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Endelig jentene på banen_ 
I alt 24 ivrige nybegynnerjenter stilte opp da 
Brodd forsiktig ladet stemningen for et jen
tefotball-lag tidlig på nyåret. Hardt, tøfft og 
kjempegøy synes fotballjentene som stiller 
på Midjord stadion to ganger i uka. 

treningstur - og snart starter kampene mot 
andre jentelag. 
- Utrolig! Dette har gått over all forvent
ning! utbryter jentetrener Trond Bergevik,
som trener jentene sammen med Geir
Erland. De to håper jentene blir værende

helt fram til de er blitt damelag. 
- Denne mannsdominerte sporten trenger
jentene, mener trenerne, som ikke legger
skjul på at de er stolte over å ha kommet i
gang med jentelag - omomsider - også i

Endelig er de på banen. Nå planlegger de 

Klovner og 
• 

prinsesser 
Siste side 

Zoneterapaut 

Aase Marie Bowitz 
Eksrn. zoneterapaut 

Off.godkj. sykepleier 

Tlf. (04) 53 12 48 
Jelsagt. 62, 4012 Stavanger 

Rock 

mot rus 
Edvin Grande har 
et budskap til ung-
dom. Og han for
midler det på de 
unges språk; rock. 
Til taktfast tramp
klapp fikk han 
stemningen til å 
nærmest stå i taket i 
St. Petri kirke da 
han «rocket>> for 
ungdommer fra St. 
Svithun og Nylund 
skoler. 

Merside3 
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Brodd I.L. Mer side 11

Nei til 6 
0 • 

ar1nger 

i skolen 
Tross at Høyre kjørte 
stormofTensiv for at 
prøvebydelen Stor
haug skulle starte opp 
"prøveprosjekt" med 6 
åringer i skolen allere
de fra høsten, sa fler
tallet i bydelsutvalget 
nei. 
Det er likevel stemning 
blandt bydelspolitiker
ne for at tilbudet blir 
startet fra neste høst. 

Mer side 7 

HÅAATELIE A 

So 
Telefon 89 15 51 

ii.411,u 
Haugesundsgt. 7 �

Utleie av personell 

Telefon 04-52 25 90 

Birkelandsgt. 18 
4012 Stavanger 
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Karneval og 
hundedritt 

Vi har lagt karnevalstiden bak oss. Men kunne likevel ikke mot
stå fristelsen til å preæntete noen av de små prinsessene og klov
nene fra bydelen vår. Selv om bilder sier lite om hvordan men
nesker som kler seg ut faktisk blir de personene de kler seg ut 
som. 

Som "Chaplin" vi traff på Storhaug skoles karneval. En liten 
skikkelig Chaplin med bart, stokk og hau. Han hadde selvsagt 
ikke tid til å danse eller hoppe rundt i gymsalen. Nei, tenlc det! 
Ville kanskje ikke den ekte Chaplin også bare spradet rundt med 
sin helt spesielle gange og med stokken svingene på siden? 
Opptatt med å perfeksjonere rollen? 

Et knippe bydels-prinsesser er også med. Yndige småjenter som 
var prinsesser helt inne i sjelen for en dag da de besøkte 
lntemasjonaJt kultursenter. 

Det er de samme små bydels-�ne og -prinsene som er en 
av parksjefens hodebry når han - nok en gang - hisser seg opp 
over all hundedritten som endel hundeeiere ikke gidder plukke 
opp etter "sin beste venn". De aller minste prinsene og prinsesse
ne våre som leker på lekeplassene, graver i sandkassen. Parker, 
lekep� og sandkasser som også benyttes som offentlige hun
detoalett. "Hvem vet hva de minste putter i munnen?" spør park
sjefen. 

Han har blitt kalt Stavangers stØCSte hundehater, parksjefen. Selv 
bedyrer han at han liker hunder godt Men ikke hundedritt! 

Det er han ikke alene om. Leserbrevsiden vimer om det: 
"Storhaug - rekord i hundeskitt?" spør en leser. En annen ber 
hundeeierne om å skjerpe seg. 

Hunder er ålreite dyr. "Menneskets beste venn" sier noen. Men 
kanskje det burde vært dresswicurs for hundeeiere også? Sånn at 
de som er giddalause ikke ødelegger for dem som driver skikke
lig hundehold. 

Og sAnn at alle vi voksne ikke må gå gåsegang i håp om å slippe 
å trØ i dritt. At alle de små prinsessene og prinsene våre ikke må 
leke i, grave i, hundedritt. Noe av det majestetiske forsvinner lik
som for våre håpefulle når (sand)slottet er fullt av hundedritt. 

Red. 
. 

PS: Store ruller med plastikposer er stadig pd tilbud i nærbUJik
lcene vdre. DS. 

Adresse: 
Karlsminnegate 6A, 4014 Staavnger 
Tlf.: 50 86 02 
Fax: 50 86 05 
Utgiver: Storhaug bydelsutvalg 
Avisstyre: 
Finn Toresen (leder), 
Torgrim Olsen, Inger Elvik og 
Sigrid Bækholl 
Redaktør: 
Turid Fiksdal 
Tlf.: 52  18 55 (P) 
Annonsesalg og distribudsjon: 
Nylund skolekorps 
Kontakttelt.: 50 86 02 
Sats: Randaberg bygdeblad 
Opplag: 6.600 
Trykk: Rogalands Avis 

FOR STORHAUG 

BYDELSAVISA 
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<<En bydel full av muligheter>> 

Nytt parti: Pensjonistpartiet. Ny 
mann inn i politikken. Spennen
de og skremmende. Hva kan 
jeg? Hva vil jeg? Min politiske 
erfaring er lik null, men min 
livserfaring er relativ lang. 
Hele mitt voksne liv har jeg 
bodd på Storhaug. Jeg har sett 
Hagltårnet og de høye fabrikkpi
per som var gode kjennetegn for 
Østre bydel - en bydel i drifL 
En gammel bydel på godt og 
vondt, en bydel full av mulighe• 
ter. Vi har jo alt. 
Problemer'? Nei, Ja oss kalle det 
utfordringer, og for å takle disse 
har bydelen nå fåttt sitt eget sty
re. 15 kvinner og menn fra ulike 
partier skal sammen sørge for at 
Storhaug bydel skal bli en bydel 
der det skal være godt å bo. 
I virksomhetsplanen for Stor
haug bydel er et av satsingsom
rådene Eldre. Som representant 
for denne gruppe vil det være 
naturlig at jeg fester meg ved 
det. 
I vår bydel er runt 25 prosent 

over 60 år. Mange i denne grup
pe er friske, yngre eldre som er 
en ressurs i kraft av seg sev og 
gjennom sitt arbeid innen for
skjellige typer organisasjoner. 
Behovet for tjenester øker sterkt 
fra 70-90 år. Storhaug bydel vil 
starte en Frivillighetssentral som 
skal fonnidle kontakt mellom 
frivillige og de som har behov 
for tjenester. Vi må alle lpå hver 
vår måte arbeide for at Storhaug 
blir tilrettelagt slik at beboerne 
år dekket sitt sosiale og praktiske 
livsbehov på en trygg. anstendig 
og framtidsrettet måte. 
Bydelens største utfordring er å 
øke befolkningstallet., spesielt 
med tanke på barnefamilier. 
Gledelig er det å se at stadig fle
rehus er rehabilitert og pusset 
opp av yngre beboere. La oss 
håpe at denne trend fortsetter og 
la oss arbeide for at forholdene 
legges til rette slik at barn og 
unges oppveks sikres og bedres. 
Jeg vil håpe at de som er ung i 
dag vil bli gammel i en for alle 

Finn Toresen representerer 
Pensjonistpartiet i Storhaug by

delsutvalg. Han er leder av 
avisstyret for Bydelsavisa, samt 

politisk representant i 
Frivillighetssentralen. 

trivelig bydel. 
Men eg e fØdt i Bergen 
gjørr de någe? 

Med hilsen 

\. c---
.,/ � .... -

Neste nummer av Bydelsavisa kommer 
onsdag 10. juni. 

Innleveringsfrist for stoff/annonser 
, Fredag, 29. mai. 

•:�� SVAFAS 
the ►M&IWN..,, ... o 

SWACELOK Stavanger Valve & Fitting A/S 
• 

C0fflp3nle5 Tlf. 04-522569 Fax: 04-890723 

Når du skifter til sommer-· 
dekk, skal do også skifte 
til en fast dekkfor
bindelse! 

Vi hjelper deg å velge riktig dekk, og gir
rask og førsteklasses service når du skal 
skifte til sommerdekk. Kontakt oss i dag! 

Rollster TS er moderne dekkteknologi på sitt beste. 
lav rullemotstand, lavt støynivå, god styrestabilitet, høy kjø rekom
fort og gode egenskaper ved vannplaning. 

RollsterTS fra NOKIA
DET SKAL FINSKE DEKK TIL 
FOR Å TÅLE NORSK DEKKTORTUR. 

Hjulskift kun kr. 60,- ink. m.v.a. 

ÅPNINGSTIDER: 
Mand.-onsd .. -torsd.-fred. kl. 7.30 -18.00 

Tirsd. 7.30 -16.00 

RTS88/2 
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Suksess-rock motrus 
Selv om to mann på scenen knapt 

kan kalles et rockeband, 

og et kirke-kor 

bare under tvil be

tegnes scene, 

var ikke suksessen min-

dre da Edvin og Jan Erling 

«rocket mot rus» foran nær 

fullsatte benkerader 

i St. Petri kirke. 

For som Edvin Grande, trønder - og flybåren di
rekte fra Gol i Hallingdal til gjesteopptreden i 
Stavanger, uttrykte det: Selv om det bare er oss to på 
scenen, har vi fire musikere med "på boks" ... det er 
billigere sånn! 

Dårligere var det ikke tross «boksemusikerne». Sammen 
med gitarist Jan Erling Dahl, klane Edvin å fenge alle ele
vene ved St. Svithun skole, samt sjetteklassinge
ne fra Nylund med både låtene i «Rock mot . 
rus» - og ikke minst historiene mellotn dem: 
De klane å fenge oss som har kommet over 
den over den andre puberteten også. 

- Jeg har jobbet som lærer, og truffet
igjen tidligere elever å gata som narko
mane og prostituerte, forteller Edvin et
lydhør publikum. For der var jenta
som måtte tjene 6.000 kroner på ei
natt, og gråt fordi halliken ville
denge henne om hun ikke klarte
det. Og 6.000 betyr 20 salg av
kroppen på ei natt! Hun var en
av dem Edvin hadde skrevet
låt til

- Hun ba meg om det. Sa
at for henne var det ikke
håp lenger, men hun
ville så gjeme for
midle hvor lett det
var å «komme på
kjøret». Bare noen
pils, lin hasj - og
plutselig sitter
du i gamet, var
budskapet hun ville gi,
forteller Edvin. Og synger
sangen om den tidligere eleven sin.
Publikum står og klapper takten.

