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Vaiende flagg og glade barnestemmer pd 17. mai. Her representert av Emmaus barnehage. 

Vaiende flagg og glade barnestem
mer. Aldri er vel bydelen vår så far
gerik som når barnetoget bukter seg 
gjennom gatene? Når vi nok en gang 
treffes festkledde over en kopp kaffe 
i skolegården, på eldresenteret, i me
nigheten eller på aldershjemmet. 
Programmet er spekket fra tidlig 
morgen til langt på kveld. Mindre 
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fargerikt blir det ikke når et av nasjo
naldagens høydepunkt blir internasjo
nalt fellesskap og gatefest med feiende 
toner i Brødregata. Mer side 8 og 9. 

Latchacla Bredal fra Thailand synes det er 
flott med norsk nasjonaldag i internasjonalt 
miljø i Brødregata. (Foto: Torgunn Louise 
Skaar) 

Sølvstrupene på 
Storhaug 
De har all grunn til å være stolte, jen
tene i koret Lørdagskolen på Varden: 
Sist måned gikk de av med sølvprisen i 
den nasjonale NRKs kor-kon�urranse. 
Mer side 5 

Ny giv for Verket 
Verket Næringsforening har sluppet 
fantasien løs og fantaserer om å om
skape området til en av byens "per
ler" - både for beboere og næringsdri
vende. I premissene ligger det mange 
spennede ideer; parkeringsplasser i sel
ve havneanlegget, undersjøisk akvariu
um med fri tids bad, Pedersgata som bil
fri handlegate med små, spennende 
spesialbutikker ... Mer siste side 

Sosialkontoret 
ønsker fellesskap 
- Vi ønsker å være en del av et felles ad
ministrasjonssenter. Det vil lette sam
arbeidet mellom de forskjellige etatene
og gi bedre utnyttelse ay ressursene,
sier distriktsleder Tore Sirnes ved Stor
haug sosialkontor. Han mener det er
korttenkt dersom politikerne lar spare
hensyn bestemme lokalitetene til bydels
administrasjon og andre offentlige tje
nester. Mer side 3
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Bydelsavisa for Storhaug 
Adr.: Midjord Bydelshus, N. Ramsvikv. 1, 4015 Stavanger 
Utgiver: Storhaug bydelsutvalg 
Avisstyre: Egil Larsen (leder), Stig Aaten og Arve Skryten 
Redaktør: Turid Fiksdal (Fiks) 

Opplag: 5.500 
Fulldistribusjon i hele bydelen 
Abonnement utenfor bydelen: kr. 60 ut året (6 nummer)' 

Annonsepris: 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 

BYDELSAVISA FOR STORHAUG 

Signe Heitman er Ven
stres representant i Sto
rhaug bydelsutvalg. Hun 
er leder av underutvalget 
for helse- og sosialsaker. 

STORIIAUG/ØfflE 
BYDR-HVAd? 
Vi skal bli en kommune i 
kommunen. Dette ble be
stemt den gang v1 ennå 
hadde god råd i Stavanger. 
Men for all del - en offent
lig avgjørelse skal ikke 
rokkes ved, så til tross for 
tom kommunekasse skal 
prosjektet gjennomføres. 
Et hvert prosjekt bør ha en 
hovedmålsetting. og også 
delmålsettinger. 

I bydelsutvalget har vi 
vel egentlig ikke sett noen 
beskrivelse av prosjektet, 
og følgelig har vi ikke ett 
på trykk hvilke 
målsettinger "Prosjekt 
Frikommune" har. 

Ut fra egne vurdering
er. som representant for 
Venstre i dette mini-mini
bystyret som Storhaug by
delsutvalg nå er, vil jeg 
prøve å sette opp noen 

flRlllN-

punkter . om jeg mener 
kan tå om målsettinger 
etterhvert som Storhaug 
frikommune skal formes: 

I . - Alle aldersgrupper i 
bydelen må få et best mu
lig hjemmemiljø, slik at 
tilflytting blir mer attrak
tivt enn franytting. I be
grepet godt hjemmemiljø 
inngår: gode forhold for 
foreldre med småbarn 
barnehagetilbud til alle 
som ønsker det 
grunnskole/ 
ungdomsskoletilbud 
gode boliger, familievenn
lige boligområder 
friarealer til idrett og an
dre aktiviteter 
opparbeiding og vedlike
hold av grontarealer/ 
parker 
aktivitetstilbud innendørs 
til unge og eldre 

2. - Alle gamle som har
vanskelig for å klare seg
alene. må få tilbud om al
dersbolig/aldershjem/
sykehjem i sin egen bydel

3. - Alle aldersgrupper
som har behov for helse
messig eller sosial omsorg
må kunne få dette i sin
egen bydel

TAKK FOR TIPSm 
Tipstelefonen har ikke vært 
rødglødende siden første 
nummer av bydelsavisa 
utkom. Vi hadde nærmest 
brettet opp armene, satt oss 
strategisk til ved telefonen -
klar for dyst. For nå burde 
vel bydelen våkne? Her skulle 
det jo lages avis, hele bydelen 
, kulle delta. Har vi kanskje 
ikke et hav av interessante 
ting å skrive om? Aktiviteter 
som ingen andre bydeler kan 
stille opp med, skrev vi i 
første nummer. Mangfoldet. 
skrev vi om. Det er ikke bare
bare å huske alt vi kom inn 
på, men mye var det. 

Så fikk vi endelig kontakt 
med en leser. Tenk det. Det 
hadde seg slik at vi ringte opp 
for å få noen opplysninger fra 
lederen i styret for Beboerhu
set, og da var det gjort: 

Henvendelse annonsebestilling: 

- Ja, der er du endelig,
utbrøt Øystein Ekeli, mildt 
oppgitt - og la til med dempet 
stemme: - Jeg har det heite 
tipset! 

- Ja? sa vi og så for oss før
stesiden i Dagbladet eller 
VG. Endelig skulle vi få noe 
med skikkelig dreis i her i by
delen også. Tenkte vi. 

- Tip telefonen er feil, sa
Ekeli triumferende og laget 
en lang pause før han lot oss 
forstå: - Tip et er at tipstele
fonen er feil! 

Øredøvende tau het. Vi 
bladde raskt fram til side to i 
avisen foran oss. Riktig. Tip
stelefonen var feil. Ekeli 
hadde kommet fram til en 
engelsktalende, ·vært hygge
lig dame da han skulle ringe 
redaksjonen. (Pinlig, for oss. 
dette her). Kanskje har han 
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Kjære leser. dette var 
målsettingene, og de skal 
alltid beskrive optimale 
forhold for at vi alle skal 
ha noe bedre å strekke oss 
mot. 

Hvordan er å virkeli
gheten i bydelen var i dag? 

Østre bydels so ialkontor 
har mange tungt bela tede 
klienter. Mange omsorg-
trengende barn står på 

venteliste for å komme til 
fosterforeldre. Relativt 
mange eldre mennesker 
har slette boforhold. 
0 V .... 

Det jeg mener å si er at 
v1 har mange nære ting 
som vi må gripe fatt i - og 
gjøre noe med. Hvis stor
parten av bydelsbefol
kningen vil et bedre miljø 
for alle. har jeg en sterk tro 
på at vi vil se resultatet i 
framtiden, dårlig økonomi 
til tross. 

Har myndighetene bedt 
oss om å bli med i 
"Prosjekt Frikommune". 
skal vi jammen vise at vi 
blir den beste bydelen i 
byen å bo i, og det fordi 
hver enkelt person i Sto
rhaug/Østre bydel er glad i 
bydelen sin, og vil noe med 
den. 

Signe Heitman 

TIPSTELEFON 
�"'f' � 

·--- -

563661 

ikke vært den ene te'? Hva vet 
vi som har sittet ut· !modig 
foran en taus telefon den siste 
måneden? Men takk for tipset 
likevel, Ekeli! Feilen er rettet 
opp. 

PS 
Øystein.' 

Red. 

Du er kåret til maneden tips• 
vinner. På grunn av om ten
digheLene - ja. selve tip et. OIT 

du forstar - så bør dette bl 
mellom os . Blomstene bli1 
tilsendt en av de nærmestt 
dagene. Takk igjen! 

Turi< 

Egil Larsen, tlf. arb.tid: 41 70 11 
Stig Aalen, tlf. arb. tid: 53 05 75 
eller telefa>c: 52 19 44 

Tipstelefon hver dag 06.30--15.15 og 16.00-22: 56 36 61 
Kontortid red: Tirsdag 6.30-15.00/onsdag 18-22: 

NESTE NUMMER AV 

BYDELSAVISA KOM

MER UT ONSDAG 

21. JUNI
Midjord bydelshus, tlf. 56 36 61 
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: tlf.: 52 20 11 
Telefa>c: 52 19 44. 

Sats/paste up: Mollerin Media/Hellevik Grafiske A.S 
Trykk: Rogalands Avis 

( 

Innleveringsfrist 
annonser/stoff: 
Tirsdag 13. juni 
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Distriktsleder Tore Sirnes: 

- SOSIALKONTORB INN I

BYDELSFORVALTNINGSSENTERH
søksbydelen og beboerne er 
tjent med en felles beliggenhet 
for alle kommunale tjenester. 
Han mener at politikerne bør 
gripe sjangsen til å opprette et 
slikt senter nå:-Det er nå vi 
har valget! Og det ville være 
synd å gå glipp av denne mu
ligheten. Det som blir beslut
tet nå. vil bli stående i flere ti
år, sier han og legger ikke 
skjul på at han mener det er 
korttenkt å la sparehensyn bli 
del utslagsgivende for både 
bydelsadministrasjon og an
dre offentlige tjenester. Det er 
alt for mye a vinne p(1 daglig 
nærhet. mener Sirnes. 

papirarbeid og administrative 
problemer fordi de er såkalte 
"gråsone-tilfeller". 

- Jeg tror at når vi blir
tvunget til å tenke i helt nye 
baner - på tvers av faggren
sene - vil vi fa en be
visstgjøring om hensikten 
med det vi gjør. Vi vil vurdere 
nytten av våre tjenester og 
nytten av andres tjenester. I et 
tettere samarbeid i forsøks
prosjektet, rna vi ta stilling til 
hva slags tjenester det er vi vil 
ha og hvordan vi skal dekke 
dem, sier Sirnes og legger 
raskt til:- Og disse målene må 
vi finne fram til sammen for å 
kunne "spille på lag". 

Sirnes lanserer noe han 
kaller "mobile tiltaksmidler" i 
forsøksbydelen. I det legger 
han at politikerne åpner for 
muligheten til å flytte midler 
på tvers av budsjettene. Det 
må også gis mulighet til å ta 
penger fra flere etater for å sy 
sammen opplegg der hver etat 
ikke hadde hatt nok. 

