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De har fått drømmen 
sin oppfylt, førskolelæ-
rerne Svein Helge 
Grødem og Hilde 
Nysted. Til høsten åp
ner de egen barnehage i 
det vel 100 år gamle ho
vedhuset på Egelands
gården. En oase med 
frukttrær, blomster og 
bærbusker venter små 
førskolebarn. 
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FOR .STORHAUG NR. 3

Hårfmt 

møte i Godalen 
Kjærlighet ved første blikk, ble det, da grunnskole
levene ved Godal en videregående skole, frisørlinja, før 
17. mai inviterte flere barnehager til å bli "hårfine".
At vi har mange ressurser i bydelen - og uante mulig
heter til å benytte dem, beviste de i alle fall, elever og
førskolebarn som koste seg i hverandres selskap. På
bildet er det Glenn (4) fra Emmaus barnehage som får
en omgang med saksa av Siw Elena Eide.

Mer side 12 

l)ugnadsånd 
i Bydelen 

,p. . Se side 4 

Tinnfabrikkens 

historie 

Se side 15 

Utleie av personell 

Telefon 04-52 25 90 

Birkelandsgt. 18 
4012 Stavanger 

HAGESERVICE 

PLANTER• TRÆR• BARK 
�KAP• JORD• GJØDSEL 

KERAMIKK•SI'EIN 

Torvstrø 1so1 55,-
Bark prJm3 210,-

pr./sekk 40,-

HAGESENTER 
Åpent til kl. 19 
Lørdag til kl. 15 

HAUGESUNDSGT NO. 27 
PO,BOX 1652 

KJELVENE 4004 STAVANGER 
TLF. (04) 56 3141 
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Velkommen 

sommer 

Sommermånedene har begynt. Om få uker springer 
hundrevis av elever i bydelen vår lykkelige ut skole
porten for siste gang foran en lang, velfortjent ferie. 
Badeliv og dovne dager. Sol som smelter sjel og 
kropp. Vi i bydelsavisa tar også ferie. 

Men før vi kommer så langt: Vi har vært på tokt i en 
vårkåt bydel. Opplevd dugnadsånden som lever. Sett 
våren klø i fingrene på noen og enhver. Opplevd na
sjonaldagens fargesprakende tog i gatene våre. Ser 
at om man vil, kan man: Det blir skolefritidsordning 
ved skolene våre. Tross for lite påmeldte barn.. Et 
ungt par klarer å lage egen barnehage - en drøm blir 
virkelighet. Og, vi ser næringslivet klorer seg fast i 
vår tradisjonsrike bydel. Er med å holde tradisjoner 
ved like - og bygge videre. 

Storhaug er en deilig bydel. Vi har "alt" - har vi 
ikke? Best av alt, fra skueplass idenne knøtt-redak
sjonen, er å se all virkelysten. Alt initiativet. For å 
lage en ennå bedre bydel. Det er en ledetråd i så 
mange av de sakene vi havner opp i. Fra politikere, 
administrasjon, ansatte i bydelen, organisasjo
ner/lag, næringsdrivende - og enkeltpersoner. Det 
maner til beundring. Og lokker fram patriotisme. 
For er vi ikke litt unike, her i denne bydelen da? 

Bydelsaavisa har kommet for å bli. I det minste ut 
året. Mangt og mye burde været med, har ikke fått 
spalteplass. Denne gangen heller. Men håpet er at i 
det minste mangfoldet viser igjen. Om ikke alt blir 
presentert. Ta en spasertur i bydelen og kikk. Da vil 
du finne det - mangfoldet. (Og mitt kamera er røket, 
så bilder er vanskelige å formidle) 

Adresse: 
Karlsminnegate 6A, 4014 Staavnger 
Tlf.: 50 86 02 
Fax: 50 86 05 

Utgiver: 

Cl 
m 
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I: 
se 

Storhaug bydelsutvalg 

Avisstyre: 

Torgrim Olsen (leder), Inger Elvik og 
Sigrid Bækholt 

Redaktør: 

Turid Fiksdal 
Tlf.: 52 18 55 ( P) 

Annonsesalg og distribudsjon: 

Nylund skolekorps 
Kontakttelf.: 50 86 02 

Sats: Randaberg bygdeblad 

Opplag: 6.600 

Trykk: Rogalands Avis 

FOR STORHAUG 

BYDELSAVISA 

FOR EGEN REGNING 

En viktig forutsetning for en vellyk
ket utvikling av forsøksprosjektet på 
Storhaug er utvikling av kanaler for 
beboennedvirlcning - best mulig ut
nyttelse av «gråsoner» mellom of
fentlig virksomhet og «privat initia
tiv». 
Vi har fra før et bredt spekter av res
surse1' innenfor foreningslivet å byg
ge på-idrettsaganisaajoner, menig
hetstilknyttet virksomhet, pensjonist
foreninger m.v. Ytterligere Iaxw
skyting bØr kooune. Beboerfor
eningez er et stldig sterl<ere inm1ag i 
bildet - og bØr bli det i enda større 
grad. Ved å organisere slike får bebo
rine et bedre verktøy for å tl de of
fentlige� i tale, spesi
elt an emner !DIil angår deres eget 
næ.nniljø. For kommunen er det en 
spesiell utfordring å møre egminn
sars i låcalmiljøet på en slik måte at 
slikt egeninitiativ (g)llluntres. Det er 
ikke minst gledelig å lamne framhe
ve den måren pukvesenecs folk pl 
Stahaug har gått inn i slike po
blermtillinger pl Nylund beboetfo
rening er nyaganisert, og har sett pl 
vedlikehold av lekeplasæn i 
Lysefjmlgata !DIil en nawrtig aw
gave. Gjenoom paklsc rAdgi.vning, 
formidling av urstyr/materiel og for
deling av oppgaver har faeningen 
og parkvesenets folk i sum oppnådd 
betydelig mer em det som ville vært 
realistisk hvis vi <wtraite «hver for 
c�». Og da har vi de sæiale effekte
ne i tillegg. 

r 

Sanwbeid som dette ill� egd 
hvafor padtvesenet bØr ses pl som 
en «kulbnrelatert vidcsmlhet» - og 
ikke skilles fra idrett og kultur. 
Garecun m.v. kan være utfordringeJ' 
til videreutvikling av denne «nisjen». 
Selvfølgelig vil det i mange tilfellrz 
være slik at kanmunem cxganerA>y
dehftnahningen må treleke inn flere 
f<Xhold i en sak em det en bebcx-no
rening fumer naturlig for sin del 
«Konfliktet» er slik sett neppe til å 
unngå. Det må imicDertid være et 

overminet mål å «spille pl lag» me 
kiawniljøet, aganisasjooer pl e 
slik måle at felles intm:ser kan d 
æres i str,l'st mulig�-� 
mulig ressurser utløses. Å fmne sel 
ve dapxderJen ftr Jokalmiljølllvik 
lingen i bydelen ei- noe av innfa1ls 
vinkelen til dette. 

Telefonvakt i sol111ller 

Selv om Bydelsavisa for 
Stomaug nå tar sommerferie 
fram til begynnelsen av sep
tember, er vi glad for gode 
tips, også i de vanne måne
dene. Derfor har vi også te
lefonvakt - selv om denne 
tassen bare sporadisk står 
ansvarlig for telefonvakten. 

Tips kan ringes inn til 
Bydelsadministrasjonen, 
tlf. 50 86 02 
eller til redaktøren privat, 
tlf. 52 18 55.

Denne tassen har bare spora
disk te/ef onvakt i sommer. Vi 
andre tar gjerne imot tips -
ogsd i sommermånedene. 

Neste nummer 
av bydelsavisa kommer ut 11. september. 

Innleveringsfrist for annonser og stoff: 

BERGESEn�RS 

- VI SKAL VIDERE

TIPS 
Bydelsavisa 
Tlf. 50 86 02 

Fredag 30. august. 

Bydelens • 
ELEKTRIKER 

Ring først 04-53 06 07 

&reRVAA§, &wRQA/S 
AUT.ELEKTROENTREPRENØR 

Pedersgt. 37 - 4013 Stavanger 
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. LESERBREV 

Frisinnsvømmerne på treningsleir 
Også i år drar en stor flokk av 
Frisinn svømmerne på trenings
leir til Danmark. I de senere åre
ne har Frisinn sin svømmegruppe 
satset på å starte sesongen med 
en treningsleir til Danmark dette 
året går turen til Thisted på den 
danske nordvestkysten. 

Det er de eldste svømemme som 
drar, fra 11 år og eldre, og ingen 
må tro at dette er ferie. Minst to 
treningsøkter hver dag i en uke, 
og ellers tidlig i seng og tidlig 
opp. 

Men selvfølgelig blir det også tid 
til fornøyelser. Både strandtur og 
tivolibesøk er med i planene. 

Tidligere år har det vist seg å 
være en lykkelig løsning å starte 
en ny sesong med treningsleir. 
Svømmerne kommer tidligere i 
form, og får en ekstra vitami
ninnsprøytning før alvoret be
gynner. 

Samtidig viser resultatene fra sis
te sesong at Frisinn har vært hel
dige både med svømmere og tre
ningsopplegg. Blant annet var 
Frisinn den klubben som hadde 
flest deltagere til Ungdoms
mesterskapets landsfinale, og i 
den siste uken ble det flere bra 
plasseringer i NM junior. Medal
jene uteble, men svømemme kan 
godt vente et år på dem. 

Ledelsen i den tradisjonsrike 
Storhaug-klubben kan fortelle 
om en klubb på vei opp etter 

noen rolige år. Den eneste forsk
jellen fra tidligere er at klubben 
nå har aktive medlemmer både 
fra Randaberg, Eiganes, Jåtten, 
Vardeneset og en bra flokk fra 
Hundvåg. Og det blir det satt pris 
på. En solid kjerne kommer fort
satt fra Storhaug, men det vitner 
om et bra miljø at de aktive 
tiltrekkes fra et stort distrikt. 
Også nye trenere er på vei inn i 
klubbens rekker. 
Til slutt må en minne bydelens 

egne innbyggere om at det koster 
å drive ungdomsarbeid Frisinn 
kan fortelle om en sunn økonomi 
som faktisk har sitt grunnlag helt 
tilbake til 60 årene: 

- Fortsatt selger vi lodder, har
loppesalg, selger flyfoto fra byde
len. Ta fint imot oss når vi ringer
på din dør, sier formmanen i
svømmegruppen, Sigve
Johannessen.
- Et paradoks: I fjor fikk vi støtte

Når synet svikter 
... hva skjer? 

75 prosent av de som blir 
synshemmet er over 65 år. Det 
å miste synet er total krise. 

Fysisk: Man beveger seg anner
ledes enn før. Har snublet en del 
ganger, dunket borti ting. Når en 
beveger seg annerledes, blir mus
kulaturen stiv, og man kan trenge 
fysioterapi. 

Psykisk: Kan føre til depresjon 
og angst. Det kan være vanskelig 
å akseptere at man er blitt 
synshemmet, det tar ofte tid før 
man tør si fra til venner og fami
lie. Å måtte be om hjelp til ting 
kan være velig vanskelig. Bare 
det at en ikke kan lese sin egen 
post lenger. 

