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– Best og 
billigst på 

El-bil lading!
Easee Home
• Prisgaranti
• Trygghetsgaranti
• Sov godt om natten mens du lader bilen

Ferdig montert fra: 

kr 13.490,-kr 13.490,-
 inkl. mva.

Ta en ekstra tur for NÆRMILJØET

– Fabrikkbygg erstattes av leilighetsbygg. 
 Bydelen er i ferd med å miste identiteten som en 
urban miks av boliger og kreative arbeidsplasser, 
av gammelt og nytt. Det er helheten som må tas 

vare på, ikke bare enkeltbygg, konstaterer arkitekt 
Benedikte Landsnes. 
– Nå raseres områder ett for ett, poengterte Hege 
Benedicte Blom Stene (V) på møte i Storhaug 

kommunedelsutvalg. Vi ser en økende rivnings
iver som til sammen sakte men sikkert forandrer 
og forringer trehusbyen Stavanger og kommune
delen Storhaug. Les mer side 2 og 3.

Elever fra Nylund skole som ryddet i høst fant mye søppel rundt båthavna i Breivig.

– April er vårmåneden fremfor noen. Det skal spire og 
gro. Og vi skal legge ekstra flid i å gjøre nærmiljøet, 
gangstiene, lekeplassene og parkene frie for søppel og 
graps. Bli med og ta en ekstra tur i ditt nærmiljø, oppfor
drer Helge Dagfinn Andersen fra Storhaug kommune
delsutvalg.  Vær ekstra på vakt for plastikk som tar lang 
tid før det brytes ned, og vi vet hvor farlig det er for dyr, 
livet i havet og oss mennesker. Les mer om bydelens år
lige og vårlige ryddeaksjon fra 20. t.o.m. 23. april på side 
10, 12 og 13.

Kvartal etter kvartal saneres

Her lå Stavanger Støberi & Dok som år 1900 var Stavangers største arbeidsplass. Nær 90 skip ble bygget her. Den historiske dokken skulle åpnes opp igjen, men forsvant fra planene.  
Nå bygges Sjøkanten Park med i første omgang 161 leiligheter fordelt på 5 blokker/punkthus. Etter hvert vil de 150 år gamle arbeiderboligene i Dokksmauet knapt vise. Foto: Sten Solberg.
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– Nå raseres områder ett for ett
Ett og ett kvartal og ett og ett hus
Kommunedelsutvalget behandlet også reguleringsplan 
for Badehusgata 25 og Dokkgata 4 i Svankevigå. Jeg 
har litt å si i denne saken, innledet Hege Benedicte Blom 
Stene (V).

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– I en annen sak har vi fått kom-
munedirektørens forslag til are-
alstrategi som vil forsterke det 
enkelte steds særegenhet, øke va-
riasjon i boformer, boligtyper og 
-størrelser, og priser. Samt sikre 
arealer for framtidas næringer.

Det vil alltid være en konflikt 
mellom vern og bevaring av gam-
mel industrihistorie, stedstypisk 
bygningsmasse, gamle og nye 
kulturmiljøer, og et fungerende 
kvalitativt planforslag, som må 
ta hensyn til dagens krav til både 
uterom, aktivitet, universell ut-
forming og estetikk – eller hva vi 
synes er pent akkurat nå.

En økende rivningsiver
Nå raseres områder ett for ett, po-
engterte Hege. – Ett og ett kvartal 
og ett og ett hus. Vi ser en økende 
rivningsiver som til sammen sak-
te men sikkert forandrer og for-
ringer trehusbyen Stavanger og 
kommunedelen Storhaug.

Vi MÅ se kommunedelen som 
en enhet. Med sine kvartaler, om-
råder, og gateløp, med sitt spesi-
elle særpreg og ikke bare enkelt-
bygg i små og avgrensede områ-
der som vi kan rive litt etter litt, 
og bit for bit.

Små aktører hører til her
Hvorfor må alt endres? Og deri-
gjennom også bli for dyrt for 
eksempelvis kreative og ideelle 
virksomheter og små grunderbe-
drifter. Små aktører hører hjem-

me i områder som Dokken. Syk-
kelservice hører hjemme i Dok-
ken. Snekkerforeningen hører 
hjemme i Dokken.

Hvor mye må små grunder-
bedrifter, sosiale entrepenører 
og kreative etableringer jobbe og 
tjene for å kunne betale husleie? 
Venstre frykter at disse aktørene 
fortrenges. Vi mener det ER mu-
lig å utvikle og samtidig ta vare 
på identiteten. Det ER mulig å 
tenke seg at en kommunedel så 
tettpakket med blokker som Stor-
haug, kan utvikle seg i tråd med 
tiden, OG samtidig tørre å ta va-
re på og ruste opp områder som 
Dokken. Uten rivning og ny ut-
bygging.

Ta vare på identitet
Vi trenger ikke flere boenheter i al-
lerede overfylte områder. Men vi 
trenger å ta vare på, og synliggjøre 
det mange oppfatter som viktig for 
kommunedelens identitet.

Tenk hva det kunne ha blitt! 
Grøntdrag fra Badedammen til 
Bellies, grønn plass mellom Syk-
kelservice og Absinthen. Bading i 
siktlinje fra badstuene i Svankevi-
ka til rutsjebanen i Badedammen!

Når det er sagt, så er planen for 
området Dokken allerede vedtatt. 
Og det er visst flere blokker vi vil 
få.

Hovedlinjene var allerede 
trukket
Det ble gjort en grundig kartleg-
ging med innspill fra flere berør-
te parter, men dessverre, mange 
kom inn lenge etter at hovedlinj-
ene allerede var trukket. Og enda 

flere vet ikke om de er invitert til 
å komme med sine innspill.

Det er blant annet lagt vekt på 
at det skal være plass til barne-
familier, og prosjektet har en del 
boligtyper som har vist seg å væ-
re attraktive for barnefamilier. 
Men andelen av slike boliger er 
for lav. Spesielt når en tar hensyn 
til alle de små leilighetene som 
allerede er i området.

Venstre ber om at saken til-
bakesendes, og at krav til bolig-

typer, kvartalslek, sandlek, og 
brannslukking oppfylles, og at 
felles uteområder får tilstrekke-
lig med sol.

Små kreative og ideelle virk-
somheter og små gründerbedrif-
ter må sikres reell mulighet til 
å kunne fortsette sine virksom-
heter i området, oppsummerte 
 Hege.

På side 16 kan du lese mer om 
vedtakene og møtet i Storhaug 
kommunedelsutvalg.

Informasjonsmøte 
Kommunen arrangerer 
informasjonsmøte om plan 
(2757) for Badehusgata 25 og 
Dokkgata 4 tirsdag 5. april kl 
17 i Kvitsøygata 3. Frist for 
merknader til planen er 22. april.

Storhaug 
kommunedelsutvalg
skal fremme lokal stedsutvikling 
og nærdemokrati og involvere 
innbyggerne i saker
de har til behandling.

Møter vår 2022 
3. mai og 31. mai.

– Flere av bydelens utfordringer
er løst av kreative innbyggere og ildsjeler
– Snekkerverksted, keramikkverksted, unikt barneteater, 
andelslandbruk i Emmaus, FLAM som setter i gang 
aktiviteter og et kvinnesenter som skaper arbeidsplasser. 
Sammen har vi fått det til, forklarte Camilla Torvik Tønne 
da hun orienterte om Storhaug Unlimited på møte i 
Storhaug kommunedelsutvalg 29. mars.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Første gang jeg var her, i 2019, 
handlet det om ambisjonene vi 
hadde. Denne gang er det om hva 

vi har gjort og veien videre. Eva-
lueringen, utført av Rogaland re-
visjon, var veldig positiv. Nå kan 
prosjektet både bli utvidet til an-
dre bydeler og bli en viktig part 
i et nasjonalt nettverk, forklarte 
Camilla.

– Akkurat nå jobber vi for at 
Storhaug snekkerforening og 
Kurt Øverlands Sykkelservice 
skal ivaretas i nybyggingen i 
Svankevigå. Det blir ikke mulig 

hvis det skal skje til markedspris. 
Mange av våre sosiale entrepenø-
rer holder til i gamle lokaler. Hvis 
snekkere, sykler og badstuer for-
svinner fra Svankevigå så er det 
ille! Jeg håper dere politikere er 
opptatt av det akkurat nå. At vi 
skal beholde sjel, nisjer og liv i 
bydelen vår.

Storhaug Unlimited er del av 
Storhaugs områdesatsing.

Illustrasjonen er laget av Leo Ribeiro (leoribeiro.no) som bor i 
Vindmøllebakken bofellesskap.

Pedersgata
Bydelsavisa måtte blitt en ukea-
vis for å få med bare litt av alt det 
positive og negative som skjer i 
Pedersgata. Diskusjonene for og 
mot store endringer bølger fram 
og tilbake.

Stabil beboelse er et viktig 
suksesskriterium for boligområ-
dene i trehusbyen. Med mye ut-
leie og inn- og ut-flytting oppstår 
ansvarspulverisering og redusert 
bokvalitet, ikke bare på den ak-
tuelle eiendommen, men også for 
naboene, noe som igjen kan føre 
til hyppigere eierskifter og dårli-
gere bevaring av bygningsmiljøet 
som helhet. 

Sitatet er fra Byantikvarens 
uttalelse mot heving og bruks-
endring av Pedersgata 58. 

Thomas Bendiksen (MDG) 
vil be kommunedirektøren vur-
dere ny regulering i Pedersgata. 
Blant argumentene er at kombi-
nerte formål kan, på tross av sine 
gode intensjoner om variasjon, 
gi en uforutsigbar utvikling både 
for beboere og næringsutviklere 
i gata. Man kan risikere en uhel-
dig transformasjon av areal fra 
bolig til næring, som vil ha stor 
innvirkning på bokvaliteten for 
Pedersgata og tilgrensende gater 
og kvartal. Det eksisterende bo-
miljø er viktig å ivareta, og pla-
nen for området bør derfor av-
klare hvilke areal som er tiltenkt 
hva, for å sikre et langsiktig for-
målsperspektiv.
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Dramatisk – kvartal etter kvartal saneres
Fabrikkbygg med kreative bedrifter erstattes av leilighetsbygg. Høydene skal opp og mengden uteareal ned. 
Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Det er heldigvis økende enga-
sjement i arkitekt-bransjen om-
kring vern av gamle bygninger 
og kulturmiljøer, forteller Bene-
dikte Landsnes som jobber for 
Bark Arkitekter AS i Avaldsnes-
gata og bor på Møllehaugen.

– Fokuset mitt er ikke at alt var 
bedre før. Jeg er ikke negativ til 
vekst og fornying. Men nå føler 
jeg at bydelen er i ferd med å mis-
te identiteten som en urban miks 
av boliger og kreative arbeids-
plasser, av gammelt og nytt. Det 
er helheten som må tas vare på, 
ikke bare enkeltbygg, forklarer 
Benedikte.

