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Bort med dampen? 
Den gamle, ærverdige Dampveivalsen på Kjelvene lekepl� -

som nærmest har blitt et symbol for bydelen vår - blir trolig fjer
net. Grunnen er byingeniørens 12S års jubileum i år. I en henven
delse til Storhaug bydelsutvalg ber han om å få utlevert dampvei
valsen for å restaurere den og sette den i kjørbar stand til bruk 
under jubileumsfeiringen. 

- Vi gir ikke fra oss dampveivalsen. Eiendomsretten er helt klar,
sier bydelsutvalgets medlemmer. Men den blir aldri leketøy igjen. 
Og hvor skal leketøyet stå når den har blitt kulturminne? Det har 
Turid Rønnevik og Lars Bjørheim fått i oppdrag å forhandle med 
byingeniøren om. I mellomtiden unders foreldre og barn: Hva skal 
erstatte dampveivisen på lekeplassen? 

Mer side\"lt 

SPREK 

0105 
ARING 
FEIRES 

St Johannes menighet 
feirer dobbeltjubileum 

med pomp og prakt. 
Mer side4 

Gledessprederne banker på 
Barna i Ramsvikskogen 
internasjonale barneha
ge har spredt mye var
me og glede i nærmil
jøet den siste tiden. De 
har sanket planker og 
ved i skog og sjøkant, 
sagd den opp og delt ut 
til eldre i nabolaget. Og 
ennå står flere for tur. 
Kanskje de banker på 
hos deg. Mer s. 11 
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FOR EGEN REGNING 

Bydelsutvalget vil ønske 
hele bydelen godt nytt år! 
Fra og med dette året er det 
Storhaug bydelsutvalg som 
er bestemmende myndig
het i bydelen innenfor de
ler av områdene helse- og 
sosial, kultur, fritid, park, 
idrett. Skole og barnehager 
fra 1.8.90. 

Bydelsutvalget går fra å 
være et underutvalg, til å 
bli et hovedutvalg med av
gjørelsesmyndighet. 

Men for å få et slikt lo
kalt selvstyre til å fungere, 
er det en forutsetning at vi 
har kommunikasjon med 
befolkningen i bydelen. Vi 
må ha kontakt med dere 
både som enkeltpersoner, 
lag, foreninger og organi
sasjoner. 

Det er dere - befolk
ningen - som er våre opp
dragsgivere og når vi vet 
mer om hverandre, kan vi 
forhåpentligvis få til en 
mer effektiv service og et 
bilbud tilpasset de lokale 
forhold. 

Det første "store" arbei
det som bydelsutvalget nå 
tar fatt på er et prosjektar
beid i f.b.m. skolesituasjo
nen/ledige lokaler i byde
nel. På hvilken måte kan vi 
gjøre bruk av ledige loka
ler slik at de på best mulig 
måte kommer bydelen til
gode? Et bredt sammensatt 
utvalg skal arbeide med 
dette for å komme med 
forslag til utnyttelsesmu
ligheter. 

Når det gjelder bydel-

sadministrasjonen fikk 
ikke den plass i det nye 

, helse- og sosialsenteret, 
men skal i første omgang 
inn i lokalene til sosialkon
toret på Kyviksmarka. 
Dette vil dessverre ta noe 
tid, men jeg håper at i løpet 
av april måned vil vi være 
på plass - og vel møtt! 

Vennlig hilsen 

Turid S. Rønnevik 

BRUK BYDELSHUSET.· 
, - . � ...

Midjord bydelshus rommer storsal med plass til 100, grupperom, 
nytt kjøkken, atelier. Gode parkeringsforhold. Ny og spennende lekeplass. 

BRUK HUSET Til MfflR, LOPPEMARKED, UTSTILLINGER, KURS OG MER 
Huset leies ut gratis til foreninger og lag i bydelen. 

Faste leietakere må søke innen 1. mai. Søknadsskjema fås på husel 
Vi har avisutklipp om hendelser i bydelen, oversikt over alle 

toreningsaktivitete, sakspapirer til bydelsutvalget. 

Tannlege 

KJELL PER 
HOGSTAD 

Langgt. 50, 
4012 Stavanger 

Tlf. 52 57 61- 54 64 80 

Også kveldsåpent 

STORHAUG 
ÅPOTEK 

Åpningstider: 
Man.-fre. 8.30-16.30 
Tors. 8.30-18.00 
l.ørd. 8.30-13.00 

Storhaugveien 15 • 4014 Stavanger 

TH. (04) 52 08 57 
525693 

BYDELSAVISA FOR STORHAUG 

Adr.: Midjord Bydelshus, N. Ramsvikv. 1, 4015 Stavanger 
Utgiver: Storhaug bydelsutvalg 
Avisstyre: Egil Larsen (leder), 
Stig Aalen og Lisbeth N�ssen-Love 

Redaktør: Turid Fi<sdal (Fiks) 

Opplag: 6.500 
Fulldistribusjon i hele bydelen. 

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 

Annonseekspedisjon: Vest Publishing NS 
Tlf. (04) 53 06 44 
Telefax: (04) 52 1718 
P.b. 1594, Kjelvene, 4004 Stavanger 

TIPSTELEFON 
Hver dag 08.30-15.15 og 18.00-22.00: 56 36 61 

Tlf. red.: priv. 52 18 55 

Sats/pasta-up: Rolf Mollerin 
Trykk: Rogalands Avis 
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Bjergsted. All grunn tiljubel og gledesuJrer etter "vel bldst" i kretskonkurransen 1990, Storhaug slcolelcorps. !;�� 
:.-.·❖• .. -:::--= 

- Kjempebra. Me � ka- komme videre til finalen. Og et- Mektig stolt førsteplass med 89,75 poeng kan vi nok trygt velge å gå opp 
nonglade, utbryter Anita ter et rundt seks timers langt _ Jovisst er jeg mektig stolt av 100 oppnåelige. i 2. divisjon igjen. Det vil bli 
Winge, en av korpsdeltaker- "løp" var spenningen nesten av korpseL Men så har de Storhaug skolekorps gikk i en lill mer musikalsk utford• 
ne fra Storhaug skolekorps, ikke til å holde ut da resultatene også fått full uttelling for det fjor høst fra 2. til 3. divisjon i ring for korpset, sier ban. 
uten å skjule gledestårene ble lest opp. hardkjøret de har vært gjen- skolekorps brass. Grunnen var Under finalen i Bjergsted 
som triller nedover kinneL - De leste opp resultatene nom; terping og atter terping at korpset mistet mange av de skal Storhaug konkurrere med
For hun er ikke alene om å bakfra - de dårligste førsL Det på elodi Masi å "gamle" - og mange nye, (etter plassering i semifinalen) 

1 gf§�?i �5�:E�::::72 �Æ11i �:€?�1 æ��; •
f[fg,1 alt 15 korp� fra bortimot �iec Anita. Ikke til å undres at gent Helge-Jan Ingebretsen. - Men sid�n vi � kom så ler �Y��d skolekorps i finalen IltIl hele fylket kJClllpel om A å Jubel og tArer brøyt løs. Og han er oppriktig imponert; høyt opp at v1 går til finalen, for Jamtsjarkorps. Mi 
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UNGDOM I 

NÆRMILJØET 

"Musikkstuå" er lek i Bebo
erhuset hver onsdag fra midten 
av februar. Ikke vanlig Jek -
men lek med sang og musikk. 
Kanskje et musikkeventyr, hvor 
ungene selv får delta med rytme• 
instrumenter for å skape den ret• 
te stemningen og effektene? 
EUer sangleker? Og de to 18 år
ingene som står bak og inviterer 
unger i 5-7 års alderen til å være 
med, gleder seg som unger selv 
til å ta fau. Dette er ren musikk
interesse og virkelyst - uten an
nen fortjeneste enn gleden ved å 
skape musikalsk fellesskap. 

