det er som om alle er på vei til Pedersgata og Nytorget med forskjel-
lige formål. Nye steder som Fly Chicken, kaffebar og leilighetshotell 
dukker opp i rekordfart. 

Også studenter, forskere, arkitekter, Kapittel og Tou er på vei til 
Pedersgata og Nytorget. Beboere og kunstnere er også på banen og 
planlegger Byverksted.

Åpen medvirknings- 
dag om felt C11

Ghilardi+Hellsten Arkitekter in-
viterer til «åpen medvirknings-
dag» på Metropolis 16. septem-
ber der de informerer om plan-
arbeidet så langt og ber om publi-
kums innspill.

De har med seg fysiske mo-
dellstudier, sin foreløpige stedsa-
nalyse med mer. Alt dette ønsker 
de tilbakemeldinger på. Arkitekt 

vil også gjennomføre mindre 
møter med interesseorganisasjo-
ner eller andre som ønsker det-
te. De som ønsker det kan sende 
mail til ellen@ghilardihellsten.
com. NB! Regulering omfatter 
ikke selve Nytorget, kun felt C11. 
Se også planinitiativet på: https://
www.stavanger.kommune.no/.../
varsel-om-oppstart.../.

Byvandring i Pedersgata

Studenter fra Universitetet 
i Stavanger (UiS) arrange-
rer byvandring i Peders-
gata fredag 20. september 
fra kl 16 til 17.30.

Det er ikke bare bygningene, vei-
en, fortauene eller butikkene som 
endrer seg, det er måten vi forhol-

der oss til dette stedet og livssti-
len vår som er i endring, sier de 
i sin invitasjon. ′′ Opplevelsen av 
hverdagen ”, er det byutviklere 
ofte unnlater å vurdere i sine sto-
re og ambisiøse planer om frem-
tiden, de små tingene som skaper 
følelse av tilhørighet i et nabolag.

Forskere ved UiS vil lære mer 
om hverdagsopplevelsene i Pe-

dersgata. Deres første initiativ er 
å organisere en offentlig byvand-
ring langs Pedersgata hvor de 
vil høre historier om hver dagen 
basert på bilder som er blitt delt 
med dem. Folk ble oppfordret til 
å sende et bilde de selv har tatt 
av Pedersgata i tillegg til en liten 
historie knyttet bildet. Fristen var 
30. august.

Vi er dette auget 
– gjennom hus og heim

Denne underfundige teaterreisa 
av og med Fauske Reiser, tek pu-
blikum med på ei vandring gjen-
nom gater og utvalde hus i Sta-
vanger. På ei lang rekke følgjer 
vi guidane og går inn i det priva-
te, gjennom inngangsdører, inn i 
stover og soverom, medan eiga-
rane kanskje er heime. Det verke-
lege møter det uverkelege i desse 

korte besøka, som tilbyr oss nye 
måtar å sjå på.

Arrangementet skjer i samar-
beid med TOU. Billetter kommer 
for salg på TOU sin hjemmeside.

Lørdag 25. september kl 15 og 
18 og søndag 26. september kl 14 
og 17.

Hentet fra www.sølvberget.no/
Kapittel/

Byverksted i samarbeid 
med Kapittel
Fra 20. til 26. september 
blir det også Byverksted 
på Studio17 (Nytorget 17), 
i samarbeid med Kapittel 
festivalen for litteratur og 
ytringsfrihet.

Byverksted er et løst organisert, 
kunstnerisk orientert innbygger-
initiativ som jobber for å få flere 
til å delta i demokratiet, engasje-
re seg i lokalmiljøet og oppleve 
produktivt samarbeid og sosialt 
felles skap.

Utgangspunktet er byut vik-
lings spørsmål, og vi mener at 
en annen by er mulig: Mer rett-
ferdig, mer inkluderende og mer 
bærekraftig.

Tilnærmingen er at vi innbyg-
gere i større grad tar eierskap til 
de fysiske og sosiale omgivelsene 
våre. Erfaringen at det er mulig å 
påvirke er motiverende. Debat-
ten om byutvikling skal åpnes for 
flere stemmer, flere perspektiv og 
større mangfold. Vi innbyggerne 
vil være med å bestemme, ikke 
bare i valg hvert fjerde år.

I tillegg til programmet kom-
mer samfunnsgeograf Alf Jørgen 
Schnell, medstifter av Kritisk 
Bynettverk, journalist i tidsskrift 
Plan, +KOTE, Arkitektur N m.fl. 
(tidspunkt annonseres).

Vi jobber også videre med pro-
sjektet ‘TOU WORKS revisited’ 
i Pedersgata, dessuten blir det 
workshops, byhacking, byvand-
ringer, monopol-spill for naboer i 
Pedersgata og mer.

Mandag 20/9 kl 16
UiS-studenter arrangerer: Public 

city walk along Pedersgata (se 
eget oppslag)

Onsdag 22/9 kl 16
Det norske hjem – fra velferds-
gode til spekulasjonsobjekt

Er dagens overopphetede bo-
ligmarked i ferd med å knekke 
velferdsstaten? Hannah Gitmark 
er aktuell med boka Det norske 
hjem, og intervjues av journalist 
Jan Zahl.

Arrangert av Kapittel, Sølv-
berget, Kjelleren. Billetter: 100kr

Onsdag 22/9 kl. 18
Oppmøte Pedersgata/
Bratteberggata (Restaurant K2)
Byvandring med naboer i 
bomiljøet rundt Pedersgata
Beboerinitiativet ‘Skolegatas 
venner’ viser rundt i nabolaget. 
De er bekymret for Pedersgatas 

utvikling:  
Les artikkelen i Storhaug 
bydelsavis fra mai.
Påmelding på hei@byverksted.no

Torsdag 23/9 kl 16
Bærekraftig boligpolitikk

Hvordan kan vi planlegge for 
en bærekraftig utvikling av byen 
vår? Paneldebatt med journalist 
Hannah Gitmark, eiendomsutvi-
kler Anders Ohm og sivilarkitekt 
Grete Kvinnesland. Programle-
der: Harald Birkevold.

Arrangert av Kapittel i sam-
arbeid med Byverksted, Sølvber-
get, Møteplassen 1. etasje.
Billetter: 150/100kr
Mer info og program legges ut 
her: studio17.byverksted.no
Påmelding: hei@byverksted.no. 
All info under forbehold. Husk 
smittevern-restriksjoner.

Felt C11 er markert på bildet. 16. september kan du stikke innom hele dagen 
på Metropolis.

Den vandrende teaterreisa arrangeres i et samarbeid mellom Kapittel og 
Tou.

Fra Byverksted på Nytorget i mai 2021. Foto Oddbjørn Erland Aarstad.

Pedersgata og Nytorget i endring. Bilde fra «før i tiå» og mulig framtidsbilde.



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

Alle er på vei til Pedersgata og Nytorget

Storhaug og Nytorgets 
nye lokale bakeri!

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

Her er noe som kan friste enhver gane.

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

Når nettene blir lange
Vi har det DU leter etter!!!

Butikken med det STORE utvalget i: 
– Bøker – Blader – DVDer

Åpningstider: 09.30-17.00 
(torsdager til 19.00 – lørdager til 15.00)

Følg oss på Facebook: Løvås Bruktbu

Tlf. 51 89 35 54 
Pedersgt. 25, Stavanger

Kaffe i Pedersgata 23

En bitteliten take-away kaffebar skal snart åpne i Pedersgata 23. Nærmeste 
nabo i samme hus er Casa Salsitas hvor Patricia Mendez tilbyr autentisk 
meksikansk mat. I samme hus holder også Dennis Frisør til. De tilbyr klipp 
for herrer og barn. Alt fra vanlig klipp til maskin klipp, samt trimming av 
skjegg.

