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BYDELSUTVALGET TAR FRASPARK
Frikommuneprosjektet er pa trappene — og Storhaug bydelsutvalg i ferd med a kaste seg inn i det. Nyc, ansvarsfulle oppgaver venter vare lo
kalpolitikere like om hjørne. Fra høsten av skal de ta politiske beslutninger som fâ bydeispolitikere før dem har butt tiltrodd. Dc tar bydelen
og dens framtid i “egne hender”, foreløpig for noen ár framover. En ting har de alle felles: troen pa at Storhaug bydel kan bli en enda bedre
bydel a bo I med egen administrasjon og større nrhet til velgerne. (Signe Heitman var ikke tilstede da bildet ble tatt) Se side 2, 3, 6 og 13

Innsender (navn, adresse, telefon)

“RADMANN”
BJØRHEIM?
Bllr Lars Bjørheim Storhaug bydels admi
nistrasjonsleder — eller “rádmann”, som ord
fØrer Màsver uttaler det? Et enstemmig ad
ministrasjonsutvalg har pekt ham ut til
stillingen, men ansettelsen er ikke endelig av
klart fØr den 20. april. I pávente av det endeli
ge utfallet, uttaler Bjørheim seg til Bydelsavi
sa med forbehold. Men at han brenner for fri
kommuneprosjektet, kiarer han ikke a holde
skjult. Det er bortimot hans eget “hjerte
barn”. Se side 4

STOR NAVNEKONKURRANSE
Oppfinnsomhet kan lønne seg! Storhaug
bydelsutvalg har utlovet kr. 500,- 1 premie
til den som finner fram til det beste nay-
net pa var nye bydelsavis. Sett i sving
hjernecellene og send inn ditt forslag.
Premien kan bli din!
Jeg synes bydelsavisa skal hete

Forsiaget sendes Bydelsavisa, Midjord bydeishus,
N. Ramsvikv. 1,4015 Stavanger innen 3. mai.
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NY VAR —

NYE UTFORDR1NGER
En fly vat har slãtt Ut i full blomst — for helgen kunne vi for

forste gang i r ane sommer 1 luften Vren er ailtid en livgi

vende tid; nár vinterens dvare slipper laket ikroppen og natu
ren, kjenner vi HvsIysterT sprenge pa og gi ass lyst t a tilve ass

Ut I nye utordrInger.

For Storhaug bydel er denne vren hell speseli. AId har
vet uttordngene vrt større; dat er nâ vi skal kaste ass Ut I

det. bet er nA vi skal sá. Hosten vil bti grødens tid. Hva vi vii
heste, er ennã for lidHg A si. Men nae vet vi; at vi vii bli en. av
de meet interessante bydelen hele Norge. VAre pofltikere vii
bli fulgt med argusoyne. Vi sam beboere og nngsdi’ivende

vii kunne fà en heft annen kmflytelse pA politiske beslutnlnger,

endelig vre med a bestemme hvordan vi VII ha del, hvordan
vi vii priotere utvlklirigen I vat bydeL Del er iallefall en av ho
vedintensjonene med frikommuneprosjektet.

Bydelsavisa skal vre med A gi medbestemmelse. I delta
forste nummeret er ogsa mye spaftepiass avsatt hi forseksby

idforen
delen og vAre lokaipolitikere. Men avisa bør vre mye mer. skal bystyrevediaket av 30. mai behover a okc do økonomiskcHápet er at bAde smAti og stort skal trekkes fram I lyset, at In- 1988 orn frikommuneprosjcktec surser.
formasjon skal nA tram til ahe sam bor eller tiar silt virke her. bli en realilet. Hovcdmãlet or a gi bydclcns

•
. Dette bctyr at mcr makt blir innbyggcrc bc.drc og mer clfektivOerfor hat ogsA sentraladrninistrasjonen 1 Stavangerkommune

ovcrfrt til bydelsuivaiget, og vi service — dot blir kortei vcicrgilt sitt ja hi oppstarten, derfor sitter de ogsA A venter pA resul- far ansvar for oppgaver som idag mellom beslutning og iverksct
tat8t.

.

:.
• ligger I kuitur-, hclscjsosial-, ting. Innfiytclscn spres pa here

park/idrctt-,

fritid-, bamehage- og hender — do. ansatEc far innflytcisc
•

. skoiesektor sA iangt som muhg i organisasjoEn bydelsavis eringen enmarinsjobb. Den kan bare bli avis Men mer makt bade scktormes- non, do folkevaigte far større anhvis alle den omfatter bruker den aktivt. Den er avhengig av sig og økonomisk betyr ogsâ stØr- svar — og dctte komnier igjcn bydeg. Uten friske debatter, uten engasjement, uten A fA med det re ansvar og forplikcelscr nâr deE dcicns bcfolkning til gode.
manglold bydelen representerer, bhr bydelsavisa at tamt organ

cKforskJLIllgc
Ørclscne 1

foe— et organ v nok kunne vre foruten. La derfor debattsidene For a IA dette til, mener re” i (ICnflC ordningen. RAtio sornfylles, bruk tips-telefonen flittig. Del er ogsà ram for deftagelse hydelsutvalgct at vi mA legge stpr- organisa.sjoner og lag, men ogsâI redsjonen for dem som brenner for avisarbeid. Og del er re vckt pA samarbcid og sambruk som medrncnneskcr. En av forut
bAde melloin do forskjclligc sckto- setningenc mA vre at dot or en
rcnc innand i kommuncn og mcd t t inne ram ti yc s.t ml-
private grupper, f.eks. foreninger, nisirasjonen for A IA rAd og hjelp.

Delta første nummeret av bydelsavisa vile ikke Iagt I aBe nienigheIer, idnmsiag osv. Vi tar Bydclsutvaiget har nA i vAr laget
bydelens postkasser uten ildsjeler. Uteri bydelsutvalgets Egil

__________________________________________ _________________________________________

Larsen, formann I avskomiteen, sam har presset opprettelsen
av en bydelsavis fram og arbeidet aktivt for at den skulle bli en ANNONSER Irealitet. Uten kuftursekretr Signd 8khoft sam har iagt ned
et enormt arbeid for A presentere bydelens imponerende TIPSTELEFON BYDELENSmengde kultur- 09 fritidsaktivfteter, Uteri alle bidragsyterne

har Stilt app Ill tross for alt for katie tidsfrister I delta første BYrDELSAVISA STØRSTE AVIS!nummeret. Det har vrt lutter velvilje spore I den siste hek
tiske tiden før avisen gikk I trykk. Veivilje og spenning: Vii vi FORENINGER HALVkiare A lage en avis sam svarer til forventningene? VI hAper og

tror vi har kommet veiberget i havrt. Vi tror avisen allerede nA PRIShar bevist den har livets rett —09 hAper levetiden blir lang.

NESTE NUMMER AV
BYDELSAVISA KOM

MER UT ONSDAG
23. MAI

Innleveringsfrist
annonser/stoff:
tirsdag 16. mai

BYDELENS EGENA VIS
Storhaug har fAa sin bydelsavis. Turid Fiksdal er ansatt som og plikt — A sette søkelysetAvisen er uttrykk for bydelsutval- avisens redaktør, foreløpig I eng- forhold i bydelen som fra polgets Ønske om A legge til rette et asjement for 10 mAneder. Hun kernes eller andre implisersamlende forum for informasjon, bar journalistisk bakgrunn fra side kan hAndteres bedre. Avdebatt, ideutvikling i bydelen som Stavanger Aftenblad og har eliers skal fyile sin rolle som arenaledd i frikommuneprosjektet vi nA bl.a. hatt et Ars engasjement som meningsbryting, ideutvildiigAr inn i. Frikommuneprosjektet kultursekretier I bydelen. Avisens som flerveis infonnasjonskanhar hatt en trang fødsel — frain- utvikling blir et viktig barometer Deltakelse gir tiihørighet —ichdriftsmessig og økonomisk. NA for utviklingen i bydelen og av titet.stAr alvoret for døra. Vi skal vise forsøksprosjektet. PA sikt hAper vi at organisasberettigelsen av “smAskalaforde- Barnets navn er alitid viktig. Vi ner, menigheter m.v. i bydellen”: nrhet Lii beslutningsproses- bar foreiøpig valgt en “arbeidstit- kan trekkes med i avisorganison, Økt mulighet — og forpliktelse tel” for avisa — og inviteer til do.- sjonen, gjerne i form av stifte

— Lii deltakelse, bedre samordning baa ogsA omkring navne- eller lignende.av bruken av offentlige ressurser, spørsmAlet. Vi er Apne for at ar- VEL M0TT!stØrre vekt pA samspili meliom of- beidstittelen er et av flere aktuel
fentlig virksomhet og privat initia- le akernativer i navnespørsmAlet. for avisstyretLiv. Det er viktig A merke seg at

Do Økonomiske rammebetingel- selv om redaksjonen er underlagt
sene er trangere enn vi kunne øns- et politisk valgt styre sA binder
ket — utfordringene blir større. Dot dette ikke redaktørens redaksjo
siste er ikke nødvendigvis et onde. nelle frihet. Dot er hennes rett — Egil Larsen

BYDELSUTVALGETHAR ORDET
en uttalelse om hvor vi Øns]
oss den nye bydelsadminist
sjonen.

Vi har kommet fram
Nylund skole, som ligj
sentralt i bydelen. Steinerskol
mA da inntil videre flytte over
Storhaug skole. Da blir fl
rom ledige pa Nylund og sko]
blir brukt slik bydelsutvaig
mAlseuing er: Ledig kapasitet
skolene skal komme bydelc
befolkning tilgode — servi
institusjoner. Her kan vi ogsA
heisesenter d.v.s. legesenter, h
sestasjon, evt. pleie- og on
orgskontor og fritidshjem.

Bydeisutvaiget vii gjøre alt
kan for at prosjektet med bk
selvstyre skal lykkes, og vi r
ker ale i bydelen iykke til!

Turid S. Rønnev
leder i bydelsuivaig

Bydelsavisa for Storhaug
Adr.: Midjord Bydelshus, N. Ramsvikv. 1, 4015 Stavanger
Utgiver: Storhaug bydelsutvalg
Avisstyre: Egil Larsen (leder), Stig Aalen og Arve Skryten
Redaktør: Turid Fiksdal (Fiks)

Opplag: 5.500
Fulldistribusjon I hele bydelen
Abonnement utentor bydelen: kr. 75 Ut Aret (7 nummer)

Annonsepils: kr. 4.50 pr. sats-mm, eks. moms
Faste rabatter 1/1, 1/2 og 1/4 side annonser
Foreningsannonser halv pris
Rubrikkannonser kr. 15,00

Henvendelse annonsebestilling:
Egil Larsen, tif. arb.tid: 41 70 11
Stig Aalén, tif. arb. tid: 53 05 75
eller telefax: 52 1944

Tipstelefon hver dag 08.30—15.15 og 18.00—22: 563661
Kontortid red: Tirsdag 8.30—15.0O/onsdag 18—22: Midjord
bydeishus, tlt.: 46 36 61
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: lIt.: 52 20 11
Telefax: 52 19 44.

Sats/paste up: Moflerin Media
Trykk: Rogalands Avis
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DISSE SKAL BESTEMME I BYDELEN vAR
Fokuseringen rundt Storhaug bydelsutvalg kommer bare til a øke fra uke til uke framover. Forsøksbydelen er et av de
viktigste politiske eksperimentene innenfor offentlig forvaitning som er foretatt i dag. Vàre lokalpolitikere vii derfor bli
fulgt med interesse bade fra bydelens befolkning og rneringsdrivende, sentralpolitikerne og administrasjonen i Stavanger
kommune og fra departementshold. Bydelsavisa kommer ogsà til a følge lokal-politikerne pa nrt hold, ta opp politiske
beslutninger som omfatter var bydel — pi godt og vondt. Her presenterer vi de lokal-politikerne som skal i søkelyset mer
enn noen andre lokalpolitikere de nrmeste ãrene.

Turid Ronnevik, .4rbeide,p.
Aider: 38 Ar
Very: Leder i bydelsutvalget og
arbeidsutvalget.
Hjertesaker: ønsker et godt bo
miljø for alle i bydelen, at trafik
ken mA ta spesielt hensyn til barn
og eldre — og at problemene mA
forsØkes lØst pA beboemes we
misser. Er opptatt av A bevare

grøntomrAder og friarealer. Satser
pA gode familieieiiigheter og
tiltak I bydelen slik at farnilier
med smA barn finner det attraktivt
A bo her. Vi] beholde skolemØn
steret I bydelen ved A satse pA
sambruk og sarnarbeid, utnyttelse
av ledige rom pA skolene, slik at
de kommer befolkningen iii gode.
Vii arbeide videre med svØmme
og idrettshall pA Midjord.