Kan du gi eksempler?
– Det er jo ikke bare to trehus det 
er snakk om å rive for å bygge 
hotell på Kjelvene. Det er heller 
ikke bare det ene kvartalet med 
frodig, historisk arkitektur. Det 
vi snakker om er en hel bydel.

Å sanere kvartal etter kvartal 
i en og samme bydel over et rela-
tivt kort tidsrom er dramatisk. Å 
erstatte gamle fabrikkbygninger 
som huser kreative bedrifter med 
stadig flere leilighetsbygg, hvor 
høydene skal opp og mengden 
uteareal ned, er dramatisk, fast-
slår Benedikte. (se kart)

Hva bør tas vare på?
– Bydelen markedsføres med bil-
der av allerede transformerte in-
dustribygg. Jeg mener potensialet 

er enormt for de få byggene som 
står igjen. Det er heller ikke nød-
vendig at alt transformeres. El-
dre bygninger har verdi i seg selv 

med lavere leiepris som gir mu-
ligheter for uetablerte, ikke-kom-
mersielle og/eller kreative bedrif-
ter. Altså de samme bedriftene 

som brukes i markedsføringen av 
bydelen som «hipp og kreativ”. 
De kan ha glede av friheten et 
«uoppusset» bygg gir.

Hva bør endres?
– Utbyggere må se mulighetene 
som står på sin egen tomt. Endre 
måten å tenke på. Tenke at pro-
sjektene blir bedre hvis man byg-
ger videre på det som allerede 
finnes. Gjenbruk og ny bruk av 
eldre bygninger bør være første-
valget. Og da mener jeg ikke bare 
bygninger med historie fra her-
metikkindustrien.

Hva er problemet med for mange 
blokkboliger?
– Jo flere leiligheter som bygges 
i bydelen, jo større offentlige par-
ker trenger vi, og jo mer variert 
tilbud av kommersielle og ikke-
kommersielle aktiviteter trenger 
vi, sier Benedikte.

Hva er det mest behov for?
– Vi trenger møteplasser inne og 
ute, til barn, til ungdom, til voks-
ne, til eldre. Møteplasser hvor 
man ikke trenger å kjøpe noe for 
å være, møteplasser hvor man 
ikke trenger å melde seg på noe 
for å dukke opp. Det holder ikke 
med en kafé på hjørnet her og der.

Her mener jeg at f eks Støperi-
gata-området som nå planlegges 
har et veldig stort potensiale. Dette 
området er perfekt som en utvidel-
se av aktivitetene rundt Lervigtu-
net. Miljøet rundt Åpent Verksted, 
atelierer og fotostudio kan bli utvi-
det med lignende virksomheter.

I de ikoniske garasjene er det 

plass til kafé, buldrehall eller an-
dre aktiviteter som samler folk, 
hvor man kan låne eller leie plass 
for å feire bursdager, ha team-
building eller bare treffes. Og 
Dokken er stedet man kan dra 
for å snekre, mekke og fikse ting. 
Tilbudet der bør utvides, ikke 
fjernes, konkluderer Benedikte.

Gjenbruk og ombruk som 
førstevalg
Riksantikvarens nye bystrategi 
inneholder anbefalinger til utbyg-
gere og eiere om hvordan viktige 
historiske bymiljøer bør forvaltes 
og utvikles.

Hva er viktigst i den nye 
bystrategien?
– Den anbefaler at gjenbruk og 
ombruk av bygninger er første-
valget, både med tanke på å be-
vare identiteten i et område og for 
å redusere klimagassutslipp. Kul-
turmiljøer kan også være fra ny-
ere tid, så det handler ikke om å 
utelukkende ta vare på bygninger 
fra før 1900-tallet, eller kopiere 
de når man bygger nytt, oppsum-
merer Benedikte.

– Bydelen vår har plass til 
mange nye bygninger som kan 
representere vår tid innimellom 
den eldre bygningsmassen, men 
vi må altså slutte å rive bygnin-
ger for å sette opp nye på samme 
sted, konstaterer Benedikte.

– Og kanskje også innføre 
vedlikeholdsplikt når utbyggere 
kjøper opp bygninger de har mest 
lyst til å rive?

De gule feltene er ferdig regulert. Første byggetrinn av Fargehusene i Haugesundsgata (REMA) kommer snart 
for salg. Oransje felt planlegges akkurat nå og omfatter bl.a. Svankevigå (Dokken og Rimi/Imir Scenekunst), den 
tidligere gummifabrikken på Kjelvene, den tidligere Blikken i Ryfylkegata, Borgen-kvartalet, Støperigata 34-38 
og Mølleneset. I tillegg kommer det sannsynligvis minst tre områder til (markert røde) hvor det også planlegges 
leiligheter. De markerte feltene angir ikke riktige plangrenser, men er ment som en illustrasjon for å få oversikt over 
alle reguleringsplanene i området. Jeg vet heller ikke om det er mer som foregår, undres Benedikte som har laga 
illustrasjonen.

Benedikte Landsnes foran Oransjeriet i Lervigtunet hvor Bark arkitekter holder til. – Mellombygget er en del av et kvartal med eldre industribygninger og 
for oss et godt eksempel på noe nytt mellom noe gammelt, sier Benedikte som har en master i arkitektur fra Trondheim.
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Bybønder hadde dugnad i Emmaus

– Det var fantastisk gøy at så mange kom 
for å hjelpe til disse to dagene, sier Sven 
Are Ek fra ByAuk. -Det var akkurat det-
te vi drømte om; mange forskjellige folk 
i ulike aldre som samles og jobber mot et 
felles mål. Vi fikk gjort kjempe mye - fan-

tastisk! Vi vil skape en perle nede i Em-
maus som er tilgjengelig for alle innbygge-
re. Mange av årets andelseiere møtte opp 
på dugnaden, men de fleste hadde hørt og 
lest om prosjektet vårt og ville være med å 
hjelpe til. Er ikke det kult!?

Hege Kønig Frydnes, som bor på Kjel-
vene, var en av de første som meldte seg til 
å være med på bylandbruk (ByAuk) i Em-
maus. -Jeg har ikke hage og syntes dette 
var ypperlig å bli med på, sier Hege. -Jeg 
bor nær sentrum, dette blir noe helt annet. 

I dag har vi blandet jord, kompost og sand 
og spredt det i forskjellige bed på området. 
Her oppleves felleskapet og at vi hjelper 
hverandre. Fra venstre Hege Kønig Fryd-
nes sammen med Eva, Sofie og Agnes.

Første Bazar på Bergeland bydelssenter
Det krelte med fornøyde og handlende folk da Bondens marked kom 
til Bazar på Bergeland bydelssenter søndag 3. april. Her er det mer 
kjøpelystne folk enn i byen, sa en av selgerne. Veistubben mellom 
senteret og Vår Frues plass var omgjort til en fargerik markedsplass 
med boder og vogner.  
I hagen på bydelssenteret var det rigget til med plantebytting. Stuen 
var fylt opp med håndverksprodukter og lokalprodusert mat.  

Yoga For Alle malte barneansikt til den store gullmedalje. Mats Risvik 
fra Bellies solgte crispy seitan sandwicher. Bazaren hadde også et eget 
vintage klesmarked. 
– Dette gav mersmak, og neste marked er allerede planlagt og det blir 
søndag 15. mai, utbryter Therese Utkilen. – Ta endelig kontakt dersom 
du er interessert i å bli med, oppfordrer Eldbjørg Bonner Hay.

Reime solgte Dexter storfekjøtt. Godt utvalg av sunne og ferske grønnsaker fra Fast frukt.

Bugnende blomsterutvalg fra Fast frukt. Fotballjenter fra Brodd solgte boller og kaker fordi de skal dra på Danacup i sommer.



Gjelder Rogaland samt Etne i Vestland uke 14. Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan være utsolgt. Kun for private husholdninger.

FRIELE KAFFE 
Friele, 250-500 g, normalt 31,50-87,90 pr. pk

Rabatten trekkes fra i kassen. 

-40%

KYLLINGFILET
Solvinge, 1000 g, 119,90 pr. kg

11990

FØR 139,10

KVIKK LUNSJ 6-PK
Freia, 0,282 kg, 141,13 pr. kg

39
80

Sjekk
prisen!

LAMMELÅR FRYST
Premio, 79,90 pr. kg

79
90

PR. KG

Sjekk
prisen!

APPELSIN
BAMA, løsvekt

13 
90

PR. KG 

Sjekk
prisen!

KARBONADER
Nordfjord, 525 g, 76,00 pr. kg

39
90

FØR 59,-

SOLO SUPER 1,5 4PK
Ringnes, 6 l, 8,17 pr. l

49
00

+ PANT

Sjekk
prisen!

FLØTEPOTETER 
BAMA; 1,2 kg, 33,25 pr. kg

39 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

JORDBÆR
BAMA, 400 g, 49,75pr. kg

19 
90

Sjekk
prisen! Våre

Beste!

Grunn nr

Alltid lave priser



VI ER PÅ FACEBOOK
Klikk deg inn og følg oss!

Blåsenborg
Pedersgata 19

Velkommen til Peders gata og Nytorget

– Å starte bar akkurat her gir meg en storbyfølelse, 
forklarer Stian Robberstad. – Midt i krysset mellom 
Nytorget og inngangen til Pedersgata. 

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@outlook.com

Vi møttes på Matros før åpnings-
tid. Jeg fikk straks en følelse av at 
denne baren har da vært her be-
standig. Selv om jeg var der for 
første gang. Stilen er frodig og 
fargeglad, en herlig blanding av 
maritimt, 50-tallet og art deco. 

-Ingenting er nytt, forklarer Sti-
an. -Mye har jeg tatt hjemmefra 
og mye er kjøpt brukt fra Finn.no. 
– Her er det koselig, som å kom-
me inn i sin egen stue, kommen-
terer Erling.

– Våre fedre, som var brødre, 

vokste opp i en stor søskenflokk 
i Midtre Dalgate. Rett oppi ga-
ta her, forteller innehaver Stian 
Robberstad. – Farfar bodde som 
ung i Store Skippergate og Ryfyl-
kegata. Han var bl.a. fyrbøter på 
et dampskip og seilte på de syv 

Søskenbarna Stian Robberstad og Erling Jensen bak disken. Bildet i midten er Erling Jensen som ung matros på Christian Radich. Foto Sigrid Bækholt

Familien Jensen rundt 1954. Bak fra venstre: Einar jr. (Erlings far), Marton 
Børge og Erna Marie. Foran fra venstre farmor Anne Marie, Anne Karin, 
Lillian, Johan Gabriel (Stians far) og farfar Einar. Privat foto.