BJØRHEIM BLIR 
"BAUMANN" 
Lars Bjørheim har sagt ja 
til stillingen som admin
istrasjonsleder i Storhaug 
bydel. Bjørheim, som ble 
enstemmig innstilt til stil
lingen av administrasjon
sutvalget i kommunen, er 
nå ansatt som spesial
konsulent ved råd
mannens kontor. 
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-Jeg tror vi vil få en stor
gratise�ffekt av samlokal
isering - en mer mftlretta inn
sats og bedre utnyttelse av 
ressursene. Bare det at vi far 
en uformell kontakt og 
samhørighet, kan bety mye. 
Den formelle kontakten vil 
nok også skje oftere - og 
medføre mye mindre bryderi. 
Det at vi kan jobbe prosjek
tarbeid pft tvers av faggren
sene er noe av det mest inter
essante med forsøks
prosjektet: At man slår sam
men skole. helse- og sosial og 
kulturetaten. Tenk f.eks. nar 
det gjelder barn i skolealderen 
- at vi sammen kan kartlegge
behov og finne ut hvem so�11
skal stft for hva. At vi utnytter
ressursene sammen. sier
Sirnes. Han forteller at slik
det fungerer i dag. er det ofte
tvil om hvilken etat som er
an-svarlig - såkalte "gråsone
problemer". Er det barne-

Gjacobsen 'Blo1nster 

Distriktsleder l'ed St(lrhaug S(lsialk(l11t(I/", Tore Simes. ser fi·am til å hli 
en del m· et.fc'lles h_rdel.\'fi1n·alt11i11gs.1·e11ter. 

· 
. 

Sosialkontoret på Storhaug 
kommer fortsatt til å være 
sosialkontoret på Storhaug 
etter at frikommunepro
sjektet settes i verk - uan
sett hvilken lokalitet det 
får. Den vanlige 
stønadsmot-taker vil ikke 
merke stor endring. Men 
distriktsleder ved sosial
kontoret, Tore Sirnes er 
ikke i tvil om at tiltak som 
blir satt inn for å hjelpe i 
spesielle tilfeller, vil bli 
styrket gjennom samarbeid 
med andre etater. Derfor er 
han opptatt av at sosialkon
toret blir en del av et felles 
bydelsforvaltningssenter. 

Han er også opptatt av at 
politikerne budsjetterer noe 
han kaller "mobile tiltak
smidler" - penger som kan 
flyttes på tvers av budsjet
tene for den enkelte etat -
slik at ressursene kan ut
nyttes maksimalt. 

-Vi onskcr a hli en del av el
felles hydclsforvallningssenl
cr. Rammen for frikommune
prosjektet bør jo være i, samle
alle kommunale tjenester i by
delen. Skulle det bli umulig,
hør vi i det minste fa et hels�
og sosialsenter med bade so
sialkontor, legekontor. hel
sestasjon og pleie- og om
sorgsa,.-deling.

Distriktsleder ved Stor
haug distriktssosialkontor, 
Tore Sirnes. er ikke i tvil om 
at bade ansatte for-

vernet? Skolen? Kultur- og 
fritidseta ten? 

- Denne tvilen gjør al
mange faller mellom to stoler. 
Med et sterkere samarbeid. 
kan vi tilpasse opplegg - for 
eksempel i et samspill mellom 
fritidsetaten og oss. Del kan 
være all fra leksegrupper til 
spesielle støttetiltak i fritiden. 
Vi kunne f.eks. gitt lønn til 
støttekontakt eller utstyr, og 
på den måten muliggjort at 
vedkommende kom i gang 
med en positiv aktivitet, sier 
Sirnes og legger til at til nå 
har disse sakene kostet mye 

Salg av 

Jakt- og 
Fritidsklær & Militæreffekter 

\�
1
fl�,1,01r. 

Pedersgt. 47 - Tlf. (04) 53 01 68 

er din garanti for 
fagmessig binderi 45 års er/ ar ing 

Normannsgt. 14-Tlf. 52 16 66 

Bydelens eneste bakeri 

Normannsgt. 38 - 4014 Stavanger 
Tlf. (041 52 13 12 - 52 38 25 

F6r og utstyr til dine kjæle
dyr, handler du best og bil
ligst i din egen nærbutikk. 

�')i,--� Nymannsveien 133
troP.e Tlf. 56 30 88. 

huset 
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ARBEIDERNES FESTDAG 
med Nylund skolekorps 
Festdager i mai er travle 
dager for korpsmed
lemmer. Månedens første 
dag er ikke noe unntak. 
Denne dagen var både le
delse og medlemmer tidlig 
på bena. Det var heller 
triste værforhold, men 
samtlige musikanter møtte 
opp med godt humør og 
spilleglede - klar til sitt tokt 
gjennom bydelen 

l1!1111y og Charlotte fant /11•l!ra11-
drl!. J/!1111. r Strand, beboer p<i 
Ramsvikhagl!n sykl!-og alders
l!iem, er 86 år, sprek og med godt 
humor. 

- Ekta -siddis (> l!g! prl!sisl!rl'r
h1111 - fodt og oppvokst i Ærfi1gl
gata so111 hun l!r. 

J/!1111. r s_ rnl!s det 1•<1r kjekt m 
skol1!11111sikkl!11 kom for ,i spille -
og.flere andre beboere sa seg enig. 

Og at Jc1111_ r Strand og Charlot
te Hagl!land Hamre (9) fant l11•e
ra11dre, er det ,·el ikke l'(IIISkelig å 
se. Charlotte er drilljente f<Jr 
f<Jrste gang i ar. 

Sutle Klau.1·1•11, som ,,; s11akke1 
med 1•tter at korpset /wc/de ,11·.�lu1-
1e1 r1111d<•11, er 15 ar og spiller ha-
1-i-1011 - noe hun har gjorl i fem ar.
i-lm, l'lt

r «en /i1rfi·osse11 .�jet» pa l'<'I 

lije111. men /"em mi111iltff 1il a la seg
fi11ogra/'ere og e11 liten prat lwdde
han. St,,le 1ril'esgodt med 11111sik
ke11. På sporsmål 0111 lm1rJ<1r I.
mai er fi·idag. ,.,,,. han litt usikkrr.
Men f11•e111 lwdde ikke l'll'r/ det
1111der slike forhold - gje11110111l'lit
og med unike på ti ko111111<! seg
hjem ... Suite 111e111e likel'el lll I.
mai hadde noe med arheidemes
dag å gjore .. .'

Startstedet var Ramsvik
hagen syke- og aldershjem. 
Temmelig presis klokken 
0915 tonet de første melo
diene ut - til gleåe for be
boerne ved hjemmet. Dess
verre gjorde været at ikke alle 
beboerne fikk nyte godt av 
underholdningen. 

Vi fulgte korpset pa sin 
rute over Storhaug mens reg
net silte ned - og syntes å 
spore en viss lettelse da det 

hele var over. Surt og kaldt 
som det var. Mange var det 
vel som skyndte seg hjem til 
nytt skift og. varme! Vel og 
merke etter flott innsats og 
godt humør; de trosset været 
og lot musikk og fellesskap gi 
gjenklang pa Storhaug I .mai. 
Takk til dere alle for fin inn
sats! 

Av: Aud Bente Haugeland 
og Torgunn Louise Skaar 
(foto) 

MAI 

Videre pratet vi med Siri Elterwig fi·a KopperviksK(. H1111 er 16 ttr og har 
spilt i korpset i 3 år. Hun .1�me.1· det er goy a spille og vil /<1rtsettl! med 
det. 

PEDERSGATA37-STAVANGER 

Åpningstider: 
Mandag• torsdag 11.00 • 23.00 
Fredag 11.00 • 24.00 
Lørdag 13.00 - 24.00 
Søndag 13.00 • 23.00 

F O O D 

Prøveordning på Storhaug: 
Fredag, lørdag og søndag etter kl. 18.01), 
Ring inn bestillingen, og vi bringer maten. 

Tillegg for bringing, Kr. 20 .. 

Pedersgt. 53, 4013 Stavanger. Tlf. 04-53 31 66 

landsbanken t
VERKSGT. 13, STA V ANGER, Tlf. (04) 52 05 90 
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BYDELENS SØLVSlRUPER 
NRK og sendt ut over P l  16.
april i år. Korene som deltar 
både i fylkeskonkurransen og 
i den nasjonale finalen må ha
minimum 12 medlemmer. 
Med andre ord oppfyller
Lørdagsskolen så vidt kravet. 
Likevel gikk de altså forbi
Sandefjord pikekors 40 jente
stemmer i semifinalen. 

BYDELSAVISA FOR STORHAUG 

Hver tirsdag ettermiddag 
samles 12 jenter i alderen 
12 til 15 år i underetasjen 
hjemme hos Solveig Meling 
i Godalsveien for å synge. 
Ikke til noen vanlig kose
stund med sang og musikk 
men til seriøs trening av 
noen av landets beste kor
stemmer! I april i år tok de 
tolv jentene, som kaller seg 
Lørdagsskolen, sølvprisen i 
årets landsomfattende kor.: 

konkurranse. Suksessen 
blir fulgt opp når nå jen
tene, dirigent og musikalsk 
leder Solveig Meling, samt 
primus motor bak gruppen, 
Per Egil Meling til som
meren er invitert til å repre
sentere Norge i en stor in
ternasjonal korfestival i 
Spania. Til høsten starter 
koret produksjon av sin 
første plate. 

Lørdagsskolen ble startet
for ni år siden nærmest som 
en aktivitetsklubb for en
gruppe barn i gaten. lntitia
tivtaker og pådrivere var Per
Egil Meling og datteren Sol
veig. Klubben hadde mye
sang på treffene sine - og for 
seks år siden utviklet den seg
til et organisert kor. De fleste
av jentene som er med i koret
i dag, startet i klubben som
førskolebarn. Koret har del
tatt i NRK-konkurransen i 
fem år allerede. Solveig Mel

ing. som til daglig er student 
ved musikkonservatoriet. har
gått inn etter sin far som diri
gent og musikalsk leder. 

Lordagssko/e11 - "So/rstrupene" - er ji-a l'<'mtre ./<Jran Monica Kloster, Astrid Edland, Anne Kristine Hetta og 
Randi Skaar. Bak ji-a rens/re dirigent og musikalsk leder Solreig Meling, Margot Meling, Ei/in Nilsen, Mari/ 
Pallesen. Anita Boe, Tore Sommer/L'ld1, E/isahelh Lich1enherg og initiatfrtaker Per Egil Meling. Eling Sri
land. Ida Mo og Jorun Aina Skiærel,md ,·ar ikke li/slede da hilde/ hie tatt. 

- Det var utrolig morsomt f1 
delta i konkurra'iisen. Vi vant
faktisk semifinalen. framfor
Sandefjord jentekor og 
Røyken pikekor. I finalen
kom vi på en god annenplass.
utbryter Per Egil Meling stolt.
Konkurransen ble avviklet i 

- Vi er ikke så lite stolte 
over at vi også skal få repre
sentere Norge under en stor
internasjonal korfestival i
Spania i sommer. sier Per Egil
Meling og legger til: - Vi ble 

forespurt av Norges barne-
og ungdomskorforbund 
(NOBU). Det vanlige er at
kor sender inn opptaksbånd
og søker om å bli antatt. 

- Og til høsten starter vi
plateproduksjon. Kjell Mørk
Karlsen er i gang med å lage 
arrangementet til 15 Mar-

grete Miinthesanger • som er
et bestillingsverk fra oss, for
teller Meling, og håper sam
men med koret at platen kan 
være ferdig til salg før jul en
gang. Han er bare optimistisk
med tanke på salget:- De er jo
så flinke - klart platen selger,
sier han med et smil. 