<<Rock mot rus» burde hatt ennå større pµblikum. For 
det er informasjonsarbeid på de unges språk og premisser -
og uten noen moralisering. Bare harde fakta som taler for seg selv. 
Levende framstilt fra en som har opplevd elendigheten mange unge 
havner i. En som setter ord og musikk på problemene. 

Elever fra St.Svithun 
og 6. klasse fra 

Edvin Grande traff publikum 
"hjemme" da han rocket mot

rus i St. Petri kirke 

Nylund lar seg rive Fornøyde arrangører. Fra venstreSvein Arne 
Edvin Grande har gitt ut LP med sangene sine. Sammen med kon- med og klapper roe- Hatlevik, Gard Svendsen. Bakfra venstre 

::::::::::::! 

I 

t1i1tl 

sertene han gir, blir det delt ut informasjonsmateriell om rusmis- ke-takl. Dagfinn Sørensen, Mona Blom og Else Tvedt. 
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F A S T 

BYDELSAVISA 

! 

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

i Støperigt. v/Kjelvene 

d 

Åpent 09.00 - 20.00 (18) 

F O O D 

Vi takker for de 

tre årene som 

har gått og 

ønsker velkommen til 

fortsatt hyggelig handel. 

'I I 

lHE REAL BURGER 

Mand, - fred. 11.00-22.00 • Lørd. 18.00-22.00 • Sønd. 14.00-22.00 

• 
,. r 

Pommes Frites 

m/Brus: 



.. 
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Leveres i flere utførelser 
for damer og herrer til 
priser fra• ca.kr. 4.300, -

Urmaker 
Thv. Thorbjørnsen 
Nyfarget 12, 4013 Stavanger 
tlf. (04) 52 07 66 

SPESIALBUTIKK I l ETASJER FOR 
SNEKKERLAGDE FURUMOBLER, 
Ci\VER OC i\NTIKVI fETER. 

MESTERSKILTER 
TORE BJØRNSEN 

Pedersgt. 69, 4013 STAVANGER 
Tlf. 04-89 03 41 - Mobil 090-44 025 

Fax89 07 37 

TIPS 

Bydelsavisa 

Telefon 

50 86 02 

Gravmonumenter 

50 års erfaring er din trygghet for fagmessig og trygg 
veiledning i forbindelse med kjøp, tilvirkning 

og montering av gravsten. 

th. l9aaland (Jranilf A.s 
Granittsliperi og Kirkegår�sforretning 

Klrt(ebakken 36 - 4012 Stavanger - llf. 52 56 12 

ESAB 

Arne Bø Pedersen & Sønner a.s 
SKIPS·, INDUSTRI· og OFFSHOREREKVISITA 

Tlf. 53 05 75 - Fax. 56 30 87 - Stavanger 

PASICETl&BUD 

Røket ørret hele sider kr. 69,90 ::: 
.. 

Laksefilet 

pr. kg 78,• 

Vi tar også 
Deres laks 
og ørret 
til røking 
Ring og bestill 
på df. 56 39 48 

Erljordgt. 22-40148tav■r.get 
Tif. 04-56 39 48 

BIRGER JOHNSEN 

STEININDUS1 RI 

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

Gravmonumenter i enhver utførelse 
SKIFER: Trappettinn - Peisplarer - Fliser - Bruddheller m.m. 

MARMOR: Bordplater · Vindusplater - Fliser m.m. 

<:Jacobsen C/Jlomster 
Normannsgt. 14 -Tlf. (04) 52 61 22-4013 Stavanger 

Vær tidlig ute med 

påskebestillingen 

J. H. Catering 
Finnestad A/S 
Pedersgt. 20 
4013 Stavanger 

Telefon (04) 56 I 2 12 
Telefax (04) 56 18 15 

SELSKAPSMAT • KOLDTBORD • GRILLMAT • 
SMØRBRØD • COCTAil..S ETC. 
MEsSER •FIRMA-A RR.• BÅTIURER • BRYLLUP ETC 

INVESTAIS 

Privatøkonomisk rådgivning 

St. Olavsgt. 13, 4005 Stavanger, 
Tlf. (04) 53 56 95-53 66 21 
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Sony HBlack Trinitron • TV 
med innebygd solformørkelse. 
Sony gir deg mulighet til å se 
OL og EM i fotball i fullt dags
lys uten at du behøver 1 rulle 
ned gardinene. 
Et helt nytt, mørkt pigment i 
bilderørets overflate svekker 
lysrefleksjonene med hele 
50"/ •. fargene står klarere og 
skarpere med langt større 
kontrast 

ack Ttlnltron 

IVAR BJØRNSEN RADIO & TV 

Den nye X-serien er i NICAM 
stereo og leveres både i 21 
25 og 29 ... 
Kom iM og opplev verdens 
beste bilde på. en Sony 
HiBlack Trinitron • med inne· 
bygd solformørkelse! 

Hetlandsgt. 23 • 4012 Stavanger 
Telefon 52 32 05 • 52 21 34 

BYDELENS ENESTE 

bakeri og konditori 

Nonnannsgt. 38-4014 Stavanger-Tif. 89 01 56-89 01 54 

r 

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av: 

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger. 

El. anlegg for messer. 
VI BEHERSKER BÅDE STERK· OG 9/AKSTRØM 

�!!!.ERll�AS 
RVFYLKEGATEN 70 -4014 STAVANGER-Tlf. 04-,56 32 90- TELEFAX 04-56 31 98 
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Mot en 

stemme 
Fremskrittspartiets Helge 
Svendsen likte dårlig forslaget 
om at Pensjonistpartiets Finn 
Toresen skal være bydelsutval
gets politiske representant i sty
ringsgruppen for Frivillighets
sentralen. 
Rett og slett med bakgrunn i at 
man trenger ikke være politiker 
som representerer pensjonister 
for å representere en styrings
gruppe for en sentral som i ho
vedsak har pensjonister som bru
kergruppe. 
Finn Toresen ble valgt inn i sty
ringsgruppen. Mot en stemme -
FrP. Til gjengjeld ble SVs forslag 
om at FrP gikk inn som varare
presentant i samme verv, enstem
mig vedtatt 

U nderskudds
garanti 
til Bydelsavisa 
Bydelsavisa for Storhaug gikk i 
fjor med et underskudd på til
sammen rundt 10.000 kroner. 
Dette ble dekket opp ved at by
delsutvalget i fjor ga en 
underskuddsgararanti på 12.000 
kroner. 
På årets februarmøtet i bydelsut
valget ga politikerne Bydelsavisa 
en underskuddsgaranti for 1992 
på 10.000 kroner. Samtidig har 
politikerne bedt avisstyret legge 
fram budsjett for inneværende år. 

Rettelse 
I forrige nummer av Bydelsavisa 
skrev vi at Torsdagstreff en, som 
holder til i Midjord bydelshus, 
har fått 1.000 kroner i kulturslØt
te - såkalte stimuleringsmidler. 
Torsdagstreffen har bare fått 500 
kroner, opplyser Ellen 
Johannesen i Torsdagstreffen. De 
resterende 500 gikk til Mandags
treffen, som også holder til i 
Midjord bydelshus. 

Når uhellet 

er ute 

kommer Farstad 
med ny rute! 

MADLAVEJEN 164 

Tif. 55 85 00 

DØGNVAKT 
090-72170 

FRIKOMMUNE 

Forebyggende barnevern priorieres 
Storhaug bydel har fått 100.000 kroner til gene
relt forebyggende barnevernstiltak. I motsetning 
til i fjor, vil politikerne i år gå ut med offentlig 
kunngjøring til frivillige organisasjoner, som kan 
søke midlene. 
Ved tildeling av ekstraordinære 
barnevernsmidler i fjor, ble net
topp det at utlysning ikke hadde 
funnet sted, et ankepunkt for fle
re av politikerne. Blant annet 
fordi det bare var dem som "ved 
en tilfeldighet" hadde hørt om 
midlene, som hadde anledning til 

å søke. I år kan alle som fyller 
kriteriene søke om tilskudd. 
Ved siden av de allerede budsjet
terte 100.000 kronene i ekstraor
dinære barnevernsmidler som 
skal fordeles, venter bydelsadmi
nistrasjonen på en avklaring på 
hvor stor andel bydelen får av 

ialt 1,7 millioner kroner som 
Stavanger kommune har fått i 
ekstraordinære statlige midler til 
samme formål. I fjor var 
Storhaugs andel 100.000 kroner. 
Bydelspolitikerne vil ved tilde
ling av midler kreve at tiltakene 
er for barn og unge under 18 år. 
Tiltakene skal også ta sikte på å 
nå utsatte grupper av barn og 
unge. Ved tildeling av midler blir 
tiltak som er tverretatlige og/el
ler i samarbeid med frivillige or
ganisasjoner, prioritert. 
De offentlige eller frivillige or-

ganisasjonene som får tildelt bar
nevernsmidler, må bruke dem i 
løpet av 1992. Samtidig kan ikke 
politikerne gi tilsagn for tildeling 
av midler neste år til dem som 
får i år. 

Søknadsfristen for forebyggende 
barnevernsmidler er satt til 15. 
april. Bydelspolitikerne peker på 
at ved neste års tildeling, bør ut
lysning og tildeling skje tidligere 
på året. 

Får vi A og B skoler i bydelen? 
Er vi i ferd med å få en A og en B skole i bydelen, 
var spørsmålet Ingeborg Bækholt (SV) stilte un
der februarmøte i bydelsutvalget. Storhaug SV 
har nå bedt bydelsadministrasjonen utrede for-

Bakgrunnen for at saken legges 
fram, er at stadig flere foreldre 
søker sine barn overført fra 
Storhaug til Nylund skole. Et an
net moment Sv peker på, er at 
skolefritidsordningen på Nylund 
ble etablert i fjor høst, mens ord
ningen ikke har kommet i stand 
på Storhaug skole. Det går også i 
retning av manglende påmelding 
til skolefritidsordningen ved 
Storhaug skole for høsten 1992. 
Bare ti barn skal til nå være re-

gistrert, mens Nylund har rundt 
40 interesserte barn. 
Sånn påmelding til førsce klasse 
fra høsten av ser ut ved de to sko
lene, kan det se ut som om 
Storhaug skole bare får en stor 
klasse med maks antall elever. 
SV stiller spørsmål ved om sko
legrensene i forhold Storhaug og 
Nylund er hensiktsmessige - og 
eventuelt i hvilke grad adminis
trasjonen kan være med å oåvirke 
sammensetningen av klasser. 

- Det er kjent at Storhaug skole
har en stor andel av innvandrer
barn. Er det positivt eller negativt
for skolen, spør Ingeborg
Bækholt Og ber administrasjo
nen utrede også dette.