Egil Larsen, Arbeiderp.
Alder: 40 Ar
Very: Leder for underutvalget for
skole og kultur, samt avisstyret.
Hjertesaker: Spesielt opptatt av
endrede/bedre arbeidsformer i
forholdet offentlig virksomhetl
privat engasjement. Tiirette-leg
ging for frivillig engasjement av
gjørende viktig i prØveprosjektet.
Samordning av kommunens virk

Torgrim Olsen, Arbeiderp.
AIder: 40 Ar
Very: Leder underutvalg for tek

dereutvikle det spesielle med
Storhaug, nemlig arbeidsplasser
side om side med boligomrAder.
Vii ogsA kjempe for A vide
reutvikie de friarealer som byde
len har, saint arbeide aktivt for A
beholde skolemønsteret.

Elnar Hanstad, Arbeiderp.
Very: Med. underutv. for h. og s.
Hjertesaker: Er interessert i alt

Peter Wolden, Høyre
AIder: 57 Ar
Very: Medlem av underutv. for
trafikksaker.
Hjertesaker: Opptatt av hyde-
lens framtid, utvikling av frikom

Signe Heitman, Venstre
Very: Leder av underutv. for hei
Se- og sosialsaker.
Hjertesaker: Kampen for et godt
iivsmiijø med frihet for den en
kelte og ansvar for hverandre. Vii
arbeide for et godt livsmiljø for
alle beboerne i bydelen med de
praktiske oppgavene som forelig
ger. Dette vii gi: Vekst i antall fa

miiier som bor i bydelen, omsorg
for alle som ahr behov for det, tn
velig bysainfunn, bevaring av fri
areaier, sikre arbeidspiasser.

Ivar Pedersen, kristelig F. P.
AIder: 52 Ar
Very: Sekretzr i bydeisutvalget
Hjertesaker: Som representant
for Knistelig Folkepanti fØler Pe

dersen ansvar for at kirkelige og
kristeiig hensyn blir ivaretatt ogsA
i bydelspolitikken.

Sosiaiistisk Venstrepartis representant i
bydeisutvalget, Trond Skjveland, har
nylig trukket seg fra sift poiitiske vent
Ny kandidat til bydelsutvalget vil Ni
oppnevnt I nr framtid. SVs represen
tant er oppnevnt iii nestleder i bydelsut
valget Fremskrittspartiets representant
Erik Hamremoen, gAr Ut av sin very i
bydelsutvalget p.g.a. flytting. Ny repre
sentant vii bli oppnevnt.

Vararepresentantene i Stor
haug bydelsutvalg:
ARBEIDERPARTIET:
Erik Lea, Ruben Johannesen,
Berthon Hjeim og
Berly Sivertsen.
HØYRE.
Bjarne Solheim og
Harald Hansen.
FREMSKRITI’SP.
Aslaug Berntsen og Nanny
Skariveit
KRISTELIG FOLKEP.
Bent Helle
VENSTRE:
Bodil Kalvik
SOSIALISTISK FOLKEP.
Eva Songe Paulsen

somhet pA tvers av tradisjonelle
etats-grenser.

som gir arbeid og tnvsei for by- hverandre, silk at vAr bydel bun et
delen vAr. bedre sled A ho.

Arve Skryten, Fremskrittsp.
AIder: 20 Ar
Very: Medlem av underutvalget

niske saker.
Hjertesaker: Vii kjempe for A
opprettholde et nyansert og trive
hg bosetningsmØnster i bydelen,
for A beholde arbeidspiassene, vi-

for skole og kuitur, saint avissty
ret for bydelsavisa.
Hjertesaker: Vil arbeide for pri
vat helse- og sosialomsorg.

munestatus. Vii arbeide for A be
vare skolemØnsteret, samt forbe
dning av helse- og sosialapparatet
i bydelen.

Stig Aalén, Høyre
Alder: 35 Ar
Very: Medlem av underutvalget
for helse- og sosialsaker, saint
avisstyret.
Hjertesaker: Vii at vAn bydel
skal bli en bedre bydel kulturelt
og sosiaft. Vi skal vise ansvar for

DELIKA TESSEKJØKKEN
Pedersgt. 12

Nylaget fiskemat og fiskefarse hver dag
Smørbrød til alle anledninger

111. 52 6840 - 52 54 88
TIf. 52 02 25

Tegnekontor Avaldsnesgt. 47

STORHAUG
APOTEK
Storhougveien 15 — 4014 Slavonger

Telefon: (04) 520857
525693

Effektivt vedlikehold
av ventilasjonsanlegg

Ring Midboe nár du har problemer med ventilasjonsanlegget.
Vi star klar med fuilt utstyrte servicebiler. De har mIeinstrumenter. verktoy og
reservedeler for de fleste situasjoner.
Var kompetanse og driftsform gjor at vi utforer store og smá oppdrag like effektivt.
• industri/kontorventilasjon • boligventilasjon
• aircoridition • dataromkjøling

Midboe
Ventilasjon
I . 4O)

Kvalitet koster mindre hos Midboe
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- BLIR BJØRHEIM BYDELENS “RADMANN’?
Avklaring om administrasjonslederpd Storhaug skjer 20. april

— Jeg fØier at vi er i ntheten
av málstreken. Det har vrt et
iangt løp a nA hit — har tatt lenger
Lid enn antatt. Men det skal skje
store omvehninger; utpâ høsten
er prøveprosjektet i full sving,
spar BjØrheim, som ikke legger
skjul pa at det nok blir tøffe tak i
starten. At det er mange brikker
som ma pA plass, brikker bydelen
mA legge seiv. Han mener den
første viktige oppgaven som ven
ter administrasjonslederen vii
vre, sammen med bydeisutval
get og ansatte, a finne fram til en
mate a samie kommunale tjenes
ter innen en administrasjonsen
het.

— Det er ogsA viktig A komme
Ut med informasjon til alie ansat
te og innbyggerne i bydelen —

gjeme gjennom informasjonsmø
ter. Gjennomføring av en brei

opphering stAr dessuten pa pro
grammet, sier Bjørheim, som
ogsA setter kontakt med alie fri
villige organisasjoner og utarbei
deise av framtidige samarbeids
former høyt.

Den nye bydelsadministrasjo
nen vii ikke bli stor. Hovedtyng
den av det arbeidet som skal
gjennomføres, skal skje i enheter
som allerede er Lii stede. Hvor
mange nytilsettinger som vii
komme, er fortsatt ikke avgjort,
men trolig vii en stilling som
sekretr utiyses nAr administra
sjonslederen titrer. Bjørheim ser
pA adrnmistrasjonsiederens
stiiling som koordinator og by
deisutvalgets sekretr. Han har
stor tro pa at bydeisutvalget vii
kiare den oppgaven de har i vente
som et iokalt “bystyre”.

— Lokalpolitikerne har et sterkt

apparat bak seg. Politikeme i Sta
vanger stAr hardt pA for at forsøk
sprosjektet skal gjennomføres —

et av de mest omfattende prosjekt
i Norge. Kommunaldepartemen
Let stAr bak og heier — Ønsker ek
sperimentering. Storhaug og JAr
ten blir A regne som iaboratorier
for framtidens kommunedrift,
sier BjØrheim. NA har han snak
ket seg varm; fletter stadig inn
ord om samarbeid, informasjon,
om kort avstand mellom ad
minstrasjon og velgere — og res
surser i bydelen som kan nyttes
bedre ved at flere trekker lasset
sammen. Bjørheim har jobbet
med organisasjonsutvikiing i Sta
vanger kommune i flere Ar, og i
frikommuneprosjektet ser han
muiigheter for A fmne helt nye
former for organisasjonsmønstre.

— Det kommer stadig signaler
fra grasrota om at det er sA mange
“utinattelseselementer” i offentlig
organisenng. En god dei mening
er er drept i kommunale system
fordi det finnes sA mange nivAer
og fordi saker blir silt til det ug
jenkjennelig. Ved organisering av
forvakningen i bydeiene, bør en
satse pA en sAkalt “flat struktur” —

unngA nivAer.
Lars BjØrheim tar et Øyeblikks

pause. Husker kanskje han gikk
ni intervju med forbehold? Like
vei har han ikke bare sagt at dette
er et spennende prosjekt — et

“hjertebarn” — han har vist det
ved sin entusiasme. Til tross for
at nAwerende spesialkonsuient
karakteriserer seg seiv som en
rolig person. Og tAlmodig. Gjen
nom noen fA telefonsamtaier
som forstyrrer vAr prat, viser han
ogsA at han er en handiingens
mann: — Joda, det ogsA, medgir
han. Der hvor det kreves hand
ling, skai det handling til.

Om Bjørheim skal bli en av
hovedpersonene pA Storhaug i
den nye, spennende forsøksperi
oden vi gAr inn i, vites som nev
nt ikke i skrivende stund. Men

svaret ligger like rundt hjømet.
Og om Bjørheim, forøvrig født
og oppvokst i bydeien, skulle bli
vAre nye administrasjonsleder, er
det ikke tvii om han tar med seg
ressurser heie befolkningen i vAr
“kommune” kan dra veksler pA.
Ikke minst ligger det styrke i det
at han kommer fra kommunead
ministrasjonen, kjenner systemet
og kanaiene — og setter samarbei
det høyt. Han er utvilsomt en
mann som kan fA det desentraii
serte systemet raskere operativt.

Fiks

Lars Bjørheim kan komme til bli en av hovedpersone
ne I Storhaug bydel I de mermeste àrene. Et enstemmig
administrasjonsutvalg I Stavanger kommune har utpekt
ham til administrasjonsleder for bydelen var nar prøve
prosjektet med frikommune settes I verk. Bjørheim utta
ler seg likevel med forbehold til bydelsavisen; først den
20. april er ansettelsen endelig avklart.

Bjørheims forbehold forsvinner imidlertid nar han gir
seg I kast med selve frikommuneprosjektet — et prosjekt
han setter all sin lit til. Som han, i kraft av sin stilling som
spesialkonsulent hos râdmannen, har vtert saksbehandler
for — og vrt med drive fram til der vi star I dag.

Stavanger kommune informerer

FMKOMMUNEPROSJEKTET
DESENTRAL KOMMUNALFORVALTNING

Stavanger ble fra 1. jan uar 1987 sãkalt
frikommune. Dette stiller oss overfor store
utfordringer og framfor alt nye muligheter. Vi har
mange viktige oppgaver a Iøse i ârene framover, og
det er derfor nødvendig a kunne bruke flest muüg
virkemidler for at vi skal na vãre malsettinger om a
skape best mulie forhold for byens innbyggere.

Frikommunestatusen gir muligheter til forsøk og
eksperimentering for a komme fram til bedre
organiserirtg av forvaitningen. Siktemâlet er a gi
byens innbyggere bedre service, samtidig som
ressursbruken effektiviseres. Efl av
frikommuneforsøkene er a etablere administrativ
samordning lokalt mellom kommunens
densentraliserte tjenestetilbud og etablere et felles
politisk styringsorgan lokalt. Dette forsøket har vi kalt
Desentral kommunalforvaitning.

Bystyret behandlet saken i møte 30.5.88 og fattet
enstemmig vedtak om at det iverksettes
forsøksvirksomhet med bydeisforvaitninger i
Storhaug og Jatten bydel.

I bystyrets vedtak pkt. 1 09 2 heter det:
“Bydelsutvaiget bllr et overordnet folkevalgt organ og

far myndighet som hovedutvalg. Bydelsutvaiget blir
direkte underlagt kommunaluwaig, formannskap og
byslyre. De ansatte far 2 representanter I
bydeisuwaiget silk de nâ har I hovedulvalgene.

Bydelsutvalget far overført ansvar for oppgaver som I
dag iigger I kultur-, heise/sosial-, parMdrett- og
skolesektor (inkludeit fritid- og bamehagesektor).
Myndighetsomrãdet avklares etter at nrmere
utredninger er foretatt. Sak om dette foreiegges
bystyret.

Det etabieres selvstendige foivaltningsenheter I
bydelen med myndighet som etater direkte underiagt
rãdmannen. Bydelsforvaltnlngene ledes av en
administrasjonsleder.

Utredningsarbeid ledes av en styringsgruppe
bestâende av ordfører, varaordtører og en representant
fra hver av de øvrige partier I bystyret og to
representanter fra de ansattes organisasjoner.
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Bamdommens var i østre by-
del va et eventyr av lokter. Tre
last, bagerier, trykkerier, pâse
fabrikk, og tinnfabrikk, Gummi
en, Samhold og Nordkroen, og
sjølsagt adle hermetikkfabrik
kane. Adle hadde sine lokter. Nâr
vAren kom âbna di vinduene sine
og slapp generøst ud forskjellige
produksjonslokter. Di kom sigan
des som ei herlige bianding av at
mosfre innigjØnA adle gadene i
bydelen. Di sã bodde pA soisidA i
Paradis fekk minst. Di sA hadde
fine naser konne kjenna loktA fra
risnydder og sAba, dieseloija og
tomatsuppa, brisling og trykks
verta. Em sanne nydelse. Det va
naturlige og gode lokter. Av og te
trengde sildoljeloktA fra Tasta seg
inn, den va ikkje liga gode, men
det va ingen sá daua av na heller.