Erling Jensen skriver om sin tøffe barndom i oppvekstbøkene om Charles. Bildet fra Midjord er 
tatt i.f.m. bokutgivelse i 2015. Foto Sigrid Bækholt.

Lokalt vannhull – Matros bar



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: Mandagfredag 1018, lørdag 1017

Følg oss på Facebook: Norvina vårruller

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

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

Pedersgt. 2

Velkommen til Peders gata og Nytorget

– moderne asiatisk i Pedersgata

Åpningstider 
Man-tor  kjøkken åpent fra 11.00-21.00 
Fredag  kjøkken åpent fra 11.00-21.30
Lørdag  kjøkken åpent fra 12.00-21.30
Søndag  kjøkken åpent fra 13.00-21.00

Stian Robberstad og Katrine Lilleland. – Hele familien er involvert og stiller opp når det trengs, forteller Stian. 
Matros har adresse Pedersgata 6 og holder til i husets kjelleretasje med inngang fra Langgata. Foto Sigrid Bækholt

hav i mange år, tilføyer Erling 
Jensen. – Farmor trådde sine bar-
nesko i Støberigata og Emmaus-
veien. Rett etter krigen flyttet de 
til Midtre Dalgate 5 hvor de bod-
de resten av sine liv.

– Min far, som var yngst i bar-
neflokken, ble god venn med Er-
ling, forteller Stian. -Ja, vi hadde 
et godt forhold, tilføyer Erling. 
– Vi var gode kamerater og og-
så hyttenaboer på Idse. Vi rei-
ste bl.a. til Tyskland sammen. I 
1986 reiste vi til Las Vegas for å 
se boksekampen mellom Steffen 
Tangstad og Michael Spinks.

Tøff oppvekst og tidlig til sjøs
– Jeg vokste opp inni Varmen i 
femti- og sekstiåra, nærmere be-
stemt i Arbeidergata 5 i Jammer-
dalen. Vi kom fra Varmen, ikke 
fra østre bydel eller Storhaug, 
forteller Erling.

– Alle mine forfedre var sjø-
menn så det ligger i blodet. Da 
mine foreldre reiste til sjøs bod-
de jeg hos tante Erna og familien 
hennes. Hun var som en mor for 
meg. Som ti-åring kjøpte jeg min 
første båt, en robåt. Den hadde 
gratisplass i Hillevågsvatnet, ak-
kurat der hvor kloakken rant ut. 
Da jeg som femtenåring fikk val-
get mellom Ramsvig gutteskole 
eller å verve meg på Christian 
Radich, ble valget lett.

I Erlings andre bok om Char-
les beskrives sjømannslivet. Vi 
følger Charles fra hans tid på 
skoleskipet Christian Radich og 
videre som sjømann i utenriks-
fart. Historien starter i 1972 og 
tar oss med i ungguttens møte 

med fremmede havner, prostitu-
sjon, nevekamper og psykiske ut-
fordringer. (fra erlingjensen.net)

– Jeg utga min første bok i 
2000, forteller Erling. –  Etter 
hvert ble det flere, åtte til 
sammen. Jeg har bl.a. skrevet en 
dialektordbok, to bøker om eget 
liv, om Verket og Stavanger Stø-
beri & Dok. I boka Skaal Stavan-
ger skriver jeg om byens hoteller, 
restauranter, kafeer, hospits og 
pensjonat fra tidlig på 1800- tallet 
til 1980.

Fire av bøkene vil bli solgt på 
Matros. Jensens bøker selges og-
så på Piren Pub i Verksgata.

– Etter en omflakkende til-
værelse til sjøs og på land har jeg 
nå omsider funnet roen i den idyl-
liske byen Skudeneshavn. Inni-
mellom blir det en båttur til Sta-
vanger. Båten legges i Børevigå 
og så blir det rett til Piren Pub. 
Veldig kjekt at Matros kom rett i 
nær heten, sier Erling.

– Hm, jammen burde Matros 
hatt en gratis båtplass å tilby kun-
dene, tilføyer Stian.

Hyllest til alle sjømenn
– Matros er en hyllest til alle sjø-
menn. Jeg føler også for å hedre 
de mange sjømenn som bodde i 
områdene her før i tiden, inklu-
siv min egen familie, sier Stian. 
– Det er en stor drøm som går i 
oppfyllelse for meg å få til dette. 
Ja, det var litt dårlig timing å star-
te midt i en pandemi. Økonomien 
var stram en stund ja. Like vel, det 
fikk bli nå eller aldri, tenkte jeg.

Stjal lysskiltet på Sting
Hvor har du hentet inspirasjon 
fra?
– Jeg gikk på Sting fra jeg var 14 
år, forteller Stian. – Se hva jeg 
har her, lysskiltet fra Sting! Ærlig 
stjålet og godkjent av Terje Val-
lestad. Han var innom nylig og 
var rett og slett litt rørt, både av 
lysskiltet og stilen på Matros. Jeg 
sto 5 år i baren på Sting. Se gulvet 
her, sjakkmønstret som på Sting. 
Vi har litt den samme stilen.

Jeg har vært på jakt etter et eg-
net lokale i 2-3 år. Dette kjellerlo-
kalet så mildest talt helt jævlig ut 
første gang jeg kikket inn. Men 
etter en tenkepause slo hele kon-
septet ned som lyn fra klar him-
mel. Bildet av matros Erling som 
blikkfang i baren utløste det hele.

Hva med framtidsplaner?
– I løpet av våren planlegges det 
en serie med konserter, bokprat 
og minimarked.

Hvem er kundene?
– Jeg tipper at ca 70 % bor rett i 
nærheten, så ja, Matros er en by-
delspub. En guttegjeng i 70-åra, 
som bodde her i barndommen, 
treffes fast en gang i måneden. 
Fordelen med et lite sted er at alle 
hører hva alle snakker om. Her 
deles både bord og historier.

Hva selges?
– Øl og vin. Jeg prøver å ikke være 
snobbete, sier Stian. – Alt øl er 
selvsagt lokalt. Jobber også med 
å få på plass sider fra Hardanger. 
Rett over gata selges fantastisk sus-
hi som kan spises hos oss.

Pedersgata 4, 4013 Stavanger 
Manfre 15.00 til 22.00

Lør og Søn 14.00 til 22.00
Tlf: 400 500 55 – www.zouq.no

Vi har påskebøkene!
Hos Løvås Bruktbu finner det DU leter etter!!!
Butikken med det STORE utvalget av:  
– Bøker – Blader – DVDer

Åpningstider: 09.3017.00  
(torsdager til 19.00 – lørdager til 15.00)

Følg oss på Facebook: Løvås Bruktbu

Tlf. 51 89 35 54 – Pedersgt. 25, Stavanger
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Linh Tran ønsker alle hjertelig velkommen.

An Nam - vietnamesisk

Kunst – ikke krigSandis småkaker

Putin og fredsduen

Bestemor Putin

Benedikt Oddsson Owczarek og Sandra Owczarek viser noen av sine 
favoritter foran bakeriet i Pedersgata 42. – Vi ønsker å invitere alle til 
Sandi! Vi selger mange forskjellige flotte og smakfulle desserter.  Hos oss 
finner du sjokoladekake, Pavlova, ostekake i New York-stil og mange flere! 
Kom innom og finn din favoritt, sier Sandra.

Ved inngangen til 2020 begynte 
vi å drømme om en ny, fresh 
frisørsalong. Nouveau er fransk 
og betyr nytt og fresht, og det 
er akkurat det vi ønsker å være, 

forklarer Emma Tjelta. 
– Vi behandler våre kunder som 
gjester og ønsker å skreddersy 
behandlinger for hver enkelt gjest 
som besøker oss, sier Emma.

Anja Jonassen og Emma Tjelta foran salongen Nouveau i Nedre Dalgate 9.

– Velkommen til vår nye og spen-
nende vietnamesiske restaurant, 
sier Linh Tran. – An Nam er opp-
kalt etter det tidligere navnet til 
Vietnam. Vi har fokus på å leve-
re mat fra Østen i kombinasjon 
med kortreiste råvarer fra Norge. 
Vi vil servere tradisjonell og mo-
derne mat med grunnlag i det vi-
etnamesiske kjøkkenet. En mid-

dag hos oss vil inneholde en reise 
gjennom Vietnam, fra rismarke-
ne i nord til havnene i sør. Du vil 
oppleve duften av kullgrill, dam-
pende kraft og flammende wok. 
Street food på sitt aller beste! 

An Nam åpner tirsdag 5. april 
i Yips’ gamle lokaler i Pedersgata 
33. Åpningstider i april er tirsdag 
– søndag. 

Over hele verden protesterte gatekunstnere mot Putins krig og Russlands invasjon i Ukraina. Også i 
Pedersgata. På Solland-bygget (tidligere Samhold) er det nye verk både ut mot gata og i inngangspartiet.

NIMI har flere ganger gjestet Nuart i Stavanger. Denne gang har han sørget for at en fredsdue driter i 
pannen til Putin.

Matrjosjka (babushka) er en typisk russisk suvenir. Hver dukke kan deles i to. Inni hver dukke er det en 
mindre, lignende dukke. Det spesielle med Vleks verk er at alle dukkene presenteres med Putins ansikt 
og at den innerste dukken er en håndgranat.



Se vårt utvalg i meieriprodukterSe 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 23Nye åpningstider lørdager kl 07 til 23
Alle dager får nå samme åpningstid. Søndager holder vi fortsatt stengt
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Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
se hentavfall.no

Har du noe 
du vil bli kvitt? 

Skann QR-koden og les mer 

Vi leverer ikke lenger ut matavfallsposer. 
Nå må du hente ruller med poser selv, eller 
bestille levering hjem. Du kan hente poser 
på Innbyggertorgene, bydelshusene og 
hos enkelte nærbutikker. 

Les mer på Stavanger kommunes nettsider. 

Ryddeaksjon  
20. t.o.m. 23. april

Rett over påske er det tid for bydelens årlige og vårlige ryddeaksjon 
etter nær 3 års opphold pga pandemi.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@outlook.com

Årets ryddeaksjon er på vei inn i sitt 29 
år. Tusenvis av beboere har i alle disse år 
samlet inn tonnevis med søppel fra gater 
og offentlige uteområder. Barnehager, sko-
ler, beboer- og velforeninger, sameier, me-
nigheter, lag og virksomheter deltar. 

–  Da er vi i gang igjen etter avlysning 
i 2020 og en utsatt ryddeaksjon som ble 
gjennomført i fjor høst. Høstaksjonen ble 
gjennomført av glade og ivrige ryddere 
som syntes det var godt å komme i gang 
igjen. Den fantastisk store dugnadsinnsat-
sen gjør en stor forskjell og bidrar til at fle-
re bruker uteområdene, sier Svanhild. 