- Når vi tar opp dette med inn
vandrerbarn, er det ting vi vet
folk er opptatt av og har tanker
om - men få setter ord på, sier
Ingeborg Bækholt til Bydelsavi
sa.

Bydelsadministrasjonen har også 
fått i oppgave av SV å fremme en 
sak med sikte på å opprette sko
lefritidsordning ved Storhaug 
skole fra høsten av. 

Ingeborg Bækholl (SV) stiller 
spørsmål om vi er iferd med å 

få en A og en B skole i bydelen. 

Hva lovet Kruse Smith 
Høyres Werner Engevik har bedt 
bydelsadministrasjonen om at 
bydelsutvalget får forelagt avta
len entreprenørfirmaet Kruse 
Smith har inngått med Stavanger 
kommune i forbindelse med byg
gingen av Bergelandstunnelen. 
- Kruse Smith skal ha påtatt seg
endel forpliktelser i denne for
bindelse, og vi ber om at det leg
ges fram en oppgave over disse, 
samt opplysninger om oppfyl
lingen av avtalen, sier Engevik. 
Etter det bydelsaavisa erfarer, er 
det ikke bare plankegjerdet langt 
ut i Pedersgata - som nå er fjer
net. Drøyt ett år etter avtalt tids-

punkt. Men også en forpliktelse 
til å bygge en gangbru ved tun
nelinnslaget i Verksgate. 
Gangbrua var en del av planen i 
forbindelse med bygging av et 
boligkompleks oppå tunnelinns
laget - en plan som nå er lagt på 
is. 

Her ble planlagt en gang
bru over tunnelinnslaget. 

Er det Kruse Smith som har 
forpliktet seg til å 

bygge den? 

For mye penger på Storharig 
Storhaug bydel sine regnskapstall for 1991 vi
ser et overskudd på nesten 1, 7 millioner kroner 
i for hold til det beløpet som var budsjettert for 
i fjor. Dette er penger som tilbakeføres til 
Stavanger kommune sitt regnskap - og kom
mer ikke bydelen til gode i inneværende år. 
Den store differansen mellom 
hva som var budsjetterte utgifter 
og inntekter, skyldes i hovedsak 
at bydelen har fått endel midler 
ut over de budsjetterte. Blant an
net statstilskudd til barnehager 
og ekstraordinære midler til fore
byggende barnevern. Videre ble 
det overført til bydelen statlige 

midler til pleie og omsorg ut 
over det budsjetterte (fra eldre
milliarden, sektortilskudd og 
lærlingeordningen), samt til
skudd til drift av frivillighetsen
tralen, informerte administra
sjonsleder Inger Elvik på sist 
møte i bydelsutvalget. 
Inntektene i bydelen var ogsfl 

høyere enn budsjettert. Blant an
net hadde Ramsvikhagen syke
hjem og aldershjemmene i byde
len høyere inntekt på egenbeta
ling enn budsjettert. Det samme 
gjelder barnehagene i bydelen. 
Ramsvikhagen hadde dessuten 
større inntekt på matsalg enn for
ventet. 

Bydelspolitikerne har nå bedt om 
å få forelagt en fullstendig over
sikt over hva som har gått med 
av midler i forhold til budsjettert 
mot slutten av året, slik at det er 
mQlig å foreta budsjettendringer 
og nytte pengene der det er be
hov for dem framfor at de går til-

bake til Stavanger kommune. 

Jåtten bydel, som også deltar i 
prøveprosjektet, hadde et under
skudd på fjorårets regnskap på 
0,6 millioner kroner i forhold til 
budsjettet. Dette beløpet må 
Stavanger kommune nå forsøke 
å få dekket inn av andre budsjett
poster i kommunen. 

TIPS 

BYDELSAVISA 

TLF. 50 86 02 
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En million til barnevern Beboerhuset 

utredes 
Storhaug bydel har fått vel en million kroner i 
ekstraordinære statlige barnevernsmidler for in
neværende år. Pengene gis i tråd med program for 
nasjonal utvikling av barnevernet, som blant an
net har som mål å fjerne «mappebarna». 

Tilskuddet. ialt 1.090.000 kroner,
skal gå til en stilling som saksbe
handler, en prosjektstilling for
tiltale barn, en halv helsesøster
stilling en og en halv stilling som
miljøarbeider ved skolene, assis
tent for mor-barn aktiviteter, kurs

for frivillige organisasjoner, eta
blering av kontorplass inkludert
utstyr, samt kompetansestyrking
generelt.

I fylkesmannens kommentar he
ter det at Storhaug bydel har inn-

fridd målsettingene i nasjonal ut
vikling av barnevern i 1991, i
motsetning til Stavanger kom
mune som ikke nådde første del
av programmålet i fjor.
Fylkesmannen ber derfor bydel
sadministrasjonen se egne aktivi
teter i sammenheng med det som
skjer i byen for øvrig. Om nØd
vendig må bydelsadministrasjo
nen måtte avse kvalifiserte med
arbeidere til undersøkelsessaker
for at Stavanger skal nå pro
grammål Il. I dette programmålet

heter det "Køer av saker hvor
barn og unge venter på videre
undersøkelse skal avvikles innen
utgangen av 1992".

·<·/: ,,,, 

I alt har fylkesmannen fått inn
søknader fra Rogalands-kommu
nene på 43,7 millioner kroner,
mens det totale beløpet fylkes
mannen skal fordele er på 27 ,3
millioner. Ved siden av gjenstår ,
rundt 5,7 millioner kroner
ubrukte midler fra i fjor. En arbeidsgruppe med to repre

sentanter fra bydelsutvalget. to
______________________________________________ .,. fra andelslaget Beboerhuset og

Nei til seksåringer i skolen 
Det blir ikke pedagogisk tilbud til seksåringer i 
bydelsens skoler til høsten. Det ble besluttet på sist 
bydelsutvalgsmøte, tross Høyres iherdige forsøk 
på få ordningen innført i prøvebydelen Storhaug. 

tet og vet hvor de skal hente
pengene, sa Torgrim Olsen (A),
og la til at om seksårstilbud i
skolen vil frigjøre barnehage
plasser, vil økt lønn til førskole
lærerne i skolen skape flukt av

- Storhaug bydel er en viktig Pedersen (H). Hun pekte på at denne arbeidsgruppen fra barne
brikke i prøveprosjektet med fri- skolene i bydelen har romkapasi- hage til skole.
kommune. Høyre vil gå inn for å tet til å ta inn seksåringene - og - Det er også vedtatt i Stavanger
gi seksåringer et pedagogisk til- ba dessuten bydelsadministrasjo- bystyre at vi skal være prøveby
bud i skolen. Vi kan bli pionerer nen legge fram en plan for ned- del. Hvorfor ikke være prøveby
på et område som er blitt oversett trapping av foreldrebetalingen. I del med seksåringer i skolen
alt for lenge. Seksåringers lære- prinsippet vil Høyre dette skal også? spurte Werner Engevik, og
behov kan sammenlignes med en være et gratis tilbud, opplyste ble raskt replisert av Olsen:
svamp, de suger lærdom til seg. Pedersen. - Man skal ikke selge skinnet før
Mange av dem opplever barne- - En av grunnene til at Stavanger bjørnen er skutt! Vi vet ennå ikke
hagen som et vakum - og flere av bystyre utsatte å innføre pedago- om vi får statstilskudd til driften.
de aktivitetene som drives i før- gisk tilbud til seksåringene i sko- Bare Venstre sluttet seg til

ar neste år slik at det blir god tid
til å forberede et tilbud til sekså
ringer fra skoleåret 93/94.

ste klasse i dag kan med fordel len, var at førskolelærerenc for- Høyres forslag om å innføre sko- Tross iherdig forsøkfra Grete 
framskyndes. Dessuten vil vi få langer å komme opp på lønnsni- letilbud til seksåringene i byde- W. Pedersen (H) på åfå innført

en representant fra Husbanken er
nedsatt for å samarbeide om en
utredning av Beboerhuset.
Gruppen skal blant annet utrede
eierforhold, kostnader på ferdig
stillelse av huset, finansiering og
fremtidig bruk.
Bydelsutvalget har oppnevnt
Tone Einarson (A) og Dagfinn
Opsal (H) til sine representanter i
arbeidsgruppen.

Ansettelser 
Gunn Moss-Iversen er ansatt i
halv stilling som hjelpepleier ved
Ramsvikhagen sykehjem, og
Sissel Landsnes i hel stilling som
sykepleier ved Storhaug pleie og
omsorg. Ved Storhaug sosialkon
tor er Jan Tore Horpestad ansatt
som saksbehandler i hel stilling.

frigjort barnehageplasser, fram- vå med lærerne. Jeg går ut fra at len. Politikerne ba imidlertid om seksårtilbud i Storhaugskolene, 
-h-ol _d _t __

G _re_te 
___ w_e _nn_ e_r _1a _nd 

__ H_ ø_ y_r _e _h _ar_ g_ å_u_ru_·_en_ n_o _m _bu_ d_sJ_·e _1-__ a1 _ sa _ke_n_ b_ 1 _e _1a _g _t _På_ bo_ r _de_ t _i _jan_u _- __ fi_a_1, _Jo_r _s 1 _a _g _e,_i _b-yd_ e _ 1s _ui_ v _a _1g_e _t.
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Gangsti 

Storhaug skole får skolefritidsordning 
Selv om bare foreldre til 
10 av elevene ved 
Storhaug skole har vist 
inter�e, har bydelspoli
tikerne besluttet å innføre 
prøvedrift med skolefri
tidsordning kommende 
høst. Ved Nylund skole 
hvor 43 elever er påmeldt 
fra høsten av er det satt 
tak på 35. Dette tross for
eldrenes misnøye med 
stor gruppe i forhold til 
bemanning. 

Administrasjonslederen fikk
imidlertid ikke gehør for sitt for
slag om å kun ansette en leder i
redusert stilling for en gruppe
med 10-15 barn, med unntale av
SVs representanter som kunne
godta forslaget om det også ble
avsatt 15.000 kroner til vikar. Det
var Høyres Werner Engevik som
fikle flertall for sitt forslag:
- Jeg er betenkt over at vi allere
de nå skal skal vedta reuclsert be
manning ved skolefritidsordning
en ved Storhaug skole uten å vite
hvor mange barn som melder seg
på, sa Engevik i sitt innlegg, og
fikk flertall for forslag til vedtale
om at bemanningen skal settes et
ter det faktiske behov.