Ittekvankvert sA solA tog i og
det biei varmare i veret, bjynte
lyktastoipane a lokta tjera og jor
cIA i hagane bjynte A lokta jord.
Her sprati snøkiokker og krokus
fram, og udforbi gjerdene kom
sm&rabladene, syrebladene og
hestablomstene. Neri Breivig el
ler Ramsvig hoidt sjØulkane pa
med a skraba bAdane sine. Di hi
drog med amerikansk terpentin,

treolja, bAnnstoff og gode pibeto
bakk.

Ja, sjØl pA skolen oppsto der
andre lokter cnn sure svampar og
velbrukte gummiskor. i skolegAr
den pA Nylund sto der em svere
trekasse med Røde Kors-merke pa.
Her leverte me brukte melkeflaske
kapsier te den den gode sagen. Nãr
solA hadde steigt nagen Lunar mod
den kassen, lokia der sure melk i
heile skolegarden og vel sA deL I
tillegg te tvangsmedlemskab i Dy
rebeskyttelsen og “adopsjon” av
em eller aen StavangerbAd, va mel
kefiaskekapsiane vAres bidrag te
em bere verden.

NA e kassen vekke, og di fleste
loktproduserandes fabrikkar e og
gAtt Øve i historien. I bAdhavnene
hobe der seg opp merr og merr
plastikk og giassfiber. Her lokta
der bare kjemikalier. Ja, kunstige
stoffer lokte ikkje sA møje som di
naturlige. SAnn e det, udviklingA
har gâtt i merr kunstige retning og
me lokte mindre. I stedenfor har
me fätt forurensing fra tusenvis av
bilar, og lydane e butt brag og støy.
Eksos lokte ikkje godi, og ongane
har ingen glede av di svere lastebi
lane og trailertane sA piøye gjønA
østre bydel.

Snart abnes tunnelen onna
Bergjeland, og cIA ma me pressa
tongtransporten og gjønA
gangst.rafikken inn i den, same
kan planleggerane og teknokra
tane seie. Bilane trenge ikkje fri
hed, men folk trenge frihed og
friske loft.

Na skal Østre bydel fA by a
eksperimentera med nerdemo
krati og bydelsutvalg med em
smule makt. Me fAr Mba at me
fAr bere kontakt med di admi
nistrative, og me fAr tro at dette
vil gje em fly giv for heile byde
len. For hvis me fAr bestemma
merr sjØl, bier me og villige te a
yda merr.

Bier dette em nyc vAr for by
delen, ska me heiler se gjøna
fmgrane med at di nye bedriftane
neri Varmen ikkje bokta sA mØje
sA fØr. Men bilane sine fAr di pit
lemann ta gjønA tunnelen!

For det e em menneskerett a fA
dabba trygt ncr te nermaste kai
og trekka inn lilt friske hayloft.
Den e heldigvis ennA ganske na
turlige og bØr nydast uden bilar
og eksos, — for eksempei nAr me
hilse vAren med a skylka skolen.

Gunnar Roalkvam

Skylka
I dag skyilce Toffaen skolen,
og ingen vett kor ‘an e’.
Men ‘an sidde nere pa kaien,
og inni seg har ‘an fred,
han sidde og fylle med.
Han set Ryfylkeskjøtter lasta med sand,
og bâdar sA komme fra fremmandes land,
der e’vinsjar sã skrige,
der e’brág, der esjau,
der e’grisar sâ grynte,
der e’hest, der e’sau,

pa kaien e’der møje A se...

I dag nyd’an Toffa live’
i dag e’an kvitte alt mase’
itte ting sA ‘an ikkje kan
i regning, historic og sang.
PA em kalYisekk nere med TollbuA nA,
kjenn’an solA, hrr’an mAgene,
ser ‘an himmelen blA,
ser ‘an bAdar sA laste og seile av sted
og i tankane sine fylle Toffa ‘an med
Øve have’te andre land...

I dag syns ‘an Toffa ‘an lere
merr cnn pA skolen et Ar.
For e’det’kje møje bere
Aver der sAting foregAx?
Nere pA kaien om vAren.
MydlA hauar av sekkar, kassar og stablar,
mydiA pallar og røyr og oppkveilte kablar,
streve arbeidsfolk te seine kveld,
og Toffa e’hos di og spørr di:
fortell! e’det kjekt Ajobba
og tjena egne pengar?

I dag e’an Toffa l3Age,
tankane fyge sA vidt,
di bier ikkje hemma av nAge
kateter, bøger og kritt,
nei, i dag hat ‘an hatt det fritt.
Dagen e’goe’, sA IsA glr fort.
‘an oppieve møje og syns det
e’stort.
Men trøtte av alt det ‘an hat lert,
mA ‘an potla seg hjem ittekvert,
A skyija skolen e’ jysla stritt

Ounnar Roaikvam

EIN NY VAR FOR
USTRE BYDEL?

skolen

FURU-DOBER
VARTILBUD PA DORER

m/3 fyllinger
70/200 cm,
70-80-90/210 cm
VAR TILBUDSPRIS:

Elk innvendige

OØREII
mlkarm og lisekasse
69/199-209 cm, 79/199-209 cm,
89/199-209 cm,
Var II
buds.

kr.

HVIT
STILDOR
m/3 fythnger

VAR TILBUDSPRIS:

KOMBI GARDEROBESKAP VELKOMMEN MED MINIBANKKORT — SMARTKORT!
GOD GRATIS PARKERING GRATIS UTLAN AV TILHENGER!
Pa var MuItI•Celennaskln
Wander I di Iarer
dii matte aliske

100CM. 50CM.

HVIT IIVIT
kr. 1617,- ki. 860,- 580,”
Ordinar pns

895,

Ordianr isis

var Ilihuds • Vk tlihuds
mis kr. pris kr.

A’

Xud
BYGGMARKED

RYFYLKEGT. 70-STAVANGER-TLF. 56 3701



Ordfører Leif Mâsvr hadde
det ikke pare iett cia han sist ma-
ned besøkte Storhaug bydelsut
vaig for A svare pA spørsmAl og
iegge fram framclriftsplanen for
frikommuneprosjektet. Treghet i
systemet, utAimodighet fra bydel
sutvalgsmedlemmene, mangel pA
informasjon fra kommuneadmi
nistrasjonen preget spørsmalene
ordfØreren ble stilt overfor. Han
innrømmet overfor bydelsutvaiget
at styringsgruppen for frikommu
neprosjektet dessverre ofte hadde
matte ta arbeidet med pmsjektet
som “venstrehAndsarbeide”

— NAr skal omfanget av bydeis
forvaitningen avklares?

— Hvilke tidsramme er satt for
igangsettelsen?

— Hvor skal adminisirasjonen
ligge?

— Vil bydeisutvaiget fâ ram
mebevilgning?

— Det er ikke bare A slippe det
te lØs uten struktur, og en ikke
ring mA flere runder Lii behand
ling i admnistrasjonen. Det vik
tigste nA er A fA administra
sjonssjefen plassert i bydelen.
Denne personen blir nrmest A
regne som rAdmann i bydelen.
Vi har videre tenkt oss at bydel
sutvalget skal fungere som et
minibystyre med ansvar for ram
mebevilgninger, orienterte MA
sver.

get og ordfører ved møters slutt.
Fnilcommuneprosjektet er pA trap
pene. Arbeidet gAr framover.
Kanskje har Storhaug bydel sin
egen “rAdmann” og eget “bystyre” i
folketoget 17. mai? I august settes
forsøksprosjektet Ut i livet for alvor
— og bAde politikere, beboere og
institusjoner i bydelen gr en spen
nende Lid i mØte. Eller for A si det
som Masvr:

— Folk føler ofte avstand Lii poli
tiske beslutninger. Fordelen med
desentralisert kommuneadministra
sjon er at man nfir Ut til folket — at
beslutningene tas der ting skjer. Det
vii sannsynligvis medføre et større
engasjement hos folk flest.

Fiks

Etter lang Lids stillstand under
et mer eller mindre “utbrukt” sty
re, har det nA kommet en frisk
vind inn i arbeidet med A fer
digstile Beboerhuset i Øsire by-
del. Den nye given kom sammen
med det nye styret som ble valgt
pA ArsmØtet i midten av mars, og
allerede nA kan beboeme i omrA
det spore resultatene: Førstkom
mende lørdag. 22. april, starter
driften av Beboerhusets populre
lørdagskafe. Riktignok i Berge
land bydeissenter. Men mAlet er
bade a skape en inntektskilde tii A
fullfØre rehabiliteringen av Bebo
erhuset — og A bevare miljØet
rundt huset.

— I slutten av mai planlegger vi
en stor venner og venners venne
fest i Rokiubbens lokaler. MAlet
her er det samme; skaffe penger
og skape miljØ, forteller leder i
styret, Kathrine Aa. Erga tii by
delsavisa. Andre tiltak pA tapeten
er A sette i gang et kontinuerlig
loddsalg og intensivere salget av
andeisbrev. Erga forteller at styret
ogsA planiegger en rekke andre
mAter A skaffe til veie de 150.000
kronene som mangler for A gjøre
huset ferdig til bruk.

— Det viktigste i første omgang
er A skaffe penger nok tii A fA kob
let Lii strømmen igjen silk at dug
naden kan settes i gang, sier Kat
hrine Aa. Erga. Styret har en liste
med mange dugnadsvillige beboe

re som venter pA A komnie i
gang. BAde sparkel, tapet og
maiirg er innkjøpt tidligere, og
venter bare pA A bli brukt.

Det nye, initiativrike styret gaard.

BYDELSAVISA FOR STORHAUG APRIl

n L

Ordføreren omfrikommuneprosjektet.

VI TAR KITIKK PA TREGHETEN OG
FVIANGEL PA INFORMASJON

— Vi har nok ikke fâtt den driven pa frikommuneprosjektet som vi ønsket — og det
tar vi selvsagt kritikk pa. Faktisk har vi fàtt pAtrykk fra departementet fordi det har
skjedd sà lite. Men s snart vi far ansatt en administrasjonssjef som kan systematise
re ogstrukturere framdriften sammen med bydelsutvaiget, regner vi med a vre I
gjenge med prosjektet fra høsten av.

Men problemene i startgropen
til tross: Det var optimismen
som rAdet bAde hos bydelsutval

NY GIV FOR
HUSET I USTRE BYDEL

bestAr, foruten av Kathrine A
Erga, av Per Hugo Sørensei
øystein Eikeli, Oskar Genthne
Kirsten Oaland og Amfinn Hø3
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Mange tjenester som
utfgres/ønskes utfgrt kan
med tordel skje Innen en og
samme bydel. Del kan vre
Ijenester som barnepass,
dagmamma, hagearbeld,
hitting av hund eller handling
som man ønsker utfart — eller
utfUrer. Med en rubrlkk
annonse I Bydelsavisa nàr
man tram til samtllge
beboere ag nringsdrIvende
for bare 15 kroner’

KJUPISALG
2 verandadører i teak
m/termopanglass, 90x200, en høyre
og en venstre, N saigs. TIf. 52 27 47.

TRENCER DU ELEKTRIKER?
- NYBYGG

W utfører alle typer installasjoner - MODE RNISERING
RING TLF. 04156 1231 - REPARASJONER
Mobiltlf. 090/46 737 -45 007 - UTARBEIDELSE
Telefax 53 65 95

- TILBUD

Jelsagt. 1.4Ol2Stavange; ——1e, ?1t7 A,/’s

—

r

— Man trenger ikke vre spesi
elt sportsllg for A vre med pA
Frisinns rebus-lØype, forsikrer
Askill Voll foran vArens store re
bus-løp i bydelen. NAr nA Frisinn
satser pA A trekke “hele bydelen”
Ut i tnmløypa, er det like mye for
at bydelens befolkning skal fA øy
nene opp for en turløype som er
unik i hele distriktet, sier Voll og
fortsetter: — Det er synd at det er
sâ fA som vet at det finnes sA na
turskjØnne omgivelser langs
Gannsfjorden. Akkurat nA er det
ekstra flott med den frodige natu
ren i :noppskyting.

Frisinn har tidligere arrangert
rebus-løp i den samme turløypa,
men det er fØrste gang sport
skiubben satser sA storstilt som i
Ar. Voil lover imidlertid at Frisinn
vil prøve A innfØre en Arviss Ira
disjon med søndagens arrange
ment. Rebus-løpet har innlagt to
løyper, henholdsvis 2,5 og 5 km
lange. Ved start fAr deltakerne Ut
levert “12 rette”-spørsmAl om
landskap og historikk pA punkter
langs løypene.

Det er ikke bare natur som stAr
pA Frisinns program for sønda
gen. Bydelshuset Apner sine dører
klokken elleve med loppemarked,
auksjon av antikviteter og kafé.

— SA har noen lyst A bruke mer
penger pA kaffekos, lopper og an
tikviteter — sA kan de jo gA den
korte lØypa, smiler Voll, som
selvsagt ogsA hAper A fA inn litt
penger til sportsklubben pA ar
rangementet.

Fiks

TJENESTER I
NIERMILJØET

V4VJV

BYGGEFIRMAET
GlUE OG EMANUELSEN
W utfører alt I tømmerarbeid,

rehabilitering — nybygg
utvidelser — tilbygg — skifting

av vinduer/tak/kiedning.