Sosialt: Kjenner ikke igjen nabo
en, kan ikke lenger se ansiktene 
klart. Får ofte stempel på seg for 
å være hoven. I,r ikke gå ut på 
kafe eller besøk, er redd for å 

søle. Ser ikke hva som er på tal
lerkenen. Ser ikke blikk, mimikk 
lenger. Kan være tungt å samspil
le med andre mennesker. Dette 
kan igjen føre til isolasjon. 

Det er hjelp å få 
Vestlandske Blindeforbund har 
kontor på Storhaug i Birkelands
gaten 12. Der har de ansatt en so
sialkurator som kun arbeider for 
blinde og synshemmede. Navnet 
Vestlandske Blindeforbund er litt 
malplassert De fleste som er 
medlemmer hos oss er sterkt 
synshemmede, og noen er helt 
blind. 
Kuratoren oppgaver er hjemme
besøk og samtaler, omsorg, støtte, 
motivree og opplyse/koordinere 
hjelpetiltak. Videre samtaler på 
kontoret, skriving av rapporter, 
søknader, samarbeidsmøter med 
andre etater, ledsage blinde/syns
hemmede og skrive/lese for bru
kere. Undervise sykepleieelever, 

trene med bruker på innlært mo
bility-rute, samarbeide med de 
andre sosialkonsulentene for blin
de/synshemmede og informere 
om dette utad. Dessuten reise
virksomhet. 

Tilbudene er: Registrering i et 
blindeforbund. Hjemmebesøk. Til
pasningskurs. Ferie/avlastnings
opphold/hobbykurs. 
Mobility-trening med egen lærer. 
Huseby utdanningssenter. Lions 
førerhundskole. Lydbibliotek. 
Studieinstruktør. Spesialskoler 
(fambertun, Hovseter). Sosialtje
neste. Ytelser gjennom folketryg
den som attføring, uføretrygd, 
grunnstønad, hjelpestØnad, rett til 
ulike tekniske hjelpemidler. Hjel
pemiddelsentraler, tolketjeneste 
for døv/blind. 
Om du lurer på noe, så ring 52 42 
65 mellom 8-11.45 og spør etter 
Tove W. Ågren. 

Tove W. Ågren. 

fra et bydelsutvalg, og det var 
ikke Storhaug! De som gjetter på 
Eiganes får poeng, og i den byde
len har vi to medlemmer! 
Storhaug bør gjøre det bedre nes
te år. Vår bydel har lite ungdom
sproblemer, dere i bydelsadmi
nistrasjonen bør vise at dere set
ter pris på det, sier Johannessen. 

En av klubbens svømmere, Alice 
Lunde, skal i løpet av sommeren 
delta i NM i 50 meters basseng i 
Namsos. Vi ønsker Alice, og 
Frisinn lykke til med mesterska
pet og neste sesong! 

ROLLSTER TS FRA 

NOKIA 

RTS88/3 

RaIDsvik
brann
sang 
Hassiv skriver i Bydelsavisa at 
Tuberkulose-senatoriet i 
Ramsvik brant ned i 1920. 
Dette kan ikke stemme, for det 
var den 19.januar 1923 bran
nen var. 

Jeg husker godt den dagen. Vi 
satt i klasseværelset på Het
landsmarken skole da døren plut
selig ble åpnet og en stemme brø
ler: TUBER BRENNER! TU
BER BRENNE! Hele klassen 
spratt opp fra pultene, og sam
men med læreren, Nils Sjøthun, 
gikk vi ned i Ramsvik for å se på 
brannen. 

Det er en morgen jeg aldri glem
mer. 
Hele Ramsvik, det sto i flammer. 
Det var den 19. januar 
i 1923 brannen var 

Blikkenslager Thorsen holdt på å 
reparere takrennene. Thorsen var 
på sin fritid denslags. Reserve
lensmann som ble benyttet til å 
_ holde orden ved basarer og lig
nende tilstelninger. 

Derfor: 
På taket Thorsen, han lappe ren
ner 
Han hører nødrop at det brenner 
Så nå har Thorsen seg jobb jo fått 
skal jage store, han skal jage 
smått. 

Det var den 19. januar i 1923 
brannen var 
Pasientene sto rundt og grinte 
Sykepleierskene besvimte 
Det var den 19. januar i 1923 
brannen var 

Jeg vet ikke hvem som skrev 
sangen eller når den ble skrevet, 
men når Hassiv nevner 1920, må 
dette være førsete offentlige opp
førelse. For allerede et par uker 
etter brannen sang "ongane i 
gadå": 

Det var den 19. januar 
i 1923 brannen var 

Hilsen 
JonGameng 

Storhaugveien 16 

Takk, Jon Garneng, for å dele 
din opplevelse med alle oss 
andre. Du er imidlertid ikke den 
eneste som har reagert på 
årstallet i Hassivs artikkel. 
Ma/endy Nygård er en av de 
mange som har ringt/or å presi
sere at det var den 19. januar i 
1923. Kanskje de også engang 
sang sangen? 

Red. 
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Når våren klør i fmgrene og dugnadsånden herjer 
Kom ikke å si at storhaugbuerne ligger på latsia 
når vårværet viser seg fra sin beste side og felles
skap og miljø står på dagsordenen. En rundttur 
rundt i bydelen en av disse vakre vårdagene vest
landet kan by på, kan imoponere noen og enhver. 
Flittige hender - både store og små - som hamrer, 
maler, rydder og soper. Og, ikke minst viktig, f el
lesskapet over kaffekoppen eller rundt grillen. For 
ikke å snakke om når alle elevene ved St. Svithun 
skole slår seg sammen og går til verks for miljø en 
hel uke til ende! 

Sjelden har vel noen sett så yren
de folkeliv på lekeplassen i krys
set Lysefjordsgata og Avaldsnes
gata som da Nylund beboerfore
ning arrangerte dugnad. Plassen 
fonnelig "kolete". Mens Jekeap
parater ble reparert og malt, boss 
ryddet unna og sandkassen ren
set. var en gjeng ivrig opptall 
med å fA fyr i en stor grill som 
var skaffet til veie for anledning
en. De minste så sitt snitt til en 
velfortjent lekepause i blant. 
mens voksne tok en pust i bakken 
med en kaffekopp. Og været? 
Bedre kunne det vel ikke vært 
når en lørdag settes av til felles
skap og uteliv for en bedre by
del? 

..• også Emmaus 
- Jeg har aldri seu så stor opp
slutning på dugnad i barnehagen,
sier Sten Solberg og Kjell Løvås,
mens dugnaden går sin fulle gang
på Emmaus barnehage. Plenen
blir tall, det blir lukt i bedene, te
rassen olja, gardiner blir vasket -
noen sydd - bordene pusset og le
keapparatene malt. Og det blir
ryddet på uteområdet Solberg og
Løvås går igang igjen, med god

lj-

hjelp av Simon (3 1/2) og Line 
(5 1/1.) til å fjerne en hel haug 
med gamle dekk. Barn synes ty
deligvis fellesskapet i dugnad er 
gøy. 

"Miljøelever" 
Alle elevene ved SL Svithun sko
Je har hatt en miljø på timepla
nen en hel uke til ende. Ikke bare 
teori, men også praksis. Aller 
morsomst var det visst å få de 
praktiske oppgavene. Tross 
"skittjobb". 

- Kjempegøy, sier sjuendeklas
singne Hanne Pedersen og
Kirsten Johanson. De snakker om
opprenskning langs hele turveien
rundt bydelen vår. En enonn inn
sats har sjuendeklassene gjort.

- Og så grillingen, da, sier de ro.
For en velfortjent rast i strand
kanten med grilling, hører med.
Når man har brukt limer på å
samle andres andres søppel sam
men for å få det fint.

Skoleuka for elevene ble helt 
spesiell. På programmet sto alt 
fra ekskursjoner, aaltemativ ener-

•"-,...- . l-\ 
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Yrende liv under dugnaden pd lekeplassen i krysset Avaldsnesgt.

!Lysefjordgate. Fellesskap for miljø og trivsel. 

'. 

gi, ørkenspredning, ozon og driv
huseffekt, sur nedbør og luftforu
rensning, til resirkulering - og alt
så strandrensning og grillparty. 

tiativtakeme, Else Tvedt og Svein 
Egil Klungetveit Og et interim
styre ble nedssau, for til høsten 
igjen å innkalle til endelig møte 
med valg. 

Og båtpuss •.• 
Ikke akkurat dugnad, kanskje. 
Men båtpuss betyr fellesskap og 
miljø, det er iallefall sikkert. En 
lur ned ien av våre småbåthavner, 
er bevis nok, det. Det pusses og 
males, "mekkes" og vaskes. KJart 
det skal være fint til sjølivet for 
alvor begynner. Imens går praten. 
Og tennosflaskene med rykende 
kaffe står aldri langt unna. 

- Jeg har bare båten her i Breivik
når den ligger på land, forklarer
Leiv Søiland, mens han lakker iv-

- Det er viktig å ha et fora - slå

rig på esingen. Tydelig såre for
nøyd med "landlivet" i Breivik.
Når båten nå er sjøsatt, har :
Søiland den like utenfor stuedøra
nede i Hillevågsvannet. For, som
han sier etter 18 år som båtmann,
bor man i Paradisveien er det ing
en vei utenom.

Miljø i emning 
Og en lørdag med strålende vår
vær, mens mange i bydelen er 
opptatt av å pusse og pynte opp i 
fellesskap, samler en gruppe ide
alister seg i Nylund fritidsklubb. 
Også her med miljø på tapetet; en 
ny beboerforening er i emning. 
Det er beboere fra området rundt 
Nedstrandsgata, Nymannsveien 
og opp Asbjørn KJostersgate . 

samlet når det skjer ting i områ
det. Dessuten kan beboerfore
ningen jobbe for å skape trivsel. 
For eksempel vil jeg tro trafikken 
i Nymannsveien vil stå sentralt, 
sier Svein Egil. Og ber pent om å 
.m bilde av seg i avisen. (Og det 
skal du få, du! Selv om du trodde 
jeg tulla.) 

Men hvor er 

kommunen? 
- Jeg har prøvd i mange Ar å fA
kommunen til å plante noen eføy
langs den stygge muren. Men så
langt har det dessverre ikke lyk
kes, for det kunne blitt riktig fint,
sier Leiv Søiland. Mannen med
lengst "fartstid" som beboer i
Paradisveien - og nær nabo av
"den stygge muren". Vi kan ikke
annet enn å la oppfordringen gå
videre til rette vedkommende i
kommunen. (Parksjef Sverre
Døhlen?) Beboerne viser de vil
miljø. Kommunen bør følge opp!

TRYKKERIET 
PÅ 

STORHAUG 

Karlsminnegt. '37, 4014 Stavanger 
Telefon: 04-89 01 30. 
Telefax: 04-89 06 08 

....,. -Vi er bare en interessegruppe 
som har tatt initiativet til møtet i 
håp om at vi kan starte en beboer-

Kaffepause og "naboraddel" hører med pd dugnad. Her finner Svein 
Dybvig (midten) fram kaffekoppen. 

forening i området, sier to av ini-

Aldri har sd mange deltatt i dugnad i Emmaus barnehage. Sten 
Solberg, Kjell Løvds, Simon og Line Løvdsfjerner gamle dekk. 



..... 

Om ikke dugnad, sd fellesskap 
og miljø med bdtpuss i Breivik. 
leiv Søiland gir bdten sin et lag 
lakk.før den skal pd sjøen. 