- Det vi først og fremst høper
på, er at ungene kan få oppleve 
musikk som spennende og mor
somt. At de får være med selv, 
leve seg inn i den - samtidig 
som det er lek, sier de to 18-år
ingene, Frank Svendsen og 
Eivind Wibe Fiksdal, som neste 
måned staner op9 "Musikkstuå" 
i Beboerhuset i.>e to har mottatt 
en lit.en startkapital til innkjøp 
av rytmeinstrumenter fra fritid
skontoret. Ellers stiller de med 
sin egen musikalske evne - og 
de instrumentene de håndterer; 

Musikalsk lek i Beboerhuset 
piano, synth, slagverk, gitar og 
lill blåseinstrumenter. Flere "st
renger å spille på" har de i gode 
venner som mer enn gjerne stil
ler opp med sine instrument om 
det passer sånn. 

Både Frank og Eivind har 
jobbet med musikk i flere år. De 
har også musikklinje ved samme 
folkehøgskole - noe som har 
styrlcet samarbeidet både når det 
gjelder å komponere og uiøve 
musikk. Felles er gleden ved å 
skape - ved å "leke fram" musi
kalske noter - og unoter. Dette 
ønsker de nå å dele med barn på 
Storhaug - om eM et begrenset 
antall. Derfor er det viktig å være 
raskt ute med påmelding, sier de 
to. 

Frank (t.v .. ) og Eivind inviterer 
5-7 dringer pd Storhaug til lek
med musikk i Beboerhuset.
(Foto: Brynjulf Hovland) 
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tIVSKRAFTIG GJENNOM 105 AR 

Scavanger tredje eldste me
nighet ruster sg på ny til jubile
wnsfeiring. 105 år er en anseelig 
alder for en menighet - likeså 80 
år for et kirkebygg. På program
met, som rar til 8. februar og va
rer fram til og med 11. februar, 
står alt fra bydelskveld, llllg
domsgudstjenete, jubileumslØr
dagskos, jubileumsgudstjenester 
og jubileumsfest I tillegg blir 
det jubileumsfeiring på både 
Alders hvile og St Johannes al
dershjem for beboerne der. En 
tallrik rekke innbudte gjester, ta
lere og underholdere, vibler om 
at menigheten har beholdt sin 
livskraft gjennom de 105 årene 
som har gått siden den trådte i 
kraft 1. januar 1885. 

Stavanger sprenger 
grenser 

I århundrer var Domkirken 
hovedkirke i Stavanger presteg
jeld - som omfattet både byen 
og Hetlands prestegjeld. I 1820 
årene startet imidlertid opp
gangstidene i Stavanger, med 
livligere handel, slØrre skipsfart 
og flere bedrifter ble grunnlag. 
Dette medførte stor imflytting 
av folle fra Jæren, Høgsfjord og 
andre fjordbygder. Follcetallet 
økte raskt og snart var byens 
grenser sprengt I 1860 ble det 

Høy1idss1und ved døpefonten Fra førskoleklubben i 
Menighetssenteret 

St. Johannes Kirke under bygging i 1909 

ved kongelig resolusjon bestemt 
at Stavanger by skulle deles i to 
menigheter; Domkirken og St 
Petri. De kommunale myndighe
ter mente denne delingen ville 
tilfredsstille behovet for lang tid 
framover. 

Men den sterke veksten i 
Stavanger fonsatte. De nænnes
te årene vokste industrien i re
kordfan, blant annet skipsverfte
ne, reperbanene og de første her
metikkfabrikkene startet sin 
virksomhet I 1881 ble det der
for fremmet et forslag om 
opprettelse av en tredje menig
het; St Johannes. Forslaget ble 
vedtatt av Stavanger kommune
styre 19. mars 1883 og 10. mars 

1884. Vedtaket ble godkjent ved 
kongelig resolusjon av 1 .  okto
ber 1884, og SL Johannes me
nighet var blitt en virkelighet 
Grwmleggsdagen er nyttårsdag 
1885. Etter iherdig arbeid i nær 
25 år, kunne menigheten omsi
der - med en høytidelig fest -
innvie sin egen nyreiste kirke. 

Blomstrende foreningsliv 
Helt fra starten har SL Johan

nes menighet hatt et omfattende 
foreningsliv og virke. Sosialt ar-· 
beid har også stått sentralt i me
nigheten, og St Johannes 
Barneasyl er menighetens eldste 
sosiale institusjon. Den ble 
opprettet før menigheten, allere
de i 1881, og iok imot60 barn. 

Tross vekslende tider og kår, 
både fredstid og krigstid; gjen
nom over 100 år har menigheten 
beholdt livskraften. Forenings
livet blomstrer som aldri før -
såvel for eldre som yngre. Alt 
fra søndagsskoler. førskole
klubb, kor og ungdomsklubber, 
til familietreff, eldretreff, kvin
neforeninger og mannsforening. 
Måtte alle de som i dag holder 
livskraften oppe i menigheten, 
få en hyggelig markering av ju
bileet 



,. 

Det er ikke mange synlige 
minner igjen av den opprinnelige 
Hetland prestegård. Som kjent lå 
selve prestegården ved den 
nåværende Sven Oftedals plass 
og hovedhuset har vært og er i 
bruk til kontorformål. 

Forpakterboligen og uthuse
ne, derimot, lå like ved Frue kir
ke eller Hetlandslcirk.en, som de 
fleste sier. Mot Jelsagata lå bo
lighuset, som lenge var kommu
nelokaler for den tidligere 
Helland kommune og nå brukes 
til eldreaktiviteter på Bergjeland. 

Rundt gårdsrommet eller tu
net, lå uthusene. Løebygningen 
lå helt opp til Storhaugveien og 
har vært i bruk hele tida. Men i 
en periode var bygningene, som 
brukes av kirkegårdsbetjeningen, 
i forfall. Den så ikke bra UL Til 
slutt måtte den rives for å oppstå 
i en fornyet tilstand, men ellers 
helt lik som den var før - utven
dig. 

Innvendig ble den helt fornyet 
og er i dag en meget god arbeids
plass for de som arbeider ved 
Helland kirkegård. I underetasjen 

er det likhus, garasje og verks
ted. I 2. etasje er det kontorer, 
bad, garderober og lagerrom ... 

Steinbygningen, som før in
neholdt høyloft, er nå lagerplass 

STORHAUG BYDELSAVIS 

for flaggstenger, gjødsel og an
net utstyr. 

Foruten de mange praktiske 
fordeler ved fornyelsen, er den 
gamle løebygningen - med sine 

rette, rene linjer - blitt en pryd 
for strØket og glir fint inn i 
"lanækapet". En kultur-perle 
midt i Stavanger og i begynnel
sen av Hellandshalvøya. som 

5 

opprinnelig var kirkegods under 
biskopen og soknepresten i 
Domkirken. 

(Tekst og bilde: Halvor 
Sivertsen) 
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Snekkerstua på Bergeland
bydeissenter er et tilbud til de
faste brukerne av senteret.
Mandag starter snekker og an-

Beboerhuset kan så smått tas
i bruk. Foajeen står nå Idar — li
keså kjøkken og toalett. I mid
ten av februar starter første
gruppe opp med aktiviteter hver
onsdag.

En arbeidstreningsgruppe har
den siste måneden jobbet fulltid
og malt opp hele storsalen.
Strøm og varmt vann er på
plass. Men fortsatt mangler en
del på at hele første etasje kan
tas i bruk. Ikke minst dug
nadsinnsats. For alle som føler
seg kallet, gjentar vi — kanskje
til kjedsommelighet? — at dug
nadene i Beboerhuset er hver
lørdag. Kanskje kan beboerne i
området få tilbake tilbudet om
aktiviteter i Beboerhuset, som
for eksempel lørdagskafe, innen
overskuelig tid??

svarlig for snekkerstua, Etta
Naumann, kurs for nybegynnere.

