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Da Stavanger fikk sin nye veitrase gjen
nom sentrum, ble det sagt at at byen 
hadde fått en ny port og et veianlegg 
man kunne være stolt av. Nå, et år etter 
åpningen av Bergjelandstunnelen lurer 
folk på Storhaug når det vil bli ryddet 
opp etter anleggsarbeidet. 

Det er entrepenør-selskapene som bygde tunnelen som har fått 
tomtene ved tunnelmunningene. Både i vest, fra Birkelandsgaten 
til Vikedalsgaten, og i øst, fra Pedersgaten til Havneringen, ser 
fortsatt ut som anleggsområder. Og det er de også. Planene går ut 
på utbygging av områdene til boliger, noe det ikke akkuruat er 
marked for nå om dagen. 
Mange på Storhaug har tatt til orde for at det må ryddes opp og at 
kommunen må ta tilbake tomtene og fylle igjen «hullene» slik at 
tunnelen blir ferdig. foto: Dag Olav Øverland. 

Ti-åring er over 
3 OOOår 
Er det mulig? Ja, når spreke pen
sjonister samles til tiårsmarke
ringen av Storhaug pensjonistfor
ening. I høst har den høyst 
levende og aktive foreningen fei
ret sitt jubileum. 
Siste side. 

Om livet når det 
går imot
Bydelslegen skriver denne gang.. 
om livskriser, og at det er lettere å 
bli syk når man er nedfor og opp
lever motgang. 
side3 

Redaktørskifte 
Det er første gang at bydelsavisa 
får ny redaktør, Turid Fiks(-dal) 
takker for seg og gir pennen til 
Dag Olav Øverland .
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God reise 

VIDERE 
Iblant forlater du toget som du trodde skulle ta 
deg med til endestasjonen. Iblant blir du stående 
alene igjen på perrongen. Ser de andre reise vi
dere. Mens du velger nye spor. Som oftest er det 
vemodig. Og spennende. 

Pass godt på Dag Olav. Den nye redaktøren for 
Bydelsavisa fra det øyeblikk du blar opp i dette 
nummeret. Stakkaren er ikke engang fra Stor
haug - ei heller bor her - så han trenger all den 
støtte og hjelp han kan få. Når han nå engang 
har valgt å gå om bord i det toget som suser vide
re inn i Storhaugs framtid. I samme kupe som 
alle dere. Som bydelspolitikerne. Som de såkalte 
virksomhetsansvarlige - som ikke er noe annet 
enn etatsjefer. Om vi hadde vært en kommune i 
steden for en «fri»kommune. Og meg. 

«God reise videre». Det er min hilsen til Dag 
Olav. Til bydelspolitikerne. Til bidragsyterne i 
Bydelsavisa. Til alle beboerne. Inkludert meg. 
For Storhaug bydel skal fortsette inn i framtiden. 
Vi skal fortsette å være den særegne, tradisjons
rike bydelen som vet å slå i bordet når ting ikke er 
sånn som vi ønsker. Kanskje nettopp derfor jeg 
mener Bydelsavisa «er liv laga». Et lite, nært blad 
hvor alle og enhver i bydelen kan få føle på 
kroppen hvor nært «den lille enhet» er. Det er ve
modig å gå av toget! 

Kanskje ufin iblant? Javel. Men fru Turid 
Rønnevik (unnskyld, Turid) får tåle sleivespark 
når hun på et åpent møte - sågar med presse til
stede - deklamerer at «man ikke går ut offentlig». 
Det er faktisk offentlig hvert ord som blir sagt. 
Og det er også en del av frikommuneprosjektet. 
Og Bydelsavisa. At politikerne våre plutselig 
har fått søkelyset rettet mot seg - må være noe 
langt mer enn de var for bare et års tid tilbake. 

Alle lærer med prøving og feiling. Sa en glup 
fyr som heter Pavlow for mangfoidige år tilbake -
og plagde bikkjer og duer så det sto etter. Men 
han har nok rett. Bydelspolitikerne må lære å være 
i rampelyset. Så får sleivesparkene være «fei
ling». Bydelen må lære, også. I alt for mange år 
har vi sutret og klagd: «Den glemte bydel.» Vi 
har så mange muligheter. Vi har en framtid. 

Takk for meg, og: 
God reise videre! 

.,......,., ........ 
Adr.,:; Mldjord BydeJshus, N. Ramavtkv .• !, 
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BYDELSAVISA 

FOR EGEN REGNING 

Hei Stavanger Øst! 
Så skal jeg få møte dere i vår 
bydelsavis. Først vil jeg hilse 
på de eldre som startet sitt liv 
i de harde 20- og 30-åra. Vi 
fikk være med Nygårdsvold, 
og alt så ut å lysne. 
Men,- så var det stopp da 
krigen kom til vårt land i 
1940. Med den tyske krigs
maskin ble det mørke, rasjo
nering, arrestasjoner og mye 
annen elendighet. 
Likevel bragte krigen med 
seg noe som i dag mangler: 
Den gang ble vårt folk sveiset 
sammen. Ap, Høyre, Venst
re , KrF, NKP og SP ,- alle 
var Jøssinger, mot en den 
gruppen som var nazister og 
gikk fiendens ærend. I all 
eleldigheten var det et lys
punkt å være Jøssing,- og vi 
kom oss igjenno111 krigen. 
Freden kom. Det var dagen 
vi eldre aldri glemmer. Fest i 
tre dager og tre netter uten 
stans. For en herlig vår. 

Deretter var det å starte gjennopp
byggingen. Ingen sure miner. Vi 
fikk Einar Gerhardsen og alle var 
med å dro lasset. Det var en god 
tid . framgangen satte oss i stand 
til å trosse alle vanskelighetene. 
Vi fikk gode sykekasser, folke
trygd, barnetrygd og flere andre 
hjelpetiltak. 
I dag er vi kommet så langt at de 
som var med å bygget opp det 
gode samfunnet er blitt eldre,
noen er blitt syke og noen må ha 
daglig pleie og andre er sengelig
gende og må stelles. 
Historien forteller om sju gode og 
sju magre år. Dette har visst sam
funnet glemt underveis. Hadde de 
passet på i de gode åra , hadde vi 
hatt noe å gå på når livreimen nå 
strammes inn. 
Ordtaket sier: « Hvor det er vilje; 
er det vei.» Det er et spørsmål om 
å prioritere. Spesielt for de eldre 
som var med på å bygge landet,
har krav på på et verdig sy-
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Einar Hanstad representerer Arbeiderpartiet i Storhaug bydelsutvalg 

kehjemstilbud og sykehusbe- Barnehager og utdanning er min 
handling. tredje hjertesak. For å få en for
Den andre gruppa av mennesker nuftig og målretta samfunnsutvik
som bør vernes, er barna våre. De ling må dette arbeidet prioriteres. 
fleste kommer hjem fra med res- Prisen kan i dag virke høy. Men 
surser og positiv foreldrestøtte. passer vi på de små, er mulighete
Dessverre gjelder dette ikke alle. ne de beste for å få samfunnnet til 
Også de med dårlige oppvekstvil- å gå i riktig fart. Derfor,- inviste
kår eller fysiske og psykiske han- rer vi i barna, vil vi få igjen i fullt 
di.kap må vernes. Her er en stor mon i morgendagens samfunn. 
utfordring til oss alle. 
Det er ikke alltid vi lykkes i det 
første hjelpeforsøk, men vi må al-
� gi opp selv om det ser mørkt 
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BYDELSLEGEN: 

Alle kan vi møte vanskeligheter som får oss til å bøye hodet. Uten den nødvendige tryggheten og omsorgen kan vansker i verste fall utløse 
sykdom. (Illustrasjonsbi/de) Foto: Turid Fiksdal 

Når livet blir vanskelig 
Vi er orginalutgaver med en 
uendelig variasjon i person
lighet og væremåte. Det gjør 
oss fargerike- men også sår
bare. 
Trygghet og utfoldelse er 
viktige grunnelementer for å 
forstå enkeltmenesket og 
samspillet mennesker i mel
lom. 