Svein Egil Klungetveit er en av 
ildsjelene for d danne ny bebo
erforening. Og han skal saktens 
fd "bilde i bla", han. 

r 
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Flott at voksne starter beboerforening, men ennd kjekkere at de serverer grøt og saft, synes (/.v.) Tonje 

Østbøe, Marthe Østbøe og Karen Romsbotn. 

Men hvor blir kommunen av? Beboerne i omrcJdet savner noen eføy som kan klatre opp langs den stygge 
muren og gjøre den til et trivelig innslag i Paradisveien. 

�i%��§� 
ISOLERINGSTEKNIKK A/8 

STAVANGER 

Ny adresse og telefonnr. 
fra 01 .07 -91 

Lervigsvn. 32 
Telefon: 04 - 89 20 20 

Fax: 04 - 89 03 76 

.110'. Øl,,,;

Sørvl,e llnj�11 
�#5Jtl'f'� Ou.$1#- ..,�,,,,,,. 

Vi gir råd og veiledning 
''i utførelse av: 

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger. 

El. anlegg for messer. 

VI BEHERSKER BÅDE STERK· OG SVAKSTRØM 

�!!.!!�ER11����0NAS 
RYFYLKEGATEN 70 - 4014 STAVANGER- TLF. 04·56 32 90-1REFAX 04·56 31 98 

Alt innen blomster 

Velkommen til: 

Nytorget 
BLOMSTER 

Nedre Dalgt. 7 4013 Stavanger 
Telefon : (04) 56 7 4 04 

5 

FØRERKORT 
Mc-KURS 11. juni kl.17.00 

Teorikurs kl. Bi sommerferien 
Start 17. juni 
Ferdig 11 . juli 

Fase 2. 25. juni 

Påmelding tlf. 56 19 1 o 

st; STAVANGER TRAFIKKINSTnUTT t

Nytorget 8 

- All1'ORIIERT TIIAflltltSKOLE -
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Nabolagets egen 
• • • 

<<mznz-nas1on>> 
Tradisjonen tro samlet vi også i år på Storhaugmarka 17. mai, 
alle vi i nabolaget. I alt rundt 75 personer med smått og stort, 
kom sammen klokken to, for først å få en kort apell for dagen. 
Den ble etterfulgt av tre sanger, framført av Ingrid, Turid, 
Maren, Elisabeth og Miriarn. 

Så, med improvisert korps i spissen. toget vårt eget lille nabo
lagstog bak fanen "Storhaug Nasjon". Roten gikk 
Nedstrandsgat.e, Søren Bemersvei med stopp ved SL Johannes 
Aldershjem, hvor det ble allsang for de eldre på terassen. 
Deretter gikk veien videre inn i Cederberggata og til plassen 
på marka der kaffen ble servert. 

.. 

Medbrakt kaffe og kaker ble fortært i hyggelig p,rat med nabo
er og kjente, til turen kom for leker for barn og voksne. 
Så bar det av sted for å se folketoget . .for dem som hadde fot
såler til det 
Nabolagtreffet på Storhaugmarka 17. mai er et hyggelig 
innslag i nænniljøeL 

Egil Bowitz (tekst og foto) 

«Lampehuset på Nytorget» 

Egen installasjonsavd. på 
sterk og sv. strøm. 

Ingen oppdrag for små. Ingen for store. 

Elllk.ileke lnatallaajaner- bluk fatnalll det IIIIIW seg,

� RUNESTAD ELEKTRO A/s.

lnnh. Rolf Runestad- Pedersgt. 2-TII. 53 10 44 

MUller:S eftf. 
ØIVIND PETTERSEN 

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

Åpningstider: mandag kl. 09.00-17.00 
torsdag kl. 09.00-19.00 

øvrige dager kl. 09.00-15.00 
lørdag stengt 

Gravmonumenter 
50 års erfaring er din trygghet for fagmessig og trygg 

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

th. 1'aaland (Jranill A.s 
Granittsliperi og Kirkegårdsforretning 

Kirkebakken 36 - 4012 Stavanger -Tlf. 52 56 12 

BYDELENS ENESTE 

bakeri og konditori 

iA/S 
Nonnannsgt. 38-4014 Stavanger -Tlf. 89 01 56- 89 01 54

Grill 1 

Laksekoteletter 
5 kg kartonger 

49 90

r--T"r"'""T'"!--r-:::==--� I Vi tar også 
Deres laks 
og ørret
bl røking 
Ring og bestiD Ed'j� Biavanger på Ill. 56 39 48 nr. 04-56 39 48 

., 

Støperigt. v/ Kjelvene 
Åpent 09.00 - 20.00 (18) 

Billig lesestoff 
Kjøp - salg - bytte 
Blader og bøker 

«BRUKTBUA>> 

Liv Løvås 
Pedersgt. 25 4013 Stavanger 
Tlf. 520433 

Man.-fred. kl. 9.30-17.00 
Torsd kl. 9.30-19.00 
Lørd kl. 9.30-13.30 

STORHAUG 
ÅPOTEK 

Åpningstider: 
Man.-fra. 8.30-16.00 
Tors. 8.30-18.00 
Lørd. 8.30_13.00 

Storhaugveien 15 - 4014 S1avanger 
llf. (04) 52 os 57 

525693 

Når uhellet 
er ute 

kommer Farstad 
med ny ruter 

trtJE!tmlb 
Kvitsøygt. 95 

4014 Stavanger 
Tlf. 5625 00 

Nyev. 47 - Egersund 
Tlf. 49 01 29 

�DØGNVAKT 
090-72170

Leveres i flere utførelser 
for damer og herrer til 
priser fra· ca_kr. 4.300,-

Urmaker 
Tov. Thorbjørnsen 
Nytorget 12, 4013 Stavanger
tlf. (04) 52 07 66 

TIPS 

Bydelsavisa! 
Telefon 50 86 02 
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Nye toner feiret i bydelen 
100 Børge entrer scenen og tar en buggie 
på gitaren. En full satt sal lytter " for så å 
la applausen bryte løs. Da er det vi vet 
det helt sikkert: bydelsmusikkskolen er 
en braksuksess! Og de må gjerne feire 
seg selv og ettårsjubileumet, de rundt 50 
elevene, familie og lærere. 

Så var det heller ingen ledige 
plasser igjen i storsalen i Midjord 
bydelshus, da de feiret i slutten 
av april. Med fine taler, kaker og 
brus - men mest av alt musikk. 
Og hva vanner vel stolte foreldre 
mer enn barn som skaper mu
sikk? Skal vi så få lov til å behol
de Sravangers eneste bydelsmu
sikkskole, som har gitt så mange 
barn i bydelen spilleglede? 

- Det har vært en god start. men
fonsan er det mye igjen å avklare
framover. Men vi fortsetter til
høsten med nye nybegynnere,
forsikrer rektor ved Stavanger
Musikkskole, Bjarne Birkeland.
Om det nå er en bydelsmusikk
skole, er den ikke mindre enn
mange andre av landets kommu
nale musikkskoler, forteller han,

? 
• 

og legger til at det er i emning 
planer om å la bydelsmusikksko
len komme inn i skolen på dagåd 
når skole-fritidsordningen starter 
til høsten. Men fortsatt er det ua
vklart hvordan det skal ordnes. 

- Vi har fått enonnt mye positiv
respons. Ikke minst fordi de
yngste aldersgruppene slipper å
gå helt ut til Bjergsted hver uke,
sier leder av bydelsmusikkskolen,
Roald Hindal.

Birkeland og Hindal forteller be
gge al for bydelsmusikkskolen er 
det naturlig med et samarbeid 
med Stavanger musikkskole. 
Håpet er imidlertid at bydelsmu
sikkskolen skal ligge inn under 
bydelsadministrasjonen. Om det 
blir realisert, vites ikke. 

prøv 
denne\ 

? 
• 

oenne 
er 

god\ 

? 
• 

t1e\max\ 

«Trommisene:1 Rolf Cato Sand (t.v.) og Jan Allan Bowitz viste sine kunstner pdjubileumskonserten. 

LEI DINE FILMER HOS 

Video Corner 

Alle nyheter 

kr. 35,-
ÅPNINGSTIDER: 
Sentrum: 

Mand., tirsd., 
onsd., torsd. 
fred., lørd. 
Søndag 

10.00-24.00 

12.00-02.00 

12.00-24.00 

Flllaler: 

Mand. - fred. 
Lørd., - sønd. 

16.00-22.00 

15.00-22.00 

Hundvåg 
Storhaug 
Sentrum 
Våland 
Elganes 
Randaberg 

8614 00 

52 91 25 

535307 

5274 84 

5360 20 

419404 



8 FRIKOMMUNEN 

Analyse for skrivebordsskuff 
eller bedre trafi 7""

� 
• jø?

Opphøyede gangfelt med rumle
felt, merlcing og skilting. Opphøye
de kryss med eget gatebelegg samt 
innsnevnring før kryss. Stenging 
av gater med skilting og oppsett av 
pullerter. Egne gang- og sykkelga
ta. Og; rundkjøring i krysset 
Hjelmelandsgate/Egersundsgate. 
Dette er bare noen av de tingene 
som bør gjøres for å bedre trafikk
miljøet - og miljøet generelt - på 
Storhaug. I følge en nærmiljøana
lyse av bydelen som er laget. Bak 
analysen står Styringsgruppen for 
transportplan Nord-Jæren, Tema
gruppe miljø. Prosjektleder for te
magruppen, Torgeir Sørensen, ori
enterte om analysen på sist bydel
sutvalgsmøre. Og ble "bombar
dert" av politikerne: 
- Hvorfor brukes det penger på å
finne ut at i Godalen er det ingen
banlc? Det hele blir så virkelig
hetsfjernt, utbrøt Signe Heittnan
(V), med rask oppfølging av Petter
Wolden:
- Analysen inneholder mange pro
blemer vi allerede kjennt"l' til Jeg
savner at beboerne blir spurt hva
de øksker, sa han, og mente politi
kerne burde forfølge saken og ta
den opp på allmøte i bydelen på et
senere tidspunkt.
Torgeir Sørensen pekte gjentatte
ganger på at dette er en analyse.
Ingen plan. Foreløpig. Men Tema- ,
gruppen Miljø har_ ikke nøyd seg Torgeir Sørensen tror og Mper demed å analy�re hvilke konse�en- tiltakene prosjek1gruppen har pekJser trafikkmilJØ generelt har å s1 for pd vil bli gjennomført. 
trivselen i bydelen. De har pekt på 
en rekke ting som burde kunne å lage Storhaug til en bedre bydel å 
gjennomføres raskt og rimelig for bo i. Og det er spennende tanker, 

En rundkj;ring i krysset HjelmelandsgaJe/EgersundsgaJe hadde vært pd 
sin plass, r,umer gruppen som har fore/alt nænruljøa,,alyse av Storhaug. 

oom koster bare nmdt halvannen La oss håpe at de får feil, som und
million å gjennomføre. ret seg over hva vi skal med nok en 
- Om vi fikk gjennomført tiltakene, rappon i en skrivebordsskuffe. At
ville trafikkplagen blitt mindre og analyser kan bli planer som kan bli 
trivselen i bydelen blitt mye hØye- realitet At det finnes botemiddel 
re, sier Sørensen. Og om analysen for våre trafikkmiljø-plager. La oss 
ennå ikke har kommet på plansta- håpe at Sørensen har rett når han 
diet, amar han det ligger midler og tror en ny tunnel under Storhaug 
venter om den gjør det må stå klar i løpet av overskuelig 
- Jeg antar det ligger rundt 400 mil- tid At beboerne i og ved Nymanns
lioner i ekstraordinære statsmidler veien får en slutt på sine trafikkpro
ti.l trafikktiltak i perioden 1993-98, blemer, som Torgrim Olsen (.A) så 
sier han, og legger til:- Når det treffende sa: 
gjelder nænniljøet., er det så lite - Vi har fått en gedigen 1rafikkma
som skal til. Og del finnes trolig skin under Bergeland, men hva 
mer penger totalt sett i systemet til hjelper det beboerne i Nymanns
slike fonnål. Men det er også et veien? 
spørsmål om politiske prioriteringer.