Til høsten/år også de yngste elevene ved Storhaug skole tilbud om 
skolefritidsordning. (Illustrasjonsbilde) 

Takpå35 
Ved Nylund skolefritidsordning,
Friden, er det for skoleåret 92/93
påmeldt I vedtektsendringer for
skolefritidsordningen besluttet
bydelsutvalget å sette et tale på
35. Barn som allerede har plass
skal ifølge reglene beholde denne
fram til skolestart i 4. klasse, og
ledige plasser skal tildelses ved
loddtrekning dersom tilbudet ikke
kan gis alle. Dog skal yngre barn
prioriteres framfor eldre, heter
det i vedtektsendringene.
- Det er beklagelig at vi må sette
et tale på skolefritidsordnigen. Vi
hadde jo håpet og ønsket at alle
som ville ha plass fikk det Jeg
har dessuten dette med loddtrek
ning i halsen - det er alltid de
samme ungene som faller uten
for, sa Turid Rønnevik (A) - før
vedtaket ble fattet mot bare SVs

to stemmer.

«På bærtur» 
SV fikk ikke gehør for å utsette
vedtektsendringene inntil forel
dre-representantene hadde fått
forslaget til høring:
- Dette er en saksgang helt på
bærtur! Foreldrene ble bedt om å
uttale seg da vedtektene skulle
besluttes. Når vedtektene så skal
forandres, får foreldrene bare ett
brev om at det er satt tale på 35.
Og det en måned før behandling
en i bydelsutvalget. Dette er imot
alle demokratiske spilleregler,
hevdet SVs Svein Terje Førland.
Pariet fikk heller ikke gehØr for
at taleet skal settes ved 20 barn,
og heller opprette to grupper ved
Nylund skole.
- SV glemmer det overordnede
målet at skolefritid skal være

sjølfinansierende. Foreldrene er
også lite villige til å øke egenbe
talingen for å få økt bemanning,
hevdet Helge Svendsen (FrP),
mens Engevik framholdt at den
misnøyen som er kommet fram
må tas alvorlig.

Misfornøyd 
I en undersøkelse som er foretatt
blandt foreldre til barn i skolefri
tidsordningen, administrasjon og
en gruppe studenter som har hatt
praksisplass ved Nylund, viser
alle resultatene at barnetallet pr.
gruppe er for stor, og bemanning
en for liten i forhold til antall
barn. Bare fungerende rektor ved
skolen, vurderer bemanningen i
dag som forsvarlig etter proble
mer i innkjøringsfasen. 10 barn
har også sluttet i ordnigen siden
den ble opprettet ved skolestart i
fjor.

Foreldre til 36 barn ved Friden,
også de som hadde tatt barna ut.
ble tilsendt spørreskjema. Bare
20 foreldre - 56 prosent - svarte
på skjemaet. Flere politikere stilte
spørsmål ved utformingen av
spørreskjemaet. med type spørs
mål: ''Tilsvarer skolefritidsord
ningen forventnigene?", med sva
ralternativ JA/NEI. En av forel
drene har også kommentert at
skjemaet er for dårlig utformet.

nedenfor 
Nymannsveien 

SVs Svein Terje Førland fikk ta 
med henstilling fra bydelsutval
get om d ta hensyn til myke tra
fikkanter. Mot Høyres stemmer. 
Mot Høyres stemmer henstiller
Storhaug bydelsutvalget politi
kerne i kommunalstyret for byut
vikling i Stavanger kommune om
å ta hensyn til myke traffikanter i
trafikkplanleggingen rundt
Nymannsveien.
Det var SVs Svein Terje Førland
som på sist møte ba om lå få
overbringe henstillingen fra by
delsutvalget da han skulle møte i
kommunalstyret for byutvikling.
Førland ville be om at det blir
opparbeidet en gangsti på nedsi
den av Nymannsveien, fra
Midjord stadion til Åmøygata,
nedenfor Vestlandske spikerfa
brikk.
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Kilden senteret med def meste for de/ fleste! 

- Vårrengjøring -

Diverse varer til sterkt reduserte priser. 

'PrlsU�li 
\Il I< Ill lltl\l R l!-;f--1 "' 11< i-.;,1,11' 

NARVESEN I KILDEN 

Hos oss får du et bredt utvalg i 
blandt annet! 

Norske og engelske bøker og blader. 

Konfekt, sjokolade, brus, is og mye mer. 

Vi har også Tipping - V6 - Flax og annet. 

Melding fra kvalitetsbakeren 

Våre etterspurte bakervarer kan kjøpes i våre egne utsalg 
i St. Olav og Gobiten Kilden, samt Torvets kolonial, Helgø 

Matsenter, Nymansv. kolonial o.s.v. 

�� 

Tapeter, teppe, gulvbelegg og maling 

� 

Telefon (04( 58 04 80 
4016 Stavanger 

Vi besikter og tar fuktighets
prøve på hus utvendig. 

Er og behjelpelig med 
farvesetting. 

GARDINER - DYNER - PUTER - SENGESETT -

HÅNDKLÆR - MATTER - DUKER OG BRIKKER 

Alltid gode tilbud og hyggelig betjening. 

Din utstyrsbutikk 
-Sysenter
- Billigtorg

CUPRA 

2. etasje

Billigst på 
barnemat �µ/,'1

(,1(,, 

��LAVPRIS 
Den dagen grøt og middag fra glass over
tar etter morsmelken, vil du merke at små 
munner kan forsyne seg kraftig av hus
holdningspengene. Det er heller ikke 
nØdvendig å løpe byen rundt for å finne 
ut hvem som er billigst på barnemat. 

Maurittz har nå bestemt seg: Den beste 
barnematen skal koste minst hos oss. 
Ikke i form av sporadiske tilbud, men 
fast daglig lavpris. Så enkelt er det. 

Vi fører 
kjempegode 
produkter som: 

Marbert 
Jade 
Tova 
lsadora 
Sugion Tacchini 
Jil Sander 
m.fl.

Velkommen til en 
hyggelig handel. 

�I 
KILDEN BUTIKSENTER 

Gartnervn. 16, 4016 Stavani;er 

Alt i fra 

kuleis, 

softis til 

smågodt 

Sveina Isbar a/s 

Har det meste - for de fleste! 

CASH CARRY 

--'b.. 
SR-BANK 

Telefon: 58 34 08 

DU FINNER OSS 

OGSÅ I KILDEN .. �., .. 1·.

ftllUr .. --
----- - --- -- .

------ ---· 
------ --.-� 

KILDEN% 

TELEFON (04) 58 08 70 

Mye godtfor 
store og små 

GOTTE KILDEN 

• Skjønnlitteratur

• Skolebøker

• Skolemateriell

• Kontorrekvisita

• Festartikler

Naturbasert hudpleie ie 
velegnet for problemhud. 

COLOUR OPTIONS 
Lag ditt eget sminkeskrin 

• Kun rene, naturlige
Ingredienser,

•Parfymeri

Man drikker 

av alle pytter 

når man ikke vet 

Apent 10-17 (20) 

Velkommen! 

• Egner for ømfintlig hud
• Ikke testet på dyr hvor kilden er 

«EXCELLENT» 

• 
KILDEN 

::=:■:IliitUMi·i &::: 
Hillevåg - Tlf. 58 33 00 
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LESERBREV 

«Nå må hundeeierne ta seg sammen» 
Hei! 
jeg er en av mange som bor på 
Storhaug. Trives godt - samt at de 
aller fleste som bor rundt her er 
hyggelige og blide. Jeg kom til 
denne by første gang sommeren 
1986 og trives nå. Men det er noe 
som både gjør meg trist - og ofte 
forbannet - og det gjelder de som 
han hunder. Jeg har selv en fin 
blandingstispe og den tar jeg ofte 
med på lange turer så vel som her 

og andre deler av byen. 
En selvfølge er det jo å ha den i 
bånd, og poser med for å ta opp 
det den måtte gjøre. Av alle plas
ser, så er Storhaug en fin bydel, 
så turen går jo for det meste her. 
Men nå er jeg lei av å få skotøy 
fulle av hundeskitt- pluss at min 
hund får kutt i labbene av glass
kår. Jeg får tilsnakk av forbigåen
de; «ta opp euer hunden din». 
Det gjør jeg alltid - og tar også av 

og til opp etter andre hunder. 
Jeg synes alle hundeeiere som har 
dårlig samvittighet, få den rein 
nå. Ta opp etter deres hund, og 
hold hundene deres i bånd. Og 
dere som driver og knuser flasker 
- slutt med det! Synes dere det er
godt å få bena kuttet opp for ek
sempel på badeplasser eller of
fentlige plener? Tror neppe det
I parkene - som det er mange av 
rundt her - så er det en skam å se

Hvor g6r Storhaugs grenser? 
Til Bydelsavisa, som alltid er ko
selig å lese. I dag har jeg lyst å 
stille et spørsmål til avisen. 
Hvorgår Storhaugs grenser? 

Det �r plutselig blitt Storhaug i 
vide grenser. Selv er jeg opp
vokst nedenfor Nedstrandsgata/
Pedersgata, men har aldri regnet 
at vi tilhørte Storhaug. Er det 
eiendomsmeklerne som ikke vet 
hvor grensene går, eller El-verk 
eller televerk som regner 
Baneviksgata under Storhaug. 
Rart for dem 59m skal kjøpe hus 
- hvor hører det'til?

Kan vi i Bydelsavisa få litt nær
mere, informasjon, da vi undres. 
Hvor hører vi til? 

Hilsen pensjonist 

Storhaug-haløya 
Grensene for Storhaug er de 
samme som tidligere Østre by
del, nemlig hele halvøya og en 
god del av Stavanger sentrum. 
Grensene går ved Hillevågsvan
net, på vestsiden av gravlunden, 
langs Kongsgata, opp Haakon 
Vlls gt, og ned Kongsgårdbak
ken - og videre midt i havnebas
senget 
Det er nok mange som er forvir
ret over bydelsgrensene cuer 
navneskiftet for noen få år siden. 
Østre. bydel var, i Likhet med 
Storhaug nå, et navn som dekket 
alle områdene innenfor bydelen. 
Det være seg Varden, Emmaus, 
Kjelvene, Bjergeland, Blåsen
borg, Johannes og alle andre 
kretser i bydelen. Forvirringen 

Gøy i klubben 
Endelig gik ønsket vårt i oppfyl
lelse i juniorklubben på Nylund. 
Vi skulle til Havannah. Med 30 
medlemmer dro vi ulOver og vi 
var der i to timer - men kunne 
vært mye, mye lenger. Det som 
er sikkert er at vi stortrivdes i 
vannet og alle var enige om å 
dra dit en gang til. 
I vinterferien hadde vi karneval, 
og 40 utkledde medlemmer ble 

vi. Vi spiste gele og hamburgere,
lekte og hadde konkurranser og
hadde det kjempemoro. Vi had
de også trekning av de tre rareste
kostymene.
Aktivitetene våre med å dra på
besøk til andre klubber, til
Ha,vannah, Kongeparken og an
dre, hadde vært svært vanskelig
hadde det ikke vært for bussjåfø
ren vår, Olav Kongestøl. Han

ved at navnevalget falt på 
Storhaug bydel, kommer ikke 
minst av at en av områdene i by
delen også kalles Storhaug; om
rådet fra Storhaug skole og inno
ver forbi Storhaugmarka. 
Navneskiftet skjedde etter hefti
ge diskusjoner mellom bydelspo
litikerne. Onde tunger vil ha det 
til at Storhaug ble valgt av 
"snobbethet" - at Østre bydel 
hadde en "dårliger klang" i en
keltes ører. Men fortsalt bor jo 
bydelens befolkning innenfor 
"sine" områder. Eksempelvis bor 
folk i dag' på Varden i Storhaug 
bydel. Eller på Spilderhaug i 
Storhaug bydel. Undertegnede, 
med mange andre, bor - paradok
salt nok på Storhaug i Storhaug 
bydel. 