Mer om Pedersgata 67
I forrige bydelsavis var det en fyl-
dig reportasje om beboerne i bo-
ligområdet mellom Pedersgata, 
Bratteberggata, Normanns gate, 
Nedre Dalgate, Bøkkersmauet og 
Mellomgata. De sendte bekym-
ringsmelding til Storhaug kom-
munedelsutvalg, utvalg for by- 
og samfunnsutvikling og byan-
tikvaren i Stavanger kommune. 
Beboerne var bl.a. bekymret for-
di Pedersgata Utvikling AS had-
de kjøpt mange hus i området. 

– 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, 
sa beboer Sigmund Trageton til 
bydelsavisa.

Både Skolegatas Venner, Pe-
dersgata Velforening og Peders-
gata Utvikling AS har orientert 
om Pedersgatas utvikling og sitt 
syn på saken for bl.a. Storhaug 
kommunedelsutvalg og utvalg for 
by- og samfunnsutvikling.

Hva skjer videre?
Pedersgata Utvikling AS har be-
sluttet å ikke gå videre med byg-
gesak for Pedersgata 67 hvor det 
foreløpig kun er sendt nabovar-
sel. De vil se på utviklingsmulig-
hetene for eiendommen med nye 
øyne til høsten. Et nytt prosjekt 
kommer også til å omfatte Pe-
dersgata 65.

Når det gjelder Bratteberg-
gata 16 har nabo Sigmund Tra-
geton klaget på bruksendring av 
1. etasje fra bolig til næring samt 
tilbygg med takterrasse. Klagen 
på vedtaket vil bli behandlet av 
utvalg for by- og samfunnsut-

Før i tiden hadde Pedersgata 67 fasade mot Pedersgata. Lite ante beboerne 
den gang om hvilket bråk det skulle medføre da det mange år senere (vår 
2021) ble foreslått å rive huset til fordel for et nybygg over tre etasjer pluss 
et lysende glasstak på toppen.

vikling 16. september. Om utval-
get kommer fram til at vedtaket 
ikke skal endres, vil saken sen-
des til Statsforvalteren for ende-

lig klagebehandling. Pedersgata 
Utvikling AS har søkt om igang-
settingstillatelse for graving og 
grunnarbeid.
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Rekordhøye elevtall på Nylund

– Skolen har ny rekord 
med hele 102 nye 1. klas-
singer, forteller rektor 
Frøydis Anthonsen. – Det 
betyr at vi må ha hele 5 
klasser på 1. trinn. I tillegg 
har vi ny rekord totalt på 
skolen med 610 elever.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Så mange elever har vi ikke hatt 
på Nylund skole siden jeg startet 
i 1997, forklarer Frøydis. - Vi er 
nå den nest største barneskolen 
i Stavanger. Skolen har et stort 
mangfold i elevgruppen og vi har 
39 språk representert blant eleve-
ne. For å vise at vi alle er ulike og 
unike så gir vi elevene på 1. trinn 
en blomst med ulik farge slik at 
buketten vi da får i klasserommet 
viser dette fine mangfoldet.

FAU kritiske til skolebruksplan
– Det reelle antall elever er høy-
ere enn estimatene i skolebruks-
planen, både for 2021, 2022 og 
2023, sier Knut Arne Strømme 
som leder Nylund FAU.

FAU ved Nylund skole har ut-
talt seg kritisk til forslaget til Sta-
vangers skolebruksplan. Bl.a. 
fordi planforslaget benytter en 
mal fra Oslo-skolen for bereg-
ning av kapasitet. Full kapasi-
tet er 30 elever per klasse. Eldre, 
sentrums nære skoler skal ha 28 
elever per klasse ved full kapa-
sitet.

– Tallberegningen blir en teo-
retisk beregning på papir som 
ikke stemmer med virkeligheten, 
sier Strømme. – Vi mener dette er 
en uhensiktsmessig måte å se på 
kapasiteten på. Klasseromm ene 
på Nylund er små. Det er ikke 
plass til 28 elever i hvert klasse-
rom. I tillegg kommer behov for 
areal til alt det andre en skole 
skal ha som rom til spesialunder-
visning, uterom, plass til lærere, 
gymsal og toaletter. Kapasiteten 
bør ses i sammenheng med an-
tall klasserom. Ledig plass på ett 
trinn kan ikke uten videre utnyt-

tes på et annet trinn med mange 
elever, hvis det ikke er mulig å 
frigjøre klasserom.

Vi registrerer at kapasiteten 
ved Midjord er inkludert i total-
kapasiteten for skolen. Vi leg-
ger til grunn at den midlertidige 
løsningen med elever på Midjord 
faller bort umiddelbart når ny 
skole i Lervig står ferdig. Vi øn-
sker at dette presiseres og kom-
mer klart frem i skolebrukspla-
nen, sier FAU-lederen.

Nærskolerett og fritt skolevalg
Uttalelsen fra FAU Nylund viser 
til at den nye skolen i Lervig vil 
få 21 klasserom og kapasitet til 
536 elever ved 85 prosent utnyt-
telse. FAU ved Nylund skole er 
spørrende til hvorfor den nye sko-
len etter planen bare skal benytte 
knapt halvparten av maks kapasi-

tet. Det legges opp til mellom 239 
og 244 elever i perioden fra 2024 
til 2035.

I opplæringsloven § 8.1 står 
det: «Grunnskoleelevane har rett 
til å gå på den skolen som ligg 
nærast eller ved den skolen i nær-
miljøet som dei sokner til.» I til-
legg er det i Stavanger kommune 
innført fritt skolevalg, noe som 
gjør at foresatte kan søke plass 
på alle grunnskoler i Stavanger. 
Hvis det er ledig plass, skal elev-
en få plass på skolen foresatte sø-
ker.

Slik det fremstår i planen skal 
både Nylund og Storhaug skole 
redusere antall elever etter at ny 
skole står ferdig. I planen står det 
at “ Ved etableringen av ny skole i 
bydelen vil elevtallet på Storhaug 
skole bli kraftig redusert.” Hvis 
nærskolerett og fritt skolevalg 

skal gjelde også i vår bydel, vil 
ikke fordelingen av elever mel-
lom de tre grunnskolene være så 
åpenbar som det fremstår av pla-
nen.

Hvordan skal inntaket 
organiseres?
– Det er behov for at det presise-
res i skolebruksplanen hvordan 
inntaket skal organiseres i byde-
len, sier Strømme. -FAU Nylund 
ønsker også at det begrunnes 
hvorfor ikke mer av kapasiteten 
på ny skole tas i bruk. Vi leg-
ger til grunn at også elevtallet på 
Nylund blir kraftig redusert etter 
at ny skole er etablert.

Uterom langt under normen
I uttalelsen fra FAU Nylund gis 
det tydelige signaler om man-
glende uteareal. Med om lag 500 

elever som i dag (ikke medregnet 
elevene på Midjord) har barna på 
Nylund ca 8 kvadratmeter ute-
oppholdsareal hver. Med ny skole 
i Lervig er det i skolebruksplan 
estimert at det fra 2024 vil være 
rundt 430 barn på Nylund. Det 
betyr litt mindre enn 10 kvadrat-
meter uteoppholdsareal for barna 
på Nylund.

Det er et paradoks at arealnor-
men bare kommer til nytte for elev-
ene ved ny skole. Vi lever med be-
grensede uteareal i dag, og barna 
på Nylund vil fortsette å leve med 
uteoppholdsareal langt under nor-
men på 50 kvadratmeter også etter 
at ny skole i Lervig står ferdig.

Ungdomsskole
På side 1 i skolebruksplanen står 
det; “ Etter 2025 vil elevtallet i 
ungdomsskolen begynne å gå ned 
igjen. Det ser ikke ut til å bli be-
hov for å utvide kapasiteten på 
ungdomstrinnet i noen deler av 
kommunen.”