- Vi har for såvidt mange fas
te brukere av snekkerverkstedet,

men vi ønsker også å gjøre den
kjent for folk utenfor også. En
fin innfalsvinkel til det er nybe
gynnerkurs for å komme igang,
få opplæring og bli kjent med
maskinene, sier Etta Naumann
til Bydelsavisa. Hun forteller at
det kun er få plasser på kurset,
men dersom interessen er stor,
vil det sannsynligvis starte opp
nye kurs til høsten igjen.
Kursene går hver mandag for
middag.

- Bare beregnet på pensjonis
ter?

- I utgangspunktet er de be
regnet for pensjonister. Men der
som det er ledige plasser, er
andre hjertelig velkommen, sier
Etta, som synes det ville vært
flott om kvinner søkte seg til
snekkerkurset, også.

SMÅrr OG STORT
Nye kurs i snekkerstuå

Snekker og ansvarlig for snekkerstua i Bergeland bydeissenter,
Etta Naumann, Ønsker nye brukere velkommen til kurs i snekkerar
beid. Her er hun sammen med veteranen blant brukerne, Torstein
Pettersen.

nalen som avholdes i
Bjergsted 3. februar. Der skal
forøvrig noen av foreldrene
drive kafetena mens finalen
pågår.

NYLUND
SKOLEKORPS

arrangerte i romjulen sin
egen juletrefest. Musikanter
sammen med foreldre og
søsken møtte fram i Varden
Kirke som korpset velvilligst
hadde fått lånt av menighe
ten for anledningen.

Det ble en hyggelig kveld
som bl.a. bød på gang rundt
juletreet, konkurranser og
opptredener av forskjellige
slag. Utenom korpset selv,
markerte det såkalte
Drollehålå Singerknaben mit
Budeien (et kor for foreldre
ne) seg sterkt.

KONKURRANSE
OG SPILL

Også i år vil korpset bli
med i konkurransen som
Norges Muikkorps Forbund
arrangerer. Da det er liten
deltakelse i 3. div. janitsjar i
år, går korpset rett til kretsf i-

BINGOEN
i korpsets regi fortsetter

inn i det nye året som før.
Midjord Bydeishus ser ut til å
være et trivelig sted for dette
arrangementet som stadig
trekker en hel del folk, og
som gir en jevn inntekt for
korpset.

FASTELAVENS-RIS
Når det nærmer seg

fastelaven får nok mange i
bydelen tilbudet om å kjøpe
fastelavensris fra forskjellige
organisasjoner og lag. Også
Nylund skolekorps produse
rer og selger denne tradi
sjonsrike varen. Så de som
vil støtte et godt tiltak for
unge i bydeleri vår kan få
sjansen i slutten av februar!

Begynner
å ta form

OPPTAK I FRITIDSHJEM FOR SKULEÅRET 1990/91
Søknadsfrist for opptak til Rosenli fritidshjem er 15. febru
ar 1990. Søknadsskjema og opplysninger om betalings
satser får en ved henvendelse til Rosenli fritidshjem,
Roserili 12, tif. 56 33 39 eller til skolekontoret lit. 50 77
77.

ELDREKAFÈ
Rosenli fritidshjem arrangerer kafé for dei eldre i Rosenhi
borettslag 31.januar mellom kl. 13.00 og 15.00.
Vi kan by på rimeleg kaffe og kaker og ei trivleg stund sa-
man med barna på fritidshjemmet.

RIVNINGSMATERIALE
Har du rivningsmateriale, oppkapp o.l. som du gjerne vil
bli kvitt? Rosenli fritidshjem har bruk for materiale til hyt
tebygging og snekring. Ta kontakt med Rosenhi fntidsh
jem tlf. 5633 39.

Beboerhuset begynner å taform — menfortsatt venter dugnadsarbeid
på å bli utfØrt. Legg turen til Tårngata lØrdag!

MUSIKKSTUÅ”
Musikalsk lekestue for barn i alderen 5—7 år starter i
Beboerhuset onsdag 14. februar kl. 16.30. For påmelding
ring Eivind, tlf. 52 18 55 e. kl. 16.
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SMÅTT OG STORT 

"Storhaugviså" 1990 
Tone: Fra jeg var liten så smr som så ... 
Oppe på Storhaug med trives så godt 
med utsikt fra Varden så feiande flott 
heilt inn te' Jørpeland - Tau me ser 
Ullandhaug - Våland te' sentrum ner. 
Storhaugmarkå- ja, den ergo' 
for lotbal - og lekeplass e'der jo. 
Idrettsbanen på Midjord e • 
trening og kampar de spøle her. 
Kolonihagar to me i bydelen har 
småongar e· med hu' mor og han far 
her kan de potla med blomster og Irra 
og grønnsaker - frukt som bier lin og rø·. 
Når sommaren komme og solå me ser 
i Godalen yrandes liv der bier 
på Verven i tillegg e· Badedam 
å symma av Hasiv de lera kan. 
Snan turvei fra Strømvig 1e· Breivig e· klar 
ein fellesmarsj då adle samen tar. 
Korps kan me ha både foran og bak 
med vognar og rullestol tar me et tak. 
La me ta vara på bydelen vår 
når me mot to tusen året går, 
Del kan nok store forandringar ble 
lure titt på kame då får se. 

�l�t 

EJla Fffl..,, 

EKSOTISK 

HILSEN 

TIL 

BYDELS 

AVISA 
Vår rimerikk-forfauer har 

vært ute og reist Langt, langt 
boprt fra Siorhaug har han be
vegd seg. Men eksotiske lukter, 
lyder og miljøer til ttoss� langt 
nok til å glemme "haugen her 
hjemme"- eller Bydelsavisa -
kom han ilcke. Til ttoss for at 
postkortet med månedens bidrag 
fra "Vannari" er poststemplet 
Botswana. Tenlc del

Og her kommer bidraget -
som trolig blir framført på frem
med tungemål om postkortets 
tale er klar: 

Rimerikk og 
aent rikkalaust 

En jærbu som kom le 
Botswana vart bare slåande 
å glana 
Damer med sjarme 
og soJå va varme 
Det va som eit fata morgana 

Vannari 

Jubileumsår 
i Frisinn 

Frisinn sportsklubb 
ble stiftet 29. oktober 
1930 - og feirer i år 60 
års jubileum. Noe som 
selvsagt vil bli høvelig 
markert både sportslig 
og på annen måte. Flere 
jubileumsstevner i friid
rett og svømmening, 
samt jubleumsarrange
menter i Hovedstyrets 
regi er under planleg
ging. Hvis noen kan 

hjelpe til med gode 
forslag til markeringen, 
gavepremier eller annen 
stØtte, sier klubben takk 
- og lover å gjøre sitt al

ler bete for at 60 års ju
bileet skal gå over i
historien som en ekstra
merkepel.

7 



JANUAR 
FORELESNINGS
FORENINGEN Starter opp
med faste foredrag onsdager fra 
24. januar til 7. mars. Følg m"ed i
eget program. 

UNGDOMMENS 
KULTURMØNSTRING 
Bildende kunst/film og foto. 
Ku!turtorget 20.-24. januar 

KULTURTREFF PA 
LØRDAGER Etter suksessen 
fra sist høst fortsetter de populære 
lørdagstreffene i publikums
arealene hver lørdag kl. 12.00 i 
tidsrommet 27. januar til og med 
31 . mars. Utøvere fra Stavanger 
Symfoniorkester, Musik
konservatoriet, Musikkskolen og 
skuespillere fra Rogaland Teater 
vil møte Stavanger-publikummet i 
et rikt saml'1ensatt KULTURTREFf 
Følg med i &8et program og 
dagspressen! 

FEBRUAR 

BISKOP PER LØNNING 
Åpent møte i Stavanger Kirke
akademi 6. februar. 
Forsamlingssalen 

ÅRETS BOKSKRED hos
Berge Libris, bokhandelen i 
Kulturhuset torsdag 8. februar. 

._

MYNTER OG FRIMERKER 
I STAVANGER 
Seddelutstillino/Frimerkeutstilling/ 
Litteratur. Postverket deltar med 
egen stand og motivdatostempel. 
Kulturtorget 10. og 11. feb�ar. 