Bydelslege 
Gunn Aadland: 

Best ser vi dette hos små barn. 
Trygghet er et livsnødvendig be
hov som omfatter kontakt med 
andre, omsorg og annerkjennelse. 
Den grunnleggende trygghet vi 
får og opplever de første leveår, 
er den beste grobunn for utviklin
gen av vår personlighet. Trygg
het, annerkjennelse og omsorg 
trenger vi resten av livet, selv om 
formene vil veksle fra spedbarns
alderen til alderdommen. 
Har vi en ettåring på fanget og 
overøser barnet med kontakt og 
omsorg, vil det ganske snart vise 
seg at andre behov er like viktige. 
Utfoldelse, aktivitet, det å kunne 
mestre verden i lek, arbeid og fri
tid, er en like så viktig grunnpillar 
for vår personlighet og trygghet. 
Vi ser dette tydelig i toåringen sin 
væremåte: Jeg vil, jeg skal, jeg 
kan. 
Det er en brytning mellom vårt 
ønske om utfoldelse og vårt ønske 
om avhengighet. Utviklingen av 
vår personlighet er på mange må
ter er resultatet av denne brytnin
gen. 
Vekselvirkningen mellom disse 

behov er ofte avgjørende for 
hvordan vi har det - og hvordan vi 
tar det. 
Vi vet på grunnlag av forskning at 
det er ikke en tilfeldighet når vi 
blir syke. Det er knyttet til ulike 
former for påkjenning og belast
ning. det gjelder oss alle. I regn
skapet syk-frisk, underskudd
overskudd teller «inntekt»-siden 
like mye. Hvor «utgiftsiden», el
ler belastningene blir større enn 
støtten, vil vi før eller senere gå 
tomme på en eller annen måte. 
Hvis vi er overarbeidet og ikke får 
nok søvn, kan vi til slutt få hode
pine eller tegn på psykiske plager. 
Vi har alle perioder i livet der vi er 
spesielt sårbare for slike belast
ninger. En slik sårbar periode kan 
være tiden etter en fødsel eller et
ter at vi har mistet noen vi er glade 
i. Det å være arbeidsledig kan
også være en sårbar periode.
Når det gjelder inntektsiden er de
viktigste ingrediensene dette at
noen bryr seg om oss, omsorg og
kjærlighet, at vi blir akseptert og
får anerkjennelse for det vi gjør,
og at vi har en aktivitet eller et ar-

beid med mening. Vi trenger også 
en form for fritid for å ha et godt 
liv. 
Mange mennesker opplever at det 
kan være et misforhold mellom 
det en har av inntekter og det en 
har av utgifter i sitt personlighets
regnskap. Psykiske problemer og 
lidelser er ofte pregert av opple
velse av kaos og usikkerhet. Vi 
blir syke og trenger hjelp av våre 
nærmeste, familien eller venner. 
Det kan også være nødvendig å se 
på dette sammen med fagfolk og 
kanskje prøve å finne fram til 
nødvendige forandringer for igjen 
finne balansen i regnskapet. 
Æsops fabel om mannen og frak
ken er god i denne sammenheng; 
mannen er pasienten med psykis
ke problemer og frakken er tegnet 
på sykdom som vi vil prøve å fjer
ne. Nordavindstiltak som «ta deg 
i sammen» og lignende vil medfø
re ytterligere tilknapping, og vi 
sliter oss ut. Vår utfordring er å 
finne løsninger som har solen sin 
kraft og oppfinnsomhet. Solens 
varme får mannen til å knappe 
opp og legge frakken på armen. 
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Ramsvik på tapetet 

Bygningen er bortimot tom. 
For kort tid siden ble den på
kostet flere millioner kroner 
i rehabilitering. Ingenting er 
bestemt om framtidig bruk. 
Slik er status for internat
bygningen på Ramsvik sko
le. Boligsjef Hilmar Egeli 
mener det er på tide å få byg• 
ningen �på dagsorden». 
-Vi bør få aktivisert bygget så
snart som mylig. Ingen bygg har

godt av å stå tomme, sier Hilmar 
Egeli, og forteller videre at etter 
både hans og bygningssjefens 
vurdering er huset i rimelig bra 
stand og kJar ti1 å tas i bruk. Men 
boligsjefen venter på utspill. 

-Vi må jo se på forskjellige
opplegg. Jeg har så smått tenkt å 
ta kontakt med Studentsamskip
naden. Huset er jo i virkeligheten 
et hybelbygg med fellesrom - og 
det står i et miljø som er helt fan
tastisk. En annen ide var kanskje 

å leie det ut til noen som vil drive 
pensjonat der? sier han. 

Ideen til kulturstyremedlemme
ne Jacobsen og Skadberg om å 
opprette et opplærings- og 
øvingssenter for rocke-band, har 
ikke Egeli hørt om:- Men det er 
ikke sikkert at det er så dum ide. 
Og huset ligger jo uskjenert til, 
sier Egeli. 

Skulle du gå forbi, 
så ikke gjør det. 

Fra landsted til ... 

Skulle rockerne eUer studenter slippe til i Ramsvik, vil 
de føye seg ion i rekken av skiftende begivenheter byg
ningen i denne idylliske vika bar buset gjennom årene. 
Ramsvik ble i sin tid skilt ut fra prestegården Hetland 
som husmannsbruk. Årstallet er usikkert, men deo før
ste husmann som har vært registrert var Ole Eliassen, 
og han hadde festebrev på Ramsvik omkring midten av 
1700 tallet. 
Etter flere skiftende festere fikk skipsreder Knud Helliesen i 
1848 arvefeste og tre år senere skjøte på Ramsvik, som omfattet 
parsellene Ramsvikhaugen, Revedalen og Bakken. Hellieseo 
bodde i Stavanger sentrum, tett ved torget, og hadde gården 
Ramsvig som landsted. 
I 1885 solgte Hellieseo eiendommen til Johan Rasmussen, som 

ikke lenge etter solgte den til høgsfjordingen Halvor Eliassen 
Bergsagel - som deretter solgte den videre i tre parseller. Skips
reder Sigvald Bergesen kjøpte i 1897 Ramsvikhaugen, som fort
satt er i familiens eie. To år senere kjøpte grosserer Ingvald Haa
land parsellen Bakken, og den gjenværende part av Ramsvik, ble 
i samme år kjøpt av konsul C. Middelthon. 
Siden har det skjedd mange forandringer i Ramsvik. Knud Hel

liesens ferieeiendom ble erstattet med et tuberkulosehjem. Da 
denne uhyggelige sykdommen var overvunnet, ble bygningen 
skolehjem for ((Uartige guttebøm». De siste årene har bygningen 
huset flyktningemottak, Knatten og deler av Ramsvikskogen 
barnehage. Og så rockerne? 

TRENGER 
BILEN DIN EN 
FAGMANN? 

DITT BllVERIS1ID I ll&IIIJØET 
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BYDELSAVISA 

·virksom_me politikere
Spørsmålet om virksom
hetsplan for Storhaug satt 
fres i bydelspolitikerne 
under sist bydelsutvalg
smøte. For å si det kort og 
enkelt, er en virksomhets
plan en plan over hvilke 
mål bydelen skal jobbe 
mot, og hvordan vi skal nå 
målene. Det kan være 
godt å ha faglig bistand til 
å utarbeide slike planer. 
Men først må man ha en 
plan for hva man trenger 
en plan til. For å si det en
kelt. 