– Ta endelig kontakt med oss du eller 
dere som vil delta fra onsdag 20. til lør-
dag 23. april. Aksjonen avsluttes lørdag 
23. april klokka 15. Det er siste frist for at 
bosset hentes opp fra de oppmerkede opp-
samlingsplassene som vises i avisa på side 
12 og 13. Også grunneiere, både kommu-
nale og private, oppfordres til å saumfare 
egne områder.

Hva er det som skal ryddes?
– Sammen rydder vi gater og offentlige 
uterom. Vi gjør oppmerksom på at det 
ikke er anledning til å kvitte seg med f.eks. 
grovavfall fra kjeller og loft eller busker og 
trær fra private hager. Ordningen gjelder 

oppsop og avfall fra offentlige fellesare-
aler, og ikke privat avfall.

Hva hjelper dere til med?
– Vi deler ut søppelsekker, plasthansker og 
gode råd. Vi har også enkelt ryddeutstyr til 
utlån og noen oppsamlingsbokser for even-
tuelle sprøyter, forklarer Svanhild. - Jeg 
vil også benytte anledningen til å takke 
våre gode samarbeidspartnere og velvilli-
ge sponsorer. Takket være sponsorene kan 
vi belønne alle barna i barnehager og sko-
ler med boller på ryddeaksjonsdagen, sier 
Svanhild. – Skoleelevene får også juice.

Og noen praktiske råd til slutt?
– Knyt sekkene godt igjen og pass på at sek-
kene ikke blir så tunge at renovatørene får 
problemer med å løfte dem, forklarer Svan-
hild. -Bosset som renovasjonen samler inn 
under aksjonen skal veies, kast derfor ikke 
i nedgravde containere. Sett bosset på opp-
merkede oppsamlingsplasser. Lykke til med 
aksjonen og send oss gjerne bilder fra ryd-
dingen og nabotreffet etter dugnaden.

Storhaug frivilligsentral organiserer by-
delsryddeaksjonen i samarbeid med Stor-
haug kommunedelsutvalg, Renovasjonen 
IKS og Bymiljø og utbygging i Stavanger 
kommune.

For deltakelse og mer informasjon kon-
takt; svanhild.kolnes.svihus@stavanger.
kommune.no.

Helge Dagfinn Andersen, som representerer Storhaug kommunedelsutvalg, og Svanhild Svihus 
som koordinerer bydelens ryddeaksjon fra Kvitsøygata 3. Lokalene har inngang fra parksiden, 
på høyre side av apoteket.

Barn fra St. Svithun (Kløvereng) barnehage som ryddet i fjor høst
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Søndag 22. mai kan vi endlig arrangere Søndagsåpne garasjer igjen! 
Vi gjentar suksessen med popup- loppemarked rundt omkring i hele 

Stavanger, Sandnes og Sola.  
Tøm boden, rydd i skapet, ønsk våren velkommen og bli med på  

garasjesalg. 

Du trenger ikke ha garasje for å bli med! 
 Sett opp et bord i hagen eller langs fortauet.  

Slå deg sammen med naboen, så blir det ekstra sosialt!

REGISTRÉR DIN “GARASJE” PÅ  
ÅPENGARASJE.NO

Arrangementet er  t i l rettelagt av Sola kommune,  Sandnes kommune og Stavanger kommune. 

HAR DU NOE DU 
IKKE TRENGER 

LENGER? 
22. MAI KL. 12-16
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RYDDEAKSJONEN 2022
Vi rydder gater og offentlige uterom - ikke privat avfall

M

Oppsamlingsplass
for søppel
Returpunkter
Barnehage
Grøntområde
(kommunale friområder)
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Ryddeaksjonen 
2022

Du kan hente 
sekker og hansker i 
Kvitsøygata 3,  
torsdag 21. april  
kl 9-16, og fredag  
22. april kl 9-15

Siste frist for å sette 
fram ryddeavfall er 
lørdag 23. april kl 15.

 
Ring 907 13 992 
hvis du lurer på noe.

Lykke til!
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Bli med og hold bydelen ren!
Oppsamlingsplasser for søppel i plastsekker
 1. I enden av Nyparken ved Nytorget 
 2. Ved stranda i Badedammen 
 3. Ved Dokken, hjørnet Dokkgt./Harald Hårfagres gt 
 4. Innerst i Nedre Dalgate v/undergangen til Johannesparken 
 5. Ved St. Johannes kirkes parkeringsplass 
 6. Lervigtunet 
 7. Hjørnet Ryfylkegata/Siriskjeret 
 8. Hjørnet Pedersgata/Støperigata 
 9. Ved Steinhagen barnehage 
10. Ved lekeplassen i krysset Lysefjordgata/ Avaldsnesgata 
11. Asbjørns Klosters gate/Michael Berentsens gate v/Nylund skole 
12. Breivikvn. 33b v/parkeringsplassen 
13. Innerst i Boktrykker Dreyersgate 
14. Ved stranda i Rosenli 
15. Ved Vaisenhusstranda 
16. Rasmus Risas gate ved Emmaustunet 
17. Ved lekeplassen i Sandnesgata 
18. Krysset Islandsgata/ Åkragata 
19. Parkeringsplassen v/Midjord bydelshus 
20. Ved transformatorhus i Ramsvig 
21. Godalen badeplass v/ den gamle kiosken 
22. Parkeringsplass ved blokkene i Godalen 
23. Gjesteparkeringsplass til Sameiet Godalstunet 
24. Ved porten til Strømvik Kolonihage 
25. Vardeveien midt i bakken 
26. Ved Paradisvn. 67 - motorbåtforeningen 
27. Ved inngang til grusbanen på Storhaugmarka 
28. Foran St. Svithun skole 
29. Ved Storhaug skole 
30. Foran Store Skippergate 33/35 
31. Kaien på Vassøy 
32. Ved Vassøystua

Ubetjente returpunkt:
Kun glass og metall emballasje på returpunktene.

Kommunal henteordning for privat grovavfall, 
hageavfall og farlig avfall:
Bestill henting på www.hentavfall.no, eller ring tlf. 51 50 70 90

Privat avfall kan leveres på  
IVAR gjenvinningsstasjon på Forus.

Ordinære åpningstider: 
Mandag - tirsdag - onsdag – torsdag 08-20. 
Fredag - lørdag 08-16

Bedrifter som støtter Ryddeaksjonen
REMA 1000 Storhaug 
Coop Mega Støperigården 
Borgenkvartalet AS 
Skanska 
Joker Jelsagaten 
Th. Vaaland Granitt AS 
Selvaag Bolig  
Circle K Haugesundsgaten

Ellen Jepson har bidratt med plakat

Hvem rydder hvor i uteområdene
Onsdag 20. april til lørdag 23. april

Ryddeaksjonen 2022 avsluttes lørdag kl. 15.00
Skolene
Storhaug Området rundt skolen, lekeplassen på Storhaugmarka, Kyviksmarka og  
 Vår Frues plass 
Nylund  Området rundt skolen, Giljehaugen, tursti og skog fra Breivik båthavn til 
 stranda i Rosenli og videre til Vaisenhusstrand og naust. 
 Skogen ved kolonihagen og fra Ramsvig langs turstien til Godalen.
Vassøy  Området rundt skolen, friområder 
Johannes Læringssenter  Skolegården, gater og friområder 

Rydder egne områder:  Lenden, avd. Ramsvig, Godalen vgs., Kunstskolen i Rogaland,  
 Bergeland vgs.

Barnehagene
Varden  Lekeplassen og rundt barnehagen, 
Ramsvikskogen  Området rundt barnehagen + liten strand 
Emmaus  Lekeplassen og fotballbanen i Sandnesgt. og barnehageområdet

Andre barnehager som rydder eget nærområde:
Biå Steinerbarnehage, Nymansveien, Steinhagen, Vassøy, Storhaug Åpen, St. Svithun,  
Johannes internasjonale, Lervig Brygge, Lilleputt

IL Brodd Fotball  FFO rydder torsdag 21. april på Midjord stadion og området rundt

Menighetene
St. Johannes  Rundt kirken og parken. Rydder onsdag 20. april kl 17. 
Varden Speiderne  Egersundsgt/Nymannsvn. v/Varden kirke, Bak kirka opp til Vardevn. 
KFUK/KFUM  Friområde fra Vardevn. opp til flaggstanga - rydder torsdag 21. april kl 17.45 
St. Petri  Egne områder

Beboere 
Godalen sjøbaderforening  Godalen badeplass og strand- lørdag 23.april fra kl 10
Nylund b.f.  Lekeplassen i Lysefjordgata og eget boområde  
 – lørdag 23. april kl 12-14. Årsmøte etter dugnad
Øvre Blåsenborg b.f.  Kyviksmarka og eget boområde  
 – onsdag 20. april kl 17
Steinhagen b.f.  Grøntområde i Steinhagen og  
 veirabatt langs Trafikkgata
Sameiet Emmaustunet  Emmaustunet, lekeplassen og gressbanen  
 - torsdag 21. april kl 17.30-20
Vindmøllebakken   
bofellesskap og  
Sameiet Dokkgata 15 Eget nærområde – onsdag 20. april

Rydder egne nærområder:
Beboere på Midjord, Storhaugmarka Vel, Varden Vel, Lille Himalaya, Vassøy b.f., 
Sameiet Lervig Maritim J/K, Rosenkildehaven Vel, Borettslaget Rosenli,  
Hellesøy vel, Borettslaget Storhagen, Sameiet Nymansmarka, Sameiet Godalstunet, 
Sameiene i Lervig, Tou Park 123, Ramsvig bofellesskap, Fremad, Sameiet NB-TRE, 
Egeland AF 4015

Moskeer, båtforeninger, kolonihager, bydelshus/sentere, beboere og 
bedrifter/virksomheter rydder eget nærområde.

Aksjonen styres av  
Storhaug kommunedelsutvalg, 
Renovasjonen IKS og  
Bymiljø og utbygging i Stavanger 
kommune og koordineres av 
Storhaug frivilligsentral.

Elever fra Nylund skole som ryddet i høst fant mye søppel rundt båthavna i Breivik. Blant annet ødelagte bokhyller, 
råttent treverk, store isoporplater og veldig mye snus og sneiper. Det meste av de store tingene ble funnet i skogen 
over båthavna. Elevene var også veldig opprørte over mengden søppel som fløt i sjøen inne i havna som de ikke fikk 
tak i.
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Arbeidsuker St. Svithun skole

Tekst og foto:  
Idun Johanne Olsborg

Baybol Mazembe
Hvilke arbeidsoppgaver har du?
– Det er mye vasking, sier Bay-
bol. Vi har også ofte kampanjer 
og rabatter, så derfor bytter jeg 
ut plakatene utenfor, når de får 
en ny rabatt. For eksempel 3 for 
2 på boller. Her er også et lager-
rom med alt som ikke får plass i 
hyllene. Når ting går tomt, plas-
serer jeg det ut i hyllene. Det jeg 
liker best er å hente søppelet fra 
søppeldunkene og kaste det, ler 
Baybol.