At jentene gleder seg, er
det ikke tvil om. De har et 
bredt repertoar å spille på:
synger seg gjennom sanger fra
flere århundrer - de eldste er 
skrevet allerede på 1500-tallet
- via barokk og nyromantikk
ender de opp med nyere kir
kemusikk. 

Besøk vårt byggmarked - DET KAN LØNNE SEG! 

ALT TIL HUSET: Maleravdeling - tepper - tapeter - dører - plater - isolasjon - trelast -
verktøy - jernvarer -sementprodukter - armeringsjern -piper - Leca -belegningsstein osv. 

��:�ak- og veggplater:

2 5 AGNES TAK-ESS ■
62x122 cm FEILVARE KUN KR. ' Pr. plate 

IMPREGNERTE MATERIALER: 
1x4" terrassebord m/rund kant
1 1/2x3" just imp.
2x4" just imp.

KR. 6,50 
KR. 9,90 
KR. 16,50 

pr.m
pr.m
pr.m

EKSTRA TILBUD PÅ IMP. TRELAST 
PARTI 

50 19x148 mm imp. dobbelfalset kledning 

8 19x123 mm imp. enkeltfalset 
KR pr. m

+ div. imp. kledning og panel

;te>MSTERKASSER KR. 1 80,· 

PROFILERTE LISTVERK: 

Godt utvalg i profilert listverk. Lengde 2,70 m.

ALT I UTVENDIG MALING OG BEIS. 

I VELKOMMEN MED MINIBANKKORT - SMARTKORT! 

GOD GRATIS PARKERING-GRATIS UTLÅN AV TILHENGER! 
På vår Multi-Colormaskin blander vi de farger du måtte ønske 

ÅPNINGSTIDER: Mand., torsd. . ....................................... kl. 8.� 19.00
Tirsd., onsd. og fred . ............................ kl. 8.� 16.00 
Lødag .................................................... kl. 8.� 13.00 

H;· t 
BYGGMARKED 

Ryfylkegt. 70 - Stavanger - Tlf. 56 37 01 



IYITEIRØMMEN 

Av Anita Winge 
og Monica Jkda.l 

Det u vir i lafta og •Ile er 
' gint. lJDpl' t)Jt med in
spitaswø. glede- --
ideer! . · 

Noen foretre�er $kate
bøard, andre å by� hY:tt« 
mens noen •vil tidst · stappe 
av. Vi tok fontakt' med t� 
ivrige Qg fantasU\llle gutter 
som bar fått "dilla" på 
hyttebygging. De har fun-. 
net seg en plass bak busker 
og kratt, hvør de har til
bragt mange la� kvelder. 
Nå er endelig mesterverket 

ferdig.� h� er� til. 
bruk. Selv er de svært 
stølte av .ar� sitt. og 
det bar � god $RID til i 
være, Mate®Iene har de 
iltt av veoaer eg �te:. 
H�� tlitti& bntkt. og 
koJnIP,et nok til å være 
somme"'118 hø� 
Etter hvert hat � k.tm
tru,t flett ivrfge �byg• 
ge� og "�ått leit"'. 

Guttene qppførdrer alle 
gutter � jenter til å &Jø're 
som dem. Med godt 
humør. hammer <>g spiker 
går det bra, f :"Ta ham
meren fatt og sett igang'"t 

BARNETEATERET 

HOBBY OG LIDENSW 
Vibeke Kjær (13) er medlem 
i Barneteateret ved Roga
land Teater. Ungdomsre
daksjonen har truffet henne 
for å få vite litt mer om 
dette tilbudet til barn og 
unge. 

- Hvordan hadde det seg at
du begynte i barneteateret? 

- Det var noen venninner
av meg som gikk der - og så 
ville jeg også begynne. 

- Hvordan trives du i teate
ret? 

- Det er kjekt av og til, for
noen ganger synger vi og 
spiller teater. 

- Hvilke skuespill har du
vært med og spilt i? 

- Jeg var med i Rottefang
eren - da spilte jeg en rotte. 
Det var kjempekjekt! 

- Var det ikke litt ekkelt å
spille i Rottefangeren når så 
mange så på? 

- Jo, spesielt på den første
t 
�...;. r# d ,,:;:s r,,eew�� 

forestillingen. Men etter hvert 
var det ikke så værst.-

- Tjente du noe på å være
med? 

- Ja, jeg tjente veldig mye,
synes jeg. 

- Hvor ofte er du på teate
ret? 
- Jeg er der nesten hver dag.

- Og det er kjekke folk som
driver barneteateret? 

- Ja, det er veldig kjekke
folk. Noen kjente jeg foresten 
fra før også. 

- Hvilke aldersgrense er det
på din gruppe? 

- På min gruppe er vi 50
stykker fra 9 til 13 år. Mest 
jenter, forresten. Tilsammen 
er det rundt 400 barn og unge 
med i barneteateret. 

- Får alle som er med på
barneteateret bli med i styk
kene som blir spilt? 

- Nei, ikke alle. De tester
oss og ser hvem som er best til 
rollene. Berit Dagsland

Kristin Østbø 

BYDELSAVISA FOR STORHAUG 

GØY MED FØRSKOLE 
- Eg glede meg mest - men
va litt sp,ente i dag, forteller
Einar, en av de 40 nye
førsteklassingene på Ny
lund skole fra høsten av,
som nylig var samlet til
førskoledager på skolen.

Joda, det var nok en del som
merfugler i magen den aller 
første dagen som skolee
lev:Koss e leraren? Koss e· de 
andre? Ka e det me ska 
gjørr .... å ka eden der maskin
en så står på bordet der? For 
lærerene som skulle treffe sine 
nye elever for første gang, var 
det nok slett ikke mindre 

spennende. Men så gikk det 
jo helt fint likevel! 

- Eg glede meg jysla te å be
gynna te høsten, fortalte 
Raagnhild med et stort smil i 
det første friminuttet. Da 
hadde hun og de andre fått 
hilse på "frøken", hadde teg
net, pratet sammen - og lært å 
rekke opp hånden hver gang 
noe skal sies. For sånn er det 
på skolen. 

Joda, det er stor spenning 
både for liten og stor under 
førskoledagene om våren. 
Også for rektor som sitter 
med tallene på nye 
førsteklassinger. 

- Det er litt færre nye -

Halve forskolegruppen sammen med lærer Anne Lise To1111esse11 (hak). 

førsteklassinger i år i fo 
til i fjor. Men erfaringen 
er at det alltid kommer � 
sig i løpet av sommeren,! 
Osterman, som er : 
fornøyd med førskoled, 
som arrangeres i mai hv� 
på skolen:-Denne uken 
en mykere overgang til 
skolegangen - elevene få1 
som en forsmak på skolet 
at den ikke blir 
"fryktinngytende", s1 
han. I løpet av de fire da 
elevene går på førskolen 
de ikke bare kjent med sl 
og lærerne, de 
lytteøvelser, trenes i kor 
trasjon og motoriske f 
gheter. 

Rwufl hordet sil/er Ingrid, Hilde RE11ate. lene, Eirik og Sl'anl,i/d. Bak: line, Hilde, Veronirn. Tol'e. l 
Ro(f Cato, Ole Magne, Geir, S1·ei11, Cl,ristian og Tlwmas. 

Forventningsfulle forskoleelever på Nylund skole den forste skoledagen. Forste rekke fi·a 1·emtre: Tl,c
Jenny, Merethe, Ragnhild, Siv Helen, Elisabeth og Christian. Andre rekke: Jan, Al/an, Maiken, Sfr H 
Kristian. Bak fra venstre: Øyvind, Joakim, Einar, Anders, Tor Erik, Anna, Ole og Øil•iml. Lærer er J 

Grodem Reine. 
1 

l,1;!,L1;, • l,.:.fii,�.t,.•c.=:t.a•.0-•.;;�-.1.0: 'r.J'Q: ..--�'t�"l.;.�•�1'%.r.'-1 
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Storhaug var _den første gården i Hetlands rna a

GRAVHAUGEN SOM HAR ROENS NAVN 

ER BYDELENS ENmE FORNMINNE 
Av Halvor Sivertsen 
(tekst og bilder) 

Storhaug er en gammel 
gravhaug - et av de få forn
minner vi ennå har i Sta
vanger. Gravhaugen er et
ter lokale arkeologers 
utsagn ikke utgravet. Grav
haugen er som andre min
ner fra oldtiden fredet. Ar
keologisk Museum har satt 
opp et skilt med diverse 
opplysninger ved haugen, 
slik at interesserte kan bli 
orientert. Det er forøvrig 
delte meninger om Stor
haug fortsatt er intakt ot 
gjemmer interessante sak
er. Ved delingen av gården 
Storhaug i 1838 ble nemlig 
den ene eieren gitt tillatelse 
til å ta stein og jord fra 
gravhaugen, til bruk på 
gården sin. 

Av den grundige historiske 
oversikten over Hetlandsmar
kas historie. som avdøde lek
tor Sevald Simonsen har pub
lisert i Rogaland Historie- og 
Ættesogelags firsskrift "Ætt 
og Heim" for 1972. 1973 og 
1975. går det fram at Het
landsmarka var det opprinne
lige navnet på hele Hetlands
halvøya. fra den daværende 
bygrense ved Skolebekken og 
helt til sjøen ved Strømvik. 

Navnet Het landsmarka 
kommer av at halvøya i sin 
tid var Hetland prestegårds 
utmark. men det var sogne
presten i Stavanger domkirke 
som hadde bruksretten. 

Først etter 1814. da Het
land ble eget prestegjeld. kom 
det fart i utparselleringen av 
Hetlandsmarka. Fra den tid 
skriver også de !leste navnene 
seg: Opheim. Spikerhaug. 
Kjelvene. Nylund. Sletten. 
Midjord. Vestvig. Solheim, 
Godalen. Sørnes. Gilje. bl.a. 

Det eldste gårdsnavnet i 
Østre bydel, bortsett fra Het
land, er imidlertid Storhaug. 
Allerede i 1773 ble det gitt til
latelse til å ansette en hus
mann på et stykke av pre
stegårdens utmark. "Stor
haug kaldet", som det heter i 
dokumentene. Gården ble for 
øvrig senere delt i Østre Stor
haug og Vestre Storhaug 
( 1838). 

Storhaug ligger meget sen
tralt til i bydelen - på det 
høyeste punktet. omtrent 
midt på Hetlandshalvøya. Vi 
går ut fra at gården fikk sitt 
navn etter den store gravhau
gen som ligger der og som 
ifølge konservator og di
rektør Odmund Møllerop, er 
et av de f, fornminner som 
fortsatt er bevart i Stavanger. 
I tidsskriftet for Rogaland 
Arkeologiske Forening "Frå 
haug o he1dni" nr. 2 1967. 
skriver Møllerop at "I toppen 
av denne haugen ble det for 
mange år siden funnet et 
bruddstykke av en rygg
knappspenne fra 700-årene. 
men det meste av gravhaugen 
er ennå intakt og kan gjemme 
interessante og viktige saker." 