– Vi har sett på statistikken på 
hjemmesiden til Stavanger kom-
mune som viser utviklingen i al-
dersgruppene 1-5 år og 6-12 år 
fra 2001 til 2021 i bydel Storhaug, 
forklarer Strømme. -Det har vært 
en økning i begge aldersgruppene 
i vår bydel. Basert på erfaringene 
vi i bydelen har rundt kapasitet på 
barneskolene, er vi bekymret og-
så for kapasiteten ved St. Svithun 
ungdomsskole. Kapasiteten er 
ifølge skolebruksplanen forven-
tet å være tilstrekkelig, samtidig 
som den er ventet å komme opp 
i over 90 prosent mot slutten av 
2020 tallet.

Det fremstår som om konklu-
sjonen om tilstrekkelig kapasitet 
er truffet på et for magert grunn-
lag, spesielt med tanke på at esti-
matene bommer med mer enn 5 
prosent for neste års elevtall på 
Nylund. Og som kjent øker usik-
kerheten utover i estimeringspe-
rioden. FAU Nylund ønsker der-
for at det omtales i planen hvil-
ke tiltak kommunen vil sette inn 
dersom kapasiteten på ungdoms-
skolen på Storhaug ikke er til-
strekkelig i framtida, avslutter 
FAU-lederen.

Fra venstre kontaktlærer Hanne Kirsti Svela som den første skoledagen gav blomster til alle som skulle begynne 
i klasse 1b på Nylund skole. Bjørn Mjelde Rønnevik takket og bukket. I midten en smilende rektor Frøydis 
Anthonsen.

Første skoledag for klasse 1a og 1 b på Nylund skole. 
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Se vårt utvalg i meieriprodukter
Shaly Bøe i meieriavdelingen er ansvarlig for 

det gode utvalget av meieriprodukter

LERVIG Haugesundsgata 30, 4014 Stavanger 
Åpningstider mandag-lørdag: 07.00-23.00

Nye åpningstider lørdager kl 07 til 23
Alle dager får nå samme åpningstid. Søndager holder vi fortsatt stengt
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Detaljregulering Nedre Blåsenborg
På Nedre Blåsenborg er det 
varslet plan for å flytte regu-
lert lek inn i kvartalet, regulere 
inn en bolig i Nedre Blåsenborg 
12 og etablere gangforbindelse 
mellom Nedre Blåsenborg og 

Store Skippergate. Kommune-
delsutvalget foreslår, etter for-
slag fra Helge Dagfinn Ander-
sen (SV), at det blir lagt til rette 
for en aktivitetsplass for alle ge-
nerasjoner.

Detaljregulering Ramsvigstunet sykehjem
Planforslaget legger opp til en 
stor utvidelse av eksisterende 
sykehjem i Ramsvig i to byg-
getrinn. To eksisterende syke-
hjemsfløyer rives for å gi plass 
til den nye bebyggelsen.

Kommunedelsutvalget ber om at 
bygningsmassen får et mindre 
massivt og institusjonelt preg, 
gode uteområder og fortsetter å 
være et møtested i nabolaget.

Mer miljøvennlig transport
Det var politisk enighet om at 
tiltaket hjem-for-en-50-lapp 
bør utvides til å gjelde hurtig-
båt til byøyene. Flere ladesta-
sjoner bør opprettes ved kom-
munikasjonsknutepunkt, langs 
sykkeltraseer og Den blå pro-

menaden. Elsykkelstasjoner bør 
etableres på Nylund skole, Kjel-
vene skatepark og ved Jokeren 
på Bergeland eller ved Kyviks-
marka. Flere parkeringsplasser 
bør reserveres for bildelings-
ordninger.

Klima- og miljøprisen 2021
Kommunedelsutvalget innstil-
ler «Clean Shores» som sin kan-

didat til Stavangers Klima- og
miljøprisen 2021.

Sykkelparkering
Stavanger kommune vil øke til-
budet med sykkelparkering i 
kommunedelene. Nye stativer 
settes ut etter hvert som mø-
teplasser blir identifisert. Det 
settes også ut stativer der inn-
byggere melder fra om at slike 

mangler. Dette svaret fra ad-
ministrasjonen kom etter at Er-
lend Jordal (H) hadde gjort opp-
merksom på at flere gater ved 
Tou/Sjøpark/Sirikjeret mangler 
sykkelparkeringsplasser.

Kostnadsramme for parken i Lervig
I investeringsprogrammet er 
det satt en ramme på 47 millio-
ner. Dette skal i hovedsak dek-
kes opp av kostnadsbidrag for 
utbygginger i planen for Urban 

sjøfront. Dette svaret fra admi-
nistrasjonen kom omsider på 
spørsmålet som Ivar Øiumshau-
gen (Ap) stilte i september 2019.

”Smarte” avfallsdunker
I årsprogram for Park og vei 
ble det vedtatt å installere flere 
smarte avfallsdunker i Godalen, 
ved Badedammen, Tou/Sjøpark 
og på lekeplassen Støperigata/
Hesbygata. Erlend Jordal (H) 
etterlyste informasjon om tids-
punkt og antall.

I svaret beskrives at det i Go-
dalen er satt ut nedgravde be-
holdere av typen molok oppgra-
dert med sensor for nivåmåling 
av avfall.

Lekeplassen i Støperigata/
Hesbygata overtas av kommu-
nen i oktober 2021. Da skal det 
settes ut en søppelbeholder der.

Badedammen er prioritert 
for utsetting av smart beholder, 
men har ikke fått dette ennå.

Administrasjonen vurderer å 
sette ut en til to beholdere. Det-
te vil sees i sammenheng med 
pågående prosjekt som gjelder 
oppgradering av Badedammen.

Ved Tou Scene/Sjøparken 
meldes det om utfordringer ved 
at f.eks tomme pizzaesker stap-

pes ned i de altfor små åpnin-
gene og sperrer for videre bruk. 
Det oppfattes da at beholderne 
er fulle, når det ofte ikke stem-
mer. Administrasjonen har der-
for økt hyppigheten på kontroll 
og sjekk av renhold i parken. 
Dette følges også ekstra opp på 
de fineste sommerdagene.

Beholderne som ønskes satt 
ut er svært kostbare i innkjøp 
og drift. Pr i dag følger det ikke 
med ekstra midler til planlagte 
utsettinger som beskrevet oven-
for. Innenfor gjeldende budsjett 
for innkjøp av parkutstyr er det 
anledning til å sette ut en til to 
beholdere hvert år. I år er det til 
nå satt ut en smartere beholder 
på Kvitsøygata lekeplass.

På samtlige badeplasser og 
parker i området er drift innom 
en til to ganger i løpet av dagen 
og tømmer avfallsbeholdere og 
plukker opp søppel. Det plan-
legges ikke å installere over-
våkningskamera.

Varmen skole og Tinnfabrikken barnehage?

Steinar Meling fra Pedersgata Velforening, orienterte om bomiljøet, reduksjon av trafikk og støy og opparbeidelse 
av utearealer. Anders Ohm, fra Pedersgata Utvikling A/S, fortalte om rehabiliteringen av flere bygg i Pedersgata og 
viste før-og-etter bilder. Per Arne Alstad, fra Tou, fortalte om 20-års jubileumet. I tillegg til imponerende innendørs 
lokaler, har uteområdet fått en betydelig oppgradering. Det planlegges et nytt 5-etasjers leilighetsbygg 5-6 meter 
fra Tou’s bygninger som kan bli svært ødeleggende for Tou.