Og. For å si det med Asplan - som 
har gitt sitt samtykke til å bistå 
ved utarbeidelsen av en såkalt 
virksomhetsplan - er planen for 
planen litt vag. Kanskje. Asplan 
sier så: .. «De begrepsmessige 
skiller mellom f.eks. ressursbruk, 
aktiviteter, produkter og effekter 
har vi erfart fra at er nyttige å 
drøfte nærmere deltakerne tidlig i 
arbeisdprossessen. I de notater vi 
har sett at bydelsadministrasjonen 
har utarbeidet savner vi kanskje 
en dypere drøfting av sammen
hengen mellom behov/problem
områder og problembærere og det 
amisjonsnivå en bør legge seg på. 
Slike spørsmål kan være nyttig å 
drøfte med de involverte på en 
systematisk måte. Denne delen 
dreier seg altså om å framskaffe 

en størst mulig felles problemfor
ståelse.» 

Så er det sagt. Asplan vil bistå. 
50.000 kroner er prisen. Og om 
det strides de politiske represen
tantene i bydelen. Tross at funge
rende administrasjonsleder, Inger 
Elvig, forklarer: 

-Asplans bistand går rett og
slett ut på å få til en modell som er 
mulig å jobbe etter. I møte med 
virksomhetsansvarlige å finne 
målsettinger. Hvor står vi hen? 
Hvor går vi hen i året som kom
mer? ... Virksomhetsplanen er 
midt i blinken for å finne ut av 
dette. Og det skal koste maks 
50.000. 

-Om dette skal bli en ny rapport
med nye runde formuleringer - er 
det ikke verd pengne. Dessuten. 
Om Asplan skal komme hit og 
finne problemområder - kan vi vel 
klare det selv? Det er nok å ta av! 
utbrøt Kåre Voldum (FrP). 
Og fikle svar på tiltale. Av blant 

andre Ivar Pedersen (KrF) som er 
overbevist om at man kan komme 
fram til noe nyttige resultater 
gjennom en slik virksomhetsplan. 
Av Lisbeth Nilssen-Love (SV) 
som understreket at det ikke er 
Asplan som skal finne probleme
ne, men tvert imot politikerne og 
virksomhetsansvarlige selv. · As
plan skal bare bistå. Alt mens Stil 
Aalen (H) satt et kjempedigert 
spørsmålstegn med prisen: - Det 
betyr 580 kroner timen! Kan dere 
ikke spise ped 100 kroner timen
? .. Det er jeg sikker på! 
Og oppi alt, Signe Heitmann 

(KrF) som framholdt:- Om vi 

Politikerne blir mer politikere 
Bydelspolitikerne skal bli mer 
partipolitiske. Etter et forslag fra 
Stig Aalen (H), vil de forskjellige 
partiene som er representert i 
Storhaug bydelsutvalg legge fram 

en partipolitisk plan for arbeidet i 
bydelen vår. Det skal skje på nes
te bydelsutvalgsmøte, 20. no
vember. Kanskje en grunn til å 
møte opp, lytte og lære? Om det 

Tif&-TELEF<tN 
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th. l9aaland (Jraniff , A.s 
Granitts';-,eri og Kirkegårdsforretning 
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hadde tenkt på dette i 89 så skulle 
jeg med glede gått med på det. 
Men nå har det gått så lang tid av 
frikommuneprosjektet... det er 
liksom vi som kan Storhaug. 
Osv. Osv. Eller for å si det med 

hr. Aalen:- Vi kan diskutere oss 
både blå og grønne - og de kan 
sette seg ned å tenke seg grønne. 
For det er så mye problemer å gri
pe fatt i. Og hva er 50.000 da??? 
Og oppi alt dette spretter bydel

slege Harald Bjørnestad opp fra 
sin tilskuerplass - eller lytter
plass. Som virksomhetsansvar
lig:- Hvor er de virksomhetsan
svarlige oppi alt dette. Kjenner 
dere oss?? Dere snaklcer om 
50.000 kroner. Et svimlende be
løp. 
Han snaklcet seg varm. Om 

kjempeavstander mellom virks
omhetsansvarlige og politikere. 
Om manglende kontakt som hem
mer det utviklingen han og hans 
like egentlig ønsker. Men når alt 
kommer til alt, er han positiv. For 
bydelslegen er en av dem som ser 
på frikommuneprosjektet som en 
stor utfordring. En mulighet til å 
finne nye veier. «Senke terks
kler». Og da er det greit å ha et 
mål - en plan - for den veien man 
velger. 
De ble enige, politikerne våre. 

Om å avholde et seminar/møte 
med de virksomhetsansvarlige 
snarest. Og å invitere Asplan til å 
delta. Uten å betale dem for å 
være der. Samtidig vil politikerne 
undersøke muligheten til å få ut
arbeidet en rimeligere garantert 
og avsluttet plan. 

går som mange sterke krefter vil, 
kan det bli direktevalg på bydel
spolitiekere på Storhaug ved neste 
valg. Alt i forbindelse med frik
ommuneprosjektet. 

BERGESEneRS 

-VI SJ.<RL VICEAE -

STORHAUG 
ÅPOTEK 

Åpningstider: 
Man.-fre. 8.30-16.30 
Tors. 8.30-18.00 
Lørd. 8.30-13.00 
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Bydelspolitikerne er virksomme. Her er det/ orberedelsen til Redd Bama-ak
sjonen tidligere i november som/dr en bred politisk håndsrekning. Fra venst
re: Kdre Voldum, Stig Aahlen, Solveig Meinich-Bache fra Redd Barna og 
Petter Volden delvis skjult bale bydelsutvalgsleder Turid R;nnevik. 

Ikke offisielt 
Byggeklossen har gjort et nytt framstøt mot bydelsut
valget og bydelsadministrasjonen for å sikre seg bru
kertid i Klokkargården på Kyviksmarka. Ennå har 
ikke politikerne funnet noen løsning på foreldre-barn 
gruppens husløse tilværelse. 

Men. Kanskje det lurer en lysning 
i det fjerne. Under sist bydelsut
valgsmøte ble et brev fra Bygge
klossen behandlet som referatsak 
- og en liten tendens til ny disku
sjonsrunde ble raskt avblåst av le
der for bydelsutvalget, Turid
Rønnevik:

-Om det nå viser seg at det blir

ledig kapasitet på Nylund skole, 
kan det jo tenkes at vi flytter ad
ministrasjonen dit. Men det kan 
vi jo ikke si noe om før vi ser rap
porten fra skole- og kulturutvalget 
om framtidig skolemønster i by,r 
delen. Derfor går vi heller ikke tit 
offisielt med dette ennå ... 

Uvisst om Beboerhuset 
SR Eiendom har fått oppgaven å vurdere salg, eventuelt 
utleie, av Beboerhuset i Østre bydel. Så langt ble de eni
ge, de få som møtte til ekstraordinært årsmøte i Beboer
huset nylig. 

-Det viser vel bare litt av folks
interesse for huset, når alle blir di
rekte tilskrevet om møtet og bare
et fåtall møter opp, sier leder for
andelslaget, Katrine Erga, til By
delsavisa. Hun forteller at de som
møtte fram likevel ble enige om å
la SR Eiendom overta.

-Vi forbeholder oss retten til å
selge, men kommunen må god
kjenne et eventuelt salg. Men 
uansett må vi ha et nytt årsmøte 
for å vedta Beboerhusets framtid, 

sier Erga. Og legger til at aller 
helst ønsker styret å få til en ord
ning med utleie, der huset kan 
benyttes av beboerne på Storhaug 
noen dager i uka. 