Om gravhaugen er intakt 
eller ei. er det som nevnt delte 
meninger om. Det er arkeolo
ger som mener at gravhaugen 
er nokså ødelagt av stein- og 
jordhenting i forbindelse med 
rydding av gårder i Østre by
del. Etter sigende skal selveste 
grnvhellen ha havnet som 
dørhelle på gården "Svingen", 
ryddet av Erik A. Gilje i 1850-
årene. Men den omtalte grav
hellen kan også skrive seg fra 
en annen gravhaug i 
området. 

Gården Svingen lå ved den 
nåværende ldsøgt. og var 
nabo til Storhaug-gården. På 
en del av Svingens grunn ble 
Hetlandsmarken skole bygget 
omkring 1900. Den ble i 1933 

Grnl'lw11ge11 - Storhllug - settJi·ll Storhllug Alh;. Grm•hllugen lei sentrnlt 
i den oppri1111elige gården Storhaug - den/<>rste hoset11i11gen i Hetlmul1·
marken - seinffe klllt Østre hyde/. 

Slik ser det 111 pci toppen m· Storhllug. Det er tall mye stein og jord./i·a grnvhaugen. Men ennå er det mye stein 
igjen. 

ominnredet til bedehus og i 
1949 til kapell og fungerte 
som midlertidig kirke for 
Varden menighet til 1967. 

Det som imidlertid gjør det 
sannsynlig at gravhaugen 
Storhaug er delvis ødelagt. er 
et avsnitt i utskiftningsproto
kollen av 31. oktober 1838. da 
gården ble delt i to like store 
deler den ene (Vestre) 
tilhørte Mads Beier og den 

Det koselige, gamle huset 
med tårn og vimpel som lig
ger i Storhaug Alle 9, er et 
av de mest interessante hu
sene i bydelen vår. Histor
ien går helt tilbake til 1700 
tallet, dengang Storhaug 
bare var en del av utmarken 
til Hetland prestegård. 
Området ble utparsellert til 
Sven Olsen Grødem i 1793. 
Senere delte Odmund Aars
land parsellen i to deler; 
Østre og Vestre Storhaug -
sistnevnte den delen grav
haugen befant seg på. Det 
antas bygningen begynte 
som et jærhus på 1700-tallet 
- og at det siden er bygget
på i flere etapper og i ulike
stilarter.
Den gamle bygningen st,ir 
fortsatt og minner om svun
nen tid. Hvem kan vel ikke 
tenke seg skipsreder Søren 
Berentsen med familie trekke 
seg tilhake til sitt landssted i 

andre (Østre) tilhørende Lars 
Ommundsen Storhoug. Der 
står det blant annet: "I den 
ene ved Husene store Sto
rhou, kaldet Storhou. belig
gende i Mads Beiers eiendom. 
skal Lars Ommundsen Sto
rhou have Frihet i den venstre 
halvdel at tage fornødne steen 
til sitt Plads brug." 
Storhaug er i dag et av de få 
om ikke det eneste - forn-

midten av forrige århundre 
for ,i nyte landlivets gleder -
langt utenfor Stavanger hy'? 
Med hestetransport - og kyr 
beitende på markene rundt. 

Det er i alle fall lett å

drømme seg vekk når man 
står i hagen og ser steinene 
som er lagt for ,i gjøre stie11 
ned til sjøen lettere for hester. 
Eller om man besøker det 
gamle huset som er latt godt 
vare p,i gjennom generasjon
er. Det er et innholdsrikt hus. 
som er bygget i 11ere etapper 
og i forskjellige stilarter. 230 
kvadratmeter holigl1ate som 
harmonerer hilde i rehabili
tering og innredning med del 
som engang var. I stuen leker 
lille Ingrid (5 ar) uten a være 
særlig opplatt av al hun er 
noe s,1 spesielt som femte gen
erasjon Storhaug-hu. 

- Oldefar kjøpte huset i
1911 og siden har det vært i 
familie11. forteller Øyvind 
Paust Andersen. pappaen til 
Ingrid. Han kan fortelle om 
mange rariteter som har duk
ket opp under arbeidet pa hu
set de siste ,irene: hlant annet 

minne som finnes i bydelen og 
er markert med en oppslags
tavle, som forteller litt om 
gravhaugens historie og gjør 
det klart at Storhaug er fredet 
ved lov. 

Men hvis Storhaug fort
satt gjemmer interessante og 
viktige saker til å belyse vår 
oldtidshistorie, synes vi det 
ville være naturlig at det blir · 
foretatt utgraving også her. 

en 12 mm. film som hie tatt 
opp pfi oldemorens 70 (1rs dag 
i 1935. Vi får se hilder av fam-
iliesamling hagen anno 
1920-årene. Han forteller 
ogsii om da huset hie bebodd 
av langt større familie enn i 
dag. og da kvistværelsene 
tilhørte tjenestejentene. Om 
den 11otte stuen med 
spir og vimpel som hie bygget 
på i 1899 for å fungere som 
undervisningsrom i 11ygel og 
fiolin av daværende eier. Han 
daterer hoveddelen av huset 
tilbake til 1830-40 årene. 

Paust Andersen har bodd i 
Storhaug Alle i fem år - over
tok etter en onkeJ. Mye re
habiliteringsarbeider · har 
skjedd i disse årene. Alt sam
men i samråd med byantikvar 
Bergsgard - i og med at huset 
er verneverdig. 

- Heldigvis var det ingen
før oss som satte i gang med 
større "moderniseringsar
beider", som kunne ødelagt 
noe av det opprinnelige. Også 
onkel var opptatt av å bevare 
stilen, forteller Paust Ander
sen. Fiks 



8 • BYDELSAVISA FOR STORHAUG

FARGERIK 17. MAI MED Bli 
Mer fargerik kunne vel neppe nasjonaldagen 
bli enn i år? Selv himmelen startet dagen med 
å ikle seg sin aller blåeste drakt. Og selv om 
vinden sleit bitende i tynne sommerklær, flom
met solen godmodig over barnetoget mens det 
buktet seg gjennom bydelen vår. Et syn for 
både øyne og ører. Og er ikke 17. mai ekstra 
mye nasjonaldag de årene barnetoget legges til 
Storhaug? Når vi ser rektor Tore Jan Øksne
vad i velkjent posisjon - mens han svinger 
flagget i luften og maner til sang - bare et 
steinkast fra sin egen Storhaug skole? Når alle 
de årvisse arrangementene som vi oppsøker 
på denne dag, ligger i enden av toget? 

Også i år kunne fo- kaldt", sier Veronica, 3 år -
reldrerådets arbeidsutvalg snart 4 - mens hun holder 
og korpset på Storhaug seg godt fast i klatrestati
skole fryde seg over et vet med en hånd og balan
yrende liv i skolegården. serer iskremen i den andre. 
Gamle og unge. Store og Kø foran tombolaen. Slit
små. Kø foran kakefatene. ne korpsmusikanter tar en Yrende liv og aktiviteter i Storhaug skolegård. Lykkebodene er ikke blitt mindre p 
Selv foran isboksen! "Litt pust i bakken på årets mest re med årene, ser det ut til. 

J 00000 . . . .  det er litt kaldt, innrømmer Vernonica på 3 - snart 4 år, men hun holder et fast grep rundt den obligato
riske 17-mai-isen. 

travle dag; for S 
skolekorps varte 1 

klokken 0700 til 191 

- Jo, vi er litt
bena, innrømmer 
Solbakk Olsen og 
Løschbrandt litt mc 
17. mai skal man
ikke være sliten.

I Varden menighe 
hage strømmet ogs� 
for å feire dagen. K 
kaffe. Leker. Speide 
godt fornøyd både 
rangement og fran 
inntil de første regn 
jaget festkledde me 
hjem. 

17. mai på Stor)
yrende liv - masse a 
Fra kransepåleggin 
tidligste morgentirr 
de siste hese fløyt 
toner ut fra ungen 
hvite-blå-fløyter mt 
i. 

På Ramsvikhage 
dershjem ble det dis 
med festmat og j� 
musikk. Under led 
dirigent Jens Larse 
Stavanger Brass bar 
sikk over hele Ri 
o�et. Dagens ski
den var at Lydia D
måtte melde frafall
opptreden på Alden
Trist. For sang høre1
naldagen til.

Fellesskap hører o 
sjonaldagen til - oi 
steder er vel felle 
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� VIND I TYNNE SOMMERKLÆR 
mer fargerikt enn i Brødre
gata. Når Internasjonalt 
Kultursenter inviterer til 
gatefest på 17. mai, er det 
fon gjon å bli stående fast i 
køen foran salgsbordene. 
For når den liflige lukten 
av helstekt lam - og frem
mede krydder - har satt seg 
godt i nesen og magen, er 
det vanskelig å styre unna. 
Var det virkelig sd utrolig 
mye mennesker i Brødrega
ta i fjor også? Var de latin
amerikanske rytmene sd 
eggende? Selv på en dag vi 
tradisjonelt trodde høne 
korpsmusikken til. 

9 

-Korpsmusikk hører nd 17. mai til, mener Sigrid Hansen (bak t.v.) ved Ramsvikhagen syke- og aldershjem. Utenfor
underholder Stavanger Brass band under ledelse av Jens Larsen.

Det var trangt om plassen i Brødregata - også i år! Heitekst lam hører med til en internasjonal gatefest pd nasjonaldagen. Her traktere s 
Mer fargerik kan vel ikke nasjonaldqgen bli enn dette; det av Shmulik Abrahami fra Israel. (Foto: Torgunn Louise Skaar) 
feiende flott latinamerikansk dans til eggende rytmer. -
(Foto: Torgunn Louise Skaar) 
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De må nok revurdere sin 
oppfatning de som trodde at 
dugnadsånden var død. For 
herved er det motsatte be
vist: Hele åtti dugnadsvil
lige personer står på listen 
når nå opprustning av Stor
haug skolegård står på dag
sorden. Første dugnadsdag, 
en uke før 17. mai, var den 
første puljen av dugnadsg
jengen i full sving med ma
lerkoster, hammer og spik
er. I første omgang var det 
viktig å pynte opp til den 
store dagen. 

- Det har vært en helt utro
lig vilje til å stille opp og gjøre 
en innsats. Ikke en av de 
spurte har sagt nei, sier dug
nadsleder Brynjulf Hovland 
til Bydelsavisen. På listen 
over arbeid som skal utføres 
står blant annet skraping og 
maling av flaggstang, lekeap
parater og deler av veggen på 
gymsalen. Dessuten skal del
er av kledningen på 
uværsskuret skiftes og males. 