MARS 
DEN INTERNASJONALE 
KVINNEDAGEN 8. MA.RS
Markering av den internasjonale 
kvinnedagen. Hovedarrangør: 
Likestillingsutvalget i Stavanger 
kommune. 

TIBETANSKE DAGER 
Den norske Tibetkomite - avd. 
Rogaland. Utstilling/foredrag/ 
mat/ demon-strasjon. Psykisk og 
fysisk velvære. Massasje, 
Soneterapi, homøopati, yoga, 
astrologi, hånd-lesing, kinesiologi 
m.m. Kulturtorget 9. -11. mars.

UTSTILLING AV 
BARNETEGNINGER 
i forbindelse med 
teaterforestillingen "Askepott og 
Lillemus-mei". Forsamlingssalen 
14. mars-6. april. 

MED CHILE I HJERTET 
Plakat- og fotoutstilling/ infor
masjon/ mat/litteratur/ musikk og 
dans.16. mars - l. april. 

INTERNASJONAL 
GRAFIKKUTSTILLING 
Grafiske arbeider fra Paris! 

Salgsutstilling. Kulturtorget 
17.mars - 4.april.

APRIL 

KUNSTUTSTILLING 
Kunstperspektiv i Rogaland. 
Forsamlingssalen 19.april-6.mai. 

KAMPEN FOR VÅR RETT 
1 .MAI 1890 - 1990 
Utstilling/foredrag/film/ guide-
virksomhet. 23.april-6.mai . 

MAI Unødoo, 
UTSTILLING TREARBEID O� �•i• .,. Elevarbeider fra Stavanger •Øt/lfAmerican School, "Woodwork 
Exhibition". Torg-galleriet 
lunderetasjen) 7. -20.mai. 

WAFFENRUHE I samarbeid
med Goetheinstituttet har vi den 
glede å presentere en utstilling fra 
våpenhvilen etter første 
verdenskrig. Forsamlingslokalene 
7. - 27. mai. 

SOMMER PÅ 
ARNEAGEREN 
12.mai-l .september. 
Konserter/ teater/ revy/ dans/
servering/lokalkultur/ gjøglere &
sjonglører /Sølvbergmarked 
m.m. Eget program utgis i
månedskiftet april/ mai. 

UNGDOM OG REISELIV 
Studieopphold/ språkkurs/ utveksl 
ing/ au-pair /ferie og fritid. 
Kulturtorget l 4.-31.mai. 
Arr.: Ungdomsinformasjonen, 
kultur /fritid. 

JUNI 
MYKT SELVFORSVAR 
Informasjon/ oppvisning. 
Arneageren/Kulturlorget. 9. - l 0. 
juni. Arr. Stavanger Ju Jitsu klubb. 

11GENERASJON - ER" 
15.-27.juni. Forsamlingssalen, 
underetasjen. 20-30 veletablerte 
malere, grafikere, skulptører og 
tekstilkunstnere med tilknytning til 
Vestlandet og de Reste med 
utdannelse fra tidlig 70-tqll 
presenteres med sine arbeider. 

HOUSTON-UKE 1990 
Kulturtorget 16. - 24.juni. Utstilling 
av glassmaleri/ akvareller. 
Kulturtorget møteplass for inviterte 
gjester. Litteratur. 

NORSK-HVITRUSSISK 
UKE Miljø/ økologi og kultur.
Utstillinger, film m.m. Kulturtorget 

ke 

"Bøker til u�ån" .(voksne). 
.IANUAll: 
Bøker som nesten ingen leser. • 
Månedens forfatter: Mori Osmondsen. 
RBRUAll: 
Vi leser noveller. 
Månedens forfatter: Roy Jacobsen. 
MAIIS: 
8.mors. Internasjonal kvinnedag.
Månedens forfatter: Vigdis Hjorth.
APRIL:
Aprildagene 1940, ett 50 års minne.
Månedens forfatter: Kjetil-Bjørnstad.
MAI:
Hvor skol vi r�ise i år?

' Månedens forfatter: Bjørg Vik. 
BARNEBIBLIOTEKET 
Eventyrtimer 
.IANUAR: 
11-1 . Tid og tall. 18-1 . Nye bøker.
25-1. Film.
FIBRUO:
1-2. V ær og vind - er det snø elier r�n?
8-2. Albert-bøkene.15-2. Hunder og
katter. 22-2. Fugler og �sker.
MARS:
1-3. Film. 8-3. Eventyr. 15-3. Farger.
22-3. Beskow-bøkene. 30-3. Film.

APIIIL: 
5-4. Sirkus.12-4. Vår · hvo skjer rund!
oss? 19-4. Dyr i andre land. 26-4. Filr
MAI:
3-5. Nye bøker.10-5. Snart er det
sommer · tokk for derine gong.
Eventyrstund passer For barn i alderer 
4 • 7 år. Du finner oss i borneovdelinf 
Slovanger Bibliotek, hver torsdag kl. 
12.00. 
MÅNEDENS FORFA'fflR: 
Januar: Per Knutsen. 
Februar: Ole lund Kirkegaard. 
Mors: Stig Holmås. 
April: Åse foss Abrahamsen. 

WNGER: 

Januar: Historiske romaner for barn. 
Februar/mors: Noveller for barn. 
April: Aktiviteter om våren. 
UTSnWNGERI 

MUSIKKAVDEUNGI 

Januar: Spelemonnsprisen. 
Februar: Olav Anton 
ThommeseniNordisk Råds Musikkpri 
Mors: Lokale lnstrumenhnakere

:,
April: Posjonsmusikk fra def20. 
århundre. 
Moi: Utstilling i forbindelse med 
Nordlydfestivalen. 

GALLER I SØLVBERGET 

FIN-SERCK HANSSEN Fotografier. GEORG GUDNI Maleri. 2.mors· 
5.jonuor-28.jonuor. 25.mors.
ERIK GREEN Pasteller. 2.februor- JOHN PETTER HAYNERAAS Mo

30.mors-29.opril.
CHRISTO Grafikk/ skulptur. 4.mc
27.moi.

26. iuni-1 .juli. \�'f. \I
•ot'\l/lhilt"�S 0 LV B. E R G E 1

STAVANGER KULTURHUS 
DET TAS FORBEHOLD OM PRCX,RAMENDRING: Sølvberggaten 2, 4005 Stavanger For næ�mere informasjon følg med i de lokale Se tralbo d 04 _ 50 70 90 Billettsentral 04 - 50 70 30dagsavisene hver fredag. n r 
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BYQELSAVISA FOR STORHAUG 

Skulle du gå forbi. 
så ikke gjør det. 
STIKK INNOM!!! 
DU KAN SELVFØLGELIG OGSÅ 
RINGE OG BESTILLE PIZZA. 
VI BRINGER! 

PIZZA & VINHUSET 
PÅSTORHAUG 

RING: 52 11 40 

9 
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HETLANDSGT. FRUKT OG TOBAKK 
LOTTO OG TIPPING 

Vi har smågodt til stk. pris. Frukt og tobakk, 
bøker og blader. Håndlaget dansk sjokolade. 

HUSK VI HAR KVIKKLODD 

Dessuten har vi godt humør, varme pylser 
og påsmørt mat. 

tlf. 52 07 24 

VI ST R Til DIN TJENESTE 

NÅR DU HAR TID 
KVELD ELLER HELG 

eBILSKADER 
e RUSTSKADER 
e PLASTSKADER (glassfiber) 
e BILLAKK 
e LAKK AV PLASTDELER. (glassfiber) 
e BIL MEKANISK 
Det er mulig - kan vi avtale fast pris/tid

�� • NE:VLAND'S· 
.. BIL OG KAROSSERI._. • 

Ped.ersgt. 93 - Telefon 52 29 42 - 53 56 54 V 

IKKE SITT A FRYS 
RING 56 74 04 

VI HAR ALT INNEN VED OG KOKS 

Brensel Centralen 
v/Nytorget's Blomster

Nedre Oalgt. 7

IUTIIIØ IØ FURE SIES/IL/TETER 

Bandasjeutstyr for personer med utlagt tarm. 
Butikken fører også utstyr til de inkontinerte. 
Informasjon og veiledning blir gitt i eget rom. 
Godt utvalg i støttestrømper - brokkbind -

rygg- og nakkestøtter, varmeplagg og 
generelle sykeartikler. 