TIf.: 56 4942/55 03 77

iii

Effektiv rørleggerservice

Ring Midboe nr du har et rorproblem. Ordremottageren var

har alitid full oversikt over lager og mannskap. Vi star k/ar

med /0 [u/It utstyrte verkstedvogner. De har rordeler,

verktoy og reservedeler for de fleste situasjoner og de har

radiokontakt, sa de er alltid for hánden.

Ordreregistrering, lagerhold, timeforing og fakturering er

edb-styrt. Var kompetanse, storrelse og driftslorm gjor at vi

utforer store og smâ oppdrag like ef[ektivt. Midboe gjor

godt rorleggerarbeid til lavest mulig prisV og vi gjor

det til avtalt tid.

Midboe
Aut. rrIegger VVS ingeniørcr
Lagãrdsveien h5 4010 Stvinger
TeeIon 2 ‘i 4l

Kvalitet koster mindre hos Midbøe

MARTiN T. SOMA
SØ1.V OG TINNVAREVERKSTED

ORAVERING
REPARAS.JONER I SØI.V 06 TINN

SPESIALOPPORAG I SØLV 00 TINN
PRODUSENT I POIC.ALER 06 PREMIER

PRODUSENT I GAVEARTJKLER

Verkstedutsalg
TIf. (04) 52 1626

Sandeidgt. 51 .4014 Stavengor
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UFIG PA STORHAUG

sen

En klubb der ungdom møtes og
er sammen, det er meningen med
JA-klubben, som startet pA St.
Svithun Skole i januar i Ar.

Bydelsavisa sb av en prat med
Otto Olsen, mannen bak klubben,
og to av medlemmene, Synnøve
Larsen og “Per”, som mA vre
anonym fordi han er sønn av po
litiske flyktninger. Begge to er 14
Ar.

— Jeg startet JA-kiubben fordi
det er behov for at norske og inn
vandrer-ungdom blir litt bedre
kjent — ikke “redd” hverandre,
sier Otto Olsen og legger til: —

Det er ogsA nødvendig for flere
nasjoner A komme sammen, ha
det kos og fA litt bedre kjennskap
til andre land.

— Er kiubben popuker?
— Den har fAtt 27 medlemmer

til nA — og jeg har i hvertfail ikke
hørt noe negativt om kiubben
ennA, smiler Otto.

Synnøve og ‘Per” synes at mil
jøet i JA-kiubben er veldig bra.
Medlemmene snakker Apent med
hverandre, og begge to har god
kontakt med norske/innvandrere
bAde pA skolen og i fritiden.

PA møtene i JA-kiubben plan
legger medlemmene fremover,
ser ungdomsfiimer — og det er til
og med by til A ta med liii knask.
Det koster kun ti kroner A vre
med i klubben. Pengene gAr til
en felleskasse, som klubben bru
ker tii A kjøpe mat fra forskjellige
land. PA medlemsmøtene kan able
som vii vre med, men pA “mat
møtene” er det lukkede dØrer.

Bade Synøve og “Per” er to
ungdommer med kraft til A drive
seg selv. De synes det er kjekt og
bererikt a vire med i JA-klubben
og oppfordrer de andre elevene
pA St. Svithun skole ii a bli med.

AvA.W, M. 1., ogK. W F.foto: L. B.

— HØyest pA ønskelisten stAr
gjenApning av diskoteket pA
Nylynd fritidsklubb.

Dette ble konklusjonen da
rundt 30 ungdommer fra Stor
haug, Nylund og SL Svithun sko
le var samlet til ungdomskonfe
ranse i Midjord bydelshus i mid-
ten av mars. Det var ledere fra
fritidsklubben som sto bak det
hele. Ungdommen ble delt opp i
grupper hvor de diskuterte mang
lende aktiviteter i bydelen. Etter
endt arbeid ga hver gruppen en
oppsummering av resultatet. Fo
ruten diskotek pA fritidsklubben,
sto jentelag i fotball, idrettsanl
egg, drama og musikk-gruppe
hØyt pA Ønskelisten. Det ble valgt
en gruppe ungdommen som skal
gjøre sitt beste for at saker og
ting blir utført.

Under konferansen kom ordfø
rer Leif MAswer pA en kort visitt
— en stor begivenhet for de som
aldri hadde sett ham før. Danse
gruppen Fox Crew, som til daglig
trner i bokalene til Nylund fritid

Storhaug bydel har fatt Europas
stØrste innendørs Skateboardpark.
Vel 4—500 personer i alderen opp
til 25 Ar var til stede under Ap
ningen som skjedde i 8. april. Pa
programmet sto blant an-net opp
visning med to av verdens beste
rampkjørere, Tony Magnusson og
Danny Way. I tillegg var en del av
Sveriges eliteteam Lii stede for A
vise sine kunster.

sklubb, hadde en glimrende dan
seoppvisning. Det ble ogsA ser
veil mat og drikke under konfe
ransen. Tii slutt ble et par ung
dommer intervjuet i Radio 1.
Konferansen var veiiykket, og det
kom inn mange gode forslag for A
gjøre bydelen til et lriveiigere
sLed A bo for ungdom.

Alierede et par uker etter ung
domskonferansen kunne oppføl
gingsgruppa se resultateter av ar
beidet sitt. Sist fredag Apnet
Nylund fritidsklubb igjen dørene
for danseglacle senior-medlem-,
mer — med brak-suksess; rundt 50
ungdommer stilte opp. et hØyere
tall enn kiubben han vise til pA
bang, lang tid. Den gjenstarta se
nior-kiubben har fAn navnet
“Jungle Club”. Alie fra 12 Ar og
oppover er nA hjertelig velkom
men til seniorklubben pA fredager
kbokken 18.00.

Aw Lene Bru, AnitaWinge,
Monica Ikdal

og Kaja Wibe Fiksdal

Skateboard-banen holder til i
lokalene til gamie Tinnfabrikkens
tidligere lokaler. Habien er pA to
talt 1500 kvadratmeter, og inne
holder smA og store rampbaner,
garderober, biijard, kafé og bu
tikk hvor man han kjØpe rub
lebrett-deier og ruliebrett. Bydel
savisa traff pA. Marius Backe,
som stAr bak Skateboard-banen.

— Jeg fikk ideen til A lage en in-

nendørs skate-park ved A snakke
med skateboard-butikker, jeg føl
te rett og slett det var et behov
for baner, forteller rvlarius Backe.
Han fortelier videre at anlegget
har kostet et par hundre tusen
boner. PA Apningsdagen kostet
det 90 boner A komme inn og
brake anlegget. Til daglig vii det
koste 30 boner for de som ikke
er medlem, og 20 boner for
medlemmer.

Backe mener at det ikke biir
noen dyr hobby dersom en sam
menligner med andre hobbyer.
Han sier at det er en hobby for
bAde gutter og jenter, selv om det
stort sett er gutter som driver
med skateboard.

Topp-skatekjØreren Tony Mag
nusson sier Lii Bydelsavisa at ba
nen pA Storhaug er en bra bane.
Han mener at Norge burde were
glad for at de har Europas stØrste
innendØrs skatebane.

Tekst ogfoto: Line Stavnem

JA-KLUBB FOR FELLESSKAP

Kjekt og icereriki d were med i
JA-kiubben, synes Synnøve Lar

BYDELENS SPROESTE
Har du en spra opptinnelse,
ide, hobby eller lignende? Da
venter ungdomssiden spent pa
a hare tra deg. Hver máned vil
vi presentere mànedens yin
ner i konkurransen “bydelens
sproeste”. Kontakt ungdoms
redaksjonen, Bent Dagsland,
tlt.: 52 86 41 ellen tipstelefon
563661

Mange gode ideer om hvordan bydelen kan bli en bedre plass a bo
for ungdom komfram under ungdomskonferansen i mars.

UNGDOM SKAPER AKTIVITET

Ungdomsredaksjonen:

UNGDOM MED
MENING OM MANGT

Nyàpnet Skateboard-bane:

EUROPAS STURSTE PA STORHAUG

Til detteførste nummeret av Bydelsavisa har Line Stavnem (ved
PC ‘en) og (fra venstre bak) Line Hageland, Anita Winge, Kaja
Wibe Fiksdal og Monica Ikdal Iaget ungdomssiden.

Bydebsavisen har fAtt sin
egen ungdomsredaksjon —

ungdom full av ideer og me
ninger, med lyst og viije til A
La opp saker som ungdom er
opptatt av. En imponerende
liste aktuelie saker bie lagt pA
bordet allerede pA første re
daksjonsmØte. SA mange at
bare noen av dem blir presen
tert i dette fØrste nummeret.

Ungdomsredaksjonen lager
ikke saker bare for ungdom.
De tar opp emner som er vel

verd A kikke nrmere pA for
alle aldersgrupper. En “Ja
kiubb”, som den som blir pre
sentert pA ungdomssiden i det
te nummeret, har kanskje noe
A bere able oss voksne om sa
marbeid og vilje Lii vennskap?

Ungdommene stAr sebv for
utveigelse av stoff, intervju
ing, skriving og fotografering
— og prioritering. Les selv, og
bli glad for at vi har fAtt en
gruppe ungdom med oss som
has mening om mangt.

Fiks
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ENBYDEL VOKSERFRAM
AV HALVOR S1VERTSEN

østre bydel var fram til
siste krig, Stavangers
mest tettbodde omráde.
Pa tross av at store area
icr av bydeten bestod av
industriomráder, der
fabrikkene l tett I tett, el
ler kanskje derfor. Folk
har jo alitid likt A bo i
nrheten av arbeidsplas
sene sine.

østre bydel med Het
landshalvøya, mA vet ogsA
kalles Stavangers første
utbyggingsomrAde — uten
for sentrum. Fram til sis
te krig hadde Stavanger
by blitt utvidet fern gang
er I iøpet av 100 Ar: I
1848 - 1866 - 1878 - 1905
og 1923.

FØr 1848 gikk Stavangers
bygrense mot øst langs Skolebe
kken og Breiavatnet, men fra
1848 ble forstedene St. Pedersg
jerde, Blâsenborg, Verket Rosen
kildehagen samt Bergeland inn
lemmet i byen I forholdtilSta-
vangers tidligere utbredelse pa
begge sider av Vágen — Straen
og Holmen, var det en betydelig
utvidelse som ble foretatt i 1848.

Det nye omrAdet var for en stor
del allerede bebygget med sâkal
te jordløse hus med smale,
kronglede og tildels steile gater,
noe som fortsatt setter sitt preg
pa disse omrâdene.

Den neste byutvidelse — i 1966
berørte ikke østre bydel i det

hele tan. Utvidelsen omfattet da
det store omrAdet i Vestre bydel,
som gikk under betegnelsen Ege
nes. Egenes var ved Christian
den fje.rdes gavebrev av 1607
sjenke Stavanger, men hadde
ikke vrt mniemmet i byterritori
et. Omrádet strakte seg helt opp
til Mosvatnet og Byhaugen, samt
nedre Tjensvoii.

Byutvideisen i 1878 deimot
omfattet foruten Øyene BuØy og
SØlyst, et ganske stort omráde av
østre Bydel som hadde tiihØrt
Hetland prestegârd — med Lervig
og Kjelvene i øst — (samt Bispe
ladegârd og deler av Vâland) i
sør. Denne byutvidelsen strakk
seg helt inn iii Emmausveien og
Hiilevâgsvatnet, men pa Stor
haug ilcke lenger enn til Sandsga

Det ble stende igjen to snipper
av Hetland (Frue sogn) — en pa
Storhaug og en pa Vãland.

Den bymessige bebyggelsen
hadde for lengst overskredet
bygrensen cia det ble opptatt nye
forhandlinger mellom Stavanger
og Hetland om fly byutvidelse.
Men først 11905 bie denne utvi
delsen effektuert. Byutvidelsene
da ma ye! nrmest kalles en ar
rondering av de gamle bygrense

ne. Foruten at snippen pa
Váland ble innlemmet, ble ogsá
Storhaug-omrâdet i østre bydel
tatt med, samt Hillevãgsvatnet.
Bygrensen gikk nâ bak den

nâwerende StorhaugmarkA og et
stykke forbi Nylund skole. Resten
av Hetlandsmarka tilhørte fortsatt
Hetland (Frue sogn).

Hetiandskirken — Frue kirke —

var ailerede ved byutvidelsen i
1878 blitt liggende innenfor Sta
vanger bys grenser. Men Het
land kommune hadde like Lii
den eneste byutvidelsen i 1923,
sin egen barneskole — Hetlands
marken skole — der seinere Var-
den smãkirke holdt til, fØr man
fikk eget kirkebygg. Na er det
bygget et bolig- og forretnings
bygg pa tomten.

Ved byutvidelsen i 1923 ble
resten av Hetiandsmarka, heit
ned Lii sjøen ved StrØmvig,
Ramsvig og Breivig inniemmet
i Stavanger. (Samtidig et stort
omrâde pa den andre siden av
Hilievâgsvatnet — helt ut til Hil
levâg opp mot Rogaland sjuke
hus og videre ni Schanchehoien
og nedre Tjensvoii tatt med.)