-Folk har faktisk allerede meldt
sin interesse for å leie, men det er 
forhold vi må vurdere nærmere. 
Blant annet må vi vite at huset er 
drivverdig når vi eventuelt inngår 
avtaler, sier Katrine Erga. Og må 
fortsette å leve i uvisshet om Be
boerhusets framtid. 

Nye brannforskriftert 
t aniedhing, disse nye-forskriftene tilbyr 

1 NYLUND SKOLEKORRS: 
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TEPPER, 
alle lagerførte 
design 

• 

• 

GULVBELEGG 
2-3-4 m br.
(alle lagerførte)

TAPETER 
til alle rom 
(alle lagerførte) 

Furu 

INNV. FYLLINGS-

DØRER DØRER, 
i eik, flere flere 
størrelser størrelser 
Kun kr (2. sort.) 

600,-
Kun kr 

890,-

• 

• 

• 

• 

Profilerte 
FOT-
LISTER 
i furu, 70 mm, 
pr. m Kun kr 

12,-
Stort utvalg i keramiske fliser på tilbud 

BYDELSAVISA 

• 

BADEROMS
PANEL 
kr445,- pr. 
Plate 
NÅ kr 

360,-

BYGGMARKED 

Redaktør Dag Olav 
Bydelsavis skal fortsette i samme spor som før. Jeg vil 
ikke deklamere noen revolusjon, sier Dag Olav Øver
land, som har blitt ny redaktør for Bydelsavisa for Stor
haug. En jobb han skal gjøre ved siden av deltidsstudier 
i samfunnsfag på Høgskolesenteret og redaktørjobb i 
Jåttå bydelsavis. Men så er han «over alt» hele tiden, og 
ser visstnok fram til å jobbe med «små og jysla sjarme
rande aviser». 

-Det gøyale med ei sånn bydel
savis er at den er så liten i alt det
store. Det synes jeg er jysla sjar
merende, sier Dag Olav, og tar
sats: -Alle snakker om det store
og flotte som det eneste økono
misk forsvarlige. Det er lett å
glemme det små og lokale og det
er kanskje likeså viktig.
Sier Dag Olav. Som rager nær to 

meter over bakken. Som har god 
nok erfaring med det som er «stort 
og flott». Fra sin tid som ansatt i 
Vestkysten. Forø·:rig har han job
bet i Norwegian Contractors, 
NTB i Stavanger, vært frilanser 
og har hatt praksis i både Roga
lands Avis og NRK Rogaland i 
forbindelse med journaliststudiet 
på Høgskolesenteret. Solid nok, 
skulle vi tro. Men to redaktørjob
ber, studier og familie? 

-Kommer vel til å fly mellom
Jåtten og Storhaug som en jo-jo! 
flirer Dag Olav, og avverger at ju
nior på 16 måneder knuser kame
ra. Alt med knapper og «dingser» 
er flotte leketøy, forteller pappa
en. Til to. Som legger studiene 
bak seg før jul og blir «bare» dob
beltredaktør. Som «en jo-jo». 
Med kamera på slep rundt i Jåtten 
bydel, som han har vokst opp i, 
og Storhaug - som han må «lære» . 

Ikke noe stort problem, forstår 
vi 30 åringen rett. Drosjekjøring 
gir innblikk i det meste. Og Dag 
Olav har helge-kjørt lenge. Politi
kerne er heller ikke det store prob
lemet. De skal fortsatt «bli holdt i 
ørene»: 

-Politikerne er greie nok, de.
Ikke bedre eller værre enn andre 
folk. Men om noen tror de ikke e1 
mennesker som oss andre, skal de 
få høre det! sier Dag Olav. 

Sprudlende frisk tar Dag Olav ove, 
som redaktør for Bydelsavisa. 

PIGGFRITT? 
Nå er tiden inne hvis du 
har tenkt å kjøre piggfritt 
i vinter. 
På høstglatte veier har du 
overlegent veigrep og du 
behøver heller ikke tenke på 
køene den dagen snøen 
faller - hverken hos din 

dekkforhandler eller på 
veien. I tillegg satser du på 
miljø og komfort - ikke 
uvesentlige faktorer i disse 
tider! Snakk med oss så får 
du alle argumentene helt 
gratis. 

Velg den beste løsning! (gnfinenfaJ $ 
FORHANDLER 
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Nylund skole- Et nesten båtfritt Hillevågsvann 
korps 65 år . . . . . . 

Av Halvor Sivertsen 

I år feirer Nylund Skolekorps 65 
år. I den anledning arrangerer 
korpset stor jubileumskonsert i 
Lille Konsertsal Bjergsted fredag 
23. nov. kl. 18.30. Alle nye og
gamle Nylund venner er velkom
ne til å høre korpset. Det vil og
være innslag av vårt eget junior
korps, samt av det <lykte brass
band SUBB - Brass.
Korpset går nå inn i en aktiv per

iode i sesongen. Siden korpset nå 
stiller i 2. divisjon janitsjar og 
skal være med i konkurranse rett 
over nyttår, øves det som aldri 
før. I tillegg er store og små enga
sjert i å skaffe korpset inntekter. I 
den forbindelse arrangerer korp
set stort julemarked lørdag I. de
sember om formiddagen på Ny
lund skole. Her vil det bugne over 
med spennende ting. Møt opp! 
Nylund skolekorps har skapt tra

disjon i bydelen med sine bing
okvelder. Her møtes gammel og 
ung til hyggelig samvær. Ved 
årets slutt har det og vært vanlig å 
arrangere jule-bingo. Denne fin
ner i år sted på Ny lund skole man
dag 3. desember kl. 19.00. Her 
vil bl.a. korpset selv underholde. 

H11levagsvannet er Dette bildet, denmot, viser H1lle-
Stavangers største småbåt- vågsvannet som det var i «gamle 
havn med hundrevis av båter dager», slik mange eldre vil hus
liggende fortøyd til utstik- ke det. �tort og åpe�t, bare med
kerbryggene. De fleste ikke en del mmdre �ater_ liggende _for
små, men temmelig store, tøyd mot Parad1s�e1en, so� ikke 

moderne plastbåter. Så 
var ut�yg� og utvidet, som I dag: 

• Parad1sve1en var som en bygdevei 
mange at selv pa de fineSte og endte ved Strømvig bad. De 
sommerd_:1g�ne, da svært typiske «stabbesteinene» som 
man�e hateiere har tatt av- markerte veien mot sjøsiden, vil 
sted mnover Ryfylke, er det nok mange huske fra den gang de 
bare såvidt det merkes. tellet steinene på veien inn til 

Ergoterapitjenesten 
i Storhaug bydel 
Målsettingen for ergoterapitjenesten tilknyttet åpen 
omsorg er å legge forholdende tilrette slik at eldre og 
funksjonshemmede skal kunne fungere best mulig i og 
utenfor hjemmet. 
Ergoterapeuten drar på hjemme
besøk, besøk i barnehage, skole 
eller arbeidsplass for å ta en vur
dering der den enkelte opplever at 
funksjonen svikter. I det daglige 
vante miljøet f.eks. hjemmet, er 
det lettest å kartlegge ressurser og 
muligheter. Det er·den enkeltes 
ressurser og egeninnsats ergotera
peuten forsøker å benytte når en 
tilrettelegger forholdene. 
For å redusere ulike typer funk

sjonshemninger må en ofte i til
legg til medisinsk behandling tre
ne aktivt, gjøre bruk av tekniske 
hjelpemidler og -eller tilretteleg
ge boligen/arbeidsplassen. 