Storhaug kommunedels-
utvalg hadde møte på 
Tou tirsdag 17. august, det 
første fysiske møte siden 
oktober i fjor.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

En av sakene var å uttale seg om 
navn på de nye byggene i Ler-
vigskvartalet som skal stå ferdige 
i 2024. Forslagene fra kommune-
delsutvalget ble Varmen skole, 
Tinnfabrikken barnehage, Lervig 
idrettshall og Storhaug bydels-
hus. Navnene skal endelig vedtas 

av utvalg for by og samfunnsut-
vikling den 16. september.

– Å foreslå navnet Varmen vil 
bety at det må bes om en ny ut-
talelse fra Språkrådet, sier Lin 
Knarvik som er avdelingssjef 
for Kart og digitale tjenester. – 
Språkrådet vil uttale seg både til 
skrivemåten og til hvor navnet er 
foreslått brukt.

 
Varmen er et uoffisielt navn som 
ble brukt på folkemunne gjen-
nom flere generasjoner. Grovt 
sett kan vi si at Varmen omfat-
tet området fra Strømsteinen/
Badedammen til og med Lervig-
bukta, avgrenset opp mot Hauge-
sundsgata. Navnet har sannsyn-
ligvis sammenheng med den var-

men som ble utviklet i forbindelse 
med fyring ved de to støperiene 
ved Spilderhaug og ved Lervig. I 
tillegg ble det fyrt godt opp ved 
røyking av brisling og sild ved 
de mange hermetikkfabrikkene 
i området. Men også den øvrige 
industrien utviklet varme, slik at 
det lokale klimaet nok ble kjenne-
tegnet av noe høgere temperatur 
enn ellers i Stavanger.

Varmen var fram til rundt 
1970 kjent som det mest konsen-
trerte industriområdet i landet. I 
dag omfattes det meste av gamle 
Varmen av det såkalte byforny-
ingsprosjektet Urban sjøfront.

Gunnar Roalkvam i Storhaug 
bydelsavis nr. 1 – Februar 2018

Synliggjøre bydelens historie 
med QR-koder?
Kommunen har opprettet en pro-
sjektgruppe for å synliggjøre his-
torien på Storhaug og se på mu-
lighetene for QR-koder og infor-
masjonsdatabase. Prosjektgrup-
pen koordineres i første runde 
av områdesatsingen på Storhaug. 
Første innledende møte med 
Smartbyen og byantikvaren ble 
holdt i juni, og prosjektgruppen 
vil jobbe videre for å avklare hva 
som blir mulig og ikke, samt av-
klare andre interessenter, aktuel-
le aktører og mulige koblinger til 
relevante eksisterende/gjennom-
førte prosjekter.

Slik var svaret på et langt 
spørsmål fra Leif Kjetil Knud-
sen (Ap) om QR-kodemerking og 
kommunal informasjonsbase på 
nett.

I Knudsens begrunnelse for 
spørsmålet viste han til at i siste 
søknadsrunde om nærmiljøtil-
skudd for Storhaug foreslo Pe-
dersgata velforening å etablere et 
system med «små skilt med QR-

koder på husene i Pedersgata for 
å bli kjent med gatas historie og 
ta vare på dens identitet». Tanken 
var at denne type skilting vil bi-
dra til at både byens innbyggere 
og flere på Storhaug fikk kunn-
skap om gatas fortid på en enkel 
måte via mobilen.

Kommunedelsgruppa for nær-
miljøsatsingen mente dette var 
en svært god ide med høy over-
føringsverdi, og at infrastruktur-
kravene bak skiltingen og tilgang 
på data muligens kan realiseres 
bedre i et samarbeid med Stavan-
ger kommune, muligens som del 
av et «smartbytiltak» og flere ak-
tører.

Knudsen viste til andre pågå-
ende initiativ som har til formål 
å formidle og synliggjøre historie 
og identitet med utgangspunkt i 
Storhaug:

– Storhaug kommunedelsut-
valg har nylig tatt opp spørsmål 
om å synliggjøre byens industri-
historie, herunder et utstillings- 

og formidlingsopplegg.
– Stavanger kommunes kunst-

utvalg har nylig også stilt seg po-
sitive til arbeidet med å synlig-
gjøre samvirketanken og koope-
rasjonens idè i forbindelse med 
relanseringen av Nytorget fram 
mot byjubileet der det også er 
skissert et formidlingsopplegg 
knyttet til arbeidet.

Storhaug har også en rekke 
andre attraksjoner å vise fram og 
historier å fortelle, mener Knud-
sen. Både for byens innbyggere 
og i en framtidig vekst i turisme 
igjen, som kanskje kan ta hele by-
en i bruk på en bedre måte med 
en slik løsning i bunn. Sammen 
med f.eks. kommunens dataavde-
ling, smartbysatsing, MUST og 
kommunalt bildearkiv med fle-
re, kan ideen fra søkeren om QR 
kodemerking på ulike steder og 
geoinformasjon tas videre og få 
både enda bredere forankring og 
rikere innhold i både tekst, bilde 
og lyd.
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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,-.

Du kan bære smitte  
uten at du vet det selv. 

Takk for at du tar hensyn!

Ill
: B

er
it 

Sø
m

m
e

Hold deg oppdatert på
stavanger.kommune.no/korona

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

Lørdagssnopet finner du hos

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

Kolonihagene
Høstmarked i Rosendal og 
Ramsvik kolonihage lørdag 
2. oktober kl 12 -14. Vi selger 
egne produkter som syltetøy, 
saft, chutney, strikkeprodukter 
osv. Det blir i år også kafé på ha-
gehuset. Alle er velkommen!

Kafeen i Strømvik kolonihage 
er åpen søndager fra 12 - 16.

Eplekagemann
Hvis eg får velga, å gå på kafe
Ein søndag i Strømvig
Så velge eg det
Eg vil ver ein eplekagemann; 
eplekagemann
Med krem og syltetøy
Ein søndag i Strømvig
Det smage med vaffel, og ein 
kaffe med
Og et stykke eplekaga,
og et stykke te
Sjokoladekaga; på stien me går
Og inn på kafeen
Me ser ka me får

Torstein Alvar

Alle kolonihagene er åpne for 
publikum til og med  
30. september fra  
klokken 10 til 18.
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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:
Grete Kvalheim (61) Helge Dagfinn Andersen (68)

Parti: Fremskrittspartiet
Yrke/arbeid:  Forfatter, leder Aktiv 

Beredskap
Sivilstand: Enke, en voksen sønn
Bosted: Storhaug

Hvor lenge har du vært politiker?
Etter valget i 2015 fikk jeg plass i Storhaug 
bydelsutvalg, Funksjonshemmedes råd og 
Rogaland brann og redning og stortrives 
med det. I 2019 fikk jeg også plass i Utvalg 
for Miljø og utbygging (UMU). Grunnet 
sykdom møtte jeg i kommunestyret i 2020. 
Jeg er også i tilsynskomiteen for koloni-

hagene og dommer en dag i uken i Forliks-
rådet.

Hva skjedde, hvordan valgte du parti?
Foreldrene mine var aktive i Anders Lan-
ges Parti. Så jeg har vokst opp med gode 
politiske verdier hjemmefra! Jeg har alltid 
stemt FrP. Etter at jeg i 2012 ble tildelt John 
Alvheims ærespris for mitt arbeide med å 
hjelpe voldtekstutsatte, ble jeg aktivt med-
lem av FrP.

Når trives du best som politiker?
Når jeg kan hjelpe mennesker som føler 
seg urettferdig behandlet, eller som ikke 
får gehør for sakene de brenner for. Det gir 
alltid en god følelse. Tverrpolitisk samar-
beid til det beste for beboerne i bydelen vår 
er også veldig motiverende.