MUller:S eftf. 
ØIVIND PETTERSEN 

SYKEARTIKLER 

Mandag kl. 9.00-17.00 
Torsdag kl. 9.00-19.00 
Øvrige dager kl. 9.00-15.00 
Lørdag stengt 

STORHAUG BYDELSAVIS 

Falt for 

fristelsen 
Vi innrømmer det så gjeme: 
Da dette bildet av Tina pA. to 
år dukket opp forleden, falt vi 
for både fristelsen av A sette 
henne på trykk - og minne om 
at det atter går mot lysere 
tider. Tma ble foreviget da
lekeplassen utenfor Midjord 
bydelshus sto ferdig opprustet 
i fjor sommer. 

Med bilde av nna med iskrem og 
bare tær, minner vi om al det gdr 

mot lysere tider 

Bruk bydelens 
egen elektriker ... 

Vi utfører alle typer installasjoner: 

- Nybygg - Reparasjoner
Modemisering - Utarbeidelse 

-Tilbud

IRm· g 56 12 31' Mobildf. 090/46 737 - 45 00'.
• Telefax 53 65 9S 

T =-■;;:��� "Is 
Jelsagt. 1, 4012 Stavanger

... det_lønner seg!' 
GJØR DITT FIRMA 
KJENT I BYDELEN -

ANNONSfR I 
BYDELSAVISA FOR 

STORHAUG 

Besøk 

"Lampehuset på Nytorget" 

æ� 
rn;'IRUNESTAD& 
� EiEKTRO I .. W

lnneh. Rolf Runestad 
Pedersgt. 2 
Tlf. 53 1044 

SPANIA 
Vi kjører luksusbuss til 

SPANIA hele året 
Prisøks. en vei: 
Stavanger-Benidorm-Torrevieja 

Kr.1695,· 
Turhelur Kr. 3100,
lillegg fra Haugesund en vei: kr. 75 

Turhetur kr. 150,-
Vi er behjelpelig med 
eilighet og hoten 
Ta konlakt med dilt 
reisebyrå eller med oss for 
nærmere opplysninger og 
bestilling. 

4012 Stavanger 
Kongsgt 24, 2. etasje 
TIi. 04-52 43 91r.i6 73 99 

Hos Steen på 
hjørnet er det 

trivelig å 

handle. 

Gjør en god 

handel hos 

I. STEEN
KOLONIAL 

"Gladbutikk.en" 
Emmausv. 20 

Tlf. 56 3155
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Den tredje kafeen i østre bydel 
Vi har tidligere skrevet om 

den gang Østre bydel hadde tre 
kafeer: Moe' s kafe i StØperigata 
og Kafe Borgen i K vitsØygata. 
Den tredje kafeen trodde vi het 
kafe Spildcrhaug. Men det er 
feil. Da fru Moe, som kokte på 
Moe's kafe, tok jobben som 
kokke på Kafe Borgen, var det 
en annen kvinne som ovenok 
Moe' s kafe og det var mest 
sannsynlig hun som døpte kafe. 
en om til Kafe Spilderhaug, ener 
navnet på strøket kafe.en lå i. 
Den nye innehaver drev Kafe 
Spilderhaug helt til den koopera
tive bedriften Produksjonslaget 
Samhold, som fra før drev bake
ri og smørfabrikk, begynte med 
fiskemat Fiskematproduksjonen 
holdt til i Srøperigata like til 
Samholds Matvarefabrikk flyttet 
inn i nybygg i Haugesundsgata 

Hvor holdt så den tredje ka
fe.en i Østre bydel til. Vi skrev i 
forrige nummer at frisør Gustav 
L. Johannessen husket at det lå
en kafe på hjørnet av Pedersgata
og Kaisegata. Det har vi nå fått
bekreftet fra flere hold: Både
Hilinar Årebrot, Marthon
Egeland og "Iugnvald Daae hus-

Tekst og foto: Halvor Sivertsen 

ker kafeen fra sine unge dager. 
Rangvald Daae var flere ganger 
inne og kjØpte brus. Kafe.en ser
verte ikke middagsmat, men kaf
fe, melle og brus, samt på.smurte 
skiver, rundstykker, lefser, po
tetkaker og vafler. Det vanlige i 
kafeer på den tid for over 60 år 
siden. 

Den som imidlertid kan gi 
oss flest opplysninger om "Den 
tredje kafe" i Østre bydel, på 
hjørnet av Kaisegata og 
Pedersgata, er Malendy Nygård. 
Kafeens adresse var Pedersgata 
70 og den ble drevet av et barn
løst ektepar - Erik Andersen, f. 
1849 i Bergen og kona Marie, 
født i 1876, i Svelvik ved 
Drammen. Kafe.en ble lagt ned 
da ekteparet reiste fra Stavanger, 
årstall uvisst, men de bodde i 
Pedersgata lØlder folketellingen i 
1920 og kanskje helt opp til 30-

årene. 
Malendy Nygård husker selv 

kafe.en. Hun flyttet til 
Bratteberget 16 i 1921, da hun 
var 7 år og bodde der til 1938. 
Det var kaptein, seinere dykker, 
Næsheim, hennes onkel, som 
eide huset hun bodde i. 

Pedersgata 70, der det ogsd ble drevet kafe eller spisested omkringførste verdenskrig og tidlig i 20-
drene. Kafeen holdt til i 1. etasje mens 2. etasje var leilighet. IMgangen var mMl pd huset. BaJcken til 
høyre er Kaisegata som gdr ned til Verket. (Bilde: Halvor Sivertsen) 

Kafeen var nærmest det en 
vil kalle et spisested og 
Malendy Nygård husker at folk 
kalte kafevertinnen for "kaffi
kånå". 

Inngangen var midt på huset 
mot Pedersgata og kafelokalet, 
som var en tidligere stue, inne-

holdt to srore runde bord og en 
disk, der det stod noen rund
stykker, lefser, potetkaker og 
vafler. Når gjestene ville ha 
brødskiver, ble de smurt etter 
hvert. 

Ekteparet Andersen bodde i 
2. etasje og huset hadde også

kjeller med inngang fra bakken 
(Kaisegata). Nærmeste nabo var 
skomaker Larsen. Kafeen ble 
drevet til ekteparet Andersen 
reiste fra byen og huset ble solgt 
og andre flyttet inn og dermed 
var også historien om "den tred
je kafe" i Østre bydel slutt 
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BARNEARBEIDET I ST. JOHANNES MENIGHET 
Minitreff:Torsdag kt.10.30. Mat og drikke medtas. 
Førskoleklubben: (3-7 år). Hver tirsdag kl. 17.00. 
Miniklubben: (1.-4. klasse) Hver onsdag kl. 18.00. 
�lubben. (4.-7. klasse) Hver onsdag kl.18.00. 
Barnekoret: (6 år-3. klasse). Hver torsdag kl.15.00 I kirken. 
Juniorkoret: 4. kl. og oppover: Hver torsdag kl. 16.00 I kirken. 

UNGDOMSARBEIDET 
Ungdomsklubben: (7. klasse-20 år). Hver fredag kl. 19.30 
Open House hver lørdag kl.17.-19. 
Ungdomskontoret: 
Onsdager mellom kl. &-11 og n/andager mellom kl.17-19. 
Stikk innom en tur i menighetss-nteret og slå av en prat. 
Søndagakolene: 
Hver søndag (unntatt ved familiegudstj.).På Storhaug skole kl. 9.45. 
I St. Johannes kirke/Menighetssenteret kl. 11.00. 