De fleste av oss vil helst klare 
seg selv mest mulig og lengst mu
lig når det gjelder dagligdagse 
gjøremål som f.eks. personlig hy
giene, påkledning, spising, for
flytning, fungere på arbeid eller i 
skole/barnehage. Dette lar seg 
ikke gjennomføre like lett for alle 
hvis en har nedsatt funksjonsev
ne. Ergoterapeuten vil da sammen 
med kli�nten og evt. pårørende 
komme fram til ulike tiltak. Dette 
kan f.eks. være selvhjelpstrening 
i daglige gjøremål (ADL), utprø
ving og tilpasning, av tekniske 
hjelpemidler og evt. praktisk ut
bedring av boligen (f.eks. behov 

for utbedring av et bad). 
Ergoterapeuten kan ved behov 

hjelpe til med søknad til Trygde
kontoret om dekning av nødven
dige tekniske hjelpemidler, eller 
søknad om Husbankens utbe
dringstilskudd. 
Avdeling pleie og omsorg Stor

haug har en ergoterapeutstilling 
som er tilknyttet åpen omsorg. 
Ergoterapeuten har kontor på 
Storhaug helse og sosialsenter, 
Birkelandsgt. 2, og kan treffes på 
telefon 50 89 38. 
Anita Østerhus 
ergoterapeut 

EN GOD 
FRISØR KAN 
GJØRE MER FOR 
PERSONLIGHETEN 
DIN ENN 10 
FRANSKE 
MOTEHUS 
En god frisør 
er en fagutdannet frisør. 

alfå SALONG 
Pedersgt. 22 Telefon 52 17 74 

Og slik ser Hillevågsvannet ut i dag, med hundrevis av små og store bå
ter parkertfra «innerst til ytterst». Bilde: Halvor Sivertsen. 

Strømvig for å bade. 
Den store hvite bygningen til 

venstre i bakgrunnen, var jernba
nens lokomotivstall, som nok 
mange vil kjenne igjen. Flaten 
mellom lok-stallen og paradisvei
en, var den kjente «Parra-banen», 
der guttefotballspilleme boltret 
seg i 30-årene. 

Gardiner ønskes 

Nylund skolekorps ønsker å 
komme i kontakt med noen som 
kan avse 8 lengder a ca. 2,5 
m med gardiner til bruk i korp
sets «nye» lokaler på skolen. 
Ring Ingunn Eike på tlf. 56 24 46.

Konstruksjoner 
Platearbeide 

Kjelereparasjoner 
Monteringsarbeid 
Skipsreparasjoner 

Tanker 
Trykktanker 

STAVANGER 

JERNINDUSTRI A/S 
MEK. VERKSTED & VERKSTED 

FOR STÅLKONSTRUKSJONER 

Etablert I 914 

Haugesundsgt. 41, Postboks 1520, 

Kjelvene, 4004 Stavanger 

Tlf. 56 34 27 • 56 34 42, 

Telefax 56 23 52 

Bydelens 
ELEKTRIKER 

Oppgangen til «Pylsesvingen, i 
forgrunnen til høyre, eksisterer 
også i dag, mens skråningen helt i 
forgrunnen ikke var bebygd, da 
bildet ble tatt av Nelfred Dahl, 
som bodde i Johannesgata. Ama
tørbildet er utlånt av familien 
Eide, som fortsatt bor i Johannes
gata. 

!g!��!!f.en 
d nyttårstur til Berlin -

nå spennende som aldri før. 
I samarbeid med RADIO VEST, 
legger vi opp til en skikkelig nytt
årsfeiring, sightseeing i begge 
bydeler, helaften «på by'n», nytt
årskonsert med Berlin-Symfoni
kerne eller en Musical, div. shop
ping m.m. 

7 dager, pris pr. voksen 

KUN 2.500,· 
inklusiv he/turistbuss mltoalett, 
ferjebilletter, hotellopphold 
dobbeltrom m!frokost. 

Påmelding og nærmere 
opplysninger. ;°Rj I•·• 

S.Ol Reiser 
-

Tit (04) 55 60 66 
eller 55 62 71 

Ring først (04) 53 06 07 

8LTERVAA9 &ureoA/S 
AUT. ELEKTROENTREPRENØR 

Peclersgt. 37 • 4013 Stavanger 
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DET SKJER PÅ STORHAUG 
Stoff til deMe .-iten samles •Y Kultursekretær S(grid Bækbolt, 

Midjørd ■ydelshus, N. Ramsvlgv. 1, tlf. 58 36 81. 

Kultursektetæren 

har ordet 

Hva gjør vi for 
barn og ungdo"1 i 
Storhaug byde� 

Forening@t og grupper s� jobber med og _ 
blant barn oi ungdom i bydelen inviteres til 
konferanse 
••• .,21 •...... ld.17-21,A 
......... .,... ..... 

SycteJens- admlnist_rasjon øg politikere . 
ønsket kontakt og samarl>eilii med Eiere og 
vH orientere øm frikommuneforsr,ke.t. 

Vi ønsker: at dere Skal fortelle om arbeidet 
dere gjør" om problemer og ønsker slik at vi 
samlet får et godt bilt.te av oppvek$tmifjøet 
og fritidstilbud på Storhaug.· 

VI 1"'8rlnelwog inviterer 
tll diskusjon ømhrlnc; 
- tilskuddsor<fninger og søknadsfrister
- alkoholfrie ungdømsarrang�ment i hel•

gene
- ref.ormen for psykisk utvikfingshemmede
- bruk av ll>yctel

s

avisa 
- framtidig samarbeid

VI l1111Mw: St. Johannes 111e111ghet 
Varden menighet 
t.L. Brodd
Frisinn
Nytund skolekorps
FAU Nylund sl<ote
Stomaug skolekorps
FAU Storhaug skole
Byggeklossen
Midjord bametreff
Bethantastiftelser'l

Er dlla fare-elerll'IIPP8 lnleNIHerff 
Endelig i.nnbydelse m/dagsorden sendes · -

dem som melder seg på innen -torsdag 15. 
. � til bydelsadministrasjonen, tlf� 
._ -�".Q2. Max 2 petSOner pr. forentog.

A".: storhaug kultur Øl ftltld. 
SlftlffElækh<)lt 

BEBOERFORENING? 
to beboerforeninger ønsker 
kontakt og samarbeid med 
flere foreninger. 

Før hadde vi både Verket, 
Emmaus, Bergjeland, 
Storhaugmarken, Storhaug 
Vest, A-B-C-kvartalet, 
Badedammen ... 

Hvor gikk de gamle 
grensene? 

Ta kontakt og fortell hva 
som skjer - avisa vi I 
presentere «nye» 
foreninger. 

Ring 50 86 02 eller 56 36 
61 og spør etter Else Tvedt 
eller Sigrid Bækholt. 

I.L. BRODD
MINIPUTTER
Nye treningstider 
født 84/85 - Nylund skole, 
torsdag 17 -18 
født 83 - Nylund skole, 
tirsdag 17-18 
født 82 - Nylund skole, 
torsdag 18-19 
født 81, I - Nylund skole, 
tirsdag 18-19 
født 81, li - Svithun skole, 
torsdag 17 -18 

Nye spillere er hjertelig 
ve//fommen! 

HJERJELIG 
VELKOMMEN 
til allmøte i 

ØVRE BLÅSENBORG 
BEBOERFORENING 

onsdag 28. nov. kl. 20.00 
i Bergeland Bydelssenter, 
Jelsagt. 2. 

Saksliste: 

- Orientering om
foreningens virksomhet
- satsingsområder i 1991
- budsjett
- eventuelt
- enkel servering
Repr. fra andre
beboerforeninger på
Storhaug er også
velkommen!

MIDJORD 
BARNETREFF 
Grupper for 
hjemmeværende foreldre 
med små barn på Midjord 
bydelshus. 