- <<La park bli p-plass>> 
Etter oppfordring fra Nær
ingsforeningen Stavanger 
Øst, foreligger det en fiks fer
dig regule�lan for en ny 
grønn lunge med park og 
torg i Vannen/Lervig. Planen 
er også behandlet i teknisk 
underutvalg og Storhaug by
delsutvalg. Men nå gjør de 
kuvending, næringg'orenin
gen og tekmk underutvalg. 
Park�hm er da mye be
dre? 

omradet til parkeringsplass: 
- Dette er regulert til parkområdet
etter næringsforeningens ønske. Nå
har Næringsforeningen Stavanger
Øst skiftet meningen, og jeg mener
de gjeme må bruke området til par
keringsplass i sleden. Det er jo et
næringsområde. Men jeg tror vi
skal få problemer med omgjøring
til parkeringsplass.... Næringsfore
ningen virker utrolig vinglete. 
Nå sto saken om omregulering 
ikke på kartet til bydelsutvalget, og 
teknisk underutvalgs skriftlige stØt
te til SØknaden om omregulering
ble ikke behandlet. 0& skal vi rolke 
reaksjonene til de øvrige bydelspo
litikerne rundt bordet Wlder sist 
møre, vil næringslivet og teknisk 
Wlderutvalg ikke få særlig SIØtle. 

Teknisk utvalg ved Petter Wolden (H) og Torgrim Olsen (A) gjør 
vending sammen med ruzringsforeningen. Nd vil de ha parkomrdde 

omgjort til parkeringsplass. 

Tilskudd ti 
lag og 

ungdom 
Storhaug bydelsutvalg har fore 
statstilskott til allment kultw 
beid i Storhaug bydel for IS 
slik: Lions Øst 1.500 kror 
Varden pensjonistforening 2.( 
kroner, Apent hus Midjord I.( 
kroner, Varden menighet 2.( 
kroner, Midjord Spelmanns 
1.000 kroner, St. Johannes n 
nighet 2.000 kroner" SL Svitt 
skole miljøgruppa 1.800 kron 
Storhaug skolekorps 2.500 k 
ner, Frisinn Sportsklubb 2.C 
kroner, Storhaug pensjonistfo 
ning 2.000 kroner, Bydelsv; 
dring 3.000 kroner, Nylund sl 
lekorps 2.500 kroner. Dessuten 
det avsatt 6.500 kroner som sl 
gå til stimulans til foreninger se 
etablerer aktiviteter på barnesl 
nene i skoletiden. 

Storhaug kuJblr og fritid er tild 
ialt 35.000 kroner som skal bi 
lees til alkoholfrie arrangem1 
for ungdom i bydelen. 16.4 
kroner av disse er nå fordelt 
St Johannes menighet, ur 
domshlr, kr. 2.000, Varden n 
nighet, 17. mai arrangeme 
1.000 kroner. Fredagsarran1 
ment i Brodd, 3.200 kron 
Frisinn, 3.200 kroner, tor 1 
Storhaug skolekorps, 2.000,
for Nyltm4 skolekorps tur:.,2.Q 
kroner. Søndagsdiskoteket "Kjl 
leren" har fått 2.000 kroner, og 
sammenkomst for 6. klassene 
juni er tildelt 1.000 kron 
Restbeløpet på 18.(i()() vil 
brukt utover høsten og vinter 
når aktivitetene topper seg igje: 
skriver fritidslederen i sin rec
gjørelse til bydelsutvalget 

Høstens 
møteplan 
Storhaug bydelsutvalg har satt 01 
følgende møteplan for høsten: 
27. august, 24. september, 22. o
tober, 19. november og 17. deser
ber.
Møtene holdes i Bergelands b
delsenter klokken 19 .00 om inge
ting annet er annonsert. Det
åpent for publikum.

TIPS 
Bydelsavisa! 

Telefon 50 86 02 
Det var lclmisk Wl<ferutvalg i by
delsutvalget, ved Pellet Wolden 
(H), som la fram saken utenfor 
kartet på sist bydelsutvalgsmøre. 
Teknisk underutvalg har behandlet 
saken ettt2" en søknad fm nærings
foreningen om å m bruke området, 
beliggende inntil Ryfylkegata. mel
lom Avaldsnesgare og Lysefjords
gate. til parkeringsp� Utvalget 
har vært på befaring i omrAdet. og 
Wolden får siøue fra sin utvalgs
frende Torgrim Olsen (A) i at 
næringslivet gjeme må benytte 

- Parlceringspbm! Det bares helt tul
let rullete UL En grønn runge lb', det
syra jeg vi skulle jobbe fa, utbrøt
Stig Aalen (H), og fikk rælc srøue fm
� Nilsæn-Love(SV):

Skolefritidsordningen komme1 

- Jeg er ikke enig i at vi skal gå inn
for omregulering til parter
ingsp� Vi har nok parlcer
ingspwser. Omradet var godt nok
til grøntareale før, og da er det godt
nok til grøntareale nå.

Det blir skolefritidsordning ved 
både Storhaug og Nylund skole 
fra høsten av. Samtidig blir 
Rosenli fritidshjem avviklet 
Skolefritidsordningen skal være 
en erstatning for fritidshjemme
ne, og et tilbud til barn fra 1. til 
3. klasse om et fritidstilbud før

og etter skole. I alt 4 1/l time 
åpent per dag. 
I utgangspunktet var det satt som 
betingelse at det skulle være 
minst 20 påmeldte barn eller fler 
for å opprette skolefritidsordning 
ved skolene. På Storhaug skole 
har bare noen få foreldre stilt seg 

positive til ordningen, men like 
vel har politikerne prioriten 
opprette ordningen for en "hånd 
full" barn. Blant annet fordi ma 
antar at så lenge den nye ord 
ningen ikke bar et klart utfonm 
innhold, vil mange stille seg a� 
ventende. 
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Brodd-veteranen Willy 
v: William 

Brandal 

Willy Kristensen er en 
av de virkelige superve
teraner i Brodd, med 
rudt 50 år som aktiv 
fotballspiller. Vi treff er 
han i hans koselige 
hjem i Kringsjåveien på 
Vaulen - en adresse 
langt fra Broddmiljøet. 

Willy Kristensen er en av super
veteranene i Brodd. Her som sti-

lig 18 dring. 

en såkalt forlikskamp mot Stål på 
Jørpeland. Disse kampene var et 
ledd i arbeidet med å forene de to 
fotballforundene vi hadde på den 

ti
den. Heldigvis ble det sammen

slåing til glede for alle parter, for
teller Willy. Selv under krigen 
klarte de aktive ikke holde seg 
unna banen. 

- Nei, langt i fra. I det skjulte stif
tet vi laget Uredd. De fleste her
var Broddspillere, men for ek
sempel Torgeir Torgersen fra
Vdcig var også med. I 1945 var vi
bymestere, forteller Willy, ikke så
lite stolt over det gamle bildet
han kan vise av mesttene.

Etter krigen fofflaalte fremgang
en. Willy spilte som regel ring og 
hadde fordel av hurtige starter. 
Han løp 60 meteren på 7,3. 10 
sesonger som ytre venstre. 

Brodd var i denne perioden i de 
øverste divisjonene. Og det er 
spesielle kamper Willy husker fra 
denne tiden: 

· Ja, vi slo Brann i en spennende
kamp 2-0 i Stavanger. I returkam
pen i Bergen ble det seier igjen
med 3--0. Jeg laget fire av de fem
målene, sier han.

- I denne tiden var jeg også in
nom Viking. Det ble noen A
kamper og en bykamp som var
meget populære. Så i 1953 tok

Bymesterne i 1945. knestdendeforanf v: Torvald Kartevold, Torgeir Torgersen og Lorenty Strand. Bak 
fv. Odd Lie, "Braddock" Rossnes, Leif Olsen, Georg Monsen, Per Tjelta, Fridtjof Pedersen, Paul 

Stangeland, Magne Ramstrøm og Willy Kristensen. 

meg opp igjen. Det gikk ut
merket, og i 1968, da jeg var 43 
år gammel fikk jeg spille 20-25 
kamper på A-laget. 

• Du ga det ikke med dette?

- Nei, jeg var på Old Boys laget
helt til jeg var 60 år. Nå velger
jeg å ta det litt roligere.

Willy bar mange navn han gjerne 
tteklcer fram - gode kammerater 
og medspillere fra fotballmiljøet. 
Det er Wilhelm Wilhelmsen og 
Inge Paulsen i Brodd, Reidar 
Kvammen fra Vtking, Einar 
Pettersen i SIF. For å nevne noen. 
At fotballen har gitt ham verdier i 
livet som har gjort hverdagen mer 
fargerik, er han ikke i tvil om: 

- Absolutt
: 

gleden av samspill,
godt kameratskap fysiskk god
form. Blant annet

Og, som kjent, eplet faller ikke 
langt fra stammen. Begge Willys 
sønner har spilt på brodd - den 
ene med en lang karriere. Nå spil
ler hans sønn på Vidar. 

• Jeg bodde i Sanclnesgate da jeg
slartet i Brodd - men vi har fun
net oss vel til rette på Vaulen,
selv om både kona og reu som
det er må inn på "gamle tomter",
forteller Willy. Veteranen som
begynte å spille organisert fotball
allerde som niåring. I dag er han
66, og kan se tilbake på 50 år
som aktiv spiller!

jeg en pause som varte i sju år, ______________ .....:,_ _______________ _ 
forteller Willy, og legger raskt 

til: [ T IP s 
J 

- Men jeg spilte bedriftsfotball Bydelsavisa - telefon 50 86 02
hele tiden! 

- Når ble det alvor?

- Så ble det brodd i gjen for alle ·
pengene?

- Ja! I 1960 var jeg blitt 35 år
- Jeg debutene på Brodd i 1939 i gammel, men hadde lyst å trene

BRODD"N 

Odd- Brodd 
Paaulus Nielsen kom fra Skien til Stavanger i 
l 913. Her livnæne han seg som buss-sjåfør, men
var aktiv i idrettsmiljøet i byen. Han ble en kjent
fotballdommer og var også en av stifterne av
Brodd. Han foreslo navnet med "odd"-endelsen
fordi han selv hadde vært aktiv i storklubben
Odd i Skien. Dette laget var flere ganger norske
mestere.

ØNSKES KJØPT: 
MYNTER, FRIMERKER, 

GULL OG SØLV. 