Red. 

har vært alla tiders med å trø til 
med bussen sin når vi har hatt 
lyst til å dra ul Derfor: 
Tre ganger: Heia Olav - hva 
skulle vi gjort uten deg!! 
Dagens vits: Har du hørt om ese
let som skrek så høyt at det ble 
hest? (Av Lena Høiland) 
Dagens gåte: Hva er rundt som 
et egg og langt som en kirke
vegg? 
Svar: Garnnøstet. (Av Vibeke 
Surdal) 

Klemmer fra medlemmer og le
dere i Nylundfrilidsklubb 

all den skitt/glass og småsøppel 
som slenger rundt. I en så fin by
del - så bØr alle - store som små -
prøve å holde den fin. Ikke sant? 
Så hunde-eiere: Ta dere sammen! 
Ellers vil jeg takke for en fin by
delsavis. Den er både innholdsrik 
og nyttig, så takk igjen! 

Vennlig hilsen 
en all beboerne pd Storhaug 

PS 
Ja, ja. Dette var noe som jeg 
lenge skulle ha gjort Men håpet å 
slippe det. Men nå håper jeg dere 
vil skrive om det - for det er et 
stort roblem. Tenk på alle barna 
som leker på disse plenene og 
kommer hjem til mamma fulle av 
hundeskitt og kanskje små kutt 
som er -vonde for dem, som for 
dyrene! 

DS 

«Bikkiedriff er 
• • 

noe sv1ner1>> 

Jeg kan bare beklage at dette er 
et problem. Det er alt for mange 
som ikke plukker opp etter hun
dene sine. Helsemyndighetene 
har gjort oppmerksom på hvilke 
svineri dette med bikkjedritt er 
med bakterier og sånn. For ikke 
å snakke om unger som leker i 
sandkassen - ingen vet hva de 
putter i munnen! 
Parksjef Sverre Døhlen er ikke 
glad i hundeeiere som ikke pluk
ker opp etter hundene sine. 
Skilting og utplasserte søppel
dunker til tross. Døhlen kan hel
ler ikke gi noe fullgodt svar på 
hvordan vi blir kvitt plagen. Eller 
mer konsise Bikkjedriuen. 
- Vi er i ferd med å revidere po
litivedtektene for hundehold og
forslaget ligger nå hos rådman
nen. Det betyr at vi får det for
malisert i politivedtekter, men
dersom det ikke er mulig å slippe
hundnene fri blir det for mange
brudd på loven. Og politiet kan
ikke følge opp, for det finnes nok

av alvorligere saker. Derfor har 
vi også foreslått lufteplasser 
rundt omkring som hundeeierne 
kan slippe hundene løs, sier 
Døhlen, som understreker at han 
spiller helt på lag med hunde
klubbene. Det er ikke hundene til 
disse medlemmene som foruren
ser miljøet rundt oss, sier han. 
Storhaug bydelsutvalg har blitt 
bedt om å komme med forslag til 
hvor en slik hundelufteplass kan 
ligge i bydelen uten at den sjene
rer andre. Etter det Bydelsavisa 
erfarer har politikerne ennå ikke 
funnet et velegnet sted. 
- Vi skal også oppdatere oss sjøl
med å informere bedre - lage en
del plakater å henge opp for ek
sempel, sier Døhlen, som ikke
har noe imot at Storhaug bruker
ordlyden «Hunder skal holdes i
bånd», i stedet for parketatens
«Vær vennlig å holde ... ». Men
hva hjelper det om ordlyden er
kvassere. Ifølge innleggene den
ne gang: Ingenting.

Vardenpensjonistene med nytt styre 
Ellen Johannessen er valgt til le- Martinsen og John Larsen er 
der i Varden pensjonistforening valgt til styremedlemmer. 
sitt nye styre for 1992. Nestleder Vararepresentanter er Hjørdis 
og sektretær er Solveig B. Imsland og Judith Årnes. Leif 
Einarson, mens Olav Usken og Land og Alfred Mikel er opp
Solveig Usken er valgt til kasse- nevnt til revisorer, med Trygve 
re. John Matrtinsen, Agnes Wilhellmsen som reserve. 
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lesestoff 

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

NYMAN
#

S GLASS 

Bydelens egen glassmester 
Ryfylkegt 70- 4015 Stavanger-Tlf. 52 04 82 

«VI UTFØRER ALT I GLASSARBEID» 

Produsent av * � Baderomsystem 

Fyringsolje -Autodiesel 

INDUSTRI! Parafin -Avfetningsmidler -
Industrismøremidler-Motoroljer 

VILLAEIERE! 
Nå er flytende brensel 
Bestill nå! 

Shell Varme 

® Odd Myklebust 
Telefon: (04) 69 60 95 - Mobiltelefon: 090 - 72 183 
Telefax: (04) 69 85 61 

Haugesundsgt. 30 Stavanger 

Tlf.: 04-56 20 35 

ITNESS 

060- 75 823 

TM 

* Harmoni og velvære

* Kondisjon

* Det gdr hurti.g fremover

Start opp nå 

Du kan begynne treningen 
når du vil. 
Ta med deg treningstøy 
og start opp så snart du har 
valgt ditt Fitness-/ Aerobic 
program. Valget er ditt! Du 
kan rin_ge oi bestille tid for 
en gratis onenterings eller 
prøvetime. 

' 

� 

' 

� 

MaxiCarc ('r den 11\('Sl 
cfft•klivc nw, ... '., ·n for laser
behandling .!V hår og hod<·
bunn, og rl'p.-cscntcrcr en ny 
og overlege11 teknologi. 

I de aller neste tilfeller vil 
håravfall kui:nc stoppes og 
nytt hår kon:me tilbake.
Samtidig vil hårveksten øke, 
og håret bli fyldigere og 
sterkere. Sykdommer i hår 
og hocl<'Olln.: kau ogs;1 
behandles l''.icktivt med 
MaxiCare. 

Kom iuu,,;11 oss for en 1,rat 
om h,\rprobl. ·mene din<' 
- som oftest kan vi lose dem!

MaxiCare 
La�er Hair Care 

- rimell�st og mest
effektiv 

Moderne hdrpleie 

alfå SAIDNG

Pedersgt 22 - Tlf. 5217 74 

BERGESEn�RS 

- VI SKAL VIDERE

�r!T� 
4013STAVANGER 
TELEFON: 04: 89 00 40 

STORHAUG 

APOTEK 
Åpningstider: 
Man.-fre. 8.30-16.30 
Tors. 8.30-18.00 
Lørd. 8.30-13.00 

Storhaugveien 15 - 4014 Stavanger 
Tlf. (04) 52 08 57 

52 56 93 

Engrosalg 

Alt innen 

Fritidstøy • Regntøy • 

Arbeidstøy m.m. 

Kristians Matsenter 
Hjelmelandsgt. 77-4012 Stovonger 

Varer bringes tirsdag og fredag 

Telefon 52 46 48 

«Lampehuset på Nytorget» 

Egen installasjonsavd. på 
sterk og sv. strøm. 

Ingen oppdrag for små. Ingen for store. 

Eleldrleke lMtallujoner-bruk fagmar.n det ltlnner seg. 

(!!I RUNEST� EJ.EKTRO A/s.

lnnh. Rolf Runestad - Pedersgt. 2 - Fax: 53· 1 o· 46- - ·tlf. 53 1 0 44

BOLTER 

OG VERKTØY 

TIL INDUSTRIEN 

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

Tlf.: 52 80 05 - Fax: 53 34 04 

Hvorfor: Du opplever å skape noe, 
du vil merke utvikling 
på et nytt område 

Vi gir deg rdd og vink. 

Priser fra ca. 400,-. 

B IRKEM O A.S. Asylgt 1, - Telefon 52 14 59 (Vi er rett bak Fokus Banlc)
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Jentene inntar fotballbanen 
Endelig er jentene på 
banen. Det skjedde da 
Brodd startet småjen• 
telag i fotball tidligere 
i år. Og at de 24 jente• 
ne trives, ja det synes 
og høres på lang av• 
stand. Men tøfft er 
det, og de må tåle 
både hardkjør og 
«kjeft». 

- Jo, det er gøy. Men de er gan
ske strenge noen ganger, sier et
par av jentene idet oppvarmingen
starter. Frem og tilbake - frem og
tilbake - jogger de over banen.

- Få opp farten nå! På fotballba
nen er det ingenting som heter
«nei»! brøler en av de to
jentetrenerne, Trond Bergevik
idel han hører noen stØMe «åå
neiiii». Så er det bare å springe,
da. Her finnes ingen nåde for sti
ve muskler og utrenet jente
kropp. Men først og fremst er de
her fordi del er mest gøy.

- Jeg synes det er helt utrolig
det har gått over all forventning.
Jentene storkoser seg. Mange
kommer en hel time før trening
en begynner i ren iver. Da er det

__gøy--for-OSS--også, sier-Trond

·.:v - :,c. -� "' • "'7 \ 

Jenler på banen. Foranfra venslre Vibeke Gundersen, Kristine Thomassen, Asmae Aissaoui, Monica Løschbrant, Katrine Sand, Victoria 
Myrberg, Catherine A/1increek, Cathrine Lea og Susanne Rygh. Bakfra venstre Marthe F. Bru, Stine Rygh, Mari Solberg Olsen, Henriette 

Vesset, Camilla Thu/l, Brynhild Ha/sne og Åse M. Tuntland. Ytterst Geir Erland og Trond Bergevik. 

Bergevik og Geir Erland, den an- dag. Hvilke divisjon de vil havne Treningsleir gjør det, når gleden over fotbal
dre jentetreneren i Brodd. i, er fortsatt ikke klart. Trener Og tross at jentene bare så vidt len og samværet er så mye slØrre 

Trond tipper alt fra 3. til 5. divi- har startet sin "karriere" på fot- en plangene ved skrubbsår på 

Fram til damelag 
Det var oppslag på Storhaug og 
Nylund skole som føne hele 24 
nybegynner-jenter i alderen 12-
14 år til Brodd og fotballbanen 
plt-Midjord hver tirsdag og fre-

sjon. ballbanen, sl.år det treningstur på knærne? 