KVINNEFORENINGENE 
Aldershj. kvinnefor.: Tlred. 30/1-27/2-27/3 kl 17.30 på Alclershj. 
N.M.S. Foreningen: On8d.1412-14/3 kL 18.00 i menigh.sent.
Israelsmisjonen.: Tora. 1/2•1/3-5/4 kl 19.00 i menigh.sent.
Kv. for Senteret: Mand. 29/1-26/2-26/3 kl. 18.00 i menigh.sent.
Kv. for Barne og Ungd.arb.: Onsdag 30/1-28/2·28/3 kl. 19.00
i menighetssenteret

ANDRE MØJER 
Sjømannsmisjonen: Tirsdag 13/2-13/3 kl. 11.00 i Jelsagt. 60. 
Mannsforeningen: Mand.19/2-19/3 kl.19.00 i menigh.sent. 
Treffen: Hver tirsdag kl. 10.30 i menighetssenteret. 
St. Johannes Menigh.kor: Øvelse hver menet. kl. 19.00 i kirkesalen. 
St. Johannes misjonsforening for N.M.S. Fredag 2/2 kl. 19.00 i me-
nighetssenteret. 
Lørdagskos 3/2-3/3-7/4 kl. 16.00 i menighetssenteret. 

STORHAUG BYDELSAVIS 

NYLUND FRITIDSKLUBB 
VARDEN KIRKE 
PENSJONISTTREFF 

Vi søker vikar for klubbassistent i 26 uker. 
Toradag 8. februar kl 11.00. 
Misjonær Magne Hersvik forteller 
og viser lysbilder. fra Thailand. 
Andakt. Allsang. Middag. Utlod
ning. Vel<Ommen. 

Arbeid med barn/ungdom ettermiddag/kveldstid. 
Gjennomsnitt 8 timer i uka. 

Lønnstrinn 10-17. 
OBASSMØTER I VARDEN 

Kontakt kultursekretær Sigrid Bækholt. Onsd. 31. jan.: Internasjonal fol
kevlNlelk viinger Calmark. 

N. Ramsvi<v. 1 - Tlf. 56 36 61

STORHAUG-KLUBBENE 
ER I GANG IGJEN 

Foreldrene på Storhaug skole 
er i gang med klubbtilbud for bar
na igjen. Åsta Kvamme Messel 
er leder i klubben for de yngste 
og får hjelp av 15 andre foreldre 
som skifter på å komme. Tilbudet 
for 1-3 klasse er annenhver tirs
dag. 

Gordon Blakely og Maybel 
Pierfelice møter fast som ledere i 
klubben for de eldste fra 4.-6. 
klasse. De får hjelp av 11 andre 
foreldre og har klubb annenhver 
tirsdag. 

PROGRAM FOR 
STORHAUGKLUBBENE 

1.-3. klasse fra 17-18.30; 6. 
februar, lage plnjatter. 20. febru
ar. Karneval, 6. mars, Klippe
/lime stoff. Sangleker hver gang. 

4.-6. klasse fra kl. 18-20. 
30. januar, lage pinjatter, fortset
te med film. Lage gullslottet.
Diskotek. 13. februar. Karneval.
13. mars, Fortsette film og gull
slott, fotball på Kyviksmarka
(værforbehold).

BINGO 
på Midjord bydelshus annen

hver mandag kl. 19.30. 5. og 19. 
februar. Arr.: Nylund Skolekorps. 

FORELDRERÅDSMØTE 
PA STORHAUG SKOLE 
tirsdag 6. mara kl. 19.30. 
Heldagsskolen og ny valgpro• 
sedyre til foreldrerådsutvalget. 

I.L. BRODD
har møte om nei til narkotika
for spillere 13-18 år, laglede
re og foreldre. Mandag 5.
februar kl. 18 i Broddhuset.

VELKOMMEN TIL 

STORHAUG BRIDGE•KWBB 
hver torsdag kl. 18 i Bergeland 
Bydelssenter. Øyvind Skagen tlf. 
5369 28. 

NYLUND 
FRITIDSKLUBB, 
junior, er et tilbud til barn fra 
3.-6. klasse hver torsdag kt. 
18-21. 
Torsdag 25. januar kl. 16.30 
Bordtennisgruppa øver 
Rebuskonkurranser 
Kjøkkengr. selger ostesmørbrød 
Spill i kafe 
Diskotek 
Valg av 4 nye til ryddegruppa. 
Kr. 3,- for medl., 7 for andre. 
Torsdag 1. februar 
I kveld tar alle med en avlegger 
fra plante hjemmefra istedenfor 
inngangspenger. Kjøkkengruppa 
selger hjemmebakst. Kortspill, 
andre spill og leker. Diskotek. 

Husk medlemskort kr. 15,-
+ 2 bilder.

srm KLUBBEN I NÆRMIU&m 

Onsd. 7. febr.: lhjonamøte 
Oddbjørn Stangeland og Per 
Ørjan Aaslid fra MHS. 
Forberedslser til Misjonærtje• 
neste. Visjoner fra Mission 90. 

Onsdag 14. febr.: Fellesskaps
møta vNåre hjem. 

GUDSTJENESTER 
I VARDEN KIRKE 
4. fellr.-25. febr.

Sønd. 4. febr.: kl. 11.00 Høymes
se v/Odd Edland. Vingårdssøn
dag. Tekst: Luk. 17, 7-10. K.U.N. 
synger. Nattverd. Offer, Skyss. 
Sønd. 11. febr.: kl. 11.00. Famllle
gudstjeneste V/vikarprest. 
Såmanns-søndag. Tekst Mark 4, 
26-32. Lørdagsskolen synger. 
Offer til Bibelselskapet. Skyss. 
Søndag 18. febr. kl. 11.00: Høy
mease vtOJaug Eskildsen og Odd 
Edland. Kristi Forklarelsesdag. 
Tekst. Joh. 17, 1-8. Nattverd, offer 
skyss. 
Søndag 25. febr.: kl. 11.00. Guds
tjeneste v,Odd Edland. Søndag 
før faste (fastelavan). Tekst: Ap.gj. 
16, 21-35. Offer. Skyss. 

VARDEN PENSJONISTFORENING 
møtes torsdag 8. februar kl. 17 på Midjord Bydelshus. 
Underholdning vÆielsen & Knutsen. Sang ved medlemmer. 
Repr. fra Hagabuss forteller om Østerriketur 25. mai. Påmelding i 
mars. Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkomen. 
Nytt styre I Varden PensJonlatforenlng: 
Leder: Lars Halvorsen, Nestleder: Inger Edvardsen, Kasserer: 
Olav Johannesen, Underkasserer: Olga Halvorsen, Sekretær: 
Aubert Johannessen, Styremedlemmer: Gunvald Næstby, Paul 
Hjelm og Gunhild Larsen, Varamedlemmer: Fru Magnussen, 
Magnus Magnussen og Ame Johannesen, Revisorer: Henry 
Brueland og Oskar Olsen. Det nye styret møtes mandag 5. janu
ar kl. 13 på Midjord bydelshus. 

FRISINN SVØMMESKOLE 
Nye kurs fra Januar 1990 

St. Svithun svømmehall: onsdag kl. 17.00-18.00og 18.00-19.00 
St. Svithun svømmehall: torsdag kl. 17.00-18.00 og 18.00-19.00 
Auglend skole: tirsdag kl. 17.00-18.00 og 18.00-19.00 
Auglend skole: torsdag kl. 19.00-20.00 
Kursavgift kr. 200,-(10 ganger). PAmeldlng I svømmehallene. 
Ta med ape, htndkle, badetøy og hette. 

. , 
BOKBUSSEN 
ved Midjord bydelshus 

Mandag 29. januar og 
12. februar kl. 1�1 3
Bussen er splitter nyllll
VBIOMMU TIL UIUI OG 
ØPRAT. 