K. E. Frost 
Bergjelandsgt. 40 

Tlf. 52 23 41 

Bra 

Orkide & Petra 
Kloster - Stavanger

BWMSTERFORRETNING 
PedersgL 30 -Telefon 52 53 67 

ITÅVAMGER 

ITÅLIMDUITRI AJ 
Ryfylkegt. 57 4014 Stavanger 

Tlf.: 04-56 34 29 Privat tlf.: 04-56 35 33 Fax: 04-56 24 78 
Speslalverksted for rustfritt stål. 

Reidar Aasland 

NYE FARGERIKE 
MULIGHETER 
DENNE VÅREN! 
Vinterens tørre inneklima sliter på håret, 
slik at det mister mye av sin spenst og 
glans. 
Nå er tiden inne for en skikkelig opp
friskning. Sett fiv og farge på kjedelig og 
livløst hår med skinnende fargetoner! 

�!!�=• 
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0 

VI PA SVERDRUPSPL_ASS 
Vi kan interiør 

SYERD.RllP 
TEPPER - TAPETER -GARDIN:R • GULVBELEGG -MALING 

HAUGESUNDSGT. 7, 4013 STAVANGER, 

TELEFON: (04) 89 10 80. TELEFAX: 89 18 18 

VÅRENS NYHETER i gardiner, tapeter, 
sjablonger etc. finnes nå i vår butikk. 

Vi hjelper dere med ideer og forslag og finner rimelige 
alternativ. F.eks. mal gammel tapet, sett på bord, 
sjablonger og nye tekstiler til gardiner, puter etc. 
Dere kan også få besøk av vår hyggelige konsulenter 
i deres hjem for å løse deres oppussingsplaner 
Vi kan vise deg å se litt lenger, få det slik du vil ha det. 

Lagerførte tapeter/border/stoffer+ 20% 

Kun i tiden 

6/6-13/6 

Åpent: lirsd., onsd., fred. kl. 09.00-16.00 
Mand., torsd. kl. 09.00-19.00 
Lørd kl. 09.00-13.00 

Miljøpris til 
Bjelland Eiendom 

og 

Sverdrup Han�sen 
Chr. Bjelland Eiendom A/S 
og Sverdrup Hanssen & Co. 
A/S har mottatt Nærings
foreningen Stavanger Øst sin 
miljøpris for 1990. 

Chr. Bjelland Eiendom A/S 
har mottatt prisen, som be
står av et bilde av Nærings
foreningens symbol - Damp
veivalsen på Kjelvene - for 
rehabilitering av Hauge
sundsgate 27. Det er der 
Vtlång Industripark holder 
til. Sverdrup Hanssen har 
mottatt prisen for ombygging 
av Haugesundsgate 7 og ny-

byggetSverdrupsgården. 

Miljøprisen, som tildeles be
drifter eller institusjoner som 
har bidratt til å heve miljøet i 
bydelen, ble tildelt på års
møtet sist måned. På møtet 
ble siv.ing. Torger Carlsen 
gjenvalgt som foreningens 
leder. Styrets øvrige medlem
mer er Per S. Forgaard, 
Gunnar E. Larsen, Karl 
Skjæveland, Leif Solland, 
Ole Rugland og Svend A. 
Forgaard. Torstein Erevik og 
Trond Ble Pedersen er vara
medlemmer. 

... - - ,;,. ,. 

iJ:JOTUN 

Sverdrup Hanssen & Co. AIS har fdtt miljøpris. 

Chr. Bjelland Eiendom AIS har fdtt miljøpris. 
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Hårfine sjarmtroll på skolebesøk 
- Ka det e'for någe,
spør Cato og peker
opp på ventilasjonsan
legget. - Du må sitte
helt rolig, ellers kan
jeg ikke klippe håret
ditt, sier frisøren med
påtatt strenghet. Og
Cato ser seg i speilet
og er helt stille. For
visst vil han bli fin på
håret til 17. mai. Og
dette er spennende!

Det er i klasserommet til elevene 
ved frisørlinja ved Godalen vide
regående skole. Før 17. mai invi
terte de alle barna ved tre barne
hager i bydelen til å bli "hårfine". 
En opplevelse for både unger og 
elever, om inntrykket i det store 
klasserommet er riktig. Flerfol
dige frisørstoler - alle med små 
mennesker som forfengelig for
teller hvordan de vil ha håret 
Skulle bare mangle. Og for 
mange var det absolutt første 
møte med frisøren. For mange av 
elevene ved Godalen videregåen
de, var det første møte med unger 
som "kunder". 

At Sara (6)/ra Emmaus barnehage trives i selskap medfrisør Berit Bak.kane pdfrisørlinja, og omvendt, 
er det ikke tvil om. 

- Jovisst er det forskjell.
Vanligvis klipper vi bare voksne
mennesker, og de siner rolig. Helt
anderledes med ungene. Vet ikke
når de plutselig snur seg - og det
er helt andre ting de snakker om,
sier Som har sin første opplevelse
med en kunde i førskolealder.

Og nettopp det er hensikten med 
invitasjonene til barnehagene. At 
elevene skal bli kjent med den 
yngste garden av kundekretsen de 
møter i yrkeslivet Men det er 
også viktig at det er barn fra by
delen som er invitert, forteller 
faglærer. For skolen befinner seg 
nå engang i bydelen, og da er det 
hyggelig å invitere til "nærkon
takt". Og at det er gjensidig spon
tan kjærlighet mellom liten og 
stor, er det ingen tvil om. Alle 
spørsmålene om alt som finnes 
rundt i klasserommet Eller det 
andektige blikket i speilet som 
rommer tusen usagte spørsmål. 
Alt sammen er hengivenhet 
Noen steder stille prat 

- Skal jeg lage fletter på deg?
Spørsmålet henger i luften. Til
det blir svart med et stille nikk.
Og så er de igang igjen. Med kam
og varme hender som stuller og
steller.

Og så kom endelig den store dagen ..

Storhaug skolekorps pd "hjemmebane" 17. mai ... 

De bØlget gjennom gatene våre le" .... (i Stavanger). 

med hornmusikk og vaiende Og det er selvsagt "våre" vi spe

.flagg, med glade barnestemmer ider etter; Storhaug skole, 

og fargesprakende fest. De fylte Nylund, St Svithun. .. og alle 

fortauende med stolte foreldre barnehagene. Da jubler vi høy

og tusner av andre småhutrende esl For de spiller og synger på 

tilskuere i lette sommerklær. 17. "hjemmebane". Det er lov å 

mai er Storhaug "vezdens nav- være patriot, da? Synes at våre 

korps spiller flottest av alle i det 

endeløse toget? F.ryde oss ekstra 

mye over Fmmaus barnehage 

sin festkledde lastebil. I år også. 

Og fanene våre? Er det ikke noe 

spesielt med dem også? Iallefall 

med "våre" barn. Ikke sant? 

'ili�.� 
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Nylund Skolekorps vant! 
De gild( klart av med sei
eren sist lørdag, da de 
deltok i gatearrangemen
tene i Stavanger sentrum 
i forbindelse med Barnas 
superlørdag .. 

Konkurransen utspant seg 
mellom seks av byens 

Hasiv i ord 
og billeder 
Halvor Sivertsen, vår alles Ha.siv, 
deler Jamnskaper og historikk om 
bydelen. Lysbilde.kåseri på 
Storhaug skole, med hus, institu
sjoner, gammelt og nytt. Hvem 
kan stå for det? 
Mange. Dessverre. For vi har en 
wømmelig kilde i bilder og ord 
blant oss. Knapt noen kjenner by
reien bedre. Ingen har et bredere 
billedmateriell. Og når han stiller 
opp for å dele med oss - ja, da 
glimrer historie- og samtidselsker
ne med sitt fravær. For bydelsavisa 
får så mange positive tilbakemel
dinger på det som er historikken 
rundt "folle flest". Storhaugmarka, 
Blåsenborg. 
Men så kunne han, Hasiv, la en 
hale med seg på bydelsvandring 
langs turveien sist torsdag. F'ra 
Breivik båthavn til Rosenli koloni
hage. Hvor det var omvisning, in
formasjon og kaffekos. For turgå
erne. 
Neste bydelsvandring byr på nok 
en "omvisning" med mange nye, 
in�te opplysninger om by
delen (se annonse under "Det sk
jer"). Så det er ennå sjangse til å ta
del i noe av bydelens historikk. 
Fortid og nåtid. For han har et 
skarpt øye og et glimrende fotoap
paral Og mye han nå vil dele med 
oss, Hasiv. Kaffekos på Ramsvig 
Alders- og sykehjem blir det også. 

Hybel/leilighet 
ønskes 

Jente 24 år (stud.) søker hy
bel/leilighet på Storhaug, 
helst fra juni. Ikke røk. Max 
1.500. Tif. 52 54 15. 

Lanternen 
barnehage 

Vi starter opp ny barnehage i 
Egelandsvn. Emmaus i 
aug./sepL Opplysninger og 
søknadsskjema. ring 53 30 71. 

Gulv etterlyses 
Nylund skolekorps ønsker å 
komme i kontakt med perso
ner/tinna eller andre som kan 
avse gulvbelegg, tepper, fliser 
eller lignende til et gulv på 
rundt 50-60 kvadratmeter. 
Kontakt Fred Blomgren, tlf. 
52 22 31 (P) 

korps, Storhaug, Nylund 
Skeie, Madlamark. J åttå 
og Auglend skolekorps. 
Hvert korps hadde i opp
gave å lage aktiviteter i 
hver sin sentrumsgate. 

råde. Ikke bare med mu- av pølser, vafler, kaffe og 
si.kanter, men mange av brus. 

opp på eget initiativ, og 
ble klart lagt merke til, 
sier prosjektleder i 
Service-byen Stavanger, 
Christian Eik. Og premi
en, den er på 3 .000 kro
ner - som nok kommer 
godt med i korpskassen. 

foreldrene bidro med 

N ylund skolekorps stilte 
mannsterke og hadde 
Østervåg som "sitt" om-

planlegging, foreberedel- - Det var et vanskelig
ser - og ikke minst med å valg. Mange av gatene 
arrangere leker, som pil- hadde god aktivitet. Men 
kast, ringspill, sekkeløp, Nylund gikk av med seie
styltegåing, og mye mer. ren fordi gjennomføring
Samtidig sto de for salg en var god, det var lagt 

CEScana Contra� 
o➔ bøA,

Scana Contncting A/S Kros.sgt. 38, Postbob 1539 • Kjelvene. 4004 Stavanger. 
Telefon: (04) 56 3611. Telefaks: (04) 56 27 99. Telex: 73 643 scapa n 

Vi utfører alt innen KOPIERING
• Lyskopiering • Fotostatkopiering 

•Fargekopiering fra originaler opp til A 1
Storformat P.P.C. kopiering· Plotting 

ra 'if�o��lffl�� 

UD Teknsk Kopiservice a-s

N. Banegt. 19, 4014 Stavanger, Tlf.: 04 - 53 50 80 Fax: 52 29 77

Avd. Forus Tlf.: 04 - 67 76 44 

Kvalitetsarbeid til en rimelig pris 

NYTORGET RAMMEVERKSTED 
Nedre Dalgale 4 - 4013 STAVANGER 
Inngang Nytorget Tlf. 52 0513 

� 
Støperigaten 33 � 
Postboks 1648 - Kjelvene 
4004 Stavanger 

. . 
----

AUT. RØRLEGGERFIRMA 

Telefoner: 
(04) 56 36 19
(04) 56 3618

SANITÆR - VARME - SPRINKLER - KJØLING 

m OSl«IR
ts=-1 PEDERSEII as
SKIPSHANDEL • OFFSHORE • INDUSTRI ENGROS 

Baneviksgt. 7, 4014 Stavanger. Tlf. 89 08 00 
ALT I ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR 

Rogaland Jernvare A/S 
Nedre Banegt. 51 Postboks 540, 4001 Stavanger. 