Dermed hadde Stavanger by
pâny dekket sitt utbyggingsbe
hov for mange ar framover. Pa
grunn av den økonomiske ned
gangsperioden som fuigte, gikk
det lenger Lid enn bereknet før
de nye omrâdene ble bebygget.
Først omkring 1932 begynte en
noe større byggevirksomhet pa
sørsiden av Storhaug og innover
mot Nymannsveien. Men helt
fram til etter siste krig, var deL
fortsatt store marker, gârdsbruk,
garinerier og utmark i omrâdene
Godalen, Sørnes saint innover
mot Emmaus.

Etter siste krig ble omrâde
meilom Storhaug og Varden be
bygget. Bebyggelsen spredte
seg ogsA innover Nymannsveien

(østre ring) og iangs Godalen.
Et annet uthyggingsomrãde var
strøket fra Emmausveien mot
Emmaus og Breivig. I østre by-
del fikk man ogsä høybyggene i
Godalen og noe seinere ogsá
høybyggene og boiigblokkene i
Rosenli — begge attraktive boli
gomrâder.

Etter aitfor lang tid ble ogsâ
brakkene pa Siettâ — etteriev
ninger fra bolignøden i første
verdenskrig — sanert og i stedet
er det kommet modeme bolig
hus. De kommunale boiigbiok
kene i mur og trebebyggelsen
ved Midjord, er ogsâ butt re
staurert og presenterer seg nâ i
god stand.

OgsA andre mmdre boligom
ráder er kommet tii, som langs
Paradisveien. Her er det for en
stor del pa tomteomrãder etter
sanerte eldre boligbygg.

Pa tross av omfattende boii
bygging, som er foregâtt pa Het
landshalvøya, er det heldigvis
fortsatt relativt store grøntomrA
der som er taLL vare pa: koloni
hagene Ramsvig og StrØmvig,
friluftsbadet i Godalen og fn
omrâdene pa Varden, hører med
i dette bildet. Men det ailer vik
tigste i denne forbinde!sen er a
fa ferdig den sammenhengende
gangveien fin Breivig tii Hille
vâgsvatnet. Det meste er oppar
beidet, men ennâ er det et kort
stykke forbi Bergesen-eiendom
men som star igjen. MAtte det
blir opparbeidet snart.

østre bydel — StavangersfØrste utbyggingsomra’de utenfor sentrum. Teitbygd medfabrikker og boliger. FØr ogsd Stavangers tettest befolkede
bydel. Bilde er tailfra Havnesiloen av Halvor Sivertsen.

:
VIviWe!se “ l&t8
Melt ,nI#mmet t1866

___

d/se 11878
9O

—‘“-— 1923

Kart over byutvidelsene
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“Mann med hund og instru
ment” har Kjeii Pahr Iversen kalt
dette litografiet som han har
laget for Storhaug Skolekorps.
Saig av bildet er nok en opp
finnsom mate for korpset a tjene
sârt tihrengte penger. Bildet er
trykt i 50 eksempiarer og num
merert. Korpset háper at salget

Det har vert flere konfirmanter
i Varden siste âret enn vanlig.
Søndag 30. april er deL 44 unge
som str i hvite kapper i Varden
kirke. Foruten de 12 som er nevnt
i bildeteksten, er disse konfir
manter: Kristin Eskildsen, Gry
Goa, Anne Kristine Hetta, Anne
Cathrine Hinderaker, Gitte Karin
Jonassen, Monica Judith Kioster,
Anne-Nina Knutsvik, Marie Bu
Larssen, Sin Lysen, Margot Me
ling, Tove Elisabeth Geijer Nil
sen, Lene Yrke, Nora Waidman,
Anne Grethe Aanestad, Hanne
Aarre, John Erik Anda, Asle Ber
nagei, BjØrn Raymond Jacobsen
Bjelland, Bjørn Reidar Brune,
BjØrn Reidar Dahie, Tore Hoim,
Erik Laland, Godtfred Lea, BjØrn
Christian Markmann, Tom Nil
sen, Eirik Norheim, Frode Om
mundsen, Geir Rafoss, Hâkon
Rydiand, Jan-Petter Serigstad,
Michel John Bernard Tuasuun,
og Tormod Aasland.

skal gâ sirykende silk at pengene
er i boks før 17. mal, opplyser
Marit Gjerseth, som er kontakt
person for litografisalget. Til nâ er
30 av de 50 bildene solgt. Vi kan
ogsA røpe at dirigent Heige Jan
Ingebretsen var først ute med a
sikre seg et eksempiar hjemme pa
veggen.

I menighetssenteret i St. Jo
hannes er nâ 20 ungdommer i
innspurten før konfirmasjons
dagen den 7. mai.

Ungdomsprest ørnulf
Wang Sandaas er lrer for
gruppen som er delL i to. Un
dervisningen gâr annen hver
uke, og da vi stakk innom,
salt ungdommene ivrig opp
tan med a gjennomgâ de ti
bud. Det var en utvungen
samtale, der meningene gikk
pa kryss og tvers.

Konfirmanter: Svein Kâre

Nylund Skolekorps arrangerte i
helgen 7—8 april seminar pa
KvitsØy. Tilsammen var der 33
musikanter, 6 instruktØrer og 7
foreldre som deitok.

Noen av foreldrene kombinerte
turen med dugnadsarbeid pa
KvitsØy Maritime Senter som âp
ner i mai. Inntektene fra dugna
den gâr stort sett Lii a finansiere
korpstur til Hannover i sommer.

Pa et seminar foregâr det mye
pa en gang! Korpset Øver i flere
forskjellige grupper sammen med
instruktØrer som blir leid for an
ledningen. Noen fellesØvelser ma
det ogsâ finnes tid iii.

Utenom tie musikaiske aktivite
tene laget noen av instruktØrene
rebusløpet: Kvitsøy-Open, som
viste seg a bli svrt popukert. Pa

Mong Lund, Jan Frode Østbø,
Frithjof Landmark, Ole Biom
gren, Elise Kristensen, June
Halvorsen Johanson, Heidi
Halvorsen Johanson, Henning
Meihus, Geir Betheim, Terje
FlØysvik, Bjarne Egil
Nykiand, Ellen Sofie Larsen,
Serine Lomelnad Jacobsen,
Monica Haisne, Cathrine Ei
narson, Britt Endresen, Sin
Heigaland, Camilla Songe
Møller, Bjørn Sigve Dagsland,
Kent Helmut Nierenberg.

Bilde: Torstein Gilje

lørdagskvelden under “kosepro
grammet” ble resultatet av løpet
maikert med premieutdeling.
Premiene var bl.a. a lage frokost
til instruktØrer og dirigent!
a søndagen kom flere korps

familier inn for a bli med pa av
slutningen. Dette ble selvfølgelig
gjort med en liten konsert hvor
korpset flkk prøvd noe av det de
hadde strevd med i helgen.

Sã var seminaret slutt, men
Nylund Skolekorps satser videre.
Neste større oppgave blir a delta
pa Hundvâg-festivalen som ar
rangeres i slutten av mai. Der
skal del vre konkurranse, sA da
kan tie som vii, fâ hØre noen av
resultatene fra semmaret pa
Kvitsøy.

Tekst &foto: Fred Blomgren

KONFIRMANTER I VARDEN MENIGHET

Her er 12 av de 44 konfirmantene I Varden menighet. Foranfra vensire Elm Sviland, Jorunn Knudsen, Siv Skogen og Elm Therese Johanson. Annen rekkef.v. Hege Nilsen, Ingrid Elisabeth Bergesen, Caroline Ikdal, Merethe Jensen og Anne Marit Pedersen. Tredje rekke f.v.
Rachel Regina Beneventi, Hege Eldholm og Rose Helen Sirnes.

KONFIRMANTER I
ST. JOHANNES MENIGHET

STORHAUG SKOLEKORPS
SELGER PAHR IVERSEN

KORPSSEMINAR PA KVITSØY



en positiv faktor i bydelen.

Formannen i Neringsfore
ningen Stavanger Øst, Leif Sol
land, tilbakeviser pa det ster
keste at forenmgens slagord
“Opp med dampen for en hedre
bydel” bare var et blaff i begyn
nelsen av 80 Arene. Foreningen
er aktive som aidri fØr, hevder
ban. Miljø og trivsel star like
sterkt pA programmet. VAren
store opprydningsaksjon i byde
len er en av de viktigste tingene
foreningen steller med for tiden.
Styret har kontaktet Stavanger
kommune ved med anmodning
om opprydningl-beplantning —

og sâgar pAtatt seg a skaffe
penger til prosjektet. De har
ogsA personlig gAtt rundt i om
rAdet pA befaring, for sA A sende
Ut brev til private eiendomsbe
sitter i bydelen og oppfordret
om A foreta “vArpuss”:

“Det er fremdeles for mange
skjemmende fasader og gArds
rom, falleferdige gjerder, over
vokste plener og sprukne
murer.

Vi hAper Deres bedrift vil we
re med pA A lØse denne saken

Dette er noe av ordlyden i
brev som er sendt ut til eien
domsbesitterne i bydelen.

— Til tross for at oppfordring
ene kan virke scm en direkte
klage, blir vi godt mottatt av be
driftseieme. De forstAr fakta og
viktigheten av A oppgradere
spesielt naningsomrAdet i byde
len, sier Solland, som ser med
glede pA alle de meringsvirk
somhetene som gjennom reha
bilitering av gamle fabrikkbyg
finger eller nybygginger hever
omrAdetes kvalitet. Samtidig
scm han med bekymnng regi
strerer at fortsatt finnes det
mange bygnmger, bAde fabrik
ker og bolighus som stadig for
slummes.

NiERINtSUV OG BEBOELSE
— Egentlig er det lite forskjell

mellom nringsdrivende og be
boerne i bydelen, sier Solland,

men modifiserer etter en 1iten
pause: — Jo, deL er nok en viss
kapitalforskjell og ressurs
forskjell. Men det burde ikke
were noen motsetning — vi har
samme ønske om A oppgradere
bydelen og burde samarbeide
cm mAlet. Jeg tipper at cm
10—15 Ar vii det were en helt an
nen holdning — at tiden er mer
moden for kommunikasjon mel
lom nringsliv og beboere. Den
ene er faktisk avhengig av den
andre — og motsatt. Det gjenstAr
vel A overbevise folk om dette
avhengighetsforholdet. Solland
har stor Iro pa Stavanger øst
som bAde et attraktivt
meringsomrAde og boligomrAde
— riktignok med et visst skille
mellom beboelse og nringsliv.
Han har, gjennom de vel 20 Are
ne hans firma har wert etablert i
bydelen, sett en rivende utvik
ling i positiv retning.

— Stavanger kommune hadde
egentlig glemt Østre bydel scm
naningsomrAde. Det var helt
uinteressant — og all nyetabler
ing bie lagt i utkantsomrAdene
av byen. Da vi flyttet inn hit var
omrAdet i den grad til nedfall!
Dessuten var det en helt annen
type industn som medførte et
langt høyere støynivA, damp og
røyk. I dag har vi et modeme
nas-ingsliv og et mye bedre mu
jø — og fortsatt satser vi maksi
malt for A fortsette denne
utviklingen. blant annet gleder
vi oss veldig til bAde tunellen og
E 18 blir ferdigstilt, sier Sol
land, som mener folk ennA ikke
har fatt øynene opp for hvor at
traktiv bydelen vii bli A bo i og
drive nringsvirksomhet i etter
attunellenogE 18 tasibruk.

POSITIV UWIkLING
Formannen i Neringslivsfore

ningen ser klare forbindelser
mellom en ny trend blant bAde
nringsliv og beboere som star
Let i begynnelsen av 80 tallet og
de resultatene som nA viser fruk

— Det startet en ny trend hvor
unge mennesker flyttet tilbake til
bydelen, starLet arbeidet for A be-
the miljøet og tilførte bydelen
nye ressurser. Idet Nnngslivs
foreningen kom i gang, var det
som om Stavanger kommune
vAknet. Nringslivsforeningen
og beboerne har drevet lasset
sammen og kan Øve langt større
politisk press enn tidligere. NA
sporer jeg bare positivitet, sier
Solland. Han mener imidlertid at
dersom denne prosessen hadde
startet ennA tidligere, yule byde
len i dag hatt mer meringsliv —

og et “finere” meringsliv — scm
for eksempel flere kontorbygg.

— Men deL vii aidri bli bygget
store fabrikker eller komme inn
swere, tunge industrier i bydelen
mer. Den eneste gjenstAende er
Nordkronen — som har sin natur
lige plass i bydelen fra gammek
av. Det scm passer best er
mindre verksteder og produk
sjonsbedrifter, rAdgivingstjenes
ter, ingeniørkontorer og admi
nistrasjonskontorer, sier han og
legger til: — Hvem skulle trodd
for ti Ar siden at SjØkartverket
skulie holde til I vAr bydel?