Hvorfor ville du jobbe her?
– Denne bensinstasjonen er vel-
dig nær der jeg bor, som passer 
bra! Det høres også litt spennen-
de ut å jobbe på bensinstasjon. 
Jeg ville vite hva de gjør på job-
ben, så jeg ville prøve det ut. Jeg 
kjenner også noen av de som job-
ber her, fra før.

Har du det travelt på jobb?
– Egentlig ikke. De fleste jobbene 
her kan kun bli gjort av folk over 
18 år. Som å stå i kassen eller 
hjelpe med bensinen. Det er også 
første gangen de har noen på ar-
beidsuke her, så det var så klart 
vanskelig å finne jobber som jeg 
kunne gjøre. Men det har vært 
veldig fint å jobbe her for det, sier 
Baybol.

Hvem jobber du med?
– De er utrolig hyggelige, de jeg 
jobber med! Han ene gikk faktisk 
på St. Svithun! I lunsjen fikk jeg 
noe av maten de selger. Jeg fikk 
en pølse i går og bolle i dag! smi-
ler Baybol.

Isaak Solberg
Hvorfor ville du jobbe her?
–  Jeg ville nemlig jobbe med noe 
praktisk, og utendørs til arbeids-
uka, sier Isaak. - Jeg ville også 
finne ut litt hva de gjør i Natur- 
og idrettsservice, for man tenker 
kanskje ikke så nøye over hvem 
som fikser alt som blir ødelagt i 
byen, og ordner så alt blir fint.

Baybol Mazembe, 9b, har arbeidsuke på bensinstasjonen Circle K i 
Haugesundsgata 3. 

Isaak Solberg (9b) har jobbet i Natur- og idrettsservice. Bildet er tatt på 
Storhaugmarka.

Ayse Sena Kocaguzel (venstre) og Antigoni Akritidis (høyre) har fått jobb på 
Sølvberget i arbeidsuken.

Johanne Veland Bakke (9b) fikk jobb på Rogaland Teater. 

Naima Subirachs Frantzen (9b) jobber på gjenbruksbutikken NLM (Norsk 
Luthersk Misjonssamband).

I uke 10 hadde alle elevene i 9. klasse på St Svithun skole arbeidsuke. Jeg har vært så 
heldig å få jobb i Storhaug bydelsavis og har intervjuet noen av de andre som har hatt 
kjekke jobber på Storhaug.

Ble det som forventet å jobbe på 
Sølvberget?
– For det meste, ja! Vi fikk også 
lært litt om hvordan ting funker 
her, med alle systemene og mas-
kinene, som jeg var ganske nys-
gjerrig på, sier Antigoni.

Var det vanskelig å få jobb her?
–  Man må være veldig tidlig ute. 
På en måte er det førstemann til 
mølla. Men vi er glade for at vi fikk 
muligheten til å jobbe her i arbeids-
uken, det er begge enige om.

Johanne Veland Bakke
Fortell litt om hvor du jobber
–  Jeg jobber på inspisient avde-
lingen. Så jeg følger en inspisi-
ent, og er på en måte assistenten 
hennes. En inspisient er de som 
har kontroll over alt i forestillin-
gene, forklarer Johanne. - Jeg har 
fått gå rundt å prøve ut de andre 
jobbene på teateret også. For ek-
sempel har jeg fått stå i billettlu-
ken, og i morgen skal jeg bli med 
til malersalen. Der jobber de med 
rekvisitter og maler alt som skal 
med til forestillingene.

Har du det travelt her?
– Jeg ville ikke kalt det travelt, 
mer at jeg får vært med på mye i 
løpet av en dag. For jeg har ikke 
en jobb der jeg gjør oppgaver og 
hjelper til, jeg har mer en jobb der 
jeg lærer om alt som skjer her. Så 
kan jeg finne ut om dette er noe 
jeg vil jobbe med, som jeg defi-
nitivt vil!

Har du lært mye av å jobbe her?
– Jeg har lært veldig mye, ja! Jeg 
går jo på teater her etter skolen, 
men jeg visste ikke hvordan det 
er her på dagtid og hvordan det 
er å faktisk jobbe her. Jeg visste 
jo kun hvordan det er på øving og 
med forestillingene og sånn.

Hva har vært gøyest?
– Siden jeg har lyst å bli skuespil-
ler, synes jeg det kjekkeste har 
vært å se på når de voksne har 
øving, fordi da lærer veldig mye. 
Men jeg har egentlig hatt det gøy 
mesteparten av tiden!

Naima Subirachs Frantzen
Kan du fortelle litt om butikken?
– NLM er en gjenbruksbutikk på 
Lagårdsveien 80. De selger utro-
lig bra ting her, og jeg har fun-
net masse fint jeg har lyst på, sier 
Naima. – De selger mye klær og 
sko, vesker, skjerf osv. Jeg vet 
ikke akkurat hvor gammel butik-
ken er, men jeg vet at den brant 
ned og at de da måtte flytte ned 
hit i stedet. Nå har de fått det vel-
dig fint igjen!

Hva gjør du når du jobber her?
– Noen ganger hjelper jeg kun-
der, ellers går jeg bare i hyllene 
og sorterer. Nå som det snart er 
påske har jeg også satt ut en på-
skeseksjon i butikken med alle 
påske-tingene jeg klarte å finne. 
Det kommer hele tiden inn nye 
ting til butikken, og da må vi or-
ganisere alt som kommer inn. 
Det som ikke får plass ute i bu-

Hva har du gjort i løpet av 
denne uka?
– På mandag og tirsdag jobbet jeg 
i skog. Jeg tok noen greiner og fli-
set dem, og vi hugget ned en del 
trær her og der. Akkurat dette var 
på Buøy, men vi var mest i sen-
trum og på Storhaug. Natur- og 
idrettsservice har oppholdssted i 
Paradis. Vi kjørte også rundt og 
så på lekeplassene i Stavanger. Vi 
lette etter ting som måtte bli fik-
set. Det var til og med noen jule-
lys som ikke var tatt ned enda. 
Vi fikset noe på Storhaugmarka 
også, og jeg signerte det, smiler 
Isaak. -I morgen skal vi ha mot-
orsagkurs, som jeg gleder meg 
veldig til.

Ayse Sena Kocaguzel og 
Antigoni Akritidis
Hva har vært det gøyeste?
– Jeg likte at vi kunne gjøre noe 
bra for samfunnet, og gjøre ting 
bedre for alle andre. Det var gøy 
å kjøre bil med dem rundt om-
kring, og det var også hygge-
lig når vi spiste lunsj sammen. I 
morgen skal vi også grille, som 
siste dagen min. Alt i alt er de en 
veldig fin gjeng, og det er veldig 
gøy å være med dem. Jeg er vel-
dig fornøyd med jobben min!

Hva gjør dere når dere jobber?
–  Det er absolutt mest sortering av 
bøker i hyllene. Men vi organiserer 
også bøkene som har blitt reservert 
av folk, sånn at de kommer til rett 
person. Da vi var på Madla biblio-
tek, gjorde vi klar bøker som skulle 
til Sølvberget. Vi fikk også se hvor-
dan systemet med å levere en bok 
funker. Noe jeg har lurt veldig på, 
sier Antigoni. - Hovedsakelig job-
ber vi i 1. etasje og sorterer bøkene 
som er i hyllene.

Hva liker dere best å gjøre?
–  Jeg liker å sortere de reserver-
te bøkene, sånn at de kommer til 
rett person, sier Antigoni. -Det 
var kjekt å prøve seg på Madla 
bibliotek! Der har de et litt annet 
system med levering av bøker, så 
det var gøy å finne ut om det, sier 
Ayse Sena. - Nå får vi komme inn 
i “kun ansatt” rommet i 3. etasje. 
Jeg har alltid lurt på hvordan det 
er i et sånt rom, sier Ayse Sena.
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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

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

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

BESTEMT DEG FOR Å 
GJØRE NOE MED  
BADET?
Nymansveien 117B • 4014 Stavanger  
• 91 00 00 83 • post@alfaror.no  
• www.alfaror.no
VARME & BAD  NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE 
RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT OG BEDRIFTSMARKEDET

tikken er på lagerrommet. Der er 
det stappfullt av bøker, klær og 
småting. Det er egentlig ganske 
gøy å se igjennom, om jeg finner 
noe som burde gå ut i butikken. 
Jeg får også bestemme prisen på 
mange av tingene som kommer 
inn. Det meste blir solgt veldig 
billig, smiler Naima.

Hva er det gøyeste?
– Lunsjen egentlig. Da bare sit-
ter vi rundt bordet og snakker, og 
det er veldig hyggelig. Vi har også 
møte hver morgen der vi snakker 
sammen om litt forskjellig som 
har skjedd. For eksempel stod 
kaffemaskinen på hele natten. Det 
var også litt gøy når jeg organi-
serte alle CDene. Mens jeg jobber 
finner jeg også mye fint, som jeg 
setter fremst, så folk kan se det.

Ladestasjon fjernet

– Vi har en ladestasjon til by-
syklene i Avaldsnesgata som rett 
og slett er blitt for populær, forkla-
rer Morten Nesvik som er kom-
munikasjonsrådgiver i Kolum-
bus. – Det er alt for mange som 
setter fra seg syklene der, slik at 
det blir overfylt med  sykler. Det 
er fire ladeplasser, men enkelte 

dager har det vært 25 sykler der. 
Det blir for mye, og vi må dess-
verre fjerne plassen. 

Vi håper å få på plass nye lade-
plasser ganske kjapt, men vi tren-
ger flere steder å plassere disse. 
Derfor er vi på jakt etter nærings-
drivende eller andre grunneiere 
som har plass til ladestasjoner 

for bysyklene. De som har tips til 
oppstillingsplasser, kan kontakte: 
Solve.Rostol.Bulling@kolumbus.no. 

Det er satt opp skilt på plassen, 
og de som bruker bysykkelen får 
melding på appen om at lade-
stasjonen er stengt. 

Enkelte dager har det vært 25 sykler på ladestasjon i Avaldsnesgata.
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Storhaug kommunedelsutvalg
Kommunedelsutvalget skal fremme lokal stedsutvikling og nærdemokrati 

 og involvere innbyggerne i saker de har til behandling.

Flere blokker ved Badedammen?
Reguleringsplan (2757) for Ba-
dehusgata 25 og Dokkgata 4 åp-
ner for 100 nye boliger i blokk 
og noen mindre næringslokaler 
på bakkeplan. Hege Benedicte 
Blom Stene (V) foreslo at hele sa-
ken tilbakesendes. Dette forslaget 

fikk bare hennes egen stemme. 
Kommunedelsutvalgets vedtak 
inneholder en rekke forslag som 
bør endres i denne planen.