Hva er dine ønsker for Storhaugs fremtid?
Jeg gleder meg veldig til å se den nye 
brannstasjonen, skolen og parken i Lervig 
bli ferdig og komme i bruk! Jeg vil at by-
delen vår skal være trygg og jobber for god 
belysning i parker og langs hovedfarts-
årene. Mitt ønske er mer tilgjengelig og 
synlig politi etter at utestedene stenger, 
spesielt i helgene!

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?
Vi har byens flotteste tursti fra Breivik til 
Strømvik, og der går jeg tur så ofte jeg kan!

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Yrke/arbeid: Pensjonert lærer
Sivilstand: Gift, to barn, to barnebarn
Bosted: Storhaug

Hvor lenge har du vært 
politiker?
Jeg er sørlending fra Kristiansand og 
kom til Stavanger i 1974. Jeg ble medlem 
i SV på 1980-tallet. I 1988 fikk jeg plass 
i skolestyret og i Storhaug bydelsutvalg 
fram til 1996. Jeg var vara og fast medlem 
i bystyret fra 1996-2008. Jeg har også 12 
års erfaring som politiker i driftsstyrene 

på Kvalaberg, Storhaug, Nylund og nå 
Buøy skole.

Hva skjedde/hvordan valgte du parti?
Jeg har alltid brydd meg om menneskers 
liv, deres muligheter, likeverd og et 
best mulig liv for den enkelte. Jeg har et 
kristent livssyn, valgte SV, og ble dermed 
kristensosialist.

Når trives du best som politiker?
Når jeg kan være med å fordele inntektene 
fra stat og kommune på en best mulig 
måte til en god eldreomsorg, skole og 
barnehagedrift. Skaffe barnehageplass til 
alle som trenger det i sin bydel og gode 
kulturmuligheter for barn og voksne.
Hva er dine ønsker for Storhaugs fremtid?
Flere møteplasser og gode grøntområder. 
En god ny skole og park i Lervig. At 
grøntområdene ved utkanten av parken 
ikke blir bebygd. Det gjelder også området 
mot sjøen ved Tou.

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?
Som gammal fotballspiller liker jeg å være 
på Midjord stadion og heie på Brodd. Det er 
fint å bruke den fine Storhaughallen. Men 
best av alt liker jeg å sykle ved sjøen og 
høre bølgesuset. Som frivillig for Lervig 
sykehjem er det så fint å kunne ta med 
beboere ut på sykkeltur en gang iblant.
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Frivilligsentralen 
akkurat nå

Storhaug frivilligsentral er i gang med gjenåpning etter pandemien, og vi er glade for å kunne ønske velkommen tilbake 
til noe nytt og noe allerede vel etablert.

Ønsker du å bli frivillig?

Sykkelinstruktør.
Frivilligsentralen har inngått et samarbeid med Syklistenes Landsforening 
avdeling Nordjæren. De jobber for at alle skal ha mulighet til å velge sykkelen i 
hverdagen og har laget et skreddersydd opplæringsprogram for å lære voksne 
å sykle. Syklistforeningen gir opplæring til nye instruktører. Gå inn på storhaug.
frivilligsentral.no og trykk på Frivillig sykkelinstruktør.

Trening med mening
Frivilligsentralen trenger frivillige treningsinstruktører! Vi står for opplæring, utstyr, 
støtte, veiledning og den praktiske hjelpen du trenger. Gjennom opplæring vil 
du lære hvordan du gjennomfører gruppetreninger. Du trenger ingen spesielle 
forkunnskaper. Som instruktør kan du lage et eget treningsopplegg som passer 
deg og dine interesser.

Natteravn
Hver fredag kveld går det natteravner rundt omkring på Storhaug, for å trygge de 
av ungdommene våre som er ut på kveldstid. Frivilligsentralen samarbeider med 
ungdomsskolen og rekrutterer nye natteravner ved skolestart. Gå inn på storhaug.
frivilligsentral.no og trykk på Natteravn.

Språkkafé
I løpet av høsten vil frivilligsentralen starte språkkafé for mennesker som 
trenger øvelse i å snakke norsk. I møte mellom mennesker er språket sentralt. 
For innbyggere med annen kulturbakgrunn er det viktig å få snakke norsk også 
utenfor obligatorisk opplæring. Vi trenger frivillige som kan være til stede og ta en 
prat med dem som kommer innom. Gå inn på storhaug.frivilligsentral.no og trykk 
på Språkkafé.

Reservebesteforeldre
Vi har mange nyinnflyttede familier på Storhaug. Mange av dem har flyttet langt 
fra resten av familien sin, og innimellom får frivilligsentralen spørsmål om vi har 
mulighet til å finne reservebesteforeldre. Gå inn på storhaug.frivilligsentral.no og 
trykk på Reservebesteforeldre.

Turvenn
Noen av oss ønsker å komme seg ut på tur i nærområdet, men helst ikke alene. 
Hvis du har tid og lyst til å være med på tur, slå av en prat, og kanskje ta med en 
kanne kaffe, gå inn på storhaug.frivilligsentral.no og trykk på Turvenn.

Leksehjelp
Nå er det skolestart. Enkelte barn og unge vil trenge litt ekstra hjelp til leksene. 
Kanskje du er pensjonert lærer, eller om du bare har litt ekstra tid og kompetanse 
i matte, norsk eller engelsk, gå inn på storhaug.frivilligsentral.no og trykk på 
Leksehjelp.

Frivilligtirsdagene i Kvitsøygate 3
Tirsdag er aktivitetsdag for frivilligsentralen, med aktiviteter fra morgen til kveld. 
Vi har plass til små og store aktiviteter i små og store lokaler. Ta kontakt hvis du har 
en idé.
Foreløpig tirsdagsprogram
09.30 – 11.30 Barseltreff med innlagt barseltrening. Åpent for mor, far og barn.
11.00 – 13.00 Turgruppe, ny gruppe for deg som ikke vil gå fort, utgangspunkt 
 i Kvitsøygate 3. 
 Turgruppe for deg som liker å ta i litt, utgangspunkt ved 
  Storhaughallen
12.00 – 14.30  Gladmaling, malekurs. 8 kursdager. Påmelding.
18.00 – 21.00 Fotoklubb for Storhaugs fotoentusiaster. 
 Hver annen tirsdag i oddetallsuker.
18.00 – 21.00  Sjakk for alle. Hver annen tirsdag  kl 19.00-21.00 i partallsuker.
18.00 – 20.00 Digihjelp, seniorkurs i digital kompetanse. 
 Hver 1. tirsdag i måneden. Påmelding.

Trening i Storhaughallen
Gjenåpningen av samfunnet gjør at vi kan åpne for trening igjen. Allerede nå er 
styrkerommet åpent, og flere tilbud kommer etter hvert. 
Følg med på www.storhaug.frivilligsentral.no. 
Åpningstider styrkerom: mandag, onsdag, torsdag, fredag kl 10.00 – 13.00.
Utendørs ønsker vi alle velkommen til velværetrim i Godalen hver fredag kl 12.00.

Årets store ryddeaksjon i kommunedelen
Ryddeaksjonen 2021 vil skje onsdag 29. oktober til lørdag 2. oktober. Alle kan være 
med å rydde i sitt nærområde. Kontakt ryddekoordinator på mail for informasjon: 
svanhild.kolnes.svihus@stavanger.kommune.no

Gladmaling, malekurs
Farger er spennende! De treffer hjertet og betyr mye for oss. Vi fokuserer på 
farger og hva de kan symbolisere. Vi jobber med fargeteori, regnbuens farger, 
kontrastfarger, fargeperspektiv i naturen og farger og symboler. Vi lar oss inspirere 
av fargeglade kunstnere. Max 8 deltakere. Kurset er gratis, kr. 200 betales for 
materialer. Bindende påmelding på sms til: 
Anne Cathrine Heesch, 915 79 285. 
Tid: 8 tirsdager med start tirsdag 21.september. kl. 12.00-14.00.