Styret i Neringslivsforeningen
gAr aktivt inn for A “selge” byde
len. De tar personlig kontakt
med en rekke større bedrifter og
Ønsker velkommen til omrAdet.

— Der det er aktivitet, vii det
were pulserende liv — og folk vil
trives i jobbene sine. En annen
sak er Jo at de bygningene som i
dag stAr og forslummer, vii bli
satt i stand og oppgradere hele
omrAdet totalt, avslutter Solland.

Fiks

APRIL BYDELSAVISA FOR STORHAUG 11

Nceringsforeningen
Stavanger Øst.

— VI SATSER PA
OPPRUSTNING,
TRIVSEL
OG MILIU

— Vi Ønsker at bydelen skal blomstre — for alle!
“Opp med dampen” gjelder I alle henseender;
nringsIivet, beboerne og kommunen. Det vi vii ha
er et trivelig miljø, parker og mer aktivitet — kort
sagt Øke strøkets verdi Mde miljømessig og økono
misk. I det ligger det ikke bare business som mange
ser Ut til a tro. Men det er kiart at vi i nLeringsliveter

— “Opp med dampen” er aktuelt som aidri fØr, hevder formann I
Nceringsforeningen Stavanger Øst, LefSo11and.

IL
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Kontor i Kirkegt. 33, inngang Breigt.
Kontoret har Apent mandag til fredag tra kI. 09.00 t1 15.00. TIf.

04-52 00 15. MobiltIf. 090-45 724

TRENGER HJEMMETDITT FORBEDRING?
Kanskje burde du legge nytt tak? Nye vinduer? Ny kiedning?
Ominnrede for letlere boforhold

Gi BYGGPARTNER en utfordring:
Planløsnlng
Pristilbud
Kvalltet
Finanslering
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LESERNE HAR ORDET

LIVET I SENTRUM

PRØV BYGGPARTNER
Spor etter Frafjord. Ring eller besøk oss øverst I Breigaten.

Folk i østre bydel har sans for Bilisme har aidri skapt trivsel i ForelØpig er deL visst ingen som
Stavanger sentrum — har Sta- miljøet. Den er Arsak til aitfor liar kommet til denne sannhets er
vanger sentrum sans for oss? mye forurensning, bAde av stØy, kjenneise, men men har by til A

Det burde vre gjensidig. Vi, støv og helseskadelig eksos. Des- hApe.
sammen med Vestre pla og VA- suten skaper den plutselige farli- I mellomtiden vii jeg komme med
land, utgjør sentrums nrmeste ge situasjoner. Derfor mA deL vel en betroelse: Svert mange av oss,
og viktigste kundekrets. were et mAt A redusere biibruken. det kjøpende publikum, har stor sans

Vi gAr, sykier eller tar bussen Jeg skjønner ikke at de nanings- for Stavanger sentrum. ‘Vi Ønsker
til byen og ligger i liten grad den drivende aldri kan komme til den bAde A handle der, og A oppholde seg

,. hardt pressede parkeringskapasi- endelige og rette konklusjon, at der, rca og slett for A oppieve noe.i tet til byrde. flere parkeringsplasser aldri vii Det har med tiihØrighet, med gamie,
Tenker handelsforeningene no- løse de nringsdrivendes pro- gode vaner A gjØre. Vi Ønsker A si

en gang pA sine sentrumsnre blem. hei Ui dem som stir bak disken, for
j, kunder? Hvis jeg tar feil, vile Saken er at det er parker- eksempel hos Oste-Johnsen, hos Is

det vert artig A hØre mermere mgsplasser nok Det er bare at de sen, hos Middeithon og 1 Sportshu
F cm det Som regel synes jeg vi som finnes misbrukes Jeg skjøn set Det er mange som Ønsker a unn

bare hører høylydte rop om fiere ner ikke at ikke et eller annet lyst gA de nye, store varehusene i byens
- parkerings-plasser og mer trafikk hode i nringsdrivendes midte utkanter, der en blir som fanger i ne

gjennom sentrum. Jeg har iaUfall ikke kommer pA at nA mA man onlys, frysedisker, spaghetti og
ikke sea markedsføringstiltak overlate parkeringsplassene til turnsko. Der en møter bare fremmea rettet mot dem som aitsA burde kundene. Hver eneste butikk, ho- de Øyne som stirrer minst like sires
ligge deres hjerte nrmest. tell, kontor, kafe, frisør, burde set mot EXIT — ut — som v.re egne.

Egentlig burde det viert et fint holde møter og gA iii angrep pA En helt annen følelse er det A fA
samspill melbom sentrurn og de sitt problem: Nemlig hvordan rusle rundt i byens gamle gater,
eldste bydelen, som represente- skape handel, liv og vekst i en tn- møte blide ansikter, slA av en prat,
rer en spesiell tone, en spesiell velig vakker by? Able ansatte i velge og vrake mellom sjarmeren
kultur som kunne farge sentrums servicebyen Stavanger burde fA de butikker.
sjel og skape trivsel, av karakte- subsidierte mAnedskort pA busse- For denne opplevelsen drar vi
nistisk, stavangersk merke. ne. Hvis dette hØres skremmende gjerne vAr bør hjem. til og med

Trivsel er jo grunnieggende ut, fAr man legge sine hoder i blØt uten motorkraft.
for all aktivitet og utfoldelse, og sammen med alle kollektivttrans- Men av og til tuner jeg pA: Setter
dermed ogsA for resultatet av porthoder som finnes i distriktet sentrumsfolket” pris pA oss?
denne. og finne NYE LØSNINGER. Bodil Kalvik

-w
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Ved gamle Hammerverket
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SKOLENE I FOKUS
Skolesjefen spent pd bydels-slyring

Ennà er det ukiart hvor stor avgjørelsesmyndighet
vedrØrende skolene i Storhaug bydel som skal delege
res nir frikommuneprosjektet settes i verk. Skolesjef
Asbjørn Hove regner imidlertid med at mesteparten
av ansvaret for skolene blir tillagt bydelsutvalget fra
høsten av. Han tror likevel at en del avgjørelser ma tas
sentralt, blant annet den faglige styringen.

— Er det tungt a gi fra seg hva skolen har briik for av arealer
styringsretten LII skolene pa Stor- og hva som er Økonomisk for
haug, Asbjøm Hove? svarlig av drift Ut i fra skolens

— Nei, jeg synes bare det er rett synspunkt. Skal en tenke tverr
og rimelig at de som skolene skal faglig utnyttelse av skolene, ma
betjene far styringsrett over dem. dette skje fra en overordnet in-
Men hvor mye av ansvaret som stans, som fra râdmannens kon
kan delegeres, ma det fattes et tor.
prinsippvedtak om, sier Hove Pa spØrsmâl om hvorfor utnyt
som gang pa gang har foreslátt telse av ledig kapasitet ved skole
nedleggeise av en av skolene i ne ikke ble tverrfagiig vurdert al
bydelen. Som, i motsetning Lii lerede for flere ar siden, svarer
Storhaug bydelsutvaig, ikke sitter Hove at skolekontoret har gitt be-
med en plan for aiternativ utnyt- skjed om hvor store arealer som
teise av ledig kapasitet pa skole- trengs til elevtaliet. Det er videre
ne — bare tanker om det. gitt informasjon om ledige loka

— Det skal bli interessant a føl- ler, og behandlingen av dette er
ge med framover. Bydelsutvalget overlatt iii andre.
vii ha mye større sjanse til a se

— I offentlig administrasjon bar
alternative muligheter, til a se hver etat sitt omrade. Budsjettsi
ting pa en annen og utradisjoneli tuasjonen gjør at vi tenker pa hva
mate. Bydeispolitikeme kan vur- skoleetaten bar ansvar for. Nâr vi
dere skole, helsesektor og fritid skal utnytte ressursene, tenker vi
mer helhetlig enn vi i var etat. I primrt pa sko1eetaten Det vii
frikommuneprosjektet ligger fak- bli annerledes nãr bydelsuivalget
tisk et system• som skal koordine sical vre en fellesOrganisasjon
re — og det blir en annen mate a for alle etatene i bydelen. Dc vii
forholde seg til biant annet skole- st.a mye friere.
ne pa, sier Hove. Han forteiler at

— Vii bydelsutvaiget med sine
nâr skoleetaten skal vurdere sko- rammebudsjetter kiare a behoide
iebruken, er utgangspunktet kun de ire skolene pa Storhaug?

— DeL kommer til a bli en stor
utfordnng for bydeispolitikeme —

og det ma jo bii en lokalpolitisk
vurdering av hva som er tjenelig.
DeL kan tenkes at bydeisutvalget
ser andre funksjoner inn i byg
ningene. I aile fall vii det bli mye
lettere a finne fram i et enkelt,
lite system.

Det finnes ingen vemod hos a
spore hos skolesjefen over a
overlate ansvaret for skolene pa
Storhaug iii hydeisutvalget. Bare
iutter interesse over resuitatet.
Helier finnes det ikke noe skjr
av frykt for at Storhaug bydeisut
vaig skal iykkes med be’varing
der skolekontoret mente nedleg
gelse var eneste mulighet.

— Vi vii stilie oss heit nøyirale
til resuftatet av lokaistyringen,
avsiutter skolesjefen. Fiks

Skolene i bydelsutvalgets hender:

SAMBRUK 00
NYTENKNING SKAL BEVARE
SKOLEMØNSTERET

— Skolene er kuiturinstitusjo
ner i bydeien som det er viktig a
beholde og utvikle videre. Det
første vi vii gi oss i kast med er a
utnytte kapasiteten - fA inn akti
viteter pA skolene som bydelen
er tjent mcd, sier Turid Rønnevik
og viser til bydeisutvalgets plan
for framtidig bruk av skolene. I
den ligger det blant annet at hei
sesenteret flytter inn i I. etasje
pa Nylund skoie. Ved Storhaug
skoie er det foreslAtt at en del
rom stilies til disposisjon for Ste
inerskoien mntil videre. øvrige
lokaler til skolens eget bruk. Det
samme gjeider for St. Svithun

skole. Videre skal det satses pA a
Øke aktivitetsnivaet med tanke pa
kultur og fritid i bygningene.

— Men hvordan skal bydelsut
vaiget skulle kiare A beholde de
ire skolene i bydelen, nAr skoie
kontoret mener prisen er for høy?

— Ved a gjØre det motsatte av
sektortenkning, slAr Egil Larsen
fast og fortsetter: — Gripe fatt i
initiativ, se nye sammenhenger
og bruke ressursene anneriedes.
Sambruk er et annet virkemiddel,
biant annet med kuitur og fritids
aktiviteter i bydelen. EL av vAre
mAl er A bygge Ut tilbudet til barn
og ungdom. Ved hØyere aktivitet

kan bygningene fA et liv
bedre tiipasset en ny tidsaider.

— Vi kommer til a vre Apne
for nyc impuiser, og vii gjerne ha
folk med i beshitningsprosessen.
I hele forsøket med desentralisert
kommuneforvaitning er vi av
hengige av nye samarbeidsmønst
re og nye samarbeidspartnere. Vi
er ogsA avhengige av oppsiutning
hos folk i bydeien, supplerer Tu
rid Rønnevik.

Dc to bydelspoiitikeme er ikke
bare opptatt av A bevare skoiene
som sAkaite kuiturinstitusjoner.
Dc viser tii gledeige prognoser
som sier at tallet pA førstekias

singer, som i Ar er 69, vil komme
opp i 130 i skoieAret 1994/95. Et
tali som viser behov for større
skoleareal i franniden enn i dag.
En annen sak er at skolene er av
stØrste viktighet i mAiet med a
behoide barnefamiiier i bydeien.
Dc peker ogsA pA bydeiens sterke
innslag av fremmedsprAklige
barn, som vil kunne fA et bedre
og mer tilpasset tilbud ved en
mindre skole nr boiigen.

— Men bare enkelt blir deL vel
ikke, innrØmmer Turid RØnne
vik: — Vi fAr jo ogsA bare en pott
som skal fordeles. Kanskje vi
ogsA mA ta upopuire beslut
finger. Det kommer heit sikkert
til A bli en reaiitet fØr eiler siden
— og kan bli ganske tøft med be
folkningen sA tett innpA, sier hun
tankefuilt og legger til: — Men
del er vei en del av prisen for
forsøksbydelen? Fiks

- HVA NA?

Skolemønsteret i bydelen kom
mer iii a bli en stor uçfordring
for Storhaug bydelsutvalg.

Etter at bydeispolitikerne I àrevis har sloss mot stadig nye trusler om nedleggelse
av Storhaug skole, mot endring I skolemØnsteret, overtar de ná selv hovedtyngden
av ansvaret for skolene. Begrepet nedleggelse er lagt pa hyllen — ord som nytenk
fling, sambruk og samarbeid, ressursutnyttelse og initiativ ligger I luften mens lede
ren I bydeisutvalget, Turid Rønnevik, og formann I skole- og kulturutvalget, Egil
Larsen, forteller om videre planer for skolene i bydelen.