Det ble bl.a. vedtatt at små 
kreative og ideelle virksomhe-
ter og små gründerbedrifter må 

sikres reell mulighet til å kunne 
fortsette sine virksomheter i om-
rådet, både under utbygging og 
etter området er ferdig utviklet.

Kommunen holder informa-
sjonsmøte og det er satt frist for 
uttalelser til planen. Se side 2.

Grusing av privat vei på Kalvøy
I den åpne halvtimen møtte Kalv-
øy Vel ved Bjarne Middelthon, 
Sveinung Hope, Alf Middelthon, 
Glenn Carlsen og Per Jøssang. De 
informerte om nedslitte kaier og 

dårlig fergetilbud til Kalvøy. En 
rapport utført helt tilbake i 2015 
forteller om kaier som trenger ut-
bedring og fornyelse. Hittil er fort-
satt ingenting gjort. Kalvøy har an-

løp av bilferge kun 1 gang pr uke. 
Beboerne ønsker at dette økes til 2 
anløp. Kjersti Dybvig (SV) bringer 
saken videre til administrasjonen i 
Stavanger kommune.

Kommunedelsutvalgets møte 3. mai
skal holdes i Kvitsøygata 3. Sam-
me dag serverer frivilligsentra-
len suppe og brød ved langbord 
kl 15.30-17. Her kan du treffe lo-
kalpolitikerne Katrine Lilleland 
(MDG) og Stig Fagerland (Sp).

Det åpne møtet i Storhaug 
kommunedelsutvalg som begyn-
ner kl 17 skal bl.a. behandle

Prosjekt skolegårder – 
prioriteringer 2023-2026
Prosjekt barnehager – 
prioritering 2023-2026
Handlingsplan klima og miljø 
2022-2026 – høring
Referatsak – Status i arbeidet 
med områderegulering for 
Paradis

Det er foreløpig ledig plass i 
møtets «Åpen halvtime».

Tirsdag 31. mai er det og-
så suppe ved langbord. Da kan 
du treffe lokalpolitikerne Fede-
rico Juarez Perales (H) og Tone 
Brandtzæg (H).

Flyktninger fra 
Ukraina
Stavanger kommune er bedt om å ta imot 750 flyktnin
ger, inkludert 10 enslige mindreårige. Tjenesteapparatet 
bygges nå opp med boliger, helsetjenester, introduk
sjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud.

Har du ledig husrom vil Stavan-
ger kommune gjerne ha beskjed 
om det.

Flyktningtjenesten i Tinngata 8
I første fase lyses det ut stillinger 
for miljøarbeidere, oppfølgere for 
familier samt introduksjonsveile-
dere.

Johannes læringssenter i 
Haugesundsgata
Flyktningbarna har rett på barne-
hageplass når de blir bosatt i 
kommunen. I første omgang rig-
ges innføringsbarnehagen ved 
Johannes Læringssenter som ut-
vider med flere plasser.

Vanligvis går barn i inn-
førings barnehage i ett år.

Når det gjelder skoletilbud til 
barn på akuttinnkvartering eller 
i asylmottak arbeides det i første 
omgang med en sentral organi-
sering av skoletilbudet i regi av 
innføringsskolen på Johannes læ-
ringssenter.

Når barna blir bosatt rundt i 
kommunen vil de kunne få et til-
bud ved nærskolen sin. Samtidig 
holdes det åpent for at også disse 
barna kan ha behov for å gå vi-
dere på et innføringstilbud ved 
Johannes læringssenter i en over-
gangsperiode.

Akuttmottak på Thon Hotel
Et helseteam fra kommunen tar 
imot de aller første ukrainske 
flyktningene som kommer til 
akuttmottaket på Thon Hotel i 
Klubbgata 6.

Flere kan han ha reist fra livs-
viktige medisiner, noen kan være 
gravide og skal snart føde, barn 
kan ha omgangssyke, andre kan 
ha underliggende sykdommer 
 eller har psykiske plager som 
følge av krigen og flukten fra 
Ukraina. Helsekartleggingen er 
viktig for å sikre rask oppfølging 
og koordinering av tjenester, for-
teller helsesjef, Runar Johannes-
sen. All informasjon er hentet fra 
kommunens hjemmeside.

Folkemøte
onsdag 6. april kl 19 på Møte-
plassen, Sølvberget. Hvordan kan 
vi hjelpe flyktningene fra Ukrai-
na? Arrangementet er gratis og 
arrangeres av Sølvberget i sam-
arbeid med Kapittel, Kielland-
senteret og Stavanger Aftenblad. 
Billettbestilling.

Sølvberget galleri
Utstillingen Artists Support 
Ukraine vises til 30. april.  Flere 
kunstnere fra Ukraina bidrar med 
kunstverk og tekster med person-
lige historier fra krigen.

Fra venstre ses deler av ny barnehage, eksisterende Lervig sykehjem og Tinfabrikkens tidligere 
administrasjonsbygg. Midt i bildet illustreres den nye skolen med hovedinngang ved siden av en ny variant av 
Hagltårnet. Hele takflaten på skolen, mot sør, skal være del av skolegården. Kontorbygget til høyre svever 1 etasje 
over skolegården. 

Badedammen 
tømmes

Badedammen tømmes, ryddes og 
fylles igjen for å gjøres klar til ny 
badesesong. Grøntarealene utvi-
des i den sørvestlige delen av par-
ken. Asfalten skiftes ut med be-

legningsstein, det plantes busker 
og trær og snart er en aktivitets-
park under bybroa med ulike tre-
ningsapparater og stedbygde tre-
benker klar til bruk.

Varmen bydelstorg?
Navnet på skolen skal vi vel ikke diskutere denne gangen, men jeg er dypt uenig i 
navnet Varmen skole, og håper den til slutt ender opp med å hete Lervig skole, foreslo 
Grete Kvalheim (Frp).

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Høring om navn på skolekvar-
talet i Lervig var sak på møte i 
Storhaug kommunedelsutvalg 29. 
mars. Jeg står også ved beslutnin-
gen om at bydelshuset får navnet 
Storhaug bydelshus, siden det er 
hovedbydelshuset på Storhaug, sa 
Grete.

Hege Benedicte Blom Stene 

(V) var rykende uenig og ville 
at lokalene for bydelsfunksjoner 
skal hete Varmen bydelstorg og 
ikke Storhaug bydelshus. Det vil 
oppstå misforståelser dersom vi 
etablerer enda et lokale som heter 
bydelshus, mente Hege. Begrepet 
bydelshus er i tillegg misvisende 
siden det her bare dreier seg om 
en liten del i en større bygnings-
masse med mange funksjoner, og 
ikke et helt hus. Navnet Varmen 
har også en tydelig lokal forank-

ring og er et kjent lokalhistorisk 
stedsnavn. Et torg er en åpen mø-
teplass der innbyggerne kan tref-
fes, både i forbifarten og til møter.

Heges forslag fikk støtte fra 
alle partier unntatt FrP og Sp. 
Flertallets forslag er at kvarta-
let ved Lervig sykehjem får nav-
net Lervigkvartalet og at bydels-
funksjonene får navnet Varmen 
bydelstorg.
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Lesernes meninger

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

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

Trenger du ny frisør?
Prøv Kleopatra Hårdesign
Jeg driver frisørsalong på: 
Lervig sykehjem mandag og fredag, 
Ramsvigtunet sykehjem tirsdag og torsdag. 
Bydelshuset på Hundvåg onsdag.

Velkommen til din nærmeste salong.

Klipp/føhn fra kr  550 
Herreklipp fra kr  350 
Farge/klipp fra  kr 1200 
Permanent fra kr 1550

Kleopatra Hårdesign 
Jorunn
j.karin@lyse.net 
Tlf. 920 82 390

Stavanger Soneterapi&Akupunktur
Akupunktur
 Soneterapi
Laserterapi
 Kopping
Irisanalyse
 Hårmineralanalyse
Hypnose
 Tankefeltterapi

Adresse: Pedersgata 26 (Gratis parkering)
Tlf 926 52 334 
mail@stavanger-soneterapi.no 
www. stavangersoneterapi.no
Ps! Vi har også onlinebooking.

Hudkompaniet
Erfaren hudterapeut tilbyr  
hudpleie, form og farge 
bryn, farge vipper, vippeløft, 
brynlaminering, plasmapen 
og nyheten XcellarisPRO 
microneedling TWIST.

Vi har online booking og nettbutikk med profesjonelle 
hudpleieprodukter som kan leveres på døren.

Hjertelig velkommen!
Pedersgata 26, 2.etg (inngang 
StavangerSoneterapi)  
Tlf. 924 53 137 – E-post: siljetollagsen@yahoo.no
Nettside: Hudkompaniet.no

Trafikken i Paradis
Trygve Fjeldså i Paradisveien er 
svært bekymret for trafikken i 
Paradis og har i leserbrev til Stor-
haug bydelsavis bl.a. beskrevet 
det slik:

Det er stort farepotensiale i 
Paradisveien og også stor trafikk 
(mest på utfartsdager, da er gaten 
belastet til over bristepunktet). I 
blindgaten Paradisveien er det 
havn for over 1100 båter + opp-
lagsplass (ca 600) + parkerings-
plasser. Det parkeres på begge si-
der av veien.

Det er også bedrifter, båtsalg, 
stor videregående skole, frilufts-
område med badeplass, koloniha-
ger og snart også ny barnehage.

Det finnes ingen snuplass i 
denne blindgaten! Biler må gjø-
re halsbrekkende manøvrer samt 
kjøre inn i gårdsrom for å snu. 

Jeg er også forundret over at 
båthavnen ikke har en eneste par-
keringsplass for sykler. Båtfolkene 
blir vel oppfordret til å kjøre bil da? 

Det er 100 % sikkert at og-
så barnehageansatte vil øke tra-

fikken i dette området da det er 
fritt for å parkere så lenge en vil 
i blindgaten Paradisveien, også 
rett ved den nye barnehagen.

Biltrafikken vil øke. Det kom-
mer ikke an på hvor barna kom-
mer fra, men hvor foreldrene skal 
etter levering, og hvor de kom-
mer fra når de skal hente barna. 
For barna skal vel ikke gå selv til 
barnehagen?

– Mange flere enn meg er be-
kymret, sier Trygve Fjeldså til 
bydelsavisa.

”Vidunderlige Nye Stavanger”

En beboer fra Rosenli har sendt 
de to bildene og skriver til avisa 
at når det bare blir verre og 
verre, hvordan kan vi tro på at 
det blir bra til slutt? Etter 10-
15 år med byggeplass … stadig 
mer betong … stadig mindre 
sjøutsikt. Nå sist totalt «blokket» 
ved rundkjøringen til Lervig 
(ny brannstasjon) … er det rart 
folk lurer? Er dette bra nok 
byutvikling og levekårsløft? 
Avisa blir oppfordret til å skrive 
mer om dette.