--�=:::=:� 

;��l!lI] e ggeledelse Byggteknikk �t=:�:=::: 

�i!d.ur.Lw � J( i cF.Æ :'.i,',·,;·,, '�C-i:,�;!'.:;._ �

I (D BBA·IULTICINSUll I;-W# Blrkelandsgt 8 Tlf. 04-53 35 20 �Bfr 
B.M 4012 Stavanger Fax 04-52 96 24 JW! 
;ili,r !ns '[frr\f·@fIVDt:::'.ff ._tw ·,r:;m "'/Q;"�t!¾f'.}24RlYY?'7?".7JAf�l

BIRGER JOHNSEN 

STEININDUS1 RI 

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

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

MARMOR: Bordplater - Vindusplalec - Fliser m.m. 

j 

0. H. MELING & CO.
SHIPOWNERS 

P.O.Box 217, 4001 STAVANGER (Norway) 
Paradisveien 28 

TELEPHONE 04·52 90 35 

Bruk bydelens 
egen elektriker .. : 

TRENGER DU ELEKTRIKER? 
Vi utførør allø typlir lnstallssjonør 
RHII TLF. 114/5612 31 
Moblll. 090/48 737 • ◄5 007 
Telefax 53 65 95 

T 

•NYBYGG
• MODERNISERING
- REPARASJONER
- UTARBEIDELSE
-TILBUD

. .. e ønner seg. 
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· Skulle du gå forbi�
så ikke gjør det.
STIKK INNOM!!! 
DU KAN SELVFØLGELIG OGSÅ 

RINGE OG BESTILLE PIZZA. 

VI BRINGERI 

PIZZA & VINHUSET 
PÅ STORHAUG 

ÅPENT: MAN.-FRE. TIL 19.00. LØR. TIL 14.00. VERKSGT. 62. TLF. 04-52 70 86. 
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Stavanger Tinf abrik og Hagltårnet 
Av Halvor Sivertsen 

(tekst og foto) 

Helt fram til 1983, da siste del av 
virksomheten ble langt ned, var 
A/S Stavanger Tinfabrik i Lervig 
en stor bedrift med mange ansat
te og en mangesidig virksomhet 
Bedriften ble startet i 1908 av Fr.

·Kavli og basene seg i første rek
ke på avtinning av blikkavfall fra
blikkemballasjefabrikkene, som
laget esker til hermetikkindustti
en. Blikkavfallet kom i "baller"
som ble lagret rundt omkring på
Stavanger Tinfabriks vidstrakte
arealer. Blikkavfallet ble avtinnet
og tinnet ble StØpt i blokkser,
som blant annet ble levert til
avistrykkeriene, som brukte det
til typer i settemaskinene.
Avisenes behov for tinn forsvant
etter at offsetmetoden gjorde sin
inntog og siden ovenok fullsten
dig i avisproduksjonen.

Det avtinnede jernblikket ble
også utnyttet og solgt både på det
innenlandske og utenlandske
marked. Blant annet var England
og Polen viktige kunder.

I 1911 ble driften ved Stavanger
Tinffabri.k A/S utvidet ved at det
ble bygget en fabrikk for frams
tilling av blyhagl. Denne fabrik
ken ble utstyrt med el 60 meter
høyt tårn med et smeltehus på
toppen. Det smeltede blyet ble
lØmt på vibrerende sikt og dråpe
ne fall ned gjennom en sjalet inne
i tårnet og størknet på veien ned
til fabrikken i kuler, som hvnet i
et kar hvor de ble avkjølt.

Behovet or linfabrikkens produk
ter minket stadig, og i 1973 opp-

hørte avtinningsanJegget og i 
1974 opphørte produksjonen av 
hagl og man besluttet å rive 
Hagltårnet, som i over 60 år had
de raget over de høyeste fabrikk
skorsteiner og væn el landemer
ke, som kunne sees langveis fra. 
Hagltårnet skulle "plukkes" ned 
ved hjelp av en høy kran. 
Tungden ble imidlertid feilregnet 
og kranen brakk, med det resultat 
al hele Hagltårnet rauste ned. Og 
Stavanger og Østre bydel hadde 
for alltid mistet et av sine mest 
særpregede byggverk. 

I desember 1930, var smeltehuset 
på toppen av Hagltårnet utsatt for 
brann. Flammene sto høyt til
værs mot den mørke desember
himmel. Men det var få som så 
dette. Den gang hadde man rulle
gardiner foran vinduene i alle · 
hjem, for å holde varmen og ver
ne om hjemlivets fred •.

Sofus SjØtun på lauvås, som i 
1930 bodde i Østre bydel og had
de vært på besøk hos kjæresten. 
så brannen da han var på vei 
hjem. Han forteller at det ikke var 
mye brannfolka kunne gjøre, ute
nom å sikre de nænneste hus mot 
de brennende deler av huset 60 
meter over bakken. Den største 
sensasjonen var da den tinngryten 
ramlet ned med dunder og bralc. 
Siden ble det bygget nytt smelte
hus, omtrent dobbelt så stort som 
det før.-te og av brannsikkert ma
teriale. De som arbeidet på top
pen av Hagltårnet, hadde en tøff 
jobb på Stavangers høyeste ar
beidsplass og sto i evemyrskjær 
blant ungdommen. Nå er 
Tageltårnet bare et minne om en 
"forgangen tid". 

Haglttlrnet med _fabrikk.en under og smeltehuset pd toppen - 60 meter over balcJæn. Legg merke til hau-
gen av blildcavfall som skulle avtinnes. 

A/S Stavanger Tinfabriks virk- lig på sin grønnfarge. De dekker etter det vi har fålt opplyst ble

somhet i Lervig er nå avsluttet et svært område og burde egent- det bygget i 1952. Det har hele ti
De store arealene og de mange lig vært bedre utnyttet. Men til den vært bebodd av ansatte ved 
fabrikkbygningene blir leiet ut til det må en nok vente på "bedre ti- Tmfabrikken. Blant de som bor i 
forskjellige firmaer gjennom et der" på eiendomsfronten. I dag huset nå er Selma Drivdal, enke 
nyopprettet eiendomsselskap, må en være glad for alt en kan få etter en fonnann ved 
som administreres fra den valcre utleid. Tinfabrikken. Huset kan stå som 
kontorbygningen, som er hell fra en illusirasjon på at det godt gikk 
den gang finnaet ble etablen. Fr. Bolig midt an å bo hus i hus med industrien, 
Kav li hadde sans for at A/S • som i sin tid var meget omfatten-
Stavanger Tinfabri.k skulle ha et mellom industribygg de i Lervig. Fortsatt er det virk-
representativt utseende. Nokså wnotivert står det et pent somhet, men nå av en helt annen 

bolighus midt mellom karalcter enn før ... 
Eiendommene til A/S Stavanger Tinfabrikens eiendommer. Det
Tmfabrik i Lervig, er lett kjenne- har adressen Ryfylkegate 51 og 

Tinfabrikkens bolighus i Ryfylkegata, bygget i 1952, er fortsatt i bruk som bolig. 

AIS Stavanger Tmfabriks kontorbygg skiller seg ut som et vakkert bygg med forseg
gjort smijerngjerde rundt gdrden. Bedriften satte sin ære i d ha et represelllativt utse

ende. I dag styress eiendbmsdriften herfra. 

o-�
.JOHN DAHLE A/S 

SKIPSHANDEL - FISKEUTSTYR 

RSKEPIREN 

, 4013 STAVANGER 

Omtrekking av salong
møbler utføres 
Spesialitet stilmøbler 

LEIF MAURITSEN 
MØBEL TAPETSERMESTER 

Jelsaga!a 12 - Telefon 52 55 33 

NYMAN'S GLASS 

NYMANS PRODUKTER AS 
Ryfylkegt. 70 - 4015 - Stavanger - Tlf. 52 04 82 

ccVI UTFØRER ALT I GLASSARBEID•• 

Produsent av * � 80/Uromsystem
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TA DEG 
EN TUR 
PÅ BYEN 

BYDELSAVISA 

Vi lokker ikke 

med ost .... 
Fin musikk, topp stemning og 

dansegulvet fullt av glade 

mennesker er bedre agn, 

La deg friste til en 

kveld på Cobra 

-det vil du

ikke angre på. 

tlf.: 52 75 20 

Atlantic Hotel. 

cARTblLg 

Åpningstider: 

18.00 - 24.00 

Mand. - lørd. 

STENGT SØNDAG 

BAR & RESTAURANT 

Øvre Holmegt. 8 - 4006 Stavanger 
Tlf.: (04) 53 14 25 - 56 49 56 

RING oss ang. 
BRYLLUP 
SELSKAPER rtc. 

TO GODE 

NABOER 
Gir deg ett godt nummer i by"n 

Cardinal Pub, Bar og Restaurant kan tilby 

Kjeller-suksess 

D.j. Kristian Carr holder fart i steTMingen pd "Kjelleren".

"Kjelleren" heter det nye søn
dagsdiskoteket i bydelen vår. 
Det er diskotek for ungdom 
fra 14 år og oppover. 

Hver søndagskveld strømmer 
ungdommer til vaktmesterbo
ligen på' Nylund skole for å 
danse, spille biljard, eller bare 
treffe venner, "skravle" - og 
lytte til musikk. Ingenting å

utsette på d.j.ene! Kiosken 
holder åpent for dem som har 
lyst på litt "snadder". 

Kjelleren er startet og driv1 
av en gjeng ungdommer i b: 
delen. Disls;oteket har fått øk, 
nomisk sløne av bydelsadm 
nistrasjonen. De som i d, 
driver Kjelleren, Anit 
Monica, Kaia, Torbjørn, Jo. 
Thomas og Øyvind, håper , 
det kommer nye krefter iru 
som kan være med på oppsta 
og drift etter sommerferien. 
Interessert? Gi lyd neste sør 
dag ... eller ring Kaja på Tlf. 5 
18 55. 

det meste innen servering. Vi tar med glede imot Kjekl med et slag biljard mellom danseøklene. synes Petter Torgersen. 

bestillinger fra bedrifter og private som vil ut og spise 
eller bare ta ett glass med gode venner. 
Vil dere i tillegg ut å danse etter et besøk hos oss, ordner 
vi bord på HEXAGON vår gode nabo. 

På HEXAGON finner du et voksent 
klientell som koser seg til voksen 
musikk, 

CARDINALS spisegjester slipper 
selvfølgelig å betale cover charge 
påHEXAGON. 

Kjelleren er topp, sier f.h. Monica, Karen og Katrine. 
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- Hei, alle stjerner,
det er jeg, jorden
snakk til meg, da.
- Dessverre, vi kan ikke før
du er blitt ei øde stjerne,
for det er du på vei
til å bli.
Du må passe på
vesenene dide
for de Ødelegger deg.
- Jeg kan ikke stoppe dem,
de må prøve selv.
-Dujord,
du kommer til å bli
en slags måne for oss,
du kommer etter oss
ja, du kommer
etter.