FRISINNTRIM MED REBUS - KAFE
AUKSJON AV ANTIKVITETER

LOPPEMARKED
Søndag 23. april pa Midjord bydeishus

frakl. 14—18

Legg sendagsturen til turstien I naturskjanne omgivelser
langs Gannsfjorden. Ta en kaffekopp sammen med folk i by
delen og byen. Treff venner og kjente. Gjer en god handel

pa loppemarkedet. Stott Frisinn.

ARR. FRISINN
Har du lopper a avse? Ring Askill Voll 5638 01/56 3498

eller Sigve Johannessen 5346 98

H.

BLI MEDLEM AV USTRE SV
Ta kontakt med leder Arne Kverneland,

tlf. priv. 52 63 57

_____

Storhaugveien 33 A :— V

eller sekr. Lisbeth Nilsen-Love tif. priv. 53 52 88

n, I III..

VELKOMMEN TILl. MAI FROKOST
I MIDJORD BYDELSHUS

KL. 9.30—12.00
I ‘J Underhoidning
I -‘ f Sosialistisk kor - Gunnar Roalkvam
&— PROGRAM FOR BARNA

Voksne kr. 40, barn over 12 ãr kr. 20
Barn under 12 ár sam men med voksne gratis.

Arrangør østre SV

BRUK BYDELSHUSET
Midjord bydeishus rommer storsal med plass til 100, grupperom,

nytt kjøkken, ateliér. Gode parkeringsforhold. Ny og spennende lekeplass.
BRUK HUSET TIL MOTER, LOPPEMARKED, UTSTILLINGER, KURS OG MER

Huset leies Ut gratis til forefinger og lag i bydelen.
Faste leletakere ma søke innen 1. mai. Søknadsskjema fâs pa huset.

Vi har avisutklipp om hendelser i bydelen, oversikt over alle
foreningsaktivitete, sakspapirer til bydelsutvalget.

KOM OG BRUK KOPIMASKINEN
HURTIGKOPIERING TIL 50 ØRE PR. KOPI

Kultursekretren er ansatt for a hjelpe foreninger, lag og beboere
i gang med aktiviteter. Ta kontakt.

APNINGSTIDER
8.30—15.15 fra mandag t.o.m. fredag - 18—20 fra mandag t.o.m. torsdag

Magnetfelt-terapi
Hvilke sykdommer kan behandles?

Kretslopssykdommer — Slitasjegikt — Kronisk in!eksjon
Sportsskade og sãr — Istas — Lumbago

Reumatiske sykdommer mm.

Stavanger
Magnetfelt-terapi

Nedstrandsgt. 38 — Telefoo (04) 53 27 71 - 54 18 77
4014 Stavanger

KULTURSEKRETJEREN VII SAMLE
BYDELEN TIL “ETT RIKE”

HUSK LOPPEMARKED
A MIDJORD STADION

LORDAG 22. APRIL KL. 11

— Det er viktig at folk
pa Storhaug har følelsen
av at vi bor i en bydel.
Derfor ser jeg det som en
utfordring a arbeide
utifra bydelen som en
heihet. Her tror jeg By
delsavisa kommer til a
vre et viktig organ. Jeg
har ogsã store forvent
finger til frikommune
prosjektet — til samar
beid med koinmunalt an
satte i forskjellige etater.
I dag er ingen forpliktet
til a samarbeide, og det
skjer veldig tilfeldig. Na
skal vi tvinges til a sa
marbeide, og det tror jeg
er nødvendig.

Ku1tursthetr Sigrid Bak
holt liar ikke bare “kulturlivet” i
snever betydning pa hjertet.
Hun har tatt hele bydelen inn
under sitt ansvarsomrâde, tar
stadig nye initiativ dl samar
beid, felles iØft og utnyttelse av
ressursene.

— Det er en kommunal oppga
ye a samle ressursene og hjelpe.
DeL viktigste er kanskje a se
“hullene” — hvor det trengs a
settes i gang tiltak. DeL er sA
mange som vii noe, komme I
gang med forskjeilige ting, men
som trenger hjeip med hvordan
de gâr fram, med organisering
en og hva som finnes av offent
lige støtteordninger. Det er der
for jeg er her — for at folk skal
bruke meg, sier kultursekret
ren, som mer enn gjerne ãpner
dørene til Midjord bydeishus pa
vidt gap for at folk skal bruke
henne som samarbeidspartner I
planiegging av tiltak og med a
finne fram ill egnede lokaler.
ForØvrig tar driften av by
deishuset, fyit som deL er med

Li
Velkommen ru Midjord bydeishus, sier kultursekrer€er Sigrid
Btekholt og Onsker foreninger og lag inn pd en prat om nye
ring som kan senes i gang og skape trivsel i bydelen.

An. IL. Brodd

Haugesundsgt. 30 Stavanger

Tif.: 04-56 20 35

aktiviteter og mØter, en god del
av ku1tursekretrens arbeids
dag. Hun ser fram til den da
gen prøvebydeien er et faktum
og utleie av alle lokaler I byde
len blir samiet pa ett stèd. Dci
vii gjØre det lettere for fore
finger a henvende seg cli sted
— og det vii vre naturlig a pri
oritere bydeisorganisasjoner,
mener hun.

Sigrid Bkhoit, som stadig
er engasjert i at bydelen skal
bli en god plass a bo, Ønsker at
folk skai trives og at det blir et
godt rnermiijø og gode utearea
1cr, ser det som en av de stØrste
oppgavene at den skai bii et at
traktivt sted for smâbarnsfami
her. DeL store engasjementet
og kjusligheten Lii bydelen til
tross: Hun har ikke vokst opp
pa Storhaug. Hun rett og sieLt
“hører Lii her”. Da Fritidskon
toret, som har vert Sigrids ar

L
IL.

Forebyggende
styrketrening

beidsgiver siden 1977, utlyste
stilhingen som kuhtursekretr i
østre bydel, visste hun at det
var den stillingen hun yule ha.
Ingen andre.

— Jeg er glad i bydelen fordi
den har tradisjoner og byg
ningsmessig srpreg — ja, noe
“gjenkjennende” i seg. Den liar
en god kombinasjon av forsk
jellige folk, ikke noc ensidig
miljø som vi ofte firmer i nyc
boomrâder. Jeg følte nrmest at
jeg kom hjem da jeg flyttet til
Risbakken, sier Sigrid og legger
til at hun har sterke rØtter i by
dehen; bAde besteforeidre og fo
reidre har vert bosatt her.

— Men selv om vi bor og vir
ker i en tradisjonsrik bydel, er
det viktig A ikke bhi last fast i
ganile foreningsmØnstre. Del er
like viktig A støtte opp om nyc
tiltak og gi plass for spontan ak
tivitet, avshutter Sigrid. Fiks

Mosjonstrim
Bodybuilding

Fellestrening
alle ukedager

-I-,

..



APRIL BYDELSAVISA FOR STORHAUG 15

Midjord Bametreff pa Midjord
Bydeishus Id. 10. BamNoksne.

Vennetreff og Mdjord Spei
mannslag pa Midjord
Bydelshus . kI. 10.

Kafetena og trim for pensj. pé
Bergeland Bydelssenter fra ki.
10.

Kafetena og trim for pensj.
Skipper Worse Varden fra ki.
10. Forhándsbest. av middag.

Lesestue Nylund
FridskIubb.for alle elever pa
skolen fra 12—15. HjeIpI
lekser 09 spiN. To voksne
tilstede.

InstrumentoppIring Nylund
skolekorps kI. 17 pa skolen.

KFUM-speideme treffes i
Varden kirke kI. 18.45.

St. Johannes menighetskor har
ovelse kI. 19 i kirkesalen.

Frisinn svommeskole pa St
Svithun skole kI. 18 og 19.

Eventyrforming for elevene
4., 5. og 6. Idasse pa Storhaug
skole kI. 16.30.

Storhaug skolekorps ever pa
skolen Id. 16.30.

Brodd’s guttel. (15—16 aT) 09

1 0-ârsl. trener pa grusb., Mid
jord Id. 16. Seniorgr. fra kI. 17.

Frisinn ffiidrefl h treningstid
pa Midjord Ira Id. 18.

FK Nylund trener pa Midjord
frakl. 19.

ONSDAG 19. APRIL
Mote i Storhaug Bydelsutvalg
pa Midjord Bydeishus Id. 19.

Misjonsfvoli med Godt Hap i
Varden kirke kL 18.

TORSDAG 20. APRIL
Torsdagstreff for pensjonister
pa Midjord bydeishus Id. 10.
Alisang, trim, bingo, katIe (ta
med Iitt mat selv)

Nylund Juniorklubb inviterer
alle barn til
SYKKELREBUSLCP med Erik
Sbe 09 politiet. Ta med
SYKKELI Premier! KI. 18.30.

Juniorlclubb for aBe elever pa
Storhaug skole fra kI. 17. Spill,
uteakfvitet, konkurranser mm.

FREDAG 21. APRIL
Skipper Worse Varden innbyr
til Syng med oss kI. 11.

Diskotek med overraskelse pa
Nylund fritidsklubb, senior.
Káring av Mr. og Mrs.
Tarzan/Jane.

Byggekiossen motes pa
Midjord Bydelshus Id. 10. Barn
og voksne.

Kafetena for pens). pa Barge-
land Bydeissenter ira kI. 10.

Apent Hus, lekse/hobbygr. 1—3.
kiasse i Varden kirke Ira kl.
12.30.

Losestue i Nylund Fntidsklubb
for alle elever pa skolen Ira
12—15. Hjelp BI Iekser og spill. To
voksne tilstede.

Miniputtfotballagene Brodd har
folgende treningstider 6—8 aT pa
Storhaugm. Id. 17.

6—8 ár i Ramsvik kI. 16.30.
9 aT i Ramsvik kl. 17.30.
10 aT i Ramsvik Id. 18.30.

Nylund skolekorps. har
instrument-oppl. pa skolen kl.
17.

Barnekoret metes i Varden kirke
Id. 16.15. Fra4ár.

Forskolekl. (3.-7) i St. Johannes
menighetssenter kI. 17.

Treffen i St. Johannes
menighetssenter kI. 10.30.

Bondeungdomsl. har danse
gruppe for 5., 6., 7. og 8. Id. pa
Storhaug skole Id. 17.

Stavanger Basketballkl.trener pa
Storhaug skole Id. 17.

Brodds smag. (13—14 ar) og
lillep. (11—12 âr) har Ironing pa
grusb., Midjord Id. 16.
Seniorgruppa fra kl. 17.

Frisinn friidrett har treningstid pa
Midjord frakl. 18.

Somalia

IL. Brodd arrangerer
fotbaliturnering for miniputtet (8
9-10 am lag) og loppemarked fra
Id. 11.

Kate pa Bergeland Bydelssenter
fra kI. 12—14.30. Kaffe, vatler,
kaker, brus og grot Arranger er
Beboerhuset

SØNDAG 23. APRIL
Samtalegudstjeneste for
Iwnfirmantene i Varden kirke ki.
11.

Frisinntrim rn/rebus -

loppemarked . auksjon - kafé pa
Midjord Bydelshus ira Id. 14—18.

Lovsangskveld i St Johannes
menighetssenter kI. 18.
Menighetskoret Stavanger
Damefcor. Moyfnd Lunde, floyte.
Thorstein Holgersen, piano.
Skriftlesning.

I.L Brodd arrangerer
fotballturnering for miniputter (8-
g-i oars-lag).

TIRSDAG 25. APRIL
Bridge for pensjonister pa
Bergeland Bydeissenter Ira Id. 10.

Kafeteria og trim for pensj. pa
Bergeland Bydelssenter ira Id. 10

Sentrum fomiliebarnehage treffes
pa Midjord Bydelshus Id. 10.

Kafeteria 09 trim for pens). i
Skipper Worse Varden fra kl. 10.
Forhándsbest. av middag. Bingo.

Lesestue i Nylund Fritidsklubb for
alle elever pa skolen Ira 12—15.
Help BI lekser og spill. To voksne
tilstede.

Nylund skolekorps har
fellesovelse for hoved- 09
aspirantkorps pa skolen kI. 17.

Ulvungene motes i Varden kirke
Id. 17.30. Speidere 8—11 ãr.

Godt Hap, bamemisjonsforening,
mates i Varden kirke kI. 17.30.

Rangere og Revere treffes i
Varden ldrke kI. 19.30. Fra 17—25
âr.

Miniklubb (1—4 klasse)
og MaxiIdubb (4—7. klasse) i St.
Johannes menighetssenter Id. 18.

Lesestue for alle elever pa
Storhaug skole Ira kI. 17—19.

Storhaug skolekorps øver pa
skolen Id. 16.30.

Frisinn friidrett har treningstid pa
Midjord Ira Id. 18.

TORSDAO 27. APRIL
Torsdagstreff for pensjonister pa
Midjord bydelshus Id. 10. Allsang,
trim, bingo, katIe (tamed lilt mat
selv).

Nylund juniorklubb far besok av
Pal Ellingsen Ira Natur 09

Ungdom. Temà: Miljoet rundt oss
kI. 19.