Ildsjelprisen
Storhaug har sin egen ildsjel-pris for å hedre noen av alle dem som står på 
som frivillige eller på andre måter gjør en innsats til beste for bydelen. Alle kan 
nominere sin kandidat. Nominasjonsfrist er 16. november. Prisen deles ut 30. 
november. Mer informasjon i neste utgave av bydelsavisen.

Følg med på facebook.com/storhaug-frivilligsentral og på nettsiden vår storhaug.frivilligsentral.no og hold deg oppdatert på hva som skjer.

Kontaktinformasjon Storhaug frivilligsentral 
E-post: storhaug.frivilligsentral@stavanger.kommune.no – Telefon: 907 13 992
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Fikk Stavanger navn etter Kongssteinen?

Frode Iversen, professor ved Kul-
turhistorisk museum, Universi-
tetet i Oslo, har forsket på opp-
rinnelsen til Stavanger- navnet. 
I en kronikk hos Forskersonen.
no (13.11.20) forklarer han at en 
for lengst glemt kampestein på 
en bergrygg bak byen, kan være 
nøkkelen til navnet. Stavanger 
kan ha fått navnet sitt da en stor 
flyttblokk ble grensestein mellom 
to gårder på 300-tallet.

Her gjengis et utdrag fra hans 
kronikk:
Da iskappen over Skandinavia 
smeltet for knappe 12 000 år si-
den, ble en diger flyttblokk i gra-
nitt liggende å balansere på top-
pen av Risberget ved Breiavatnet. 
I tusenvis av år var Kongssteinen 
et markant landemerke, særlig et-
ter at skogen forsvant og en gård 

Den 5,6 meter høye og 7,5 x 
6,2 meter brede steinen ble trolig 
grensestein da gården Hetland, 
ble fradelt modergården Eiganes 
i romertiden. Fra Vågen, en liten 
fjord 550 meter unna, var kampe-
steinen spesielt godt synlig. Om 
vinteren, i februar sto morgenso-
len lavt bak den, og den var et flott 
skue. Kanskje var det bakgrun-
nen for navnet? Lokalbefolknin-
gen visste at de så en grensestein 
fra akkurat denne fjorden.

Grensesteiner var viktige
Da angelsaksere migrerte til Eng-
land på midten av 400-tallet e. 
Kr, tok de med seg en skikk fra 
nåværende Jylland, Tyskland og 
Nederland med å bruke store stei-
ner som grensemarkører.

I Rogaland og Agder ble spesi-
elt viktige grensemerker tidligere 
kalt for stavsto. De var utgangs-
punkt for siktlinjer for gårdsgren-
ser. Undersøkelser av grensene til 
50 gårder i bygda Gyland i Agder 
viser at steiner av noe slag utgjor-
de over 70 prosent av grensemer-
kene. På 1800-tallet ble siktlinje-
ne erstattet av fysiske gjerder. På 
Jæren vokste det fram et karakte-
ristisk landskap med steingjerder.

I 1686 var det uenighet om 
grensene for en gammel ødegård 
nær byen. Et bruk av den store 
Eiganes-gården var lagt øde et-
ter svartedauden og grensene var 
uklare. Sognepresten i Domkir-
ken mente å huske disse, og an-
ga blant annet det som må være 
Kongssteinen som grensemerke.

Stav som grensemerke
Ordet «Staba», stav, dukker opp 
på 500-tallet på en svensk rune-
innskrift, og viser da til noen ru-
ner på runesteinen. Runer ble kalt 
staver, slik vi kaller bokstaver for, 
nettopp bok-staver.

Lovspråk er gjerne konserva-
tivt, og det er som grensemerke 
vi møter ordet stav i Frostatings-
loven ca. 1260 i utrykkene innan 
stafs og utan stafs, med betyd-
ning innenfor og utenfor gårdens 
grensemerker. Det viser stav var 
et fellesord for grensemerker.

Tre steder i Norge het Stavan-
ger i middelalderen: byen i Ro-
galand og to gårder i Sunnfjord. 
Den nye studien viser at to sist-
nevnte ligger ved en eldgammel 
administrativ grense for skiprei-
der og fjerdinger, det vil si fjerde-
deler av gamle fylker. Det styrker 
en «grensetolkning» av Stavan-
ger-navnene.

Kongelig besøk i 1704
Kongssteinen fikk navnet sitt et-
ter et kongelig besøk i 1704. Den 
var lenge Stavangers fremste at-
traksjon sammen med Domkir-
ken og et naturlig valg når byen 
fikk storfint besøk. Under den 
Store Nordiske Krigen gjestet 
kong Fredriks IV Stavanger, og 
ble vist Kongssteinen. Senere øn-
sket han seg et kart over Stavan-
ger til en kongelig atlas.

Byens sorenskriver Ulric Fri-
deric Aagaard var utdannet kart-
tegner og fikk oppdraget. Han 
målte derfor opp Kongssteinen 

ble ryddet her på 300-tallet.
Tidligere var det populært å 

klatre opp på Kongssteinen. Man-
ge hadde gode barndomsminner 
fra den. Det forteller blant annet 
Alexander Kiellands barndoms-
venn, Marius Giverholt, modell 
til «lille Marius» i romanen Gift. 
I 1899 skriver han om Kongsstei-
nen: «og der sad jeg nu for sidste 
gang og saa udover fjorden».

Det falt mange tungt for brystet 
da den ble minert bort i 1890-åre-
ne, i byutviklingens navn. Ifølge 
et øyenvitne delte granittblokken 
seg i to ved sprengingen. Den ble 
stykket opp i hundrevis av stab-
besteiner. De ble blant annet satt 
opp ved Paradis og Hillevågsvat-
net, der noen står ennå.

Siden gikk Kongssteinen nes-
ten i glemmeboka, også blant 
dem som har forsøkt å forklare 

bynavnet – og det er ikke få.
En stor grensestein nevnt i 

1686 har nå blitt identifisert med 
Kongssteinen. Med denne nye 
oppdagelsen, faller brikkene på 
plass, og oljebyen får en annen 
historie. Med en stein i sentrum.

Språklig er navnet Stavanger 
likevel ikke en gåte. Det er sam-
mensatt av to ord: angr, m. nor-
rønt for trang vik, fjord, og stafr, 
for stav, stolpe, pilar, merkestav. 
Derimot har man i over 400 år 
diskutert de topografiske og kul-
turelle realitetene bak navnet.

I Norge ble ordet «stav», nor-
rønt stafr brukt som et fellesord 
for grensemerker. Norges ende-
punkt i nordøst het på 1100-tallet 
f. eks. Vegestav eller Ægisstafr. 
Andre norrøne ord for merke-
steiner var lýritti, marksteinn, ra, 
hreysar (røyser), skæl og tiældra.

En ny teori om navnet Stavanger har dukket opp. Med Kongssteinen 
på Bergeland i sentrum av historien. – Det er fint å tenke på at en 
viktig del av Stavangers historie har sitt utspring her på Storhaug. En 
så  sentral historie at det berører selve navnet, sier Hege Scheie Balle 

fra  Paradissvingen. – Min mormor var veldig obs på at stabbesteinene 
skulle beskyttes. Kanskje hun visste at de kom fra Kongssteinen?  
Av den store steinen er det tydeligvis bare igjen disse ca 20 stabbe-
steinene som står i Paradissvingen.