Begge gruppene er nå 
fulle og interesserte må 
sette seg på venteliste. 

Tlrsdag/fredapgnlppen: 
kontakt Liv Kate Stensland 
tlf. 56 22 84. 

Mandagsgruppene: 
kontakt Anne Moen 
tlf. 53 31 02. 

BARNELEIKARRING 
hver onsdag på 
Midjord bydelshus. 

Barn 10-13 år kl. 16.30 
Barn 7-10 år kl. 17.30. 
Arr; Bondeungdomslaget. 

- er blitt til for å kunne tilby Dem som kunde det beste utvalg til Deres
markedsføring.

- er en avdeling i Melings Offset, som er opprettet p.g.a. stor etterspørsel
av reklametjenester og materi�II, fra våre faste kunder.

- kan tilby et variert utvalg i reklametjenester som: brosjyrer - trykksaker -
dekor - skilt - etc. og reklamemateriell som: Strøartikler - gaveartikler -
tekstiler - idrettstøy - paraplyer etc.

Totalleverandøren til Deres markedsføring 

KONTAKT OSS PÅ 
Tlf: 04-58 02 91 

Fax: 04-58 30 67 

--Vi står til Deres tjeneste--



Bruk bydelshuset 
Midjord bydelshus rommer storsal med plass til 
100 personer, grupperom, kjøkken og atelier. 

- Gode parkeringsforhold.

- Spennende lekeplass utenfor.

- Vi har lV/video, overhead, tavler og

lysbildeapparat.

Bruk huset til kurs, møter, loppemarked, 
utstilling og mer! 

Kultursekretæren er ansatt for å hjelpe foreninger, .., 
lag og beboere i gang med aktiviteter. 
Rengjøringshjelp og tilsynsvakter sørger for at 
huset er i tipp-topp stand og klar til utleie. 
Ta kontakt! 

JULEVERKSTED 
lørdag 24. november kl. 10-14. 
Barna kan kjøpe aktivitetsposer for kr 25,- som 
inneholder 5 forskjellige juleting. 
Vi selger også fristende julegaveideer, pynt m.m. 
KAFEEN byr selvfølgelig på julegrøt/saft, kaffe, 
kaker og brus. 
Underholdning ved Nylund skolekorps. 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! 

Overskuddet går til nytt utstyr på bydelshuset. 
Arr; Midjord Barnetreff. 

ÅPENT HUS 
fredag 14. desember med dans, allsang og 
trekning i det store loddsalget. 
Arr; Brukerutvalget. 

� 
MIQJORD BYDELSHUS 

N. Ramsvikv. 1 - Tlf. 56 36 61

Kom sammen 
etter fødselen! 

Vi møtes hver tirsdag 
kl. 12.30-14 på 
Midjord Bydelshus. 

Treff andre nybakte mødre på Storhaug. 

Vi har noe å lære av hverandre. 

Kaffe og te. Besøk av helsesøster, 
fysioterapeut og andre. 

INTERESSERT? 

Kontakt Storhaug Helsestasjon tlf. 50 89 06 eller 
Midjord Bydelshus tlf. 56 36 61. 

BERGELANDBYDELSSENTER 
Jelsagt. 2 - tlf. 53 52 67 

KAFETERIA 
mandag til torsdag fra kl. 10-13. 
Smak Wenches nydelige vafler. 

SNEKKERVERKSTED 
med kurs for nybegynnere. 

TRIM 
mandag og onsdag fra kl. 10. 

BINGO 
annenhver tirsdag fra kl. 11. 

KURS 
og kom-sammen-grupper. 

JULEMESSE 
lørdag 17. november kl. 10-13. 
Salg og utstilling av håndarbeid, bruksting av tre, 
malerier, porselensmaling og billedvev. 
Salg av kaffe og kaker. 

STAVANGER KOMMUNE 

STORHAUG BYDEL 

GYMSALEN PA STORHAUG SKOLE 
Oppmøtet i kulturgruppa har denne høsten vært 
gledelig stort. Så stort at vi starter et nytt tilbud. 

ÅPEN GYMSAL 

for alle interesserte elever på skolen starter fredag 
9. november fra kl. 176-18.

KULTURGRUPPA 
hver tirsdag fra kl. 16.30-17.30 vil nå først og 
fremst være et tilbud for barn i førskolealder sammen 
med foreldre og eldre søsken. 

Leder for begge tilbudene er Veslemøy Onarheim. 

Arr; Storhaug kultur og fritid. 

NYLUND 

SKOLEKORPS 

JUBILEUMS

KONSERT 
fredag 

23. november
kl. 18.30 i Lille

Konsertsal Bjergsted. 

JULEMARKED 
på Nylund skole 

lørdag 1. desember. 

JULE-BINGO 
på Nylund skole 

mandag 
3. desember kl. 19.
Korpset underholder.

Nylund 
Fritidsklubb 
har startet opp igjen etter 
sommerferien. 

Juniorklubben 
hver torsdag fra 18-21. 
Kjøkkengruppa selger 
hjemmebakst og andre 
kioskvarer. Alle barn i 3.-6. 
klasse er velkommen. 

Diskotek for 
ungdom 
13-18 år hver fredag
kl. 19-23. Kr. 10,-

Dugnad hver 
tirsdag 
kl. 18-21. Kafe. For 
arbeidsvillig ungdom som vil 
ta et tak for å bedre 
klubblokalene! 
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_Varden menighet

Søndagsskolen: 
hver søndag kl. 11 
Billedklassen: 4-8 år 
Tekstklassen: 8-11 år 
Søndagsringen: 11-14 år 

Barnekoret: 
Jenter og gutter 4-11 år 
Tirsdag 16.15-17. 

Harer: 
Jenter og gutter 6-8 år 
Tirsdag 17.30-19. 

Ulvunger: 
Gutter 8-11 år. 
Onsdag 17. 30-19. 

Meiser: 
Jenter 7-10 år. 
Torsdag 17.30-19. 

KFUM: 
Speidergutter fra 11 år. 
Mandag 18.45. 

KFUK: 
Speiderjenter fra 10 år. 
Torsdag 17.30-19. 

RANGER/ROVER: 
for jenter og gutter 
fra 15 år. 
Søndag 19.00. 

MAURTUA: 
Ungdomsklubb 
fra 7. klasse. 
Torsdag fra 19.30. 

BIBEU 

SAMTALEGRUPPE: 
Ungdom fra 7. klasse. 
Annenhver onsdag 19.30 

FIDUS 
for småbarnsfamilier. 
Lørdag 24.11 
kl. 16.30-18; Fellesskap. 
Lørdag 15/12; Adventfest. 

PENSJONISTIREFF 
torsdag 13. desember 
kl. 11. 
Andakt v/sokneprest 
Hinderaker. Fredrik Moss
Iversen forteller fra 
Madagaskar. Middag. 
Utlodning. 

ONSDAGSMØTER 
14/11; 
Forbønnsgudstjeneste 
21/11; Fellesskapskveld 
28/11; Folkeviseleik 

5/12; Adventmøte 

JORUNN & VIGDIS 
ønsker gamle og nye kunder velkommen, 

- til julens hårpleie!

LILLEPUTT-SALONGEN 
Bjerkreimsgt. 2 - Tlf. 56 24 23 

LØRDAGSÅPENT FRA 24. NOVEMBER! 

MUller:S eftf. 
ØIVIND PETTERSEN 

SYKEARTIKLER 
Vaisenhusgt. 19, 4012 Stavanger. Tlf. (04) 52 48 71, privat (04) 62 37 80. 