- Vi kommer nok til å
holde på noen uker ennå: Det

skal bli grøntanlegg langs 
gjerdene, og da må asfalten 

AI.GARDGATA- KJENNER DU DENT 
Ålgårdgata, som ligger 
mellom Storhaug Alle og 
Jelsagata, er den eneste 
gata på Storhaug, som ikke 
har noe hus med nummer til 

det ingen. Alle hus som ligger 
til Ålgårdgata har nummer 
enten til Jelsagata eller Stor
haug Alle. 

gata. 
Da Ålgårdgata ble innteg- Forøvrig tror vi at 

net på reguleringskartet og Ålgårdgata, som er uvanlig 
gatenavnet vedtatt i 1903, var rolig plett på storhaug, er uk
det nok meningen at gata jent for de fleste, selv de som 

bor i nærheten. skulle bli lenger enn den gate- Men herved er gata presen-stubben den utgjør i dag� På tert, som den eneste gata på gar:nle �a_rt v_ar det da o�sa en Storhaug uten et hus med 
stnpe lmJe videre fram ttl Ad- - adresse til gata. 
miral Cruysgate og da ville 
vel et hus eller to fått nummer ( Tekst og bilde: Halvor Si
til Ålgårdgata. I dag finnes ,•ertsen) 
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brytes opp, det må legges 
kantsten og fylles opp med 
mold, fortsetter Hovland. 
Han forteller at planen om 
grøntanlegget er laget av 
parkvesenet. Foreldrerådet I 
ved skolen har fått 15 000 
kroner av Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet 
til å gjennomføre opprust
ningen. Hvorvidt alle pen
gene går med, er det ennå for 
tidlig å si. Men ønskelisten til 
elevene på Storhaug er lang -
så et eventuelt "overskudd" 
kommer nok ikke av veien, 
skulle vi tro. 

FERSK RSK OG 

NYKOKTE REKER I BRBVIK 

Det har nok vært mange for
unt å vite om fiskehandleren i 
Breivik i flerfoldige år. For 
andre kan det kanskje 
åpenbare seg en ny verden å 
plutselig oppdage salg av ry
kende nykokte reker og fersk 
fisk fra tråler i Breivik? Men 
det gode med en mangfoldig 
bydel er kanskje at man sta
dig får nye overraskelser. 

- Jeg har holdt på her i
mange, mange år. Men mest 
selger jeg jo til faste kunder, 
forteller fiskehandler Svein 
Ove Nilsen mens han hele tid
en veier opp nye poser med 
reker til køen av kunder som 
venter på å bli ekspedert. Sal
get en lørdag ettermiddag går 
strykende. 

- Han er nesten alltid ut
solgt når vi kommer, skyter 
en ertelysten kunde inn i sam-

talen. Nilsen går igang med a 
sløye en kjempe av en brei
tlabb, og registrerer bare 
"kritikken" fra en av sine 
faste kunder med et smil. 

Svein Ove Nilsen er bare 
fiskehandler på fritid. En 
hobby og attåtnæring. Stort 
sett er det lørdager som er de 
store salgsdagene, men inni
mellom er han å finne bak 
kasser med fisk og reker om 
ettermiddager på vanlige 
hverdager. Joda, interessen er 
der - men slit er det også: 
- Jeg er dødstrøtt i dag, flirer
han:- Har bare sovet to timer
i natt! 

Nilsen forteller han var 
utpå klokken fem om mor
genen. På vei til Kvitsøy på et 
tidspunkt de aller fleste av oss 
har definert som natt og fort
satt befinner oss trygt og godt 
under en varm dyne. 

-

MAI 

FEST FOR VENNER 

OG VENNERS VENNER 

Lørdag 3. juni inviterer 
styret i Beboerhuset til 
stor "venner og venners 
venner" -fest i Roklub
ben. Kanskje er det først 
og fremst tale om Beboe
rhusets venner? I alle fall 
går inntekten av festen til 
ferdigstillelse av Beboe
rhuset. Festen skal 
holdes i Roklubbens lok
aler og billettprisen er kr. 
113 pr. person som inklu
derer en enkel matrett. 
Dersom ingen venner 
skulle dukke opp på døra 
med en ekstra-billett, kan 
de bestilles/kjøpes ved 
henvendelse: 
Øystein Ekeli, 
tlf. 52 07 86, 
eller Katrine Erga, 
tlf. 56 I O 63. 

U11•ilsomt et populært innslagfor mange i bydelen at Svein Ore Nilsen selger rykende nykokte reker ogfc•rsk 
_..fis�f:q_JJ!i!.rd !!J·eJrJ.k.�. . . • . . •. • ••. , -,-,;:,,-,_,..,, ., .,,. ·.,
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LESERNE HAR ORDET 

Til Bydelsavisen 
Det var riktig en kosestund
jeg fikk med den nye avisa 
dere har fått til. Tror sikkert
at nere enn jeg vil sette pris på
å lese om stort og smått som 
skjer i vår kant av byen. Er
dere interessert i å høre en ny
innytter føler for dette stedet?
I 26 år bodde min familie på
landet med kyr beitende uta
for huset vårt. For. to år siden
nyttet vi til Storhaug. Og vet
dere. vi har ikke angret! Vi 
stortrives alle mann. Ja visst
er her biler som i begynnelsen
forstyrret fryktelig. Ja, jeg 
trodde at bossbilen var på vei
opp i senga mi tidlig klokken 
6.10. Men trafikken har blitt

en vane. Rett utenfor huset
ligger en idyllisk park med tre 
grønnmalte benker og store
fine trær. I går var parkvese
nets folk og plantet gule ste•
morsblomster. Og senere i se
songen vet jeg at de blir 
skiftet ut med nye i andre 
farger. Håper nå bare på fin 
sommer slik at barn og eldre
kan kose eg her. Så har jeg
verdens hyggeligste naboer.
Alltid like kjekt å slå av en 
prat når vi møtes ved post
kassa eller ved tørkestativet. 
Og så er her jo så sentralt • 
tenk bare 10-15 minutter til
sentrum. Slipper å tenke på
buss i det hele tatt for oss som 
framdeles er friske og raske.

Ellers er menneskene her
svært flinke til å ta vare på hu
sene sine. Stadig ser jeg folk 
fikse på husmalingen og ellers
i hagene. Ikke å forglemme
den naturperlen vi har like i
nærheten. Her er jo alldeles
flott å spasere tur i Godalen,
Strømvik og Rosenli. Jeg har
også funnet en fin-fin bade
plass der. Så nå venter vi på
sol og varme. 

Denne tiden vi har bodd
på Storhaug har vært en god 
og trivelig tid. 

Så ønsker jeg dere lykke til
videre med Byelsavisen.

Hilsen Edel 

·EMMAIIS BARNEHAGE 10 AR

Joda. de er ferdige med feir
ingen av 10 , rs jubileum�t. i 
Emmaus barnehage. Fest1v1t
etene gikk av ·tabelen i april 
med både fest for barna og 
åpent hus for foreldre og fam
ilie. barn som tidligere har

PlAmlNG AV BYDB.S
-NISIRAUIIN
Storhaug bydelsutvalg har
nedsatt et internt arbeidsut
valg som skal utrede og legge
fram forslag om plassering av
den nye bydelsadministrasjo
nen. samt plassering av helse
og sosialsenteret. Disponer
ing av skolenes lokaler vil
også bli vurdert i denne sam
menhengen. Fortsatt har ut
valget ikke kommet fram til
noe konkret forslag som kan
legges fram for de sentrale po
litikerne, som har det endelige 
avgjørelsen i saken. 

Arbeidsutvålget består av
Turid Rønnevik. Egil Larsen, 
Torgrim Olsen. Signe Heil
man, Petter Wolden og Ivar
Pedersen. Lars Bjørheim del
tar i utvalget som sekretær.

gåtl i barnehagen. forteller
assistent Brit Torgersen. 

Men likevel: med dette bil
det av noen av "godungene" 
som holder trehjulsykkel-løp 
ønsker Bydelsavisen barneh
agen til lykke med de ti første 

årene • og sender hilsener
både til de 40 barna og de sju
ansatte. I bakgrunnen st· r as
sistentene Brit Torgersen og
Marit Knudsen'???? 

SPB.IAl'Pl1B■1• 
Ein bymann 59m budde på StorhJ,ug
tenkte A starta med spelsau · . · 
D,et bJei lite. ull 
�t bare tuU 
for �set var grølltt$t på VatbalfS

. 'tutflXllctøn 

'• 

8111111 •111 I . .· 
Dugnaden for å ferdigstille Beooeth,µset i Østre by,kl er

i (ull gang. Dugnadene foregllr b_ver onsdag fta klokken 
17 og utover. Målsetti�gen i iøme, qmpn:J et å få ferdig
før$te etasje, ·og arbdid�t sotn for øyeblikket ;1,påpr er
maling og tapetsering. Arbcrld$tteningsti1taket i Sta
v�nger Jtar tidligere lagt ned et $tort arbeid inn�ndig i
Bpboerhuset, <;>J styret M,per· at det blir mulig. 1 sam

. 
ar

beide 011t det vider� arbeidet som skal gjøres før h�t et
he'lt ferdig. 

BRUKTSALG Pl BYDELSHUSEJ 
Lørdag 27. mai åpnes dørene
i Midjord bydelshus for salg 
av pent brukte barneklær.
barneutstyr og andre gjen
stander. Alle som har noe og
avse til salget, kan levere dette
på bydelshuset hver dag mel
lom 8.30 • 15.15 og 18-22 tors
dag og fredag. Inntekten går
i.1avkortet til å få Beboerhuset
i Tårngata åpnet igjen. Bak
arrangementet står noen av 
ildsjelene i Byggeklossen som
tidligere holdt til i Beboerhu-

- set. 
-Jeg vil gjerne understreke

at dette ikke blir noe loppe
marked - men et rent brukt-

salg. Vi har atset bare
pent brukte barneklær 
barneutstyr samt andre f
og brukbare mindre pynte
nyttegjenstander. De s,
synes at det de har er for y
difullt til å gi bort, men hl
vel gjerne vil stø
gjenåpningen av Beboer!
set, kan vi bli enige om 
prosentdel av salget. s
Trine Steffensen lil Bydelsa
sen - og ønsker beboerne "
kommen til bydelshu
lørdag klokken 12-16. Ka
og kaker blir det også å 
kjøpt, lover hun.

.�:-�J _J __ ,_ 
� � er ·va,1_ga: f. S\()r(Jaug penslomstforening:
P� · Paliitc:r $tangelal'KI, 'i� Tordis Lie:rbø.
serk� � Wersfaud og styfemedlemmer; JnghUd
Btekø og Hjørdis Stenbcr& .

ARETS FERIEILUBB FOR BARN 
Nylund Fritidsklu_bb arrangerer �er_ieklubb for barn 
mellom 8 og 12 år I bydelen fra 19. JUm - uke 25 og _2._ Fe
rieklubben inviterer til kjekke turer og ommerakt1v1tet
er fra mandag til fredag mellom klokken 9 og 15.
Søknadsskjema blir sendt ut gjennom skolene. 

Diplom Is 

Barnas Beste 

lspl1•rr 

Vannmelon 
pr. k

Frionor 

Koketorsk 
400 gr. i serv.

ØKONOM 

Brus 

Sitron/Champ. 

1090

Agurker 

-ro 
aoAG511LBU

,. ... \ØCII.O p,.stlt, 
O 

TbJdene gelder Økonom Marked Asbjørn Klostersgt.