Minitreff i St. Johannes
menighetssenter Id. 10.30. Ta
med mat og drikke.

Ferskolekoret i St Johannes
kirke kI. 15 (3—7 ar).
Brodd—Buoy G. 2. div. totballkamp
grusbanen. Midjord idrettsanlegg
kI. 19.00.

FREDAG 28. APRIL
Skolekonsert ved Storhaug
skolekorps i gymsalen kI. 20.30.
Lell 09 variert program.

Nylund—Dirdal 8. div. fotball,
grasbanen Midjord idrettsanlegg
kI. 19.00.

Diskotek med overraskelser —

jenter i svart og gutter i hvitt pa
Nylund fritidsklubb (senior).

LØRDAG 2L APRIL
Kale pa Internasjonalt
Kultursenter Id. 12-15. Mat fra

Trim for pensj. pa Bergeland By
dels.h. kI. 9.30. Kafetena Ira Id. 10.

Kafeterta for pens). i Skipper
Worse Varden Id. 10.

Torsdagstreff for pens). pa Midjord
bydelshus Id. 10. Se datoregister.

Lesestue i Nylund Fridskl. for alle
elever pa skolen fra 12—15. Hjelp
til lekser og spill. 2 voksne tilstede.

Bridge for pens). pa Bergeland
Bydelssenter Id. 16.

Litla Frisinn motes pa Nytund
skole kI. 17. Fra 5 aT.

Miniputtfotballagene i Brodd har
felgende treningstider Ramsvik:
6—8 aT kI. 16.30.9 árkl. 17.30. 10
ár kI. 18.30.

KFUK-speid. treffes i Varden kirke
Ri. 17.30. Forskj. grup.fra 7—l8âr.

Oramagruppe i Varden kirke kI.
19.30. Fra 12—20 ár.
Barnekoret (6 ar—3. kI.) over i St.
Johannes kirke kI. 15. Juniorlcoret
(Ira 4. kI. og oppover) over Id. 16.

Frisinn svommeskole pa St
Svithun skole kI. 1709 18.

Brodds smagutfag (13—14 ar) og
Lilleputt (11—12 ãr) Ironer pa
Midjord fra Id. 16. Senior Ira kI. 19.
Guttelaget (15—16 ar) trener kI. 18.
Frisinn friidrett har treningstid pa
Midjord Ira Id. 18.
FK Storhaug trener pa Midjord kI.
17.

Juniorklubb i Nylund Fntidsklubb
frakl. 18. Barn 1O—l3ár.

II Teatro Midjordo øver pa Midjord
bydelshus RI. 19.

Latin-Amerika.

Familietoreningen Fidus motes i
Varden kirke kI. 16.30.

SØNDAG 30 APRIL
Brodd—Jarl I pg. 2 div. fotball,
grusbanen Midjord idrettsanlegg
kI. 14.00.

1. MAI-PROGRAM
Storhaug skolekorps spiller
bydelen fra Id. 8—9.

Bekransning pa Lagard Gravlund
kI. 10.10 v/Teqe Rannevik.

Bekransning pa Oftedals plass ki.
10.30 vMerman Lund.

1. Mai frokost pa Midjord
bydolshus Ri. 10. Program for
barna og sang v/sosialistisk kor.
Air. østre SV.

1. mai lest pa Midjord bydeishus
RI. 19. Appell v,Odd Eriksen og
dans v/Klepp Spelmannslag.
Blotkake - katIe - lapskaus. Fester
er fulltegnet. Arr. østre
Arbeidersamfunn.

TIRSDAG 2. MAI
Brodd—Hana 1. rek 1. div. fotball
spdler pa grasbanen, Midjord
idrottsanlegg RI. 19.00.

Midjord barnetreff motes pa
Midjord bydelshus Id. 10. Barn og
voksne.

Kalotena for pensjonister I
Skipper Worse Varden Ira Id. 10.
Forhándsbesflling av middag.
Andakt eller Syng med oss”. Se
datoregister.

UngdomsIdubb (Ira 7. klasse til
2Oar)iSt.Johannes
menighetssenter Id. 19.30.

Frisinn friidrett har treningstid pa
Midjord Ira Id. 18.

LL. Brodd har trening pa Midjord
Ira Id. 16.

FK Nylund trener pa Midjord fra
RI. 19.

LØRDAG

Open house i St Johannes
menighetssenter Id. 17—19.

nternasjonal Kale i Brodregt 20
fraId. 12—15.

SONDAG

Sendagsskole pa Storhaug
skole RI. 9.30 (Unntatt ved
familiegudseneste).

Sondagsskole i Varden Idrke Id.
11. (Unntattved
familiegudseneste).

ONSDAG 3. MAI
Norges Blindeforbund arrangerer
treff for bhnde og svaksynte barn
pa Midjord bydelshus Ira RI. 18.
Barn 7—16 ar.

Storhaug—Karten, 7. div. fotball,
spiller pa grasbanen, Midjord
idrettsanlegg kI. 17.00.

Brodd-.Buay 2, jr. 2. div. spiller kI.
19.00.

TORSDAG 4. MAI
Torsdagstreff for pensjonister pa
Midjord bydelshus kI. 10. Allsang,
trim, bingo, kaffe (tamed itt mat
selv).

Brodd—Hana, 5. div. fotbaf I.
Grasbanen, Midjord idrettsanlegg
RI. 19.00.

FREDAG 5. MAI
Skipper Worse Varden innbyr hI
Syng med oss” kI. 11.00.

L9IIDAG 6. MAI
Kale pa Internasjonalt
Kultursenter, kI. 12—15, mat Ira
Sn Lanka

Lordagskos St Johannes
menighetssenter Id. 16.

spilles paGrasbanen, Midjord
idrettsanlegg kI. 15.00.

SffNDAG 7. MAI
Storhaug—Tasta. 7. div. fotball
spilles pa Grasbanen, Midjord
idrettsanlegg kI. 13.00.

MANDAG 8. MAI
Storhaug pensjonistforening
treffes pa Bergeland Bydelssenter
kI. 18. Lagssakor, underholdning,
utlodning og kaffe. Ta med lilt mat
selv.

TIRSDAG 9. MAI
9.—i 2. mai forskoledager pa
Nylund skole.

Bridge for pens). pa Bergeland
Bydelssenter fra Id. 10.

Midjord idrettsanlegg, grusbanen:

Brodd—Vidar 2, Sm.g. 2. div. kI.
16.45

Brodd 2—Grodem, rek 3. div., Id.
18.

Storhaug—Hundvag, old boys, Id.
20.

ONSDAG 10. MAI
Nylund skolekorps har kosekveld
i fritidsklubben Ira Id. 19.
Program, Raker m.m..

Farskoledager pa Nylund
skole.

TORSDAG 11. MAI
Varden pensjonistforening
treffes pa Midjord bydelshus
Id. 17.00.

Forskoledager pa Nylund
skole.

Nylund Juniorklubb arrangerer
handballkamp i skolegârden
Id. 18.30. Diskotek etterpá.

Juniorklubb for alIe elever pa
Storhaug skole Ira RI. 17. Spill,
uteakvitet, konkurranser
mm.

Minitreff St. Joharrnes
menighesenter kI. 10.30. Ta
med mat og drikke.

“Forskolekoret” moles i St.
Johannes kirko RI. 16.30.
3-7 ár.

Fotballkamper pa grusbanen,
Midjord.

Brodd—Hundvág 1, G. 2. div.,
RI. 18. Brodd—Mosteroy, old
boys, Id. 20.

FREDAG 12. MAI
Forskoledager pa Nylund
skole. Obs! siste dag.

Fotbailkamp pa grasbanen,
Midjord: Brodd—Oltodal, 5. dri.
kl.19.

DET SKJER PA STORHAUG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

KULTURSEKRETJEREN
HAR ORDET

Det er utrolig MYE som skier I
bydelen var. Et yrende liv av
grupper, foreninger og
institusjoner gjør en
kjempeinnsats — for alle
aldersgrupper.

Gjennom frikommuneforsøket
skal vi bli EN hydel med felles
kOmmunal administrasjon. Dette
er en stor utfordring for oss alle
Iii a se bydelen under ett — og
samarbeid. Deler av bydelen
mangler idrettstilbud — andre
savner lokaler eller gode
uteomràder for lek og spill.

Ved felles innsats og
samarbeid mellom organisasjoner,
beboerforeninger og kommunalt
ansatte kan vi fà til det utrolige —

nesten det umulige. Hva er din
forening opptatt av? Er det noe vi
kan hjelpe Ill med? Ring eller
stikk innom Midjord bydeishus.
Vel møtt!

Hilsen Sigrid Bkholt
KuItursekretr

LØRDAG 22.
Kate pa Internasjonalt
Kultursenter kI. 12—15. Mat Ira

Nylund—Hauk, 8. div. fotba!I



NJERINGSLIVET ØST
GRATULERER 1’+-IED NY AVIS

Vi Ønsker medarbeidere og
initiativtakere lykke til

Aker Engineenng A/S, Badehusgt 39, 53 05 00 Rogaland Jernvare A/S. N Banegt 51, 52 8005
Aske Trykkeri A/S. Erfjordgt. 8, 52 6540 Rosenberg Verft, Buøy, 54 5000
Aspelin Stormbull Eiendom A/S, Boks 34, Sentrum, 0101 Oslo 1, 33 03 50 HAkon Sagen A/S, Johannesgt. 21, 53 6040
Chr Bjelland & Co A/S, Verven 2, 53 2030 Skanem A/S, Ryfylkegt 13, 52 10 86
Boman & Hokholt A/S, Madlaveien 249, 55 03 55 L. S. Solland A/S. Pedersgt. 110, 52 6031
Bosscentralen Containerutleie A/S, Vindmøllebakken 2, 53 41 96 Stavanger Gummi-Industri A/S, Harald Hârfagresgt. 15, 5205 40
Bâtservice 0. Garstad A/S, Badehusgt. 25, 52 17 82 Stavanger Havnesilo A/S, Støperigt. 2, 53 2051
Torger Carisen, Støperigt. 39, 53 60 10 Stavanger Jernindustri A/S, Haugesundsgt. 41, 56 3427
FrØy A/S — Stavanger Havnelager A/S, Kvitsøygt. 102, 5295 30 Stama AIS, Verksgt. 42, 53 1974
Hetland Sparebank, Domlcirkepi. 2, 5225 05 Stavanger Packing Co. A/S, Ryfyllcegt. 31, 563004
Jaasund & Co. Mek. Verksted A/S, N. Banegt. 41, 520630 Stavanger Tinfabrik A/S. Ryfylkegt. 45, 5205 46
Lemkuhl Radio Systemer A/S, Ryfylkegt. 30, 5630 11 Tou A/S, Fonts, 57 6000
LØrdal Eiendom A/S, Tanke Svilandsgt 30, 53 40 60 Viking Stavanger A/S, Haugesundsgt 27, 52 1060
Mento A/S, Avaldsnesgt. 68, 53 6020 Wannberg Maskinservice & Co., Haugesundsgt. 43, 56 32 11
Multiconsult Stavanger A/S, Birkelandsgt. 8, 53 35 20 Helge Laget A/S, Baneviksgt. 5, 52 84 85
Neptun Canning Co. AJS, Suldalsgt. 91, 52 57 68 Sverdrup Hanssen & Co., Haugesundsgt. 7, 53 21 30
Neviands Karosseri og Lakkering A/S. Pedersgt. 93, 52 2942 Scana Industrier A/S, Støperigt. 38, 53 55 65
Nordhus & SØnn, Kvitsøygt. 1, 56 31 04 Teknisk Kopiservice A/S, N. Banegt. 59, 53 50 80
Nordkronen A/S, Støperigt. 2, 53 2051 Ringen Blikk A/S, N. Banegt. 19, 53 5241
Nortend A/S, N. Banegt. 40, 53 55 45 Industritrykk A/S. Harald Härfagresgt. 12, 53 0005
Norrig A/S, Lervigsvn. 32, 5290 80 Securitas A/S, Lervigsveien 25, 563406
Norsk Olje A/S, Søilandsgt. 26, 56 31 06 Grafo Trykkeri A/S, Karlsminnegt. 37, 52 22 86
Norsk StM A/S, Støperigt. 18, 52 85 40 Rank Xerox A/S, N. Banegt. 3, 5220 13
Norsk Texaco Oil A/S, Søilandsgt. 20, 5633 06 Kreditkassen, Musegt. 1, 53 41 00
K. M. Olsen Svakstrøm A/S, Kvitsøygt. 93, 527035 Ekrheim Elkonsult A/S, Ryfylkegt. 70
Ante B Pedersen & Sønner A/S, Kvitsøygt. 94, 53 05 75 Gjøstein Trykkeri AJS, Støperigt. 31, 53 20 65
Rogaland Fiskesalgslag S/L, Verksgt. 14, 529029 Andersens Kolonial og Delikatesse, Avaldsnesgt. 67, 56 33 92

NKL, Stavangerlageret, Mariero, 58 75 20

Naeringsforeningen Stavanger Ost
Postboks 237, 4001 Stavanger