Åpningstider: hverdager kl. 09.00-15.00 
torsdag kl. 09.00-19.00 
lørdag kl. 09.00-12.30 

NY.MAN'S GLASS 
D. Nyman·s Produkter

Ryfylkegt. 70. 4015 Stavanger 
Tlf.: 04 - 52 12 82 - 52 04 82 

.cVI UTFØRER ALT I GLASSARBEID-. 

Produsent av * � Baderotns_v.�iem.

Bydelens eneste bakeri 

Normannsgt. 38 - 4014 Stavanger 
Tlf. 89 01 56 - 89 01 54 

BYDELSAVISA 

BOKBUSSEN 

TIRSDAG 
annenhver uke 

kl. 10.30-12.30 
ved Midjord bydelshus 

13. november
27. november
11. desember

BRUK
LEKEPLASSEN! 

BESØK IDYLLISKE 
RAMSVIK! 

Lån til alle for mål! 
Tlf.: 04 / 53 43 16 

KUELOS�PENT 
Samarbeid m. slott selsk. som bl.a. Bcon Finans. 

Gjensidige gruppen, Kyrres Kapital 

DØR-FORNYING 
Vi bygger om dine gamle 
innerdører til fyllingsdører i 

hvit, eik eller 
furu utførelse. 
De blir som nye! 

..,� 

STMNGER 
Dusavikveien 33 -
Tlf. 04-53 09 65 

ØNSKES KJØPT: 
MYNTER, FRIMERKER, 

GULL OG SØLV. 

K. E. Frost 
Bergjelandsgt. 40 

Tlf. 52 23 41 

RØRLEGGER'N I PEDERSGATEN 

B. HODNEFJELL
AUT. RØRLEGGERFORRETNING 

a RING RF. lffl'JII· 
(04) 56 77 41 �

Moblltlf. 090-47345 

San�æranlegg - Bad - Kjøkken 

GRATIS PLANLØSNING 

�SOIA KULTURHUS 

TALENT-KONKURRANSE 

FOR AMATØRVOKALISTER 

I SANDNES, $TAV ANGER OG SOLA 

Påmeldingsfrist 16.november 1990 
Påmeldingsavgift kr 150.-

Alle mellom 13-20 år kan delta. 

Kvalifiserin�de i Vågen 33 
11.jan.-91 ld 20.00

Finale i Sola Kulturhus 
18.jan.-91 ld 18.00

Ring/skiv til: 
Sola Kulturhus, Kongshaug
veien 32, 4050 SOLA. 
Tif.653460 
så får du innbetalin�blankett, 
plarback og mer .informasjon 
om konkurransereglene. 

Skilsmissevett 
I forrige utgave av bydelsavisen skrev bydelslege 
Harald Bjørnestad om skilsmisse og samlivsbrudd. 
I forbindelse med denne artikkelen har han også 
laget en tipunkts sjekkliste som bydelsavisen her 
gjengir: 

10 regler for skilsmissevett 
1. Det beskytter barnet at andre

sider ved livssituasjonen ord
nes så godt som mulig. Stabili
tet hva gjelder bolig, skole,
venner og slekt - er et viktig
forsvarsverk mot de oppriven
de virkningene som skilsmisse
kan ha.

2. Det beskytter barnet at det har
et nært og varmt forhold til et
annet voksent menneske. Det
er -foreldrenes oppgave å ak
septere at barnet er sterkere
knyttet til en av dem, eller til
en helt annen enn dem selv.
Dette er smertefullt, men for
eldreoppgaven er å forstå hva
som er best for barnet, og hel
ler bearbeide sine egne sårete
følelser over ikke være nr. 1.

3. Det beskytter barnet å slippe å
. være vitne til åpen krangel og

slåsskamp mellom foreldrene. 
Vi må som foreldre trekke kla
re grenser mellom barnas ver
den og vår verden. 

4. Det beskytter barnet når det
ikke blir tvunget til å ta parti
for den ene eller den andre av

foreldrene. Barn skal ikke bru
kes som sendebud eller alliert. 

5. Det beskytter barnet ikke å bli
gjort til syndebukk for familie
ufred.

6. Det beskytter barnet når ufre
den mellom foreldrene bringes
til opphør innen rimelig tid.
Foreldre må kunne samarbeide
også etter familiesplittelsen.

7. Det beskytter barnet at den av
foreldrene som har omsorgen
for det, får all mulig støtte -
også fra eks-ektefellen (re
spekt og praktisk hjelp er
nøkkelordene).

8. Det beskytter barnet at de
voksne omkring det søker å
lette barnet for skyld, skam og
ansvar.

9. Det beskytter også barnet al
personer som står dem nær, tai 
del i barnets hverdag og øket 
dets muligheter til utfoldelse i 
lek og i fritid. 

10 Det beskytter barnet å vite a1 
mange andre barn har det p� 
sammen måten. 

Harald Bjørnestad 
bydelslege I 
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SMATT & STORT PÅSTORHAUG

Hyggekveld 
Bergeland Bydelssenter hadde en 
vellykket hyggekveld 10. okto
ber. Kjell Auestad, en gammel 
Storhauggutt, fortalte anekdoter 
og sang gamle skillingsviser som 
alle kjente og kunne synge med 
med stor glede. Kaffe, smørbrød 
og kake ble servert og ved hvert 
eneste bord koste alle seg. En li
ten utlodning hørte også med. Ti
den gikk så altfor fort og vi avslut
tet kvelden med en sang. Senteret 
kommer til å fortsette med slike 
arrangementer. 

Julemesse på Bergeland 
Også i år skal vi fortsette tradisjo
nen med utstilling og salg av gjen
stander som er laget ved senteret 
gjennom hele året. For alle som 
har tilknytning til huset er det 

Det gror på 
Storhaug ... 
I ly av mørket har aktivister i Øvre 
Blåsenborg Beboerforening plan
tet ut 350 tulipanløker i området 
rundt Kyviksmarka. (Det går ryk
ter om en vårfest hvis tulipanene 
dukker opp av jorda utpå våren 
engang.) 

Tannlege 

KJELL PER 
HOGSTAD 

Langgt. 50, 
4012 Stavanger 

Tlf. 52 57 62 - 54 64 80 

Også kveldsåpent 

årets høydepunkt å vise venner og 
slektninger hva senteret driver på 
med i løpet av året. Det blir anled
ning til å kjøpe julepresanger 
samtidig som en koser seg med 

kaffe og kaker. Alle er hjertelig 
velkommen til julemessen på Ber
geland Bydelssenter lørdag 17. 
november. 

Bruk bydelens 
egen elektriker ... 

TRENGER DU ELEKTRIKER? 
Vi utfører alle typer Installasjoner 

RING Tlf. 04/5612 31 
Moblltlf. 090/46 737 - 45 007 

Telefax 53 65 95 

T 
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Nylund Beboerforening 

Her er interimstyret i Nylund be
boerforening.Fra venstre Svein
ung Dybvig, Marianne Kvads
heim, Merete Sandvik og Jan 
Kåre Knutsen. Den nystarta bebo
erforeningen inviterer alle i Ny
lund til å bli med som medlem
mer. Interimstyret har utarbeida 
foreløplige vedtekter og beboer
foreningen på Nylund er avgren-

set til å omfatte Sandsgata i nord 
Nymannsveien i øst, Asbjørn 
Klosters gate i sør og Nedstrands
gate i vest. Den nystarta beboer
foreningen vil jobbe med å få i 
gang dugnad på lekeplassen og 
med tid og stunder vil de forsøke å 
få til en Iørdagskafe på Nylund 
skole. Kanskje allerede på nyåret. 

Lions club, Stavanger øst 

Visste du at 
Storhaug bydel har 
egen Lions Club. 