ÅPNINGSTIDER: Man. • fre. 09.00 -19.00
Lørdag 09.00 -13.00 
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Husbanken gir råd: 

PLANLEGGING ER VIKTIG 
Sjelden opplever man at 
hammeren og malerkosten 
svinges så ofte som i de 
gamle husene på Storhaug. 
Hus bygges om, rehabili
teres, moderniseres og 
flikkes på. For de aller 
fleste i bydelen er det en 
kjent sak at arbeidet ofte 
gjør store innhugg i lomme
boken. Men det finnes hjelp 
å få - til planlegging, og til å 
finne den beste finansi
eringsmåten, før man går 
igang med mer omfattende 
arbeider. En av dem som 
kan bistå, er· Husbankens 
distriktsarkitekt Knut Jo
han Espedal. 3/4 av ar
beidstiden hans hos 
Årreberg Arkitektkontor er 
avsatt til å informere om 
Husbankens ,·irksomhet ge
nerelt, vurdere lånesøk
nader og assistere/gi råd 
ved utbedring av bolig. 

-Det viktigste e11-bør gjøre
for en setter igang med om
byggings- eller rehabili
teringsarbeider. er a tinne en 
skikkelig planløsning - aller 
helst i samråd med en arki
tekt. Som Husbankens repre
sentant star jeg til n\dighet og 
kan gii gjennom skisser sam
men med folk. Men på grunn 
av nedskjæringer ogs,i i vare 
budsjetter har� jeg ingen mu
lighet til ,1 yte ti timen; arki-

I 

tektbistand, slik intensjonene 
var nar denne stillingen ble 
opprettet for mange år siden. 
sier Knut Johan Espedal til 
Bydelsavisen. Han forteller 
videre at folk deretter bør un
dersøke grundig hvilke 
laneordninger som er aktuelle 
- og mest fornuftige. Om det
arbeidet man skal gjøre kan
dekkes av laneordningene i
Husbanken.

- Jeg er ikke i tvil om at
Husbankens lan er de abso
lutt mest gunstige p,i marke
det fortsatt. De er jo betydelig 
offentlig subsidiert. De�sverre 
er det mange som ikke er klar 
over de forskjellige ordnin
gene. Jeg hadde f.eks. besøk 
av en som ville søke lån til ut
bedring av et hus. I samtalens 
løp kom det fram at sønnen 
med familie bodde i samme 
hus. Med andre ord dreide 
det seg om to leiligheter. og 
lanebetingelsene ble plutselig 
helt annerledes. Slike ting kan 
folk trenge hjelp til t1 finne ut 
av. sier Espedal. 

Husbanken har flere lane
og tilskuddsordninger for ut
bedring av eldre boliger. De 
fleste � ordningene er ikke 
økonomisk behovsprøvd. 
men det blir stilt krav til sam
mensetningen av husstanden. 
til boligens alder og til hva 
slags utbedringsarbeider ·som 
er planlagt. UtbedringsWnene 
kan gis p,i sosialt grunnlag. til 
boliger som har antikvarisk 

MILJØPRIS 
FOR GODT ARBBD 

På årsmøtet Nærings
foreningen Stavanger Øst 
ble foreningens Miljøpris 
for 1988 tildelt Aspelin
Stormhull Eiendom A/S for 
rehabilitering av Støperi
gaten 20 (tidligere Norsk 
Hammerverk) og Skanem 
A/S for rehabilitering av 
Ryfylkegaten 13. 
Prisen bestar av et bilde av 
Næringsforeningens symbol; 
dampveivalsen på Kjelvene. 
Dette var første gang prisen 
ble delt ut. Nærings
foreningen Stavanger Øst ar
beider bl.a. for oppgradering 
av Østre bydel slik at arbeids
miljø og trafikkforhold skal 

bli bedre. Miljøprisen kan 
deles ut til bedrifter eller insti
tusjoner som har bidratt til ii 
heve miljøet i bydelen. enten 
ved nybygg. rehabilitering av 
eldre bebyggelse. beplant
ning. e.l. 

Pa arsmøtet ble Ole Rug
land. adm.dir. i Skanem A 'S. 
valgt til foreningens nye for
mann etter Leif Solland. Sty
ret bestar ellers av: Steinar 
Eriksen (viseformann). Gun
nar Larsen (kasserer). Per 
Forgaard (sekretær). Os-
mund A. Lærdal. Karl 
Skjæveland og Leif Solland 
(styremedlemmer). Bjarne 
Aabø og Torger Carlsen er 
valgt til varamenn. 

eller kulturhistorisk verdi. til 
boliger som ligger i omrader 
regulert til byfornyelse, til 
gamle leiegarder. boliger med 
særlig liten plass. til garasjer 
for funksjonshemmede og til 
ombygging av bygninger. 

En del omrader på Stor
haug er regulert til byfornyel
sesomrader. Her kan Hus
banken gi lån til utbedring av 
alle typer boliger - uan-;ett 
eierform og uten noen form 
for økonomisk behovs
prøving. Utbedringen kan 
være bl.a. modernisering av 
kjøkken. utbedring av tak. 
utskifting av vinduer og an
dre isoleringsarbeider. innleg
ging av vann. ordning av 
avløp og installering av bad 
og wc. Har boligen antikva
ri�k eller kulturhistorisk ver
di. kan Husbanken gi utbe
dringslan til å bringe boligen 
tilbake til den stand den har 
vært i tidligere. 

Hushankens distriktsarkitekt, Knut Johan Espedal, kan gi r<id og vei-
ledning l'ed relwhilitering eller pahygging m' eldre hus. .. 

Ved søknad om lån til 
pabygging. stilles visse krav 
om al pa byggingen er 
nødvendig for å fa plass til 
tekniske installasjoner som 
f.eks. bad og wc. hvis det er
nodvendig av hensyn til et 
funksjonshemmet eller eldre 
medlem av husstanden eller 
hvis husstanden bor trangt. 

For a kunne søke h111 pa 
sosialt grunnla!!. krever Hus
banken �at min�t en person i 
husstanden skal enten være 
over 60 ar. være funksjons-

hemmet eller ha særlig sosialt 
behov. "Særlig sosialt behov" 
er først og fremst husstander 
med mange barn og dårlig 
økonomi. ifølge Husbankens 
klassifisering. Mange på Stor
haug vil kunne søke på dette 
grunnlaget - ikke minst fordi 
bydelen har et svært høyt an
tall beboere over 60 år. 

- Når det gjelder lån ptt so
sialt grunnlag. gis lan opp til 
80 000 av kommunen. Det 
kan være lønnsomt it vurdere 
om man vil gå over dette 

M iliopris 1il Ska nem At S /or rehahililering m• Ryf.i·lkegaw 13. 

Mi(iopri.,· til Aspelin-Stormhull Eiendom A/Sfin' rehabilitering m• St
operigaw 20. 

beløpet - spesielt fordi kom
munene har mye kortere be
handlingstid på søknaden. I 
Husbanken vil det ta rundt ett 
år før søknaden er ferdigbe
handlet. sier Espedal. som 
igjen slår et slag for god plan
legging og best mulig 
finansiering som grunnlaget 
for alt utbedringsarbeid man 
ønsker å sette i gang på gamle 
hus. Sikkert en god ting å ha i 
mente for alle oss som bebor 
en av Stavangers eldste bydel
er. 

HAR DU EN 
GAMMEL BIT? 
Kultursekretær Sigrid 
Bæk holt . etterly er en 
gammel trebåt til den 
nye lekeplassen ved Mid
jord bydelshus. Kontakt 
bydelshuset på telefon 
56 36 61 der som du har 
en gammel trebat du kan 
gi bort. 

LYST A SPILLE 
VOLLEYBALL? 
Volleyballgruppen i Fri
sinn har plass til flere 
ungdommer mellom 12 
og 18 år. Har du lyst å 
være med? Kontakt Egil 
Sand på .telefon 56 32 78. 

TRENER FOR JENTE
FOTBALLEN 
I. L. Brodd ønsker a
komme i kontakt med
voksne som kan trene
jentefotball. Kontakt
Knut Korsbø. Torhild
Thomassen. Jan Petter
Norheim eller Egil Ed
land.
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KOLONIHAGE-0.1 VIRSOL 
Hver søndag åpner koloni
hagene i bydelen portene
:or turgåere. Kolonistene 
deler mer enn gierne sin fre
dede plett med uten
forstående - og de er stolte 
av det de har å vise fram. 
Det kan veterankolonisten 
Henry Holter skrive under 
på. For her er nok av vel
stelte småhager og hytter å 
beundre. Turveier uten tra
fikk. Kolonister som luker, 
kolonister som slapper av i 
solveggen, som beskjærer 
busker og trær. Over alt 
spirer og gror det. Over alt
finner man noen som er lys
ten på en drøs .... selvsagt 
helst om hagestell og plant
er. Veteranen Holter er 
ikke noe unntak. 

Joda, drøsen er viktig den. 
forsikrer Henry Holter med et 
stort smil. For kolonihage er 
ikke bare jobb. Minst like 
viktig er miljøet. får vi vite av 
en om sannsynligvis er mer 
kolonist enn noen. Holter har 
bodd i våningshuset til den 
gamle Hetland-gl1rden, som 
engang ble utparsellert til ko
lonihage, i over 70 år. Han 
har sett kolonihagen vokse 
opp fra de første spredte par
seller og hytter til slik den 

MALEHRUPPEN 
MONA LISA HAI PLASS 
TIL FLEI 
Malergruppen Mona 
Lisa består i dag av ni 
jenter/damer som maler 
på Midjord bydelshus 
hver onsdagskveld. 
Gruppen har plass til 
flere malerglade person
er, og ber interesserte ta 
kontakte bydelshuset. 

framstår i dag. Ikke minst har 
han selv vært en aktiv kolo
nist i mer enn en mann alder. 
Ved siden av har han. på fri
villig basi . oppnevnt seg selv 
til vaktkompani og oppsyns
mann - og har dessuten påtatt 
seg materialforvaltning mot 
et lite vederlag. 

Joda, jeg tar meg saktens 
en runde og ser etter alle hyt
tene. Passer på om det er 
begått innbrudd, om gjerdene 
er i orden og sånn. Bare i fjor 
var det 25 hytteinnbrudd hos 
oss og da er det jo greit at jeg 
bor her og kan følge med, sier 
Haller, og mener at det bare 
er naturlig at han tar seg av 
materialforvdllning på dag
tid. Har jo god tid som pen
sjonist, påstår han. Til tross 
for det store huset som tren
ger sitt vedlikehold - som har 
en forholdsvis stor hage. Til 
tross for at han ved siden av, i 
en alder av 73. fortsatt leier 
parsell i hagen. 

-Jeg har jo bare en par ell
nå. Mens jeg var yrkesaktiv 
hadde jeg to, forteller Holter -
om også før pensjon alderen 

fungerte som "vaktmann" i 
hagen. 

-Joda, jeg så jo etter da
også, sier han beskjedent og 
legger til: Jeg måtte jo det sid
en jeg først var her. Kunne jo 

FRISINN 
SVØM Mf GRUPPE 
Svømmegruppen har 
følgende treningstider: 
Mandag klokken 16-19 
i Stavanger Svømmehall 
Tirsdag klokken 19-22 
på Kannik skole 
Onsdag klokken 18.30-
20 i Tasta Svømmehall 
Torsdag klokken 16-19 
i Hetlandshallen 

ikke bare lukke øynene når 
noe skjedde. 

Det ligger tydeligvis en god 
porsjon kjærlighet til det som 
vokser og gror. til friluft liv 
og kolonihageliv bak Holter 
engasjement. 