ASlllÅR 

Gangveien klar i sommer 
Park og idrettsetaten i Stavanger 
kommune tar sikte på at gruset 
gangvei rundt hele gangtraseen 
står ferdig i august i år, opplyser 
avdelingssjef Einar Randen til 
Bydelsavisa. 

Det vil bli et lavt gjerde på oppsi
den av gangveien og gjerde på 
begge sider ved båtplass/naust 

Den siste biten på k.ommunal 
grunn fra Bergesens eiendom til 
gangvei i Godalen vil bli oppar
beidet når badesesongen er over, 
sier Randen. 

Over Berseneiendommen er det 
bare selve gangveien som er løst 
inn som kommunal grunn. 

Sigrid Bækholl 

Vi er mange. 
Vi var 9.602 Storhaugbeboere 1. 
januar i år. Det er en nedgang på 
rundt 120 fra året før. Samtidig 
var det registrert 5.010 boliger i 
bydelen, slik at gjennomsnittlig 
bodde det 1,92 personer pr. bolig. 
Det er det laveste tallet i hele 
Stavanger kommune. Høyest lig
ger Sunde og Øyane, med 2,87 
personer pr. bolig. 

Vi topper også når det gjelder 
prosentandel utlendinger bosatt i 
bydelen. 1. januar var dette tallet 

952, noe som betyr 9!) prosent 
av befolkningen. Men det er like
vel en nedgang fra i fjor, da pro
sentandelen var 10,6. 

Også når det gjelder arbeidsplas
ser, ligger vi høyest av alle byde
ler i Stavanger. Storhaug har 
11. 2664 arbeidsplasser, fordelt
på 5.868 menn og 5.396 kvinner.
Tett etter kommer Eiganes, med
11.202 arbeidsplasser. Lavest lig
ger Sunde med bare 699 arbeid
splasser.

Rimerikk og aent rikkalaust 

På det rene 
Det e bedre du Iøybe og trene 
eller fere på byen og skjene 

Det e bedre du svette 
eller ramle og dette 

Då har du ditt på det rene

Vannari 

SMÅTT & STORT 17 

Alperosen - Stavangers byblomst? 
(Tekst og foto: 

Halvor Sivertsen) 

Våren har vart lenger enn vanlig 
på våre kanter. Det skyldes først 
og fremst det kalde været vi har 
hau i hele mai måned. Blomstene 
folker seg ut om dagen, men luk
ker seg igjen om kvelden, for å 
"våkne" til ny utfoldelse neste 
dag. Vi har sluppet de sommer
varme maidagene, som får 
blomstene til å blomstre over 
evne, slik at de blomstrer av i lø
pet av kort tid 

Bortsett fra påske-pinse-liljer og 
bllipaner, er det de valcre alpero
sene som har dominert i hager og 
parker. De eviggjønne alpero
setrærene eller rhododendronen, 
som den egentlig heter, svikter 
aldri. De holder ruten og de hvite 
med et lite rosa skjær, er alltdi 
først ute. Mange alperosetrær kan 
oppnå en anseelig slØrrelse og 
vidde og egner seg derfor i store 
hager hvor de viser godt igjen 
med sin rike blomstring. 

Alperosetræme var særlig po
pulære blant hageeierne fra år
hundreskiftet og opp til 30-Arene. 
Derfor kan vi den dag i dag se al
perosetrær i hager foran hus som 
ble bygget på den tid. Alperosene 
skal ha sur jord og da trives den 

godL Vanligvis begynner blomst
ringen i begynnelsen av mai, og 
da alltid med de hvite først. Ca. 
14 dager etter begynner de røde 
alperosene å blomstre og de kan 
være et syn som får folk til å 
stoppe opp for å nyte synet. 
Alperosetræme med de lilla 
blomstrer, blomstrer senere - et 
stykke ut i juni måned. 

I de seinere år er dvergalperosene 

Dårlig stelt .. 

�, 

DtJrlig stelt i kommunens eiendom, leisagate 34, sier en leser. 

Malingen flasser av, ethvert ved- Jelsagate 34 hvor sosialmedisinsk 
likehold er kritikkverdig: Soping avdeling holder til. 
av fortau, stell av hage, tømming 
av boss-spann, hva med det? spør Vi kan ikke annet eM å sende 
en leser. Og hun sikter til spørsmålet videre. For velstelt er 
Stavanger kommunes eiendom i det ikke, herr Kommune! 

blitt populære og sammen med de 
svære "gammeldagse" alpero
setræme, optrer de i så store 
mengder i Stavnger al vi er fristet 
til å utrope alperosen som 
Stavangers byblomst. 

PA bildet ser vi et gammelt alpe-, 
rosetre i full blomstring. 'lreet er 
blitt så stort at det helt dekker 
vinduet i 1. etasje og er på vei til 
2. etasje.

Torger 

Carlsen 
gjenvalgt 
Siv.ing. Torger Carlsen er nylig 
gjenvalgt som fonnaon i 
Næringsforeningen Stavanger 
Øst. Styret består ellers av Per S. 
Forgaard (sekretær) Gunnar E. 
Larsen (kasserer) Karl 
Skjæveland, Leif Solland, Ole 
Rugland og Sven A. Forgaard 
(styremedlemmer). Thorstein 
Erevik og trond Bøe Pedersen ble 
valgt til varamedlemmer. 

• Jernvarer
• Skruer
• Bolter
• Festemateriell
• Låser og nøkler
• EL Verktøy
• Reparasjon av alle

elektriske verktøy

SENTRUM 
JERNVARE A/s 

Låser· Verlæy & Beslag
Rep. ao/ ahårxiverl<løy

�:= 
� Fax 04-56 10 53
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Mon hvor mange barne
hagebarn som får lov å til
bringe hverdagene på hi
storisk grunn? Til å ha en 
stor hage med frukttrær 
og bærbusker som tum
leplass? For det er nemlig 
det rundt 18 barn får når 
de to nyutdannede førsko
lelærerne Svein Helge 
Grødem (29) og Hilde 
Nysted (23) til høsten rea
liserer sine drømmer. Da 
starter de egen barnehage 
- Lanternen barnehage • i
det vel 100 år gamle vå
nin�huset på en av de
tidligere hovedgårdenepå ,
Hetlandmarka.

- Det skal bli spennende å se wtge
ne springe rundt i den store hagen.
Tomten er nydelig. Helt ideell! ut
bryter Svein Helge Grødem enlll
siastisk. For er ildce dette et funn?
Han forteller at her skal det ildre
settes opp Jekeappararer og "sånn".
Den deilige hagen har vært et para
dis for barn i over 100 ar. Det skal
den fortsette med Over halvannet
mål, er hagen.
- Det var iallefall det de hyggelige
naboene svarte da vi gikk rundt
med nabovarsel om å starte barne
hage: Barnehage? Ja, da blir jo ei
endommen bare det den alltid har
væn. Fylt av barn. 10 naboer som
bare var velvillige! sier Svein
Helge strålende. Han og Hilde
Nysted avslutter sin førskoleutdan
ning nå før sommeren. Til høsæn
er de eiere av egen barnehage.
Huset i Egelandsveien 44 var ide-

ell. De skal bruke en del av annen 
etasje til egen bolig. 
- Vi S')'llCS det er veldig fint at huset
er bebodd, og ikke blir stående tomt
når barnehagen er stengt Et sånnt
hus skal ha liv hele tiden, sier de to.
- Er det ilcke vanskelig å m lov å
starte barnehage?
- Vi har fått enorm god respons
over alt Fra de offentlige instanse
ne til de private vi har vært i kon
talet med. Blant annet bamehage
_konsulenten på Storhaug og i
Stavanger kommune. Alt har vært
luttt7 velvilje, sier de to, og fortel
ler at det blir omtrent samme satser

I over 100 år ... · 
Gården Egeland har en lang og 
mangfoldig historie. I 1851 ble 
den tilskjøtet Jonas Ellingsen 
Egeland. Men da hadde han al
lerede solgt eiendommen til sin 
stesønn Ole Johnsen, som i 
1854 solgte den ved auksjon til 
boktrykker Paul Dreyer. I 1863 
solgte Dreier eiendommen til 
Kristian og Erik Gilje, men 
kjøpte i 1883 tilbake en pasell 
hvor han bygget sommerbolig. 
Barnebarnet til Kristian Gilje, 
Abel Johan Gilje, har samlet 
opplysninger om gården i tiden 
fram til i dag. Den har hele ti
den vært i familiens eie - helt 
.tiJ nå, hvor den går inn i en ny 
tidsepoke som barnehage. I 
Aksel Johans notater finner vi 
følgende (sitert av eldre famili
emedlemmer): 
Dengangen sto gårdshuset omt
rent der flaggstanga står, og lå
ven sto omtrent der hovedhuset 
står nå. Det var "onkel" Aksel, 
som overtok ansvaret for går
den i 1874, som gilde i gang 
med å bygge nytt. Han overtok 

gården bare som 17. åring .... 
Men mer innfløkt skuHe. det bJi 
for slekta som kom fra Gilja til 
"byen". For Aksel forlovet seg 
med Johanna Sørensen, datter 
på Sømes-gården i Godalen. 
Og han Aksel måue, etter at 
svigerfar hadde satt hardt mot 
hardt, flytte til Sømes og overta 
gården der. 
Men EgelandsgArden ble i fa
milien. Sigurd, en eldre famili
emedlem, minnes i 1984: - Så 
overtok mor og far gården. De 
hadde fem kyr, og så forpakta 
han Dalen, hvor det var tre 
romslige marker og en løe. 
Nylund var eier, og jeg husker 
mang en gang bortpå Nylund 
når far betalte leieavgiften en 
gang om åreL Da fikk han alltid 
et glass melle og ei franskbrød
sjeva. Han betalte til ei veldig 
gammel dame, minnes jeg. 
- Denne bakken nedover her,
den ... det var et løye navn altså:
Rådlausbakken, sa vi. Uten at
vi vet koss det er, for jeg har
aldri sett det skrevet. Men jeg

' '---- - - -- .. - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --·- - - - - - - - - - - -
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i deres priVate barnehage som i 
kommunale barnehager. De rundt 
18 barna skal være i alderen tre til 
sju år. 
Det ligger mye arbeid å venter før 
Lanternen barnehage kan åpne. 
Hilde og Svein Helge har fått arici
tekttegnet huset. Før sommerferien 
er over skal det stå ferdig nyrestau
rert. Fra da har de budsjettert en 
halv stilling uten om dem selv, 
samt e.n praksisp� 
- Hvorfor "Lanternen"?
- Lanternen? Vel, Janteme betyr jo
"veiviser". Eller "lys", smiler Svein
Helge lurt

har mange ganger lurt på om 
det har noe med noe har skjedd 
- at det var rådlØSL Det er et di
alektuttrykk.
Så begynte familien å selge
unna.
Kvil ur, det er
Nødlandseiendommen. den lig
ger som en tunge. Visstnok skal
Dreyer ha solgt denne eien
dommen i sin tid.
En gammel mann minnes deng•
ang. Aksel Johan Gilje har
spurt og gravd mange av sine
eldre familiemedlemmer. Det er
en interessant historie som han
kanskje engang får skrevet og
trykt? En familie som har eid
en eiendom i over hundre år,
har mye å skilte med. For det
ligger så mye historie i de gam
le gårdene rundt på det som
dengang var Hetland herred.
Ikke minst fordi det dengang
var "på landet". Det som nå er
"sentrumsnært".