PSORIASISFORENINGEN har møte på Midjord Bydelshus mandag 29. januar kl. 
19. Ingrid Melberg er med oss og forteller hva Forbundet gjør for Psoriasissak.en. Vi
ønsker spesielt at unge mennesker med psoriasis kontakter oss og møter opp.
BLINDEFORBUNDET har klubb for blinde og svaksynte bam onsdag 7. februar kl. 
17.45-20.30. Møt oppi 

NYWND FRITIDSKLUBB 
Diskotek for ungdom fra 6. kl8$Se hver fredag kl. 18.30-23. Kr. 1 o,-.
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BYDELSLEGENE HAR ORDET 

Innvandrernes møte 
med Storhaugleger 

Takk til alle 
Førjulsfesten på Midjord 

bydelshus 8. desember ble 
besøkt av flere hundre små 
og store. Gunn og Bodil vil 
takke alle som bidro med 
mal, gevinster, bruktsalg, 
underholdning, ryddmg og 
mye mer. Loddsalg, kafe og 
bruktsalg ga et overskudd 
på nesten 7.000,- kroner. I 

tillegg har Vennetreff, Tors
dagstreff, Østre Arbeider
samfunn og Varden pensjo
nistforening tilsammen gitt 
kr. 8.000,- for å kjøpe inn 
,rye bord til huset. 

Alt tilsammen har gitt 
Midjord bydelshus 16 nye 
bord og bordlralle. 

Takk til allel 

• • • • 

Sigrid Bo,lleoll, bltunekntør Elever fra valgfaget "Ungdomsbedrifter" ved St. Svitlum slwle bidro med salg Q\/ hjemmeprod11Serte varer. 
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LESERINNNLEGG - LESERINNLEGG 

FREMDELES FOR MYE TRAFIKK 
Virkningen av Bergelandstunnelen er skuffende 

Vi som bor nær og ved 
Nymansveien og Egersundsgata 
er ikke tilfreds med reduksjonen 
i ttafikken etter at Berge-land
stunnelen ble åpnet De første 
tellingene i hovedtraseen gjen
nom Østte bydel viste en ned
gang på 27%. Ytterligere telling
er tyder ikke på vesentlige re
duksjoner utover denne prosen
ten. I den siste telleperioden har 
Consul Sigvan Bergesens vei 
("sjøveien" i Hillevåg) vært 
stengt, noe som har skjøvet deler 
av trafikken mot Lagårdsvei
en/Bergelandsblnnelen. Når 
"Sjøveien" Apnes samtidig med 
den nye rundkjøringen ved 
K valeberg skole er det rimelig A 
anta at trafikkmengden igjen kan 
øke som følge av bedret fram
kommeligheL 

Bystyreløftet 
Bystyrevedtaket om A bygge 

nmnel gjennom Storhaug forut
satte at trafikken gjennom Øsire 
bydel skulle reduseres med 

minst 50% på 1982 nivå. Dette 
er utgangspunktet for vårt krav 
om tiltak i Østre bydel som 

1) reduserer trafikkmengden
og 2) minsker hastigheten som 
etter vår oppfatning er alt for 
høy. På denne bakgrunn vil vi be 
om at følgende tiltak iverksettes: 

1) Det innføres 30 km-sone,
eventuelt 40 km-sone, langs hele 
traseen. 

2) På utvalgte steder etable
res innsnevringer. 

3) Ved Varden kirke etableres
forhøyet gangfelt eller lysregu
lert fotgjengerovergang. 

Trafikkslum 
I løpet av det siste året har 

fem butikker i hovedtraseen lagt 
ned og nå slår ni butikklokaler 
tomme. Flere av eierne har gitt 
uttrykk for hvor vanskelig det er 
å drive forretning i så sterkt tra
fikkbelastede områder. Uansett 
grunnene til at butikker legges 
ned, er det lite attraktivt for nye 
forretningsdrivende å etablere 

Harald Litbich,formann i Emmaus btb. forening 

seg i de ledige lokalene som der
for blir stående tomme. 
Markedsverdien faller ytterlige
re og vedlikeholdet svikter. 
Allerede nå har flere hus et for
slummet preg. 

Bare et bedre veimiljø kan 
motvirke denne tendensen. 

Trafikkmyndighetenes 
motstand 

Så langt er arbeidet med å få 

endre veistatus til den gamle ho
vedtraseen er vi møtt med liten 
velvilje hos trafilckmyndighete
ne. Fylkesveisjefens syn er at 
den nåværende traflkkmengden 
representerer lokaltrafikk. Men 
begrepet "lokaltrafdck." er defi
nert så vidt at bare trafikk fra 
byøyene og Badedam-området 
defineres som gjeMomgangstra
fikk. Men selv byøytrafikken 
gjennom Østre bydel til 

BYGGEKLOSSEN INN I 

KYVIKSMARKA? 

Byggeklossen er et aktivi
tetstilbud for hjemmeværende 
foreldre med barn uten barneha
geplass samt dagmødre. Det 
startet opp i 1984 i regi av 
"Beboerhuset for Østte Bydel", 
og holder for tiden til i Midjord 
Bydelshus, mens Beboerhuset 
er under ombygning. Hver tirs
dag mellom 10.00 og 13.00 har 

vi samling for 20-30 barn i føl
ge med voksne. 

Midjord Bydelshus hører 
ikke med til vårt naturlige nær
miljø fordi vår gruppe bor i om
rådet rundt Beboerhuset i Østre 
BydeVØvre Blåsenborg. 
Intensjonen har hele tiden vært 
å flytte tilbake til Beboerhuset 
når dette blir innflyblingsklan. 

Tidspunktet har hele tiden blitt 
forskjøvet, og nå har imidlertid 
nye aspekter dukket opp. Det vi
ser seg at Beboerhuset i Østte by
del i dets nye form ikke svarer til 
forventningene når det gjelder 
formål som aktivitetshus for barn 
i førskolealder. Arkitektur og inn
redning er lite egnet, samt det fak
tum at areal for lek ute ikke ek
sisterer i det hele tatt. 

Vi er på det rene med at sosial
kontoret skal flytte ut fra lokalene 
i Klokkegården på Kyviksmarka 
våren 1990. Vi vet også at 
Klokkegården opprinnelig var til
tenkt bydelsfonnål, (ref. vedtak 
fra generalplanutv. 1980) og hva 
er vel bedre egnet enn at bydelens 
barn får benytte lokalene! 

Utearealet på Kyvilcsmarka må 
påstås å være det mest ideelle sted 
på hele Storhaug når det gjelder 
lekemuligneter for barn, dersom 
forholdene legges litt til rette for 
dette. 

Mange ønsker nok å benytte 
stedet, også _til andre formål enn 
barneaktiviteter, så vi er gjerne 
med på et samarbeid med f.eks. 

bydelsutvalget, Sentrum familie
barnehage etc. om en fordeling 
av bruksarealeL 

Vi forventer et svar fra by-
dels-utvalget. 

For styret i ByggeklOSM!n 
Sigrid C. Ekeli 
Trine Steffensen 

GJØR DITI FIRMA 

KJENT I BYDELEN -

ANNONSER I 

BYDELSAVISA FOR 

STORHAUG 

Annønseekspedls)DIC 
Vest Publlshlng A/S 

Tlf. 04-53 Ol 44 Tellfu: 

IM-521718 
Venen 24, P.B. 1594 

KJ1ll1n1, ._. Stnanger 

Strømsbroa utgjør 3000 biler i 
døgnet Det burde være forbudt 
å kjøre gjennom Østre bydel for 
disse bilistene siden 
Bergjelandstunnelen represente
rer et bedre veialternativ i og 
med at distansen til Strømsbru
knutepunktet faktisk er kortere 
via tunnelen. 

Det er nå viktig at hele byde
len og i særdeleshet bydelsutval
get stiller seg bak kravet om 
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Hetland 
Sparebank 

STOR NOK FOR FOLK FLEST 

Viking Håndballs 
suksess skyldes 
hard trening, 
målrettet satsing 
og god økonomi. 