- oe skal en jo henge fin
grene i. Her holder vi oss selv 
med en god del grønnsaker, 
frukt og bær. Dessuten er det 
fritt og godt her inne; ingen 
biler og frisk luft. Det er nes
ten som å bo på landet. sier 
Holter. Og livet på "landet" 
ser ut til å ha gjort han godt; 
han er sprek som en fole - jog
ger spenstig langs gangveiene 
i kolonihagen. De samme 
gangveiene som han mer enn 
gjerne stopper opp ved og tar 
en drøs med andre kolonister 
eller besøkende. 

- Du vet, de er en egen rase
de som holder til her inne, 
smiler han lurt. Forteller at en 
god del av kolonistene i Ro
sendal og Ramsvik kommer 
fra området rundt - blant an
net fra blokkene i Rosenli. 

- Men vi har jo folk fra hele
byen også - helt fra Tasta og 
Randaberg, legger han til. 
Kan kje et lite hint om hvor 
attraktiv bydelen vår er - også 
for dem om ikke er innbitt 
patriotiske og bosatt i byde
len? 

....... 

Til fflUUU 

�� 

Representanter fra Sta
vanger musikkskole . del
tok sist like på møte • by• 
delsutval�ts · underot
vat$ for skole- og kultur
saker. Musildcskoletl 
ønsket å legge fram for
slag om å desentralisere 
en det ,av sin virkSdmhet
til prøV�)'.delen. ��silc
kwtdetv1sm� vd t � 
falt bli lagt til skole,ie t 
bydele�. 

Sko.Je.. og kulturutval
get mener fo�ta�t er 
�nnende. og vit. be by
delsutvalget nedsette en 
prosjektgruppe med reJ>:
resentanter fra skolene t 
bydelen, mus�kskoJen 
og fra det frivillige sang
og musikklivet i bydelen 
for å utrede saken 
iiænnete, 

STEININDUSTRI 

Sandeidgt. 21 - Tlf. (04) 52 18 84 
Postboks 395 -4001 Stavanger 

Gravmonumenter i enhver utførelse 
SKIFER: Trappetrinn - Peisplater - Fliser- Bruddheller m.m. 

MARMOR: Bordplanter - Vindusplater- Fliser m.m. 

NYTT STYIE I 
NYllNI FRITIISlllll 
Det nye styret i fritidsk
lubbens seniorgruppe 
består av følgende: Tor
leiv Bjørnestad, Cha
trine Olsen, Monica lk
dal. Lene Bru, Anita 
Winge og Kaja Wibe 
Fiksdal. 

Stort utvalg i 

VIDEOKAMERAER 
og 

FOTOAPPARATER 

Kameraspesialis�n 

I
_-J....,JJll,J+a_. Svit��!!.. foto
-f I j ( :..a 4012 Stavanger 

Tlf. (04) 52 43 48 

Åta seg tid til en drus ,.,. viktiK.f,,r miljoet. 111c·11er 1·eterc111kolm1i.,·t n 
Holter i Rosendal og Ramsl'ik kolo11ihager. 

BRUKTSALG 
av pent brukte barneklær, barneutstyr 

og annet. Salg av kaffe og kaker. 

PÅ MIDJORD BYDELSHUS 
lørdag 27. mai kl. 12-16. 

Arr.: Beboerhuset 

Et eventyr om en jente, en katt og en ond 
herskerinne. Christiania Teater spiller på 

Midjord bydelshus 

Tirsdag, 30. mai kl. 12.30. 
For barn fra 4 år. Inngang kr. 1 5 .-. 

Forestillingen viser verdien i å møte fremmede kultun 
Varer ca. 45 min. 

FERIEKLUBB 
Vi skal fiske, bade, grille, padle i kano og besøke bondegård. Ferieklubl 
et tilbud til barn mellom 7 og 12 år i Storhaug bydel. 
I to uker fra 19. juni drar vi avgårde påturer og tilpasser aktivitetene til • 
og vind. Fra kl. 9-15 mandag to.m. fredag. 
Søknadsskjema er delt ut på skolene. Prisen er kr. 350,- pr uke. Søsker 
moderasjon med kr. 50,- pr. barn. 20 barn får plass hver uke. 4 voksnE 
dere. 

-

• Det viktigste er ei ha det gøy! 

Spørsmål om ferieklubb kan rettes til 1 · 
NYLUND FRITIDSKLUBB, Nylundsgt 1, tlf. 53 54 12.

_. ·. -i 
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MAI BYDELSAVISA FOR STORHAUG 

DET SKJER PÅ STORHAUG 

Midjord Bametreff på Midjord Byggeklossen møtes på Kafeteria og trim for pensj. på Trim for pensj. på Bergeland By-
Bydelshus Id. 10. Banwoksne. Midjord Bydelshus kl. 10. 8am Bergeland Bydelssenter fra kl. 1 O dels.h. kl. 9.30. Kafeteria fra Id. 10. 

Vennetreff og Midjord Spøl- og voksne. Sentrum familiebarnehage treffes Kafeteria for pensj. i Skipper 
mannslag på Midjord Kafeteria for pensj. på Berge- på Midjord Bydelshus Id. 10. Worse Varden Id. 10. 
Bydelshus. Id. 10. land Bydelssenter fra kl. 10. Kafeteria og trim for pensj. i Bridge for pensj. på Bergeland 
Kafeteria og trim for pensj. på Åpent Hus, lekse/hobbygr. 1.-3. Skipper WO!Se Varden fra kl. 10. Bydelssenter Id. 16. 
Bergeland Bydelssenter fra kl. klasse i Varden kirke fra kl. Forhåndsbest. av middag. Bingo. Lilla Frisinn møtes på Nylund 
10. 12.30. Nylund skolekorps har 

skole kl. 17. Fra 5 år. 

Kafeteria og trim for pensj. i Minipultfotballagene i Brodd har fellesøvelse for hoved- og Minipultfotballagene i Brodd har 
Skipper Worse Varden fra kl. følgende treningstider: 6-8 år på aspiranlkorps på skolen kl. 17. følgende treningstider i Ramsvik: 
10. Forhåndsbest. av middag. Storhaugm. Id. 17. Ulvungene møtes i Varden kirke 

6-8 år kl. 16.30. 9 år kl. 17.30. 10 

Instrumentopplæring i Nylund 6-8 år i Ramsvik kl. 16.30. kl. 17.30. Speidere 8-11 år. 
år kl. 18.30. 

skolekorps kl. 17 på skolen. • 9 år i Ramsvik kl. 17.30. Godt Håp, bamemisjonsforening, 
KFUK-speid. treffes i Varden kirM 

10 år i Ramsvik Id. 18.30. kl. 17.30. Forskj. grup.fra 7-18 år. 
KFUM-speiderne treffes i møtes i Varden kirM kl. 17.30. 

Dramagruppe i Varden kirM kl. Varden kirke Id. 18.45. Nylund skolekorps. har Rangere og Rovere treffes i instrument-oppi. på skolen kl. 19.30. Fra 12-20 år. 
St. Johannes menighe1skor har 17. Varden kirke kl. 19.30. Fra 17-25 Barnekoret (6 år-3. kl.) øver i St.
øvelse kl. 19 i kirkesalen. år. 

Barnekoret møtes i Varden kirM Johannes kirke kl. 15. Juniorkoret 
Frisinn svømmeskole på St kl. 16.15. Fra 4 år. Miniklubb (1-4 klasse) (fra 4. kl. og oppover) øver kl. 16. 
Svithun skole kl. 18 og 19. og Maxiklubb (4.-7. klasse) i St. Frisinn svømmeskole på St 
Eventyrforming for elevene i 

Førskolekl. (3-7) i St. Johannes Johannes menighe1sSenter kl. 18. Svithun skole kl. 17 og 18.
4., 5. og 6. klasse på Storhaug 

menighe1ssenter kl. 17. Lesestue for alle elever på Brodd's smågut11ag (13-14 år) og 
skole kl. 16.30. Treffen i St. Johannes Storhaug skole fra kl. 17-19. Lilleputt (11-12 år) trener på 
Storhaug skolekorps øver på 

menighe1ssenter kl. 1 0.30. Storhaug skolekorps øver på Midjord fra kl. 16. Senior fra kl. 19. 
skolen kl. 16.30. Bondeungdomsl. har danse- skolen kl. 16.30. Guttelaget(15-16 år) trener kl. 18. 

Brodd's guttef. (15-16 år) og 
gruppe for 5., 6., 7. og 8. kl. på Frisinn friidrett har treningstid på Fris inn friidrett har treningstid på 

10-årsl. trener på grusb., Mid-
Storhaug skole kl. 17. Midjord fra kl. 18. Midjord fra kl. 18. 

jord kl. 16. Seniorgr. fra kl. 17. Stavanger Basketballkl.trener på FK Storhaug trener på Midjord kl. 

Frisinn friidrett har treningstid 
Storhaug skole kl. 17. Dugnad på Beboerhuset kl. 17. 17. 

på Midjord fra kl. 18. Brodd's småg. (13-14 år) og Juniorklubb i Nylund Fritidsklubb 

FK Nylund trener på Midjord 
lillep. (11-12 år) har trening på fra kl. 18. 8am 10-13 år. 

fra kl. 19. 
grusb., Midjord kl. 16. li Teatro Midjordo øver på Midjord 
Seniorgruppa fra kl. 17. 17fdelshus kl. 19. 
Frisinn friidrett har treningstid på 
Midjord fra kl. 18. 

Lordagsskolen (kor) har ovelse 
1 Godalsve1en 22 kl. 17.30. 

TORSDAG 25. MAI TIRSDAG 30. MAI 
Reisebeskrivelse fra Peru. 
Nina Næsheim viser lysbilder 

Midjord barnetreff møtes på 
Midjord bydelshus kl. 10. Bam og 
voksne. 

Kafeteria for pensjonister i 
Skipper Worse Varden fra kl. 10. 
Forhåndsbestilling av middag. 
Andakt eller "Syng med oss·. Se 
da1Dregister. 

Ungdomsklubb (fra 7. klasse til 
20 år) i St. Johannes 
menighetssenter kl. 19.30. 

Frisinn friidrett har treningstid på 
Midjord fra kl. 18. 

1.L Brodd har trening på Midjord
fra kl. 16.

FK Nylund trener på Midjord fra 
kl. 19. 

LØRDAG 

Open house i St Johannes 
menighetssenter kl. 17-19. 

Internasjonal Kafe i Brødregt. 
20fra kl. 12-15. 

SØNDAG 

Søndagsskole på Storhaug 
skole kl. 9.30 (Unnlatt ved 
familiegudstjeneste). 

Søndagsskole i Varden kirke kl. 
11. (Unntatt ved 
familiegudstjeneste). 

KULTURSEKRETÆREN 

HAR ORDET 

Dere som er aktive i foreninger 
må ta kontakt og gi beskjed om 
hva som skjer! Vi som jobber 
med avisen har ikke tid å ta 
kontakt med alle sammen og 
spør hva som foregår. 

Små og store notiser - kom 
med det! 

Har dere valgt nytt styre? Hvor 
mye penger kom det inn på 
loppemarkdet? Har dere plass til 
flere i foreningen? La det stå i 
avisen! 