- Uansett så håper jeg vi behol- programmet Den går til Lyngdal
der dem helt Lit de blir damelag, og gressbane der. På Midjord må 
sier han, og legger til: - Vi er in- jentene ta til takke med grus, og 
teressen i å dra jentene inn i den- jentene ser fam Li! å boltre esg på 
ne_m;i.nnsdominerte sporten. gress. Men - grusen til tross - hva 

PS: Jentene trenger drakte før 
nå alle kampene setter inn. Det 
er fritt fram for sponsorer av 
alle sla d melde seg. 

Selvfølgelig TEXACO valget er ditt 

LA GÅRDSVEIEN 

I RAFIKKSENTER
BYENS ENESTE SELVSERVICEHALL 

ÅPEN HVER DAG 
LØFTEBUKK KR. 45,- PR. 1/2 t. 

DU ER ALLTID VELKOMMEN 
BEDRE ÅRSBONUS 

BLÅSEN BORG 

I RAFIKKSENTER

DØGNÅPENT 
Vi tar oss av DIN bil 
så DU blir fornøyd 

Du vil trives hos oss! 

RABAI i-VASK HELE ÅRET 

BLÅSEN BORG 
FRUKT OG TOBAKK 
(Tidl. Søi/and) 

OBS! Dagens dobbel og V-6 on line kommer 

APENT MAND. - FRED. 09.00-17.30- LØRD. 10.30-13.00

SØNDAGSAPENT VED ON-LINE SPILL 

Tipping - LOTTO -.. =i<',,s+'=,
ft

·
Måltips - Flax - .. ::=,,,,._ 

Pengelodd - V

esialitet: 
TATIPPI 
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NR. 28 Pl- PUB 
STORHAUG - STAVANGER 

Vi åpner alle hverdager kl. 11 .00 
TILBUD PA DAGTID 

PIZZASTYKKE OG BRUS KR. 20,• 

Her finner du oss:
r·�------------------------------, 

t Hjemmepizzasulten? STORHAUG TLF.: 04-5211 40 
TANANGER TLF.:· 04-69 67 79 
HINNA TLF.: 04-88 22 22 
MADLA TLF.: 04-55 28 20 

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN 
Mandag 11.00 - 23.00 
Tirsdag 11.00 - 23.00 
Onsdag 11.00 - 23.00 
Skjærtorsdag 15.00 - 23.00 
Langfredag 15.00 - 23.00 
2. Påskedag 15.00 - 23.00 

Vi kjører pizza hjem til deg, 7 dager i uken. Kjøring 
også ved bestilling av bare en pizza. Ring 
tlf. 52 11 40.

/J Klipp·ut og lever denne
annonsen til sjåføren 

eller i baren, så får du 
_ 1 1/s liter cola inkl_. i prisen.

Gjelder kun 

Storhaug 7/4-14/4. plzz1på 
Breibakken 28 -

Stavanger 

,__ ________________ L------------------------------�-J . 
<?7§) 

HVOR-GÅR PÅSKETUREN 

DAGSTUREN 
Velkommen til: 

* Verdens lengste Lysefjord.
* Verdens lengste sammenhengande trapp i Flørli, Lysefjorden.
*Verdens første røyrbru under planlegging i Høgsfjorden.
* Norges mest dramatiske vegstrekning, Lysevegen.
* Norges største magesug fra Kjerag-bolten ned i Lysefjord.
* Norges største arkeologiske utgraving på Forsandmoen.
* Norges mest frodige dal, Røssdalen.

FORSAND KOMMUNE 

�ISK.kt,� .. ·:'��-. I .
· Leit Bugge AøN. D.C././

,��/ r -
'

Nordbøgt 6 
Tlf. 52 66 14 - 52 87 93 

Glassmesteren i Senlrurn 
�m �. TLF )}fJq1f1

ELVIGSAaiASs 

/\LT I GLASS, SPelL. �LY & · /"\ess1nG·. 
Raskeste le\ering - til rimelig pris D 

FoQ "l:T GODr TILr>UD - liTL4\ tsonTAKT Mt:D Geo120 ··

Mottakstasjoner 
for bosstømming: 

Ryfylkegt. Stvgr. 
og Dusevikbasen 

i Randaberg 

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

Vindmøllebakken 2, 4014 Stavanger. Vaktnr. el kl. 16 - 060-71 383 



GJENNOMFØRT DANSK KVALIID 

SIDDIS li PLAST
Lerviksv. 40 Stavanger Tlf. 562710 

Startbatteri • Båt og fritidsbatteri • Solsellebatteri 
Priseks.: Startbatteri kr. 375,- (60 amp.) 

Til båt• Båt • Bil • Fritid • Landbruk• 
Anlegg og industrimaskiner 

$ervicegjengen i
Hougesundsgaten tilbyr følgende 

• Olieskift • Propan
• Dekkservice/skift • Kort
• Bilvask • Dagligvarer
• Bilrekvisita

Åpent 
Vi hor llcke alt, 
men vi hor det du trengerl 

i hele 
PÅSKEN 

. .
... 

Statoil Servite Haugesund.sgaten 
H1vgcsw><lsgt. 3. 4014 Stavor,ger, llf. (04)5186 67 

Salg av STILLASMATERIELL 
og PRESENNINGER 

William Knudsen 
T R A D I N G  A S

TLF. 04- 56 28 90- MOB.:060 • 41 84 57 

Spesialforretning i strikkegarn 

Kjøp ditt strikkegarn hos faghandleren. 
Der får du den service du trenger. 

TILBUD: Mandarin Classic: 

hvitt kr. 12,- pr. nøste(= 1/2 pris) 
Ellers en mengde r�ster, bllllgt. 

Bydelens e .) · 
ELEKTRIKER 

Ring først 04-53 06 07 

&reRVAAtJ &WJQAJS 
AUT.ELEKTROENTREPRENØR 

Pedersgt. 37 - 4013 Stavanger 

BYDELSAVISA 

V ARDEN MENIGHET 

Foreldre/barn-gruppe 
Hver tirsdag kl. 11-13 i Varden menighetssenter 

Ta med ditt førskole-barn og litt mat og bli med pA sosialt samvær, lek og 
aktiviteter for barna. Vel møtt 

Misjonsmøte 
Onsdag 6. mai kl. 19.30 i kirkestua i Varden menighetssenter. 

"Videre med det viktigste - Fremtidsperspektiver"v/administrasjonssjef 
Øyvind Oterholt fra Det norske Misjonsselskap. 

Bevertning og offer. - Bønnemøte kl. 19. 

Pensjonisttreff 
Torsdag 9. april kl. 11: - Torunn Lunde forteller fra Mali. Marit 

Skjæveland og Hans NygArd spiller. Middag. Utlodning. Velkommen. 

Torsdag 21. mai: Tur til Egersund 
Bussavgang fra Varden kirke kl. 10. Middag i Egersund 

Besøk Fajansemuseet. Andakt. Over Tengs pA tilbakeruren. 
Hjemkomst ca. kl. 17. - Pris 150 kr. pr. pers. Betales ved pAmelding. 

Bindend<! tegning senest 12. mai.Vel møu. 

De andre tor�agene: Åpent hus for pensjonister i kirkestua kl. 11. 

Til salgs 
Yamaha keyboard med mikrofon for lydgjengivelse, 

samt 100 forskjellige lyder til salgs. 
1, Tlf. 88 12 29 etter kl. 15. 

!1
· gmc shipping a.s.

I[ 
Box: 7021 Jorenholmen, 
N-4004 Stavanger 
Norway 

ELEKTRISK SKIPSMATERIELL - SKIP OG OFFSHORE 

Godkjente IMCO 1972 Godk1ente kontrollav:aier s,g"ally� 
Iantemer for signallys skir> og o!1shore 

Oslo: Syberg & Syberg NS Ålesund: Alfr. Nesset A/S
Bergen: Bergen Elektrolager NS Tromsø: BMKO Engros NS 

-LAKKERING 
DØRER·
KJØKKEN 
MØBLER••••·· 

• ■ r 

� • : ' AJiii farger
LAKK�C!DG�H� R_ask le�ering 

Haugesundsgt. 27. 4014 Stavanger - Telefon 04-56�9().� AIS(Ø pr!Sef 
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1. mai frokost

i Midjord bydelshus
Alle hjertelig velkommen 

Vi får besøk av 
Sosialistisk kor 

Vi har eget barneprogram 
Benytt anlednigen til å
- få en god start på 1. mai

dagen
- treffe gamle og nye

venner i bydelen
- gi barna et sterkere for

hold til denne internasjo
nale solidaritetsdagen

- ta del i allsang og
Sosialistisk Kors "bud
skap" 

Nærmere tidspunkt for fro
kosten og priser vil bli an
nonseret i avisene og på an
nen måte. 

Arr.: Storhaug SV. 

17. mai 1992
Folketoget 
17. mai komiteen 1992 i
Stavanger innbyr herved fore
ninger, lag, organisasjoner til
å delta i årets folketog.
Folketoget vil som tidligere
år samles på Torget med av
gang kl. 16.15.
Ruten vil i år gå i Østre by
del.
Påmelding snarest og senest
innen 30. april til 17. mai
komiteens sekretariat, Olav
Kyrresgt. 19, postboks 118,
4001 Stavanger, el. llf. 57 63
99 og 50 70 90.
Hvis du har tenkt å stille med
lastebiVpersonbil i toget,
vennligst tenk miljøvern.

Økonomisk tilskudd/program 
Arrangører av bydels-. skole
og andre lokale tilstelninger 
17. mai, bes snarest - og se
nest innen I 0. april sende 
søknad om eventuelt økono
misk tilskudd. TIi samme 
dato må tekstforslag til 17. 
maiprogrammet være sendt til 
komiteens sekretariat, se 
adresse over. 

17. mai komiteen i Stavanger

SL Johannes menighet 
17. maifest for

hele f ammen
Velkommen til fest 17. mai 
kl. J9 i St. Johannes menig
hetssenter. 
Variert program fm: hele fa" 
milien. Tale for dagen ved 
programsekretær Ingvald 
Nordmadc. Bevertning. 

Menighetstur 31. mai for 
hele familien 
Søndag 3 I. mai drar vi til 
Strandleieren, Sola, etter 
gud,stjenesten. Det blir variert'
program for hele familien.'
Om ·det ikke blir bra vær er 
det gode muligheter dl å væ� 
inne også" men vi satser på at 
det blir fint vær. V i  spiser 

. middag der, og-må 'ha påmel--
ding innen onsdag 27. mai til 
menighetskontore� tlf: 89 cio r
80. • :. ., 
J.{Qm.og bli � og fl �; 
fler� med også!!! ,, " .'� 

_· - ... .. .. 
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Hjemmepåske?? 