Kongssteinen på Bergeland ble fjernet omkring 1890 men lå der hvor krysset Kongsteingata/Erichstrups gate ligger 
i dag. Var den staven i navnet Stavanger? Dette fotografiet er fra rundt år 1867, og er forstørret og kunstig farget. 
(Foto: Ukjent / Stavanger byarkiv)

Det er nå bare ca 20 stabbesteiner igjen og de står opp langs 
Paradissvingen. Kanskje de bør beskyttes som minnesmerke eller noe? De er 
i hvert fall verdt å bevare - akkurat her - hvor de ble plassert for over 100 år 
siden, sier Hege Scheie Balle.

Kongsteinsgata går fra Nytorget i sørlig retning over Bergeland til Lyder Sagens gate. Kongsteinsmauet går inn fra 
Kongsteinsgata nær Nytorget og rommer noen få hvitmalte hus. 
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i 1708. Og for å smigre kongen 
fikk den en særlig fremskutt plass 
bykartet fra 1726. Sorenskriveren 
laget også to spesialtegninger av 
Kongssteinen.

Tormod Torfæus blir 
misforstått
Etter Stavanger-besøket reiste 
Fredrik IV videre til den lærde 
Tormod Torfæus (1636–1719) på 
Karmøy. Torfæus var kongelig 
Historiographus fra 1682, og vis-
ste mangt om mye, også om Sta-
vanger.

Den nye studien har sett nær-
mere på hans forklaring av Sta-
vanger-navnet. Det viser seg at 
Torfæus har blitt misforstått i 
mange hundre år. Oversatt fra 
latin skrev han nemlig i 1711: 
«Navnet kommer fra peilestei-
nen som ligger i nærheten, som er 
kalt Stav, og ordet anger, som er 
et gammel ord for hav».

Men det latinske ordet Sco-
pulus for «peilestein», ble alt 
på 1700-tallet forvekslet med 
et kjent skjær kalt «Stavanger 
Steen». Noen kunne ikke rik-
tig få seg til å forstå at den lærde 
Torfæus virkelig mente at det lille 
skjæret, som ble oversvømt ved 
flo sjø, var opphav til byens navn.

Men så var det trolig ikke 
skjæret Torfæus siktet til, for 
Kongssteinen var den eneste na-
turlige peilesteinen i området. Og 
det er kanskje den vi må navigere 
etter for å forstå navnet Stavan-
ger.

Navnet er eldre enn 
vikingtiden
Navnet Stavanger er gammelt. 
Andreleddet anger var ikke len-
ger vanlig i bruk da vikingene 
koloniserte Island fra 872 e. Kr. 
De brukte fjord i stedet, for ek-
sempel i Hvalfjörður og Eyja-
fjörður.

Sannsynligvis ble Stavanger-
navnene dannet før den store kli-
makrisen og pandemien som her-
jet Skandinavia rundt år 536 til 
700. Da nærmer vi oss tiden da 
det ble ryddet en gård ved Breia-
vatnet, ifølge pollenanalyser her.

De fleste forskere er enige om 
at den lille Vågen er fjorden i 
navnet. Staven har man derimot 
slitt mer med. Filolog og histori-
ker Knut Helle mente at Valber-
get ved Vågen på avstand lik-
net en stående stav. På nært hold 
kunne steil lagdelingen av kvart-
sitter forsterke inntrykket av sta-
ver. Meningsinnholdet i navnet 
var da: «fjorden ved berget som 
likner en stav».

En eldre tolkning var at Sta-
vanger betydde «den rette fjor-
den», med henvisning til formen 
på Vågen. Ingen av forklaringene 
treffer helt blink. Valberget lik-
ner ikke særlig mye på en stav, og 
grunnbetydningen av ordet stav 
er helst noe som står, ikke ligger. 
En «liggende stav» er derfor ikke 
en spesielt god metafor for en rett 
fjord.

I begge de klassiske tolknin-
gene blir navnet forklart av en 
overført betydning, altså av noe 
som likner på en stav, og ikke di-
rekte av noe som er en stav. Det 
er her den nye tolkningen har sin 
styrke.
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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

Norsk orgelfestival
holdes for 31 året siden 
oppstarten i 1990. Til tross 
for pandemi som fortsatt 
preger samfunnet, kan 
festivalen by på et rikt og 
variert festivalprogram 
med internasjonale og 
nordiske utøvere.

Vi vil servere orgelet i all sin 
bredde, fra det lille orgelpositivet 
til det store konserthusorgelet i 
spissen for Stavanger symfonior-
kester, i en nesten helt ny konsert 
for orgel og orkester. Nettopp ny-
skaping har en stor plass på årets 
festival og den nordiske musik-
ken vil sette preg på programmet.

Festivalens åpningskonsert hol-
des i Hetland kirke og vi gleder 
oss over å presentere det kritiker-
roste vokalensemblet Trio Medi-
æval, med tradisjonsmusikk i form 
av norske og svenske salmer, mid-
delaldertoner og litt ny musikk. Or-
ganisten Sigbjørn Apeland spiller 
sammen med trioen og bidrar også 
med sine egne orgelimprovisasjo-
ner i programmet.

I St. Johannes viser vi det 
spennende samtidsverket Skum-
ringsbarda (2019), fremført av 
komponist Alf Hulbækmo på 
orgel sammen med Trondheim 
Jazz orkester.

I tillegg får vi besøk av den 
franske orgelstjerne Jean-Baptiste 
Dupont som spiller kveldskonsert i 
St. Petri kirke. Dupont byr på orge-
klassikere av Bach, Reger og Wi-
dor, men det blir også spennende å 
høre musikk av Ravel og Stravin-
sky som opprinnelig er skrevet for 
helt andre besetninger enn orgel.

I St. Petri holdes også semi-
finale i Nordisk orgelkonkur-
ranse Dette er en milepæl i fes-
tivalens historie hvor fremadstor-
mende unge organister kan få vist 
fram sine musikalske ferdigheter.

I tillegg kan du oppleve unge 
lovende orgelelever spille matiné-
konsert i St. Johannes kirke.

Ikke minst ser vi frem til 
orgel vandring på Storhaug med 
Sven-Egil Omdal. Du får oppleve 
bydelens flotte kirkerom og mini-
orgelkonsert ved hvert stopp. Det 
hele knyttes sammen gjennom et 
lokalhistorisk perspektiv rundt 

kirkenes betydning for lokalmil-
jøet, bydelene og byen. St. Johan-
nes kirke, Hetland kirke (Frue 
kirke), Metodistkirken og til sist 
St. Petri kirke. Omdal snakker 
om arbeidermiljøene i Østre by-
del og om byen som slukte hele 
Hetland kommune.

Alt dette, og mye mer - Vi 
ønsker hjertelig velkommen på 
Norsk orgelfestival 2021!

Torsdag 16.09
kl 11:00 Torsdagsmesse på Norsk 
orgelfestival, St. Petri
kl 19:00 Åpningskonsert: Trio 
Mediæval & Sigbjørn Apeland, 
Hetland kirke

Fredag 17.09
12:00 Nordisk orgelkonkurranse: 
Semifinale, St. Petri
22:00 Skumringsbarda: Alf 
Hulbækmo og Trondheim 
Jazzorkester, St. Johannes

Lørdag 18.09
12:00 Matinékonsert: Unge 
organister, St. Johannes
19:00 Kveldskonsert: Jean-
Baptiste Dupont, St Petri

Søndag 19.09
11:00 Festivalhøymesser, 
St. Johannes (og flere kirker)
Alle arrangementer for festivalen 
finner man på våre nettsider 
www.orgelfestival.no
og facebook 

https://www.facebook.com/
orgelfestival/events

Ann-Karin Både, daglig leder
norsk.orgelfestival@kirken.no

+47 902 16 088

Trio mediæval

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  
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DET SKJER

Hjertelig velkommen tilbake til Bydelshuset. Nå har vi åpnet opp igjen etter 
sommeren, og heldigvis med litt større frihet enn vi hadde under perioden 
med de strengeste coronarestriksjonene. Nå kan inntil 50 stk få bruke huset 
samtidig under forutsetning at smittevernreglene overholdes (men kun 
35 stk i storsalen ad gangen pga 1 meter avstand!) Dette gjelder voksne, 
ungdom og barn og både for grupper og arrangementer. Små grupper 
for trening, dans og liknende er også i gang. Vi finner sikkert plass til flere 
aktiviteter også, så bare kontakt oss. Det er fremdeles en kombinasjon av 
hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse på huset for tiden, men send en 
mail eller ring for en prat i forkant så finner vi ut av ting. 
 Optimistisk hilsen fra Gerd Hegge, Leder på 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
Klubbene starter opp igjen i løpet av september.