I bydelen vår er det alltid 
mange nytilflyttede som søker 
kontakt med foreningslivet og vil 
vite hva som foregår. 

La det bli en god vane å bruke 
bydelsavisa! Ta kontakt - ring 
eller stikk innom Midjord 
Bydelshus, Nordre Ramsvigvei 
1, tlf. 56 36 61. 

Hilsen 
SIGRID BÆKHOLT 

kultursekretær 

Lions Øst treffes på Midjord by- FREDAG 9. JUNI 
delshus kl. 19. 

Fotballkamp på Midjod kl. 20. Fotballkamper på Midjord: og forteller. På Midjord bydels-
Fotballkamp på Midjord kl. 

Rek. 1. div. 18.30. 7. - Sandskameratene. Old Boys, Brodd - Storhaug. hus kl. 20. Alle velkommen. 
Brodd - Klepp 1, kl. 19. TIRSDAG 6. JUNI 

Band spiller i Nylund Nylund Fritidsklubb - junior - Frisinn I.L. arrangerer krets-
drar på sykkeltur til Godalen. Lpg. 2. div. Brodd - Buøy kl. 17. FREDAG 2. JUNI stevne på Midjord fra 17.30. 

Fritidslubb. 

Old Boys, Diskotek i Nylund Fritidsklubb. LØRDAG 10. JUNI 

15 

Fotballkamp Smg. 2. div., 
FREDAG 26. MAI Storhaug - Mosterøy kl. 20. Hjemmelaget pizza. Lednings-

Brodd - Jarl kl. 17. Lørdagskate i Brødregt. 20 fra 
leken -Peanuttleken. Hattefest i Nylund Fritidsklubb. kl. 12-15. Matfra Thailand. 

Christiania Teater viser fore-
Alle må ha hatt eller lue på. 

stillingen «Youkiko» på Midjord LØRDAG 3. JUNI ONSDAG 1. JUNI SØNDAG 11. JUNI Kåring av den sjeldneste hatt. 
Hattedans. 

bydelshus kl. 12.30. For barn 
Lørdagskate i Brødregt. 20 fra Norges Blindeforbund arran- Fotballkamp på Midjod kl. 14. 

fra 4 år. Kr. 15,-. 
kl. 12-15. Mat fra Filippinene. gerer treff for blinde og svak- Jr. 2. div. Brodd - Hundvåg. 

LØRDAG 27. MAI 
synte barn på Midjord bydels-

MANDAG 12. JUNI ONSDAG 31. MAI Fest i Roklubben. Forsomme- hus fra kl. 18. Barn 7-16 år. 
Lørdagskate i Brødregt. 20 fra 

Fotballkamp på Midjord kl. 19. rens vennefest for venner av 
Nylund skolekorps har konsert Fotballkamper på Midjord: 

kl. 12-15. Mat fra Tyrkia. 
7. div. Storhaug - Hognestad. Beboerhuset. Kontakt en i sty-

for elever fra 4.-6. klasse i gym- Lpg. 2. div. 

Fotballkamp på Midjord kl. 16. ret. Brodd - Hundvåg 2 kl. 17. 
Frisinns svømmegruppe tref- salen fra kl. 18-19. 

5. div. Brodd - Moi. Rek. 3. div. 
fes på Midjord bydelshus kl. 17. 

SØNDAG 4. JUNI TORSDAG 8. JUNI 
Brodd 2 - Hinna 2, kl. 19. 

Bruktsalg av barneklær, bar-
neutstyr o.a. på Midjord by- TORSDAG 1. JUNI 

Fotballkamp på Midjord kl. 14. Fotballkamper på Midjod: Frisinn har informasjonsmøte 

delshus fra kl. 12-16. Kafe. 
Fotballkamper på Midjord: 

5. div. Brodd-Orre. G. 2. div. Brodd - Jarl kl. 18. på Midjord bydelshus kl. 19. 

Arr.: Beboerhuset. 
Jr. 2. div. Old Boys TORSDAG 15. JUNI 

MANDAG 29. MAI 
Brodd - Tjensvoll kl. 19. MANDAG 5. JUNI Brodd - Våganes kl. 20. Fotballkamp på Midjord: 
G. 2. div. Brodd - Finnøy kl. 18.

Fotballkamp på Midjord kl. 17. Vetr. Brodd - Buøy kl. 20. Fotballkamp på Midjord kl. 19. Nylund fritidsklubb - junior - har Vetr. Brodd - Mosterøy kl. 20. 

Lpg. 2. div. Brodd - Buøy. 
Nylund Fritidsklubb - junior -

8. div. Nylund - Noredalen. avslutningsfest før sommeren. FREDAG 16. JUNI 
Kursdag for ansatte i barne- drar på båttur til Lindøy for å Nylund skolekorps har konsert Vardens Pensjonistforening Nylund Fritidsklubb har avslut-
hagene i bydelen på Midjord grille og kose seg. Påmelding i for 1.-3. klasse i gymsalen fra treffes på Midjord bydelshus ning før sommeren. Grilling av 
bydelshus. klubben. kl. 18-19. kl. 17. pølser i Godalen (Sørnes). 



VERKET NÆRINGSFORENING MED 

SPENNENDE PLANER 
Skal havneanlegget pl Verket inneholde un" 

dersjøisk akvarium med fritidsbad, barnepar" 
kering og mange andre aktiviteter? Skal par
keringen i området skje under vann i havne
bassenget? Under grunnen? Eller i fjellet? Og 
hva med bygningsmassen som eksisterer, hva 
skal den inneholde i framtiden? Skal det byg" 
ges nytt? Bør Pedersgata beplantes og bli bil
fri handlegate med små, spennende spesialbu
tikker? 

Disse og mange flere spørsmål opptar 
næringsdrivende pl Verket. I november· i fjor 
ble Verket Næringsforening stiftet pl initiativ 
fra næringsdrivende i strøket. 

- Vårt mål er å få oppgraden
området - både for beboerene, 
de som jobber her og dem som
har eiendommer her. Vi ønsker 
å være et bindeledd mellom de 
som bor eller jobber her og 
kommunale myndigheter. Når 
Storhaug-tunnelen står ferdig, 
vil dette være det mest 
sentrumsnære området i byen -
og et viktig område. Her finnes 
store utbyggingsmuligheter -
og vi ønsker det skal bli repre-

-Verket bør bli en perle! • et
attraktivt etablerings- og Ul
byggingsomrtJde. sier formann
i styringsgruppen for Verket
Næringsforening, Gaute Flat
heim.

sentativt, sier formann i 
styringsgruppen for Verket 
næringsforening, Gaute Fla1-
heim, til Bydelsavisen. Han 
forteller at foreningen allerede 
på høstens City-ulstilling vil 
presentere premissene for utfor
mingen av området Når pre
missene er fastlagt, er det me
ningen å utlyse en id&onkur
ranse for selve utfonningen av 
Verket. Håpet er at planene skal 
være klare høsten 1990. 

- Det er viktig å få med at vi
ikke er ute etter å omlegge boli
ger til næringsvirksomhet Vi 
vil samarbeide - ha beboerne 
med på råd og tips - og ikke 
gjøre de overtramp andre har 
gjort før oss. Vi har jo bolig
kvartaler som er helt på høyde 
med Gamle Stavanger rundt oss 
her, og de ønsker vi å bevare og 
oppmuntre huseierne til å ta 
vare på. 

- Styringsgruppen har blant
annet sett på anvendelse av 
området og forslag til bebyg
gelse. Vi har sett på parkerings
muligheter og tilgjengelighet. 
på fremtidig kaianlegg og hvil
ke aktiviteter eller havnefunk
sjoner som bør legges her. Vi 
har sett på vernede boliger, 
hvilke som er vernede og hvil
ke som burde være det - og 
hvilke som burde være revet 
Vi har også sett på fotgjenger
strøk, og vurderer å foreslå Pe
dersgata som gågate. I premis
sene ligger det at gaten rustes 
opp og beplantes, at huseierne 
ruster opp husene og at man ka
naliserer småbutikker og små
verksteder inn for å lage et helt 
spesielt miljø her, forteller Flat
heim, og legger til at Nærings
forenirgen også godt kan tenke 
seg å etablere ekspertservice 
for folk som ønsker hjelp og 
råd f.eks. til hva de bør gjøre 
med fasader o.l. 

Om de tankene og ideene 
styringsgruppen i dag jobber 
med kan virke som svimlende 
luftslott, er de uten tvil spen
nende. Her ligger idkr om 
parkeringsplass i selve havne
bassenget Ideen om et stort 
akvariwn som viser det meste 
av det som finnes av liv rundt 
kysten og fritidsbad med barne-
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Skisse over Øgreid-kvartalet til venstre og Verkskvartalet til høyre/or tunnelen og rundkjøringen. (Teg 
av Brandsberg-Dahls Arlåtektkontor AIS.) 

parkering og mange andre akti
viteter. ld6en er hentet fra New 
Zeeland, som har erfart at akva
riet tiltrekker seg køer av sko
leklasser Aret rundt for å lære 
av å oppleve. F1atheim er ikke 
fremmed for at oljemuseet med 
fordel kunne plasseres i en slik 
sammenheng. 

- I utgangspunktet har vi pri
oritert Verks-kvartalet fordi her 
har vi konkret mulighet til å 
ruste opp 9000 kvadratmeter 
bygningsflate. Her har vi blant 
annet tilbudt Staten å gå inn 
med sine kontorer; f ellesarki
vet, arbeidskontoret, miljøver
navdelingen, sosial- og famili
eavdeling, legeavdelingen, be
redskapsavdelingen, skolekon
toret I disse lokalene vil staten 
ha utbyggingsmuligheter i 
minst 2_0 år framover, sier Aat
heim. Han vet imidlertid at 
Verket Næringsforening må 
kjempe med 27 andre tilbud 
overfor staten når det gjelder en 
samlet fylkesadministrasjon. 

Men opprustning skal det bli. 
Øgreid har allerede begynt. og 
fortsatt har de en stor parker
ingsplass som kan gi plass til 
både bolig-, forretnings- og 
parkeringsarealer, ifølge Flat-

heim. Det foreligger planer for 
hele Tvedt-kvartalet - blant an
net med forretninger og reke
torg. 

- Hva med en kjempeparker
ingsplass under reketorget iste
denfor parkeringshallen? spør 
Flatheim utfordrende og legger 
lil:-Det har vært gjort før! 

- Vi ønsker at Verket skal bli
en perle som kan føre til at by
delen og andre ser på dette som 

■ 

et attraktivt etablerings- OE
byggingsområde - både 
næringsdrivende og beboert 
Flatheim. 

I styringsgruppen for Vi 
Næringsforening sitter, fo1 
Gaute Flatheim, Stein F. AI 
sen, veisjef Chester Danie 
Osmund A. Lærdal fra Næn 
foreningen Stavanger Øst og 
neingeniør Trond Gjedrem. 
plan, ved Per Grimnes, 
styringsgruppens faglige ri 
ver. 

NYSKAPNING OG VEKST 

Verket Næringsforenin� 
Postboks 7038 - Jorenholmen - 4004 Stavanger Tlf.: (04) 53 19 · 

HUSK TIPSTELEFONEN: 56 36 61 