Du er velkommen til kirke! 
St Johannes menighet innbyr til følgende samvær: 

Pahnesøndag 12. april kl. 11: Høymesse ved sokneprest Johnsen. Nattverd. 
Ofer til menigheten. Kirkekaffe. 
Onsdag 15. april kl. 11: Påsketoner. Torild Oddane, hom, Gjert Lunde, orgel. 
Kl. 16 i menighetssenteret Påsken i ord og toner ved sokneprest Johnsen og 
organist Gjert Lllllde. Bevertning. 
Langfredag 17. april kl. 11: Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest Johnsen. 
Påskeaften 18. april kl. 11: Påsketoner. Alice Hellevik, sang, Gjert Lunde, 
orgel. 
1. påskedag 19. april kl 11: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Johnsen.
Offer til SL Johannes aldershjem. 
2. påskedag 20. april kl. 11: Høymesse ved sokneprest Johnsen. Offer til
MisjonshØyskolen. 

Varden menighet 

Gudstjenester i påsken 

Palmesøndag 12. april kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/sokneprest Rudolf Fiskarstrand Tekst: Joh. 18, 
36-40. Offer 
Skjærtorsdag 16. april kl.17.30: 
Alminnelig skriftemål 
Kl. 18: Kveldsgudsteneste v/Odd Edland Tekst: Joh. 13, 1-15 
Nattverd. Offer. 
Langfredag 17. april kl. 11 
Gudstjeneste v/Odd Edland Tekst: Joh. 18, 1-19,30 
1. Påskedag 19. april 
Kl. 9: Påskefrokost 
KL 11: Høytidsgudstjeneste v/Odd Edland 
Tekst: Joh. 20,1-10 
2. Påskedag ingen gudstjeneste

Er du morgenfugl? 

Skolefrokost! 
Nylund skole har behov for frivillige (pensjonister, foreldre el. 
andre) som vil hjelpe til med tilrettelegging av frokost som skal 
serveres kl. 7.45-8.15. 

Oppgaver: 
* Bidra til at frokosten blir en trivelig start på dagen.
* V ære med å tilrettelegge frokosten. 

Kan du komme en el. flere morgener i uken (man-fred.)?? 

Start ved skolefrokost andre steder i landet har vist: 

* Gir bedre trivsel og samhold i skolen. 
* Gir økt konsentrasjon og bedre evne til å lære. 
* Er en sosial og myk overgang til undervisning.

Nylund skole ønsker å skape kontakt mellom elevene og andre 
beboere og aldersgrupper på Storhaug. 

Oppstart så snart som mulig over påske, med forbehold om at de 
nødvendige økonomiske midlene blir bevilget. 

Et samarbeid mellom 
Nylund skole 
Helsesøstertjenesten 
Frivillighetssentralen 

Er du interessert, ring Frivillighetssentralen, Storhaug bydel, 
tlf. 50 86 06 og spør etter Beate Kvia. 

BY°C>ELSAVISA 

Hva gjør din forening for utsatte grupper av barn og unge? 

Økonomisk støtte til 
fore byggende barnevern 

Storhaug bydel har satt av egne midler til frivillige foreninger som
gjør en innsats for utsatte grupper av barn og unge. 
Ved tildeling av midler legges følgende kriterier til grunn: 

1. Tiltakene skal være for barn og unge under 18 år. 
2.Tiltakene skal ta sikte på å nå utsatte grupper av barn og unge.
3.Ved tildeling av midler bør tiltak som er tverretatlige og/eller i

samarbeid med frivillige organisasjoner prioriteres. 
4.Midlene for 1992 må brukes i inneværende budsjettår, det kan

ikke gis tilsagn for tildeling av midler i 1993. 

Søknadsfrist er 15. april. 
Søknad sendes Storhaug bydelsadministrasjon, KarlsminnP,gt 6A, 
4014 Stavanger. 
Kontaktpersoner: 
Else Karin Tvedt, Kultur og Fritid, Tlf: 53 54 12/50 86 08. 
Lillian Skeide Ødegaard, Sosialkontoret, Tlf: 50 89 14. 

Treffsted, fredager 
Bergeland bydelssenter, Jelsagt. 2 

Fra fredag 24. april åpent hver fredag kl. 11-17 
for alle aldersgrupper. 

z 
Ill 
m 
m 
::, 
... 

� 

Ill 
-

a: 
Ill 
li. 

Her kan du: 
* Bruke Bergeland som et sted hvor du uformelt kan stikke

innom for å treffe andre 
* slå av en prat over en kopp kaffe og enkel servering
* Treffe nye og gamle venner, unge og eldre 
* Ta gjeme med barn/barnebarn, venn eller nabo
* Lese dagens aviser eller ta et slag kort 
* Treffe leder for frivillighetssentralen 

Eventyrstund for de minste kl.12-12.30 

W�W�LJJ 
Frivillighetssentralen 

Storhaug by el 
Tlf. 50 86 06 - Karl 1innegt. 6A 

Ring eller stikk nom! 
Mandag-torsdag ki. �-15. 

Samt tirsdager kl. 17-20 (fra 28.4). 

0 

PA 
,,._STORHAUG 

Fra 29. juni - 3. juli 
Mandag-fredag kl. 9-15 
For barn 7-12 år. 

Søknadsskjema blir delt ut 
gjennom barneskolene i mai. 
Vi samarbeider med Friden. 

STORHAUG BYDEL 
KULTUR OG FRITID 

I.L. BRODD i
samarbeid med
Vital forsikring

arrangerer: 

VITAL CUP 
Miniputturnering 25. og 26. 
april på Midjord stadion. 

Kom og se morgendagens 
"proffer" i aksjon. 

Kafeteria i Broddhuset, 
busalg på banen. 

LOPPEMARKED 
Lørdag 25 april 

i St. Johannes me-

nighetssenter 
Velkommen til et røverkjøp, 
kaffe og kaker, og en hygge
lig drøs i sosialt samvær. 
Har du noe du vil kvitte deg 
med? Lopper hentes, eller 
kan leveres på prestekontoret 
i kontortiden. 

Forslag til lopper: Steintøy, 
punteg jenstander, elektriske 
apparater, lamper, sykler, 
kjøkkenredskap, leker, hånd
arbeid, verktøy, musikkin
strument, bøker, sportsutstyr, 
plater, bilder, planter, mø
bler, klær og så videre ... 
For henting, kontakt 
Mllirid Mørk 89 05 32 
Gerda Gabrielsen 89 04 26 
Atle Johansen 52 37 60 
Fred Blomgren 53 04 14 
Malvin Genthner 58 37 10 
Terje Næsheirn 53 47 95 
Kari Enarsen 56 39 77 
Sokneprestkontoret 89 00 80 

Fødsels-
f or beredende 

kurs 
Samtalegruppe 
for vordende foreldre starter 
onsdag 22. april kl. 17-19 
i Midjord bydelshus. 
Jordmor, fysioterapaut og 
helsesøster er med på kurset, 
som går over seks kvelder. 

Pris kr. 560.

Påmelding: Storhaug helse
stasjon innen 10. april 1992. 
Vanskeligstilte mødre kan
søke om fritak fra kursavgif
ten. 

Storhaug helsestasjon
Birkelandsgt2, 2. etg. 

4012 Stavanger 

Tlf.: 50 89 06 - 50 70 90 

Nytt kurs starter 
23. september - 92.
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NYLUND FRITIDSKLUBB 
Juniorklubben; 4.-6. klasse 
Torsdag 9.4: Lage smykker og lime mosaikk på treplater. 

Påskepynt. Ta med kr. 20. 
Torsdag 23.4: Samling - spill - biljard - bordtennis. 
Torsdag 7.5: Vi har lyst til å dra til Havannah. 
Torsdag 14.5: Tur til Kongeparken. 

Senior tilbud; fra 7. klasse 
Et alkoholfritt tilbud fredagskvelden fra kl. 19-23. 
Gruppekveld mandager kl. 17-21.30. 
Aktiviteter: Bordtennis, biljard, spill, diskotek og samtaler i et 
godt miljø. Treff venner fra nærmiljøet. 

Teater - kino - turer. 
KOM PÅ KLUBBEN DU OG!!! 

LEIE AV LOKALER 
0 

FOR HØST 92 OG V AR 93 
Foreninger og grupper som ønsker å leie lokaler i Bergeland by
delssenter, Midjord bydelshus, Nylund skole, Storhaug skole eller 
SL Svithun skole 
må søke innen 1. mai. 
Skjema fås på utleiestedene og i bydelsadministrasjonen. 

i Midjord bydelshus 
kl 12.00 - 14.00 

Stikk innom til en hyggestund 

Bergeland bydelssenter 
Jelsagate 2 

Nordre Ramsvikvei 1 

Bingokveld 
onsdag 22. april kl. 18. 

Alle er hjertelig velkommen til bingo og sosialt samvær. 

Dagstur til Lysebotn 
onsdag 13. mai 

Senteret arrangerer en tur for pensjonistene i bydelen. Vi reiser 
med buss inn til Lysebotn. Derfra tar vi båt, der vi får servert 

lunsj på veien hjem igjen. 
Prisen på kr. 200 pr. person dekker buss- og båttur og lunsj. 

Bindende påmelding ved Bergeland bydelssenter. 

Videre vil vi minne om våre andre tilbud: 
Mandag - Trim 

Trrsdag - Bingo eller bridge 
Onsdag - Trim og veving 

Torsdag - Fri forming 

Snekkerverkstedet er alle dager tilgjengelig 
Utenom tilbyr vi "kom sammen grupper" og arrangerer forskjel

lige kurs i samarbeid med Skipper Worse. 
Kafeteria hardpent man-tor kl. 10-13. 

Skipper Worse Rosenli 
Åpent mandag t.o.m. fredag kl. 9-14. 

Kafeteria og kiosk, forhåndsbestilling av middag. Transport etter 
avtale. Kanskje frisørsalong etter påske. Åpent hele somm,eren. 
Lokalene leies at til selskaper, foreninger og lag. Sitteplass til 50. 

Ring oss på tlf. 56 20 04. 

St. Johannes 
menighet 
Liker du å synge? 
St. Johannes menighetskor øn
sker nye medlemmer, 
damer og herrer. 
Vel møtt til øvelse hver man
dag kl. 19-20.45. 
Hilsen Gjert Lunde, dirigent, 
tlf.: 58 76 76 el. 89 00 80 

Lørdagskos 
Velkommen til lørdsagskos for 
hele familien: 

Lørdag 2. mai kl. 16 
Av programmet nevner vi: 
- Andakt ved kretssekretær

Svein Ame Lindøe
- Leker/konkurranser
- Utlodning
- Bevertning
- Sang og musikk

Formiddagstreff i St. 
Johannes menighetssenter 
Velkommen til "Treffen" hver 
tirsdag kl. 11. 

Kirkeskyss 
Trenger du skyss til gudstje
nesten? Ta kontakt med sokne
diakon Evy-Karin Førde, tlf: 
89 00 80 (kirken), 52 11 60 
(privat). 