Båndtvang 
Fra 1. april til 20. august er det 
båndtvang for hunder overalt, 
unntatt i spesielle områder for 
hundelufting.
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Vi du være frivillig på 
Frivilligsentralen?
På frivilligsentralen skjer det mye, og vi ønsker nye frivillige  
hjertelig velkommen.

Og vi sier hei til gamle frivillige. Og sentralen er selvfølgelig åpen 
for alle som bare tar en tur innom.

Suppe ved langbord
 5/4, 19/4, 3/5, 31/5, 14/6, Vil du lage suppe? Rydde? Dekke? Spise?
Sørge for duft av nystekte vafler og kaffe ved forskjellige små og 
store anledninger?

Glad i allsang?
Lyst til å spille piano? Kanskje gitar? Vi starter opp etter ønske fra 
innbyggerne, men først trenger vi deg som kan spille. Elpianoet 
står klart, gitaren tar du med.

Trening med mening 
på dagtid i Storhaughallen, Hva med Pilates? Styrketrening? Yoga? 
Noe annet?

Og du, i år fyller Storhaug frivilligsentral 30 år.  
Samtidig blir den norske frivilligheten feiret over hele landet.
2. juli, samtidig med Spiselig byfest, vil tidenes sykkelløp komme  
innom Kvitsøygata, med aktiviteter og familiemoro i parken. 
Frivillige lag og organisasjoner inviteres til å være med.  
Barn inviteres til trehjulssykkelløp.
Så hold av datoen. Mer info kommer i neste Bydelsavis. 

Ta kontakt med leder i  
Frivilligsentralen på mail eller telefon:
hege.bendicte.blom@stavanger.kommune.no 
Tlf. 990 95 565

Vil du bli flinkere til å bruke smarttelefonen, 
PC eller nettbrettet ditt?  

Synes du det er vanskelig å finne fram til hvordan du skal kjøpe bussbilletter? 
Finner du kommunens tømmekalender sånn at du vet hvilken søppeldunk du skal sette 
fram?  
Kanskje du synes det er tungvint å snakke med familie og venner på videooverføring?  
Finner du fram til koronapasset ditt på egenhånd? 

Eller trenger du hjelp fra noen? 

Det er etter hvert blitt mye vi må løse på smarttelefon og PC eller nettbrett.  
Storhaug frivilligsentral arrangerer kurs for deg som ønsker å bli flinkere på akkurat det du 
trenger. Kurset passer for seniorer. 
Her treffer du flere som også ønsker å lære mer.  

Påmelding: 
Sted: 
Adresse: 
Dag: 

Tlf 990 95 565 
Storhaug frivilligsentral 
Kvitsøygate 3 
Hver 1. tirsdag i måneden 

Klokkeslett: 18.00 til 20.00. 

Du kan spørre om alt,  
så velkommen til Storhaug frivilligsentral. 

Familieveileder i  
Emmaus barnehage

Hvordan møte vanskelige følelser hos barn på en god måte?  
Hva gjør man når barn er uenige? 

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@outlook.com

Storhaugs områdesatsing skal forbedre be-
folkningens levekår og utvikle løsninger 
som bidrar til god helse. Det er startet opp 
et prosjekt der Emmaus barnehage samar-
beider med helsestasjonens familiesenter.  

Familieveileder Merete Halleland til-
byr samtaler for alle foreldre i barnehagen. 
Hun ønsker det skal være en lav terskel for 
å ta kontakt. – Vi ser viktigheten av tidlig 
innsats, og håper at foreldre vil benytte seg 
av tilbudet, sier Merete. 

Tema som kan være aktuelle er utfor-

dringer rundt spising, søvn, gråt, grense-
setting, kommunikasjon, sykdom, sam-
livsbrudd, psykisk helse og lignende. 

Gjennom områdesatsingen er det satt av 
midler som dekker en 20 % stilling i Em-
maus barnehage og en 50 % stilling ved 
familiesenteret, forklarer Kirsti T Broge-
land fra Emmaus barnehage. – Vi ønsker 
det skal etableres et tett og godt samarbeid 
til det beste for barna i Emmaus. Det skal 
være lav terskel for å få foreldreveiledning 
fra familiesenteret. Vi ønsker at foreldrene 
skal oppleve denne veiledningen som en 
god hjelp for å bli styrket i foreldrerollen.  

Kirsti Tveekrem Brogeland fra Emmaus barnehage og familieveileder Merete Halleland fra 
helsestasjonens familiesenter.

Vil bli kjent på Midjord
– Det er mye som skjer i 
områdesatsingen på Storhaug, og 
Midjord er ikke et unntak. 

Hva er det som skal skje på Midjord?
Vi skal starte opp en områdebase som skal 
være et nabolagmøtepunkt. Her vil det 
foregå aktiviteter som dugnader, jul- og 
sommersammenkomster, utlån av hage-
redskaper med mer. Eller man kan bare 
komme innom for en kopp kaffe og en hyg-
gelig prat, forklarer Oda Skagseth.

– Områdebasen vil også være et sted 
for å komme i kontakt med kommunen om 
du har ideer, lurer på noe eller trenger litt 
hjelp til å navigere i kommunesystemet.

Hva vil du fortelle om prosjektet?
– I første omgang starter vi opp i slutten av 
april på Midjord bydelshus. Vi vil teste ut 
aktiviteter og bli kjent i nabolaget. Jeg vil 
være til stede faste dager i uken. Dager og 
tidspunkt vil publiseres på Områdesatsin-
gens facebooksider.

Vi har mange ideer til aktiviteter og til-
bud, men ønsker også at dette skal beboere 
på Midjord få være med å forme. Derfor er 
det bare å komme innom for en prat eller 
hvis du har noen ideer eller tanker om hva 
området trenger. Naboer kommer også til 
å få invitasjon i postkassene til et medvir-
kningsmøte sammen med Brodd og lokale 
beboere.

Vi jobber også med å skaffe egne loka-
ler på Midjord som områdebasen kan være 
i. Det kan bli spennende og gi enda flere 

Oda Skagseth er ansatt i Helse og velferd og 
er en del av Storhaugs områdesatsing. Hun 
er utdannet innenfor samfunns-psykologi og 
miljøterapi. Oda har tidligere jobbet med 
nabolagsprosjekter og forbedring av offentlige 
tjenester.

muligheter for å skape noe sammen med 
nabolaget.
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OMRÅDESATSINGEN
Nærmiljøtilskudd  

Ønsker du at nabolaget ditt skal ha et nabolagstreff, 
en nabolagshage, festival, mikrobibliotek eller andre 
aktiviteter? Nå kan du søke om nærmiljøtilskudd!
Fristene i 2022 er 1. mai, 1. september og 1. november.

Sjekk ut Mitt Nabolag – Storhaug
Folkebudsjett.no
Her har vi lagt ut tre områder vi ønsker å få innspill og 
ideer til hvordan kan bli enda bedre møteplasser.

Åpent hus i Kvitsøygata 3
– torsdag 26. mai

Vi har pusset opp lokalene og vil vise de frem for 
innbyggerne på Storhaug.

Sett av dato og følg med på Områdesatsingen sin 
facebookside. Program for dagen blir publisert her.

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP
Bor du på Storhaug og har en idè som kommer ditt 
lokalsamfunn til gode? 
Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Storhaug 
unlimited gir støtte til de som vil teste ut ideene 
sine og utvikle seg fra lokal ildsjel til sosial entreprenør. 

Vi skaper nettverk, bidrar med kompetanse  og gir 
økonomisk støtte.
 
Siden 2019 har vi gitt støtte til mange lokale ildsjeler.  
Det har ført til mange nye gode tilbud og tjenester.

Her kan du se noen av selskapene vi har gitt støtte til:

Navn på foretak Sosialt formål  Navn på foretak Sosialt formål

Storhaug snekkerforening Møteplass gjennom praktisk arbeid   
lån av avansert utstyr 

KRA   kunst rom arbeid Kontorfellesskap for kunstnere 

FLAM Norge  Sosiale arena og aktiviteter for  
lavinntektsfamilier 

Elefantteateret  Teater for barn i alder 0 – 6 år

Atlier Varmen  Sykurs for barn – redesign og bærekraft  Byauk  Urban matproduksjon på Storhaug for  
arbeid og sosialt fellesskap 

Stavanger kvinnesenter Skape arbeidsplasser for innvandrerkvinner Consulatet  Fellesskap av kreative næringer på Storhaug 

Gyda Øian  Fysisk aktivitet som sosial møteplass  Produksjonsselskapet  Keramisk kunst – åpent verksted

Moving Chi  Bevegelsesterapi for ungdom  Sykkelservice  Skape arbeidsplasser for unge voksne som har 
falt utenfor og reparere sykler

Inlingoo  Inkludering gjennom språkopplæring  Storhaug Camp  Livsmestring for ungdom 

CoCreators  Innbyggerdialog og møteplasser/Coblokker  Firbeint terapi Terapeutiske møter mellom mennesker og dyr 

Moving stories Livskvalitet gjennom bevegelsesterapi  Urban Hands  Kunstneriske uttrykk for ungdom 

Les mer på våre nettsider  
www.storhaugunlimited.no  
eller ta kontakt for en prat.
Kontakt: Camilla Torvik Tønne
Telefon 400 81 269 
Epost. hei@storhaugunlimited.no
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Ryddet sjøkanten fra Lervig til Rosenli
– Vi samlet over 30 sekker med søppel, bildekk, syk
keldekk, bygningsmateriell som isopor, glava og papp, 
plastrør, oljekanne og veldig mye emballasje, forteller 
Tone Hellevik fra Clean Shores Global.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Global Clean Shores Stavanger, 
Hold Norge Rent og Ryfylke Fri-
luftsråd arrangerte Vårrydde-
dagen i Østre bydel lørdag 19. 
mars. Vårryddedagen er et lands-
omfattende arrangement. Det er 
Hold Norge Rent som hvert år in-
viterer til felles innsats før fugl-
ene starter hekkingen. 

– Ca 30 frivillige møttes ved 
Tou Scene, sier Tone. – Familier, 

studenter, folk fra ”ryddebran-
sjen” og frivillige organisasjoner 
var representert. Det ble delt ut 
hansker, sekker og klyper. Gjen-
gen startet ryddingen ved Inno-
vation Dock, gikk langs sjøen 
og inne mellom boligblokker, på 
lekeplasser, båthavna i Breivig 
og et lite stykke inn på turstien 
mot Rosenli. Vi startet kl 10.30 
og 13.30 var alle tilbake ved Tou 
Scene for mingling, snadder mat 
og drikke fra Jakobs Brød og 
oppsummering av dagens inn-
sats. Været var strålende, med sol 

og helt vindstille. En flott Vår-
ryddedag, oppsummerer Tone. 

– Følg gjerne Clean Shores 
Stavanger på facebook for infor-
masjon om flere dugnader.