I 1980 ble Lions Club Stavanger 
øst stiftet. Formålet har hele tiden 
vært å støtte og hjelpe våre med
mennesker. 
For Lions Club Stavanger øst 

har det fra start i 1980 til i dag 
vært naturlig å virke i lokalmil
jøet. Dette har blant annet ført til 
at klubben i alle år har arrangert et 
eldretreff i desember måned som 
vi vet har vært vellykket. 
Klubben deltar også på andre 

felt bl.a. kan vi nevne 
Oppbygging av Lions katastrofe
fond 
Støtte til Beitostølen 

Støtte til Førerhundskolen 
Støtte til en mengde innsamlings
prosjekter både i regi av Lions og 
andre organisasjoner. 

Lions club er en verdensom
spennende humanitær organisa
sjon. Lions er upolitisk. Lions 
mål er å yte hjelp og støtte til tren
gende over hele verden. 
For at Lions club Stavanger øst 

skal kunne leve opp til målset
ningene trenger vi nye medlem
mer. 
Hvis du er interessert ta kontakt 

med kultursekretær Midjord by
delshus. 

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av: 

Industrianlegg, kontor, fonetningslrfgg 
skoler, fritidslJ'/gg og boliger. 

VI BEHERSKER BADE STERK- OG SVAKSTIIØII 

��-!��-�ER11��!!!��0N AS 
RYFYLKEGATEN 70 - 4014 STAVANGER 

TLF. 04 - 56 32 90 - TELEFAX 04 - 56 31 98 



JULETUR 

SPANIA 
19 dgrs. tur Benidorm 
avr. 18/12 fra kr 3675,� 

19 dgrs. tur Costa Del Sol 
avr. 18/12 fra kr 3885,-. 

* • * •.•"'.I 

Kort- eller langtidsferie,,.,. 
i Benidorm eller 

, Costa Del Sol. 
. . .. 

Weekend-turer til 
Hamburg, Flensburg eller 

Aalborg fra kr 790,-. 

Ta kontakt med 
dtlt reisebyrå 
eller med oss for 
nærmere opp�s
ni�ger og bestilling. 

a�Jbu111n. 
<•1•4 § ;l tJ: 1 •>+· 
4012 Stavanger 
Kongsgt. 24. 2 et 
Tlf. 04-S2 43 91 156 73 99 

Nå også på 
BILSKADER/ 

REPERASJONER! 
Glem bruk av 

KASKOEN! 
Glem BOMUSTAP! 
KANSKJE DU KAN 

SPARE PENGER PA 
VÅR GUNSTIGE

FINANSIERINGS
.ORDNINQ? 

I KUN MÅNEDLIGE AVDRAG I 
Ta turen innom 

• kanskje du kan spare penger på vår
GUNSTIGE 

FINANSIERINGSORDNING! 

!eitAKPfilAl{Itt.lDJ�tÆN!... . .· ... ! .'

BYDELSAVISA 

Storhaug pensjonistforening: 

Sprek tiåring feiret seg selv 
Mandag 5. november fei
ret Storhaug pensjonist
forening sitt 10 årsjubi
leum med en middag på 
restauranten New Moon
house. Til stede var fest
stemte pensjonister og le
deren av· eldresenteret 
Solveig Øverland og by
delsutvalgetleder Turid 
Rønnevik 

av John Christiansen, formann 
i Storhaug pensjonistforening 

Pensjonistforeningen ble i sin tid 
startet etter initativ fra senterele
deren på Bergjeland Eldresenter, 
Solveig Øverland høsten 1980. I 
det første interimstyret fra 17 ok
tober satt Harriet Visted , Kaspa
ria Voll, Maggi Jonsen og Benja
min Bjørklund. 14 novemvber 
1980 ble det første konstituerende 
årsmøtet avholdt. 
Da ble vedtektene bestemt og si

den den dagen kunne alle som 
mottok alderstrygd uføretrygd el
ler fortidspensjoner kan bli med
lemmer av Storhaug pensjonist-

Leveres i flere utførelser 
for damer og herrer til
priser fra ca. kr. 4.700,-

Unnaker 
Thv. Thorbjørnsen 

Nytorget 12, 
4000 Stavanger 

Tlf. (04) 52 07 66 

I 

Glade pensjonister på festmiddag 

forening. 
Foreningen skal arbeide for pen

sjonistene innenfor bydelssente
ret og tiltak for å skape et godt og 
tryggere miljø der. 

Det første styret besto av Ame 
Robberstad form., Harriet Visted 
kasserer, Kaspar Voll, Benjamin 
Bjørklund. 
På møtene den første mandagen 

i måneden har vi hatt et rikt og va
rierende program med kåserier, 
lysbilder, film, sang og musikk 
av de fleste som underholder i 
Stavanger og omegn. De fleste 
pensjonistene på Storhaug liker å 
synge, så der har vært endel all
sang på møtene. 
Fra 1981 til 88 har foreningen 

stått for Jodd og salget for «Kiwa

ni Club», juleutlodning og pen
sjonistene på Storhaug gjorde en 
stor innsats med å selge lodder på 
de forskjellige varemagasinene. 
Foreningen hadde gode inntekter 
av dette salget, men de siste årene 
har det vært vanskelig å få pensjo
nistene til å sitte og selge lodder, 
så vi måtte si det i fra oss. Så 
denne inntekten har vi ikke len
ger. 
I 1984 ble møtelokalet i senteret 

for små og senterleder og pensjo
nistforeningen gikk så sammen på 
Stavanger kommune for å utvide 
og bygge på huset. Dette ble så 
gjort i den samme stil SQm var fra 
før, og møtelokalet ble dermed 
dobbelt så stort. 
På Bergeland Bydelssenter driv

es det mange aktiviteter med kur
ser og som grupper i Oljemalerier 
for nybegynnere og viderekomne, 
litteraturkurs, snekker, sløyd, bil
ledvev, fri forming, porselen og 
ikke minst brigde. 
Trim er der 2 ganger i uken og en 

kan få kjøpt kaffe, te og vafler, 
lefser og kaker. Det er aktiviteter i 

Vi har flyttet! 
Fra 15. november finner du oss 

på broen i ARKADEN. 

Svithun Foto 
P .S.: Mange gode flytte tilbud! 

Formannen i pensjonistforeningen John Christiansen ønsker hedersgjesten, 
Terje Rønnevik, og by delsadministrasjonsleder Inger Elvilc, velkommen. 

Bydelshuset fra mandag til fredag 
fra 9 til 14. 
Turer har det blitt en del av i dis

se 10 årene. Både i inn- og utland. 
I det siste har det vært dagsturer 
som har vært de mest populære. 
Vi har besøkt bedrifter og forret
ninger på turene. Vi har også spist 
deilige middager ute på restauran
ter og spisesteder både på Jæren 
og resten av fylket. 
De l 0 år som Storhaug pensjo

nistforening har eksistert har disse 

vært ledere, Ame Robberstad, 
Else Karlsen, Ingeborg Wilhelm
sen og Palmer Stangeland. 
Styret i jubileumsåret er John 

Christiansen, form. Ingeborg 
Wilhelmsen sekr., Tordis Linbø 
kass., Inghild Brekke og Hjørdis 
Stenberg styremedlemmer, Johan 
Arnesen og Rudolf Bjørnøy vara
menn 
Jubileumsfesten var på restau

rant «Moon House», Nytorget 5, 
mandag den 5. november. 

(D IBA·MUlTICDNIUlT 
BBA-MULTICONSULT 

Rådgivende ingeniører MRIF 

Telefon (04) 53 35 20 Telefax (04) 52 96 24 
Birkelandsgt. 8, 4012 Stavanger 


	scan (56)
	scan (57)
	scan (58)
	scan (59)
	scan (60)
	scan (61)
	scan (62)
	scan (63)
	scan (64)
	scan (65)
	scan (66)
	scan (67)