Vi i Hetland 
Sparebank har 
laget en konto 
som gjør det lettere 
for barn og ungdom 
å nå sine mål. 

SUPERKONTO�iRu��i�Mopptil20 år. 10% rente ���:st0

Sparer du 100 kroner hver måned, får du: 
ao ooo-.-------------------1-2_4_53-,--

/ 

60 000 -:-'----------------z_ ___ �

40 192,-

40 000 +---------------�

20 161,-

20 ooo 
I 7 723,-

1 265,-
0 j__.,.---7" 

Etter 1. år Etter 5. år Etter 10. år Etter 15 år Etter 20. år 

Sparing Renter J Regnet etter 
dagens rente: 10% 

�� 
STEININDUS1 RI 

SandeidgL 21 - Tif. (04) 52 18 84 
Postboks 395 - 4001 Stavanger 

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

MARMOR: Bordplater - Vindusplater - Fliser m.m. 

Stavanger Fo.tterapiklinikk 
Øvre HolmegL 34 

Tif.567170 

9 Klipping - filing og rensinga,· negler 

e Fjerninga,· hard h ud og torner

e Regulering a,· nedgrodde negler

.e Behandling mol fotsvette 

RØRLEGGER'I I PEDERSGATEI 

B. HODNEFJELL
AUT. Rm.EGGERFORRETNING 

a RING TLF. R'7ffll 
(04) 56 77 41 � 

Moblltlf. OIM7345 

Sanitæranlegg • Bad • Kjøkken 
GRATIS PLANLØSNING 

g1-0kW.t�� 
TH. 52 02 25 

Tegnekontor Avaldsnesgt. 47 
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Rammeverkstedet på Nytorget 
har alt i innramming. 
Aktuelt utvalg 
Kvalitetsarbeid 
Hurtig levering 

.lf �MMEVERKSTEDET
eNR PA NYTORGET 

Nedre Dalgt. 4 - 4014 stavanger. tlf. 52 05 13 

Trenger du 
ELEKTRIKER? 

Ring først (04) 53 06 07 

Si,iJ.ERVAAfi &&.lTROA/S 
AUT. INSTALLASJONSFORRETNING 

IPEDERSGATA 

Vi har over 30 års erfaring 
som elektriker i bydelen. 

Mobiltlf. (090) 46 904-Avd. Strand 
Boligtlf.: Eltervaag (04) 55 58 57 - ing. Øverland (04) 57 69 39

Strandset (04) 44 86 55-Avd. Strand 
Pedersgt. 37 - 4013 Stavanger 

TRENGER 
BILEN DIN EN 
FAGMANN? 

DITT BILVERKSTED I NÆRMIUØET 

FOR AUE BILER I ØSTRE BYDEL 
Et All-verksted har ikke spesielle favoritt
merker, men til gjengjeld dyktige fagfolk 

....... med solid erfaring fra alle bilmerker 

cz.Aum 
Aut. Bilverksted og karosseri 
Tlf.: 56 26 22. Søilandsgt. 10

4015 Stavanger 

_rh. 1.9aaland (Jranitl 
I 

A.s
Grnnitts':·1eri og Kirkegårdsforretning 

Gravmonumenter 
50 års erfaring er din trygghet for fagmessig og 

trygg veiledning i forbindelse med kjøp, tilvirkning 
og montering av gravsten. 

Kirkebakken 36 
4012 Stavanger- Tlf 52 56 12 
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Vi er "fri" - men .. 
Frikommunen er en re

alitet Bydelspolitikerne og 
bydelsadministrasjonen 
har pr. definisjon trådt i 
kraft som desentralisert 
forvaltning. Den første an
settelse i bydelsutvalgets 
regi har allerede skjedd, 
nemlig ansettelse av 

sekretær til bydelsadministra
sjonen. En rekke ting er på 
trappene, en rekke saker utre
des. Men - del finnes nok å ''få 
grå hår i hodet" av. Ikke bare 
for politikerne - også for admi
nistrasjonleder. For hvem kan 
drive en "kommune" - om den 
er aldri så "fri" - uten penger? 

Bortmed 
dampen? 

Byingeniøren har kastet 
øynene på den gamle dam
pveivalsne på Kjelvene le
keplass, og ønsker å sette 
den istand. Ikke for ungene 
som daglig bruker le
keplassen - og som fryder 
seg i det gamJe klenodiet 
som slår godt plantet i 
san<lne. Tvert imot; i en 
henvendelse til bydelsut
valget, ber byingeniøren 
om å få ta dampveivalsen 
inn i eget verksted og sette 
den i stand for bruk under 
byingeniørens 125 års jubi
leum i år. 

Forespørselen skapte 
heftig diskusjon i sist by
delsutvalgsmøte. Men om 
ett var medlemmene enige: 
- Vi gir ikke fra oss damp
vei valsen!

Spørsmålet ble snarere 
hvilke betingelser bydelen 
og bydelsutvalget kan sette 
for å låne ut dampveival-

sen til byingeniøren. Den 
gamle doningen trenger sårt 
til restaurering, og ingen vil 
motsette seg at et gammelt 
kulturminne blir tatt vare 
på. Men - for det er endel 
"men" i saken; hva når jubi
leet er overstått. 

- Eiendomsretten til
dampveivalsne burde være 
helt klar. Den hører til i 
Østre bydel! Men har vi 
f øst lånt den ut til byinge
niøren, bØr vi også være 
1clår over at den aldri kom
mer tilbake til bydelen som 
leketøy. Da blir den en mu
seumsgjenstand, sa Torgrim 
Olsen (A), som likevel 
mente at bydelsutvalget 
burde gå inn for utlån, rett 
og slett fordi dampveival
sen holder på å ruste i styk
ker: - Den er et gammelt 
kultwminne som bØr ber
ges. 

Flere alternativer om en 

STORHAUG BYDELSAVIS 

- Kontoene for frikommu
nen er opprettet. Men det fin
nes ikke midler på dem, kunne 
administrasjonsleder Lars 
Bjørheim infonnere på sist by
delsuvalgsmøte. Og som et ek
stra hjertesukk: - Her forvalter 
vi etpar hundre ansatte - men 
har ikke budsjett Klart eg e 
frustrerte! Men budsjettene er 
under utarbeidelse. 

Midlene som skal inn på 
kontoene for frikommunen 

skal "plukkes" fra de forskjel
lige etatene i Stavanger kom
mune. Etater som ikke gir fra 
seg midler med _glede, ifølge 
Bjørheim, som har et enstem
mig bydelsutvalg bak seg når 
han nå fortsetter forhandlinge
ne med etatene om midler nok 
til drift av forsøksbydelen. 
For, som Einar Hanstad (A) 
uttrykte; "An Lars kjenne luså 
på gangå. Bedre at han for
handle enn me". 

Skal dampveivalsen pl Kjelvene lekeplass fjernes? 
Kt>mmer den tilbake til bydelen noen gang? Hvilke 
erstatning vil ungene som bruker lekepl�n fA nAr den 
populære doningen forsvinner? Fortsatt er en rekke 
spørsmAI uavklart 

framtidig plassering av le
ketøyet som nå har blitt 
kulturminne, ble diskutert 
Blant annet plassering un
der halvtak på Nytorget 
Bydelsutvalget vil se nær
mere på framtidig plasser
ing av dampveivalsen etter 
at Turid Rønnevik og Lars 
Bjørheim i mØte med byin
geniøren har avklart pre
missene for utlån. Utkast til 
avtale skal legges fram for 
bydelsutvalget. 

I mellomtiden bekymrer 

flere foreldre som Bydelsavi
sa har vært i kontakt med seg 
for lekeplassens framtid: 

- Hva har så kommunen
tenkt å sette opp på lekeplas
sen som erstatning for damp
veivalsen? er gjennomgangs
melodien. Nei, si det 
Bydelsavisa sender spørsmå
let videre til "rette vedkom
mende". På vegne av foreldre 
og barn som bruker lekeplas
sen - og dampveivalsen - flit
tig. 
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