Takle til Aksel Johan Gilje for 
d vise fram private papirer, og 
til Kalle Erland, siste familie
/edd som eide "g/Jrden" 
Egeland" for d finne fram 
historikJc i familien. Red. 

Barn skalfd tilbringe hverdagene pd historisk grunn og leke i stor 
hage medfrukltrær og bærbusker ndr Hilde Nysted og Svein Helgi 

Gr;dem til høsten realiserer sin drøm. Da starter de barnehage i � 
gamle hovedhuset pd Hetlandsmarka. 

ELVIGS 

DØGNSERVICE 

GLASS TLF. 52 09 49 

��il� 090 72 411

Alltid vakt! Omgående utrykning og sikring. 

Raskeste reparasjon. Glass på lager. Solid stab 

med fagfolk. Sentral beligenhet 

ELVIOSD�OlASS 
BRØOREG�18-STAVANGER 

Mottakstasjoner 
for bosstømming: 

Ryfylkegt. Stvgr. 
og Dusevikbasen 

i Randaberg 

Sv.stem 
transport as 

Bosscontainere 
på dagen - ring 
Tlf.: 56 77 88 
5 dager 
uten leie! 

Vindmøllebakken 2, 4014 Stavanger. vak.lnr. et kl. 16 - 060-71 3i 
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Bydelsvandring 

� 
Mandag 17.juni kl.18 

med Halvor Sivertsen �Hasi� som guide. 

Oppmøte ved roklubben Terje Vigen innerst i Hillevågsvatnet. 
Vandring langs Hillevågsvatnet til Strømvig og opp til Godalen 
videregående skole. Tidligt"Ze rektor ved skolen. Hugo 
Stangeland, orienterer om skolen. Vi vanderer videre langs 
Gannsfjorden til Godalen friluftsbad og videre opp bakken til 
Øsb'e Ring, til Ramsvikhagen alders- og sykehjem, hvor det blir 
orientering og kaffe. Bli kjent med bydelen din 

a": Storhaug Bydelsutvalg 

Utleie av grill 
Ta i bruk gatetwl, lekeplass og skolegården. Kontakt naboer eller 
beboerforening og lag en hyggelig gatefest/grillfest. Ved slØne 
arrangement kan-Vi dekke underskudd til underholdning o.l. 

Utleie av grill. 
Kontakt Storhaug kultur og Fritid,

Tlf: 56 36 61 el. 50 86 08

Sentrum familiebarnehage 
Vi søker etter vikarer som kan passe fire barn i sitt hjem når 

assistentene (dagmødrene) ikke kan ta imoL Haster. 
For nærmere infonnasjon, ring tlf. 50 86 74. 
Søknad sendes Sentrum Familiebarnehage, 

Kongsgt. 47/49, 4012 Stavanger. 

Kurs om barn 
Interessen har vært stor for å delra på felles kurs for barneha
geansatte og foreldre på Storhaug. Vel 80 personer meldte seg på 
b'e ulike kurs.
Kursene er kommet i gang i et samarbeid mellom barnehager, fo
reldre og kultur/fritid. Emnene på avholdte kurs har vært for
mingsaktiviteter for 2-3 åringer og fysiske aktivitet, helse, kost
hold og stress. Siste kurs går av srabelen mandag 10. juni. 

Emnet er barns lek. 
Sigrid Bækholt Kultur og fritid 

Betaniastiftelsen/Ryfylke og 
Jæren indremisjon inviterer til 
FERIEKLUBB 

for barn i alderen 7-12 år 

24. juni -28. juni
1. juli - 5. juli

8. juli - 12. juli

For nærmere informasjon ring 56 32 01/5.2 42 02 

TIPS Bydelsavisa!
Telefon 50 86 02 

BYDELSAVISA 

St. Johannes 
Menighet 

Søndag 9. juni kl. 19 
i St Johannes kirke 

Musikkandakt 
Storhaug Skolekorps 

SL Johannes menighetskor 
St Johannes juniorkor 
SL Johannes barnekor 

Sokneprest Harald Johnsen 
Kollekt til korpset og korene 

Onsdag 12. juni kl. 19.30 
i SL Johannes kirke 

Konsertmed 
messingensemble 

fra Marinemusikken fra
Horten 

Kjelleren toppen 
forungdom 
"Kjelle.ren" er et nytt 

søndagsdiskotek for ungdom 
fra 14 år og oppover. 

Vi holder åpent i 
vaktmesterboligen ved 

Nylund skole 
hver søndag kl. lS.22. 
Å�n lrinw OI? bil iard. 

Cover: 10 kroner

Skipper Worse, 
Varden 

har åpent hele sommeren 
med kafeteria 

mandag, onsdag, torsdag 
og fredag kl. 9.30-13. 

MASK.INGRA VØREN 

MARTON OLSEN 
✓ 

Alt i maskingrawring 
Pedersgc. 29 

Telefon 52 02 15 

ra 
S,v,llngeniør 

Torger 
Carlsen 
aksjeselskap 

S1øpengt 39 
4014 Stavanger 

· PROSJEKTADMINISTRASJON
• BYGGELEDELSE
-BYGGEPLANLEGGIHG
• RÅDGMING BOLIGBYGG
• TAKSTER OG SKJØNN
• TILSTANDSKONTROLL AV 

BOLIG OG NÆRINGSBYGG 

Tlf. 04-53 60 10 
Fax 04-52 30 41 

.. AÅDGIVERGÅRDEN
Støperigt. 39 -4014 Stavanger 

Medlem 
RÅDGIVENDE INGENIØRER ANS 
NORGES TAKSERINGSR)RBUND 
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@-,:,i 
FEST @ 

på Storhaug skole -

Fredag 7. juni kl. 17 

Salg av kaker, kaffe/te, 
is og brus.

Ta med grillmat selv. 

� Leker m/premier for barna 
-....�� 

.-.,. 
Utlodning m/fine gevinster.

� Inntekten går til opprusting @ av skolegården. 

ALLE VELKMMEN! 

z 
Ill 

m 
m 
:, 

\ 

Arr.: Storhaug skoles FAU 

0 

PA 
STORHAUG 

SOMMEREN 
1991 

Fra 24. Juni - 28. juni 
Fra 1. jull - 5 jull 

Mandag til fredag fra 9-15 
For barn 7 til 12 år 
Få ledige plasser
Kontakt Midjord bydelshus, tlf. 56 36 61 

Pede"91 53. 4013 S1ovon9" Tlf. 0,.53 31 66 

Mand.-fred. 11.30-22.00 • Lørd. 18.00-22.00 • Bønd. 14.00-22.00 
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1

BILLIGERE MATVARER NA 
0 0 

OGSA -PA STORHAUG 
Torsdag 6.6. åpner vi den 10. PRIX butikken 
her i distriktet. Butikken finner DU i 
Asbjørn Klostersgate 39. 
Åpent9-19(9-16)-
Vi ønsker alle vekommen som våre gjester. 

vell. Jaet du 

DIV - KOLONIAL 
vell. faet du 

KJØTT prlx.prle ,parer prix.pr!• eparer 

Svinekotteletter GOMAN fros. pr. kg 122,70 79,90 42,80 Pølsebrød 12 stk. 17,90 11,60 6,30 

Nakkekotteletter GOMAN fros. pr. kg 115,20 79,90 35,30 Hamburgerbrød 8 stk . 19,90 11,60 8,30 

Sommerkotteletter GOMAN fros. pr. kg 145,00 79,90 65,10 Kakebunn 3 delt 29,90 15,00 14,90 
Pølser Husholdnings pr . kg 80,90 39,90 41,00 Sitronkake 19,90 12,00 7,90 
Servelat GOMAN 100 gr. 14,00 9,20 4,80 Potetsalat DELIKAT 500 gr 21,20 14,90 6,30 
Skinke GOMAN mag. 100 gr 27,80 18,50 9,30 Ketchup IDUN 540gr 17,90 10,85 7,05 
Grillpølser GOMAN 600gr 59,00 34,90 24,10 Potetmos VANLIG 90gr 7,85 5,30 2,55 
Svinesteaklet GOMAN 2 st. 27,50 21,90 5,60 Gryteretter TOROass. 20,10 15,40 4,70 
Kjøttdeig GOMAN ekte pr. kg 117,90 70,90 47,00 Erter KOKKEN 1 /2 boks 9,30 6,50 2,80 Agroskinke GOMAN 100gr 20,85 14,90 5,95 

Surkål GALLA450 gr 12,50 6,50 6,00 Sognefår GOMAN 100gr 21,60 18,20 3,40 
Hvetemel 48,80 13,20 Salami GOMAN 100 gr 22,05 18,60 3,99 

10 kg 62,00 

Spekefjel GOMAN 170gr 42 50 35,90 6,60 Full kornskorper PÅGENS 400 gr 27,90 17,90 10,00 

.Jegerbiff GOMAN pr. kg 18,15 14,09 4,06 PÅLEGG 
Grillribbe GOMAN pr. kg 93,30 83,90 9,40 

Mysost 27,14 3,86 Krydret sparibs GOMAN pr. kg 87,10 71,90 15,20 
H-20 1/2 kg 31,00 

Flintstek GOMAN pr. kg 116,30 94,90 21,40 Norwegiaost 27% pr. kg 73,00 65,00 8,00 

Grill burger RINGEN 1 kg krt. 7150 39,50 Syltetøy JORDBÆR 1 kg 45,90 17,80 28,10 

Bogskinke 325 gr boks 39,90 29,90 10,00 

FRYSEVARER MELK 
Oksekarbonader NOR.KJØTT 1 kg krt. 95,50 49,90 Helmelk 1 liter 7,43 6,35 0,60 
Hakkebøf FRIONOR 2 STK. 41,75 29,10 Lettmelk 1 liter 7,04 6,48 0,56 
Seifilet NORFIN 400 gr 34,00 16,50 Skummet melk 1 liter 6,36 5,75 0,51 
Fylt rødspette FRIONOR 300 GR 39,75 27,30 
Fiskepinner NORFIN 1 kg. krt. 38,80 28,80 BRØD 
Fiskekroketter NORFIN300 gr 13,90 9,90 Kneippbrød GOMAN 7,50 gr 14,80 6,50 8,30 
Blomkålblanding FRIONOR 300 gr 13,90 8,70 Franskbrød GOMAN 750gr 14,60 6,50 8,10 
Broccoli FRIONOR 250 gr 17,90 11,90 Grovbrød GOMAN 750gr 17,50 8,50 9,00 
Grønsakblandinger FRIONOR 800 gr 23,80 13,80 
Pommes frites 16,70 FRlONOR 650 gr 25,25 

Pannemix m/potet FRIONOR 350 GR 17,90 12,50 
Fiskekaker KARMØYMAT 25,40 13,95 11,45 

Fiskepudding KARMØYMAT 24,40 13,95 10,45 

Reker i lake FLEKKEFJ. 200 gr bk. 32,50 22,50 10,00 

'1· Fersk (pris periode 3/6-8/6) 

X
Torskefilet pr. kg • 44,90 . 

TOALETTART. - PAPIR 
Alt til minipris Solidox Tannkrem TUBE 17,00 9,80 7,20 

Toalettpapir 8 ruller LENI 18,30 12,50 5,80 

Liberobleier 99,00 69,90 29,10 
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