Fasteaksjonen 1992 
Den store innsamlingsdagen 
var i år tirsdag 7. april. 
Dersom du ikke har fått besøk, 
kan du gi din gave i kirkene, 
på menighetskontorene eller 
direkte til Kirkens Nødhjelp, 
postgiro 0805 5201405. 

17. maifest for
hele familien
Velkommen til fest 17. mai kl. 
19 i St Johannes menighets
senter. 
Variert program for hele fami
lien. Tale for dagen ved pro
gramsekretær Ingvald 
Nordmark. Bevertning. 

Førskolen 
Nylund og Storhaug skoler 
ønsker 6-åringene i bydelen 
velkommen til Førskole fra 
skolestart. Vi arbeider med 
skoleforberedende aktiviteter 
med hovedvekt på språklig 
bevissthet og sosialt samspill. 

Åpent 4 timer 4 dager i uken. 
650 kr. pr. måned. Årsinntekt 
under 100.000 gir friplass. 

Søknadsskjema fås på skole
ne, i barnehagene og i bydel
sadministrasjonen. 

Søknadsfrist: snarest. 
De som ønsker det kan bytte 
sin barnehageplass med en 
plass i førskolen. 

Ledige stillinger i barnehager 

STORHAUG 
BYDEL 

Vi søker etter personer som er 
motivert til å være med på et 
målrettet utviklingsarbeid i bar
nehagene på Storhaug. 
For fast ansettelse i styrer/avd.le
derst. kreves førskolelærerutdan
ning. Personer med annen rele
vant utd. kan ansettes for et be
grenset tidsrom. I assistentsL vil 
personer med utd. og/eller erfa
ring fra barnehagearbeid bli fore
trukket 
Avlønning 
Ass: 
avd.I.: 
styrere: 

ltr 11-18 
ltr 19-22 
ltr23/24 

Søknadene med atL og vitnemål 
sendes den enkelte b.h. innen 
08.04.92. Søknader til styrersti l
ling komm. b.h. sendes Storhaug 
bydelsadministrasjon, 
KarlsminnegL 6A. 4014 Stav
anger. Vennligst oppgi tlf.nr .. 
Velkommen som søker til byde
len! 

Kommunale barnehager 
Steinhagen barnehage 
Johannesgt. 34 4014 Stavanger 
Tlf: 56 22 78 
5 avd. fordelt på 0-3 og 3-7 år og 
smågruppe. Satsingsområde: Lek 
med High/Scope som metode. 
Styrer: 1/1 st. fra 01.08.-92-
31.7 .-93 m/muligh. for forl. 
Avd.I. 1/1 st. på 3-7 årsavd. fra 
01.08.-92-01.04.-93. 

Ramsvikskogen barnehage 
Ramsvik46 
4015 Stavanger Tif: 56 20 66 
4 avd. 0-7 år. 
Internasjonalt miljø. 
Satsingsområde: High/Scope. 
2 assistenter 1/1 st. fra høsten. 

Storhaug familiebarnehage 
Karlsminnegt 6A 
4014 Stavanger Tlf: 50 86 07 
Styrer/avd.I. 1/1 st. fra 01.08.-92 

Private barnehager 
Det er 4 private b.h. i bydelen 
m/kommunalt tilskudd. B.h. har 
eget ansettelsesråd. De som an
settes må kunne arbeide etter den 
enkelte b.h.'s vedtekter og krist
ne formålsparagraf. Alle har pen
sjonsordning. 

«Den norske snillismen» 
0 

St. Johannes barnehage 
Nym3JUlSvn. 67 4014 Stavanger 
Tlf: 89 0627 
Eier: St. Johannes menigh. 
3 avd. fordelt på 3-7 og 0-3 års 
avd. 
Satsingsområde: Lek med 
High/Scope som metode. 
Fra 01.08.92 vil følgende stilling
er være ledige: 
Styrer 1/2. sl 
Avd.I. 1/1 st. 0-3 Ars avd. 
Avd.I. 1/2. st. 3-7 Ars avd. 
Assistent 1/1 sl 3-7 år 

Varden menighetsbarnehage 
Egersundsgt 13 4015 Stavangre 
Tlf: 53 04 60 
Eier: Varden menighet. 
4 avd. 3-7 og 0-3 Ar. 
Satsingsområde: Fysisk fostring 
(styrke barns selvbilde). 
Styrer 1/2. sl fra 01.08.92. 
Avd.I. 1/1 sl 0-3 år fra 01.08.92-
31.-07 .93. 
Assistent 0-3 år fra 01.08.92. 
Fast vikar 1/3 st. på alle avd. fra 
15.08.92. 
Førskolelærer 1/2 st. (arb.tids
komp.stilling) fra 01.08.92. 

St. Johannes dagheim 
Nedre Dalgt 68 
4013 Stavanger 
Tif: 52 23 67 
Eier: St. Johannes menigh. 
2 avd. 3-7 år. 24 barn. 
Satsningsområde: 
Aktiv lytting/aktivisere barnas 
egne ressurser. 
Avd.I. 25 t/U fra 01.08.92. 
Avd.I. 1/1 st. fra 01.08.92-
31.07.93 m/mulighet til forleng
else. 

Emmaus barnehage 
Rosenli 7 4015 Stavanger 
Tlf: 56 33 72 
Eier: Indremisjonsselskapet, 
Ryfylke og Jæren krets. 
2 avd. 3-7 år. 
Satsingsområde: 
Bøker/drama/lek. 
Fra 01.08.92 vil følgende stilling
er være ledige: 
Styrer/avd.I. 1/1 st. 
Avd.I. 25 t/U. 
Ass. 1/1 st. vikariat fram til 
03.06.93. 

Apent møte 
i Midjord bydelshus torsdag 9. april kl. 19.30 

Rune Gerhardsen innleder om sine synspunkter. 
Panel med 

- Brit Egaas Røen, nestleder Stavanger Arbeiderparti
- Svein Fjellheim, Samorg-sekretær

- Eirik Aarek, AUF

Anledning til åpen publikumsdebatt 

Arr: Storhaug Arbeiderlag/AUF 



Prinsesser og narrer samlet på Storhaug skole. Det er skuddår. 

flM 
Dame & Herre

Velkommen til hyggelig miljø, og bli en 
fornøyd kunde du også. 
Spør etter kundekort. 

A.B.C. gate 8 - Tlf. 53 39 22 

Vi utfører alt innen KOPIERING 
• Lyskopiering • Fotostatkopiering

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

ra iJIK<o����� 

UD Teknisk Kopiservice a-s
N. Banegt. 19, 4014 Stavanger. Tlf.: 04 - 53 50 80 Fax: 52 29 n

Avd. Forus Tlf.: 04 - 67 76 44 

Mllller:S eftf. 
ØIVIND PETTERSEN 

SYKEARTIKLER 
Vaisenhusgt 19, 4012 Stavanger. Tlf. (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 

SKIPSHANDEL • OFFSHORE • INDUSTRI ENGROS 

Baneviksgt. 7, 4014 Stavanger. Tlf. 89 08 oo

J 

ALT I ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR 

J 

BYDELSAVISA 

Når klovner 
og prinsesser samles 
Da er det skuddår - og så 
avgjort karnevalstid. I 
skolen og i Internasjonalt 
kultursenter. Sjeiker og 
prinsesser, politi og klov
ner. De var der alle sam
men da Storhaug skole 
hadde karneval for både 
elever og lærere. Og da 
kultursenteret inviterte 
St. Johannes og Rams
vikskogen til karnevals
fest. 

«Sjefen sjøl», Jan Tore 
Øksnevad, var ingen ringere enn 
Egners "politimester Bastian". 
En rolle han kledde ypperlig. 
Men om han nå til fulle vil stå 
inne for det budskapet han sang 
for elevene under karnevalet, nei 
det har mange sine tvil om skal 
bli det nye pedagogiske innhol
det i skolen: 
- Man skal ikke plage andre,
men være grei og snill. Og for
øvrig kan man gjøre som man
vil, sang "politimester Bastian
Øksnevad" med sin beste sang

, ,, ''½, 

stemme. Mens alle elevene ved 
skolen danset rundt i en bukten
de "lenke". 
At Charlie Chaplin ikke ville 
danse, men konsentrerte seg om 
Chaplins helt spesielle gange 
mens han svingte med spaser
stokken, var bare helt naturlig. 
Har man engang begitt seg inn i 
hammen til en personlighet, skal 
rollen spilles fullt ut 

Internasjonalt 
Ramsvikskogen og St. Johannes 
barnehager fikk oppleve «helaf
ten» midt på dagen da 
Internasjonalt kullUrsenter invi
terte på karneval. Også her kom 
prinsesser og klovner sammen 
for å feire skuddåret. Med teater 
og musikk, lek og ma:;kelaging, 
papirbretting, sminking, utkled
ning og mye, mye mer. 
Da Bydelsavisa var innom var 
barn fra hele verden samlet i to 
fulle etasjer A boltre seg på til 
mange forskjellige aktiviteter. 
Og vi falt selvsagt for et knippe 
prinsesser som tevlet om å være 
best. I hoppespill ... Og for alle de 
andre barna i kultursenteret 
- Vi håper al vi kan arrangere

• 
..... ,� .... 

lignende tiltak for flere barneha
ger i Stavanger, sier miljøarbei
der ljaz Chodry ved Internasjo
nalt kultursenter til Bydelsavisa. 
For suksess, ja, det var karneva
let uten tvil. 

Mon politimester Bastian, alias 
rektor Øksnevad, kan stå inne 

for loven om at «man skal ikke 
plage andre men være grei og 

snill. Og forøvrig kan man gjøre 
som man vil» resten av 

skoleåret? 

Ramsvikskog-prinsessene Solveig, Cathrine og Liv Eline sloss om d være best. I Hoppespil/et. «Kavaler» 
Chris Andre er eneste "prins" i/lokken. 

MASKINGRA VØREN 

FØRERKORT MARTON OLSEN 

Alt i maJkingra11ering
Pedersgc. 29 

B-kurs 27. april kl. 17.00Telefon 52 02 15 

MC-kurs 28. april kl. 17.00
Hllllllli&EII' 11 PEDERS&ATH CDE-kurs 19. mai kl. 17.00
B. HODNEFJELL Fase 2 12. mai kl. 17 .00 
AUT. RØRLEGGEIIFORRETIIIIG 

Husk mørkekjøring hver torsdag. e RINGTI.F. m 
(04}56 77 ,1 Påmelding tlf. 56 19 10 

Moltlltlf. OIICM7345 

sti 
Nytorget 8 

San�æranlegg - Bad • Kjøkken 
STAVANGER TRAFIIOONSmUTT t 

GRATIS PLANLØSNING 
- AUTORISERT TRAFIIUCSKOLE -