Ryddet ved 
Dreyersholmane
Lørdag 19. mars ble det også ryd-
det i sjøen ved Dreyersholmane. 
Arrangør var Stavanger Dykker-
klubb, Ryfylke Friluftsråd, Hold 
Norge Rent og Clean Shores.  
En god gjeng gjorde en svært 

nyttig innsats for å redde miljøet 
i havet.

Det ble funnet flere bil/traktor 
dekk, teiner, støvsuger, tau og en 
båtmotor, fortalte David Gutte-
ridge fra Stavanger Dykkerklubb

Rydding ved Dreyersholmane. Foto Stavanger  Dykkerklubb.

Tone Hellevik. Clean Shores Global 
holder til på Innovation Dock i 
Kvitsøygata 30.

Rydding mellom gigantsteinene ved Bryggerikaien. Foto Kine Lillerud fra Hold Norge Rent.

Rydding i Lervigparken. I bakgrunnen Lervig sykehjem. Foto Kine Lillerud 
fra Hold Norge Rent.
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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,-.Side 17STORHAUG BYDELSAVISNr. 1 – Februar 2022

Diagnose Skadetaksering / DBS

Lakkering og biloppretting Topp moderne utstyr

Bilskade 4-hjulsmåling

Reperasjonsgaranti AC-service

Bilskadeavtale med ALLE forsikringselskap 

Bred erfaring og kompetanse – gode priser

Persgata 93 - 4014 Stavanger 

51 89 08 72 –  post@nevlands.no – www.nevlands.no

EU-kontroll og service EU-kontroll og service 
 på ALLE bilmerker på ALLE bilmerker

  

Ship ohoi
Pedersgata 6 

4013 Stavanger 

Vinkelgata

Nytt uterom med fuglekasser, 
vannspeil, benker og bed i 
Vinkelgatas vinkel.
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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

Støtte til aktiviteter for flyktninger 

Åpen klubbkveld
for alle på Storhaug 
lørdag 30. april kl 16-18.
Barn kan få ri fra 1617.
Vi serverer lapper!

Storhaug Rideklubb, 
Sørnestunet

Alt for barna 
Lørdag 7. mai kl 13-16  
på Tou.
Konserter, teaterforestilling, 
hester fra Storhaug 
rideklubb, barnedisco og 
mye mer!
Gratis!

Et enstemmig formannskap har 
sluttet seg til fordømmelsen 
av den russiske krenkelsen av 
Ukrainas suverenitet. Stavanger 
kommune bevilget 5 millioner 
kroner til Flyktningehjelpen og 1 
million til lokale organisasjoner 
som søker om støtte til relaterte 
tiltak.

Stavanger kommune deler ut 

midler til lokale organisasjoner 
som ønsker å sette i verk  ulike 
 tiltak i nærmiljøet for å bistå 
flyktninger fra Ukraina. Innkom-
mende søknader blir vurdert fort-
løpende og etter behov.

Hvem kan søke om støtte?
Lokale organisasjoner som øn-
sker å inkludere flyktninger i so-

siale aktiviteter, kan søke kom-
munen om støtte. Typiske utgif-
ter som kan dekkes er blant annet 
lønn, transport og nødvendig ut-
styr, eventuelt mat og gjennom-
føring av aktiviteter.

Se mer informasjon og finn 
søknadsskjema på kommunens 
hjemmeside https:// 
www.stavanger.kommune.no/

Tilskudd til Barnas Sommer 
Vil ditt lag, forening eller orga-
nisasjon bidra til å lage en god 
sommer for barn og unge? Fra 23. 
mars kan det søkes om tilskudd 
til å bli en del av det gratis som-
merferietilbudet Barnas sommer. 
Målet er å ha tilbud i alle kommu-
nedelene og søknadsfristen er 20. 
april, skrives det på kommunens 
hjemmeside. 

Søkere kan få et tilskudd på 
50.000 kroner per uke med akti-

vitet for minst 20 deltakere. I til-
legg kan det gis støtte på inntil 
10.000 kroner for kjøp av utstyr 
og til gjennomføringen.  

Nytt i år er også at organisa-
sjonene kan søke støtte for en 
periode på tre år. Frivillige or-
ganisasjoner og sosiale entrepre-
nører kan få støtte ut fra bestemte 
kriterier. Se mer på kommunens 
hjemme side.

Utlysning kunstkonsulent
Stavanger kommune lyser ut kunstkonsulent for 
minnesmerke over Tjemslandgruppa. 

Søknadsfrist er tirsdag 19. april 2022.
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Støtte til aktiviteter for flyktninger DET SKJER

Det er vår! Og vi har ikke lenger noen restriksjoner å forholde oss 
til, og alle er igjen velkomne tilbake til et åpent bydelshus. Vi har 
godt belegg, men det er mulig å finne plass til flere aktiviteter også. 
I år blir det Kermes, den årlige tyrkiske messen, igjen. Kom innom 
mellom 19. og 22. mai. Juniortilbudet for femte til sjuende klasse 
ruller og går i Kvitsøygata 3, torsdager mellom kl 14 og 16. Alle som 
ønsker å vite mer om noe ang. bydelshuset kan sende en mail eller 
ringe for en prat. Velkommen. Mvh Gerd Hegge, Midjord Bydelshus.
OBS. ALL BOOKING GJØRES VIA www.aktiv-kommune.no 

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 8997  
gerd.hegge@stavanger.kommune.no 
Følg vår Facebookside: Midjord bydelshus.  

Storhaug Junior- og Ungdomsklubb
Storhaug Juniorklubb; Torsdag kl 1416 i Kvitsøygata 3. Alle i alderen 
5.7. klasse er velkomne. Vi serverer enkel mat og stiller alt utstyret vårt 
til disposisjon. Vi har vanligvis en spesiell aktivitet pr gang, men alle 
står fritt til å bare komme og henge. Vi er på facebook som Storhaug 
Junior. 
Ungdomsklubb 8.-10. klasse; mandag og torsdag kl 1821. 
Partallsfredager kl 18.3022. Vi er i gang med klubbstyre igjen, hvor 
ungdommene får planlegge og gjennomføre arrangementene som de 
vil. I påsken har vi det stengt, men vi kommer til å legge ut påskeegg 
så følg med på instagram! Så etter påsken åpner vi dørene for 7. trinn 
også!
Følg oss på sosiale medier for program og aktivitet:  
Instagram: storhaug_ungdomsklubb, Snapchat: storhaugungK3

 
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger – Tlf: 948 22 653
bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 08.30 – 15.00
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:  Porselensmalingsgruppe – må ha eget utsyr  
 og være «selvgående» 
Torsdag:  Malegruppe, Håndarbeidsgruppe og Bridge 
Mandag – fredag: Nabolagshagen – velkommen til å delta i hage  
 og drivhus. 
Verkstedet er åpent hver dag og godt utstyrt.
Rank og Glad – forebyggende styrke og balansetrening med innslag av 
dans, yoga og pilates. Tirsdag og torsdag kl 09.15 – 10.15 
Klippekort kr. 1500, for 15 ganger. Instruktør er Ida Robberstad
KURS I TRESKJÆRING – med Jostein Tvedt 
Onsdager fra kl 9 – 13. Start 14. september. Pris for 8 ganger kr. 1900,.
DROLLEKORET KOMMER  Syng sammen:  
Tirsdag 10. mai fra kl 19 til 21. Kafè med hjemmelaget mat  
og kaker. Utlodning. Entrè kr 50,
MOOD INDIGO torsdag 2. juni kl 18 – 19. Fri entrè. 
I samarbeid med «Den kulturelle spaserstokk»
BERGELAND BAZAR – Følg med på nærmere annonsering på 
sosiale media. Ulik lokallaget mat selges direkte fra produsent i 
Nabolagshagen vår og i parken utenfor  «Vår frues plass». Inne 
på Bergeland Bydelssenter blir det salg av forskjellig håndverk og 
klær, frøbytting og mulighet for å få noe å spise.

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

Storhaug Historielag
inviterer medlemmer og  
andre interesserte til

åpent møte

Historikk og framtidsplaner for Nytorjå
tirsdag 3. mai kl 18 i Petrikjelleren, Nytorget 2

Per Grimnes og Rolf Skjelstad 
om historie og framtid

Vel Møtt!
Kaffe og drøs i Kvitsøygata 3 hver onsdag kl 12.3014.30. 

Ønsker du å bli medlem? Kontakt styret på epost: 
post@storhaughistorielag.no

Vi er på jakt etter et lager og utstillingslokale 
for gamle ting som er produsert i bydelen.

17. mai feiring
på Nylund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endelig, etter to år uten 
feiring, blir det igjen 

arrangement på Nylund 
skole etter barnetoget. Det 
blir leker for store og små 

samt salg av pølser, is, brus, 
kaffe og kaker.
Velkommen!

Kolonihagene 
åpner for alle kl 10-18 fra  
1. april tom 30. september
Søndagskafé kl 1216 i 
Strømvik kolonihage.
Søndagskafé i Rosendal 
& Ramsvik kolonihage er 
stengt i påsken.

En tilhenger med 
kompostert heste-
møkk
kan bli din for en tusen
lapp om du har eget 
tilhengerfeste og kan 
hente. Kan leveres for  
kr 1500. 30liters bøtter 
med lokk til kr 150,. 
Komposten er analysert og 
full av godis for plantene. 
Alle pengene går til 
Storhaug rideklubb. 
Kontakt Tone Lise Østbøe 
via Facebook eller melding 
til 970 01 027.

Illustrasjonen er laget av Leo Ribeiro (leoribeiro.no) som bor i 
Vindmøllebakken bofellesskap.



Er måltidsvenn noe for deg? 
”Måltidsvenn” er et tilbud til deg som ønsker ”en venn” å dele et varmt    
måltid med en dag i uken. Måltidsvennen er en frivillig som er engasjert ved 
kommunens frivilligsentral. Maten som kun krever oppvarming, bestilles og 
leveres fra en lokal leverandør. Måltidsvennen kommer hjem til deg til en 
avtalt dag, og dere blir sammen enige om detaljene rundt måltidet. Utgifter 
til et varmt måltid med dessert dekkes av prosjektmidler. 

Forskning viser at det å spise sammen og ha et hyggelig måltid kan ha        
positiv innvirkning både i forhold til matglede og trivsel. Har du sittet mye 
alene i forbindelse med smittesituasjonen vi har vært igjennom? Strever du 
og med appetitt og måltidsglede, er gjerne dette noe for deg? 

Ta kontakt med Tove Øie på e-post: tove.oie@stavanger.kommune.no eller 
tlf.: 91878561 dersom du ønsker en måltidsvenn eller om du vil vite litt mer 
om ordningen. 

Scann QR-koden 
for å lese mer om 
Helsehuset 
og hvordan du 
kommer i 
kontakt med oss. 