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

BERGELAND BYDELSSENTER 
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 
Tlf: 51 91 43 40 / 948 22 653
bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 08.30 – 14.30
Følg med på facebook og instagram

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

FASTE AKTIVITETER:
Mandag: Seniortrim 
Tirsdag:  Spikkegruppe og Bingo (partallsuke) 
Onsdag:  Dans og Bevegelse, Yoga for alle - donasjonsbasert 
 timer (påmelding) 
Torsdag: Malegruppe, Håndarbeidsgruppe og Bridge 
Fredag:  Yoga for alle- donasjonsbasert (påmelding)
Mandag – torsdag:  Nabolagshagen – velkommen til å delta i hage og 

drivhus
Rank og Glad – forebyggende styrke og balansetrening med innslag av 
yoga og pilates. Tirsdag og torsdag kl 09.15 – 10.15 
Klippekort kr.1500,- for 15 ganger Instruktør er Ida Robberstad
KURS I GLASSKUNST – med Anne Vinnes 
Tirsdag og onsdag fra kl 10.30 – 13.30. Pris for 7 ganger kr. 1750,- 
Oppstart i september.
TRESKJÆRINGSKURS – Lær treskjæring av Jostein Tvedt.
Onsdager 8 ganger fra kl 9 – 13. Kr. 1900,- Oppstart 15. september.
NYHET! 
Dans og Bevegelse med Ieva Kvaselytè – helse og livsglede for alle. 
Du trenger ingen danseerfaring. Her utfordres kreativitet og kroppens 
bevegelsesmuligheter ut fra egne forutsetninger. Prøv noe nytt og 
spennende!
Yoga for alle 
Onsdag kl. 17.30 og fredag kl. 11. Ta med egen matte. 
Maks 10 deltakere hver gang. 
Donasjonsbasert. Påmelding til YOGA for alle – donasjonsbaserte på 
facebook. https://www.facebook.com/groups/678995035459005
Vi har kurs hver vår og høst i Maling, Treskjæring og Glasskunst.

Annonser på ”Det skjer-siden” er gratis for lag og 
foreninger i bydelen. E-post: storhaug_bydelsavis@

outlook.com

MENIGHETENE
Fredagsklubb
med aktiviteter for 
5.-7. klasse. Hver fredag 
kl. 17.30-19.00 i St. Johannes 
menighetssenter.
For mer info: Ta kontakt 
med Ingeborg Nedrebø – 
tlf. 922 85 225
eller sjekk www.johannes-
menighet.no/Barn

4-åring?
Blir du 4 år i år er du 
hjertelig velkommen til å få 
din egen kirkebok på    
guds tjenesten i  
St. Johannes kirke søndag 
12. sep. kl. 11.00.
Torsdag 9. september er 
du også invitert til å bli 
med på undretur med 
mat, sang, fortelling og 
formingsaktivitet etc. 
For mer info, ta gjerne 
kontakt med Ingeborg 
Nedrebø tlf. 922 85 225 
eller se hjemmesiden:  
www.johannes-menighet.no

Kirkens 
fritidsordning
5 mandager i høst i SFO-
tid arrangerer St. Johannes 
og Varden menigheter KFO 
(Kirkens fritidsordning) for 
2.-4. klasse. 
Oppstart er 20. september
Sted: St. Johannes  
menighetssenter.
Mat, bibelfortellinger, kjek-
ke aktiviteter og leker.

Sjekk hjemmesidene våre 
for mer info:  
www.johannes-menighet.no  
og www.varden.menighet.no

FAMILIEKOBLINGER
Ønsker du å bli kjent med 
en familie fra et annet land, 
bidra til integrering og 
et nettverk? Har du tenkt 
lenge på å gjøre noe som 
frivillig, men synes at det er 
vanskelig å kombinere med 
små barn og hverdagslivet?

Da vil vi gjerne komme i 
kontakt med deg!  
Vi har flere familier med 
minoritetsbakgrunn som 
ønsker å kobles sammen 
med en norsk familie. 
Sammen utforsker dere 
byen, går på tur, oppdager 
nye lekeplasser eller lager 
mat.

Vi vil ha alle med på laget, 
små og store familier, og 
barn i alle aldre.

Har dere litt tid til overs, 
og synes at dette høres 
kjekt ut? Ta kontakt her 
på Facebook eller send 
en e-post til stavanger@
redcross.no

 

Digihjelp 
 

Vil du lære å bruke smarttelefon, PC eller nettbrett? Vil 
du kjenne deg tryggere på internett? Bli med på kurs! 
  

På kurset vil du få grunnleggende innføring i bruk av digitale verktøy. 
Du vil lære hvordan du kan skrive og sende e-post, om nettsikkerhet, 
nettbetaling, sosiale medier, søkemotorer, innlogging og ID-brikke og 
mye mer.  
 

Trenger du personlig hjelp, vil det bli satt av tid til det også.  
Det blir også god tid til kaffe og drøs. 

 

Kurset vil holdes på Storhaug frivilligsentral, Kvitsøygate 3, den første 
tirsdagen i hver måned fram til sommeren 2022.  
Du kan delta en gang eller hver gang. 

Oppstart:  7. september kl. 18.00 – 20.00 

Påmelding: tlf 907 13 992 eller mail 
storhaug.frivilligsentral@stavanger.kommune.no 

 

Kurset passer for seniorer.  

Nivå: nybegynner og litt øvet. 

 

Arrangør: Innbyggerdialog 
 

Åpen Hall fredag 3. september
Dette er den magiske datoen hvor 
vi igjen kan ønske den flotte ung-
dommen vår velkommen til Åpen 
Hall. Det blir dessverre med noen 
ørsmå restriksjoner. Vi er nødt til 
å registrere alle som er med på ak-
tiviteten grunnet eventuell smitte.

I tillegg er vi avhengig av hjelp 
fra voksne for å gjennomføre kvel-
den. Vi håper flest mulig har mu-
lighet til å gjøre denne nyheten 
kjent for alle som har ungdom fra 5. 
klasse og opp til og med 10. klasse.

I første omgang blir det Åpen 
Hall annenhver fredag. Vi håper å 
åpne hver fredag etter høstferien.

Åpningstider:
5.-6. klasse fra 19.00-20.15
Desinfisering av overflater  
20.15 til 20.30
7. klasse fra 20.30 - 22.00
8.-10. klasse fra 20.30 til 23.00

 
Håper at flest mulig av dere har 
mulighet til å hjelpe til som vakt 
en eller annen fredag. Meld dere 
inn i gruppen ”Vakter Åpen Hall 
Storhaug”. Vi er avhengig av fri-
villig hjelp for å holde åpent.

 
Spre ordet! Roy Larsen, 

 Åpen Hall Storhaug



Kunne du tenkt deg å ta litt 
bedre vare på helsa?
Vi gir deg rådene, verktøyene og støtten du trenger for å leve litt 
sunnere i hverdagen. Nysgjerrig? Scann QR-koden og les mer om 
tilbudene våre.

fysisk aktivitet - kosthold - søvn - alkohol - nikotin


