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Populær 

sykkeldag 
Enjevn strøm av sy
klister, naboer og tur
gåere inntok 
Bergeland bydelssen
ter i forbindelse med 
Siddi.stråkken som 
nylig gikk av stabe
len. Både grilling, ka
feteria, rebus, stylte
gåing, hesteskokas
ting, tegning og utstil
ling sto på program-
met. Mer side 4

Ramsvighagen 
skyterfram 

Alttd gode dekktilbu� 
_æ '30% 

'• . 

Mi(helin / Nokia og felger· 
Dekkskifte mens du venter 

Du bestemmer
vi klipper 

Et drøyt halvår etter 
byggestart ruver det 
rundt 2000 kvadrat
meter store tilbygget 
til Ramsvighagen sy
keltjem allerede i ter
renget. Tilbygget skal 
blant annet inneholde 
25 nye serviceboliger. 

Mer side 11 

Arbeidsglad ungdom 

klar til dyst i bydelen 

L'ORf::AL l<ERASIASE 

Åpent 10.00 - 20.00 [17] 

I - KILDEN - I 
Tlf. Sl 58 4411 

Combi Frisør: 
Arkaden • Hundvdg • Kilden •

Madlalcrossen • Sentrum Sandnes 
(Kirkegt. 2) • Solakrossen 

Skipper Worse 

Rosenli 

åpner favnen 
Skippe Worse Rosenli 
åpner «favnen» og 
ønsker nye brukere 
og brukergrupper 
velkommen. 

Mer side 5 

Rundt 30 arbeidsglade ungdom
mer har brettet opp sltjortearme
ne og står klar til dyst. Fra 20. juni 
stiller de på Midjord bydelshus 
hver morgen klokken ni for å for
dele arbeidsoppgaver - og de sat
ser på at Småjobbsentralen blir en 
minst like stor suksess i år som 
den var i fjor. 
Småjobbsentralen ble startet som 

et nærmiljøtiltak i bydelen, og må- .-----------, 
let er å sysselsette skolefri ung- � Y/1 l 11/kardom, knytte kontakt mellom unge Vt vi'{ 
og eldre, samtidig som ungdom- � · c# -

men tjener lommepenger på job
bene de utfører. 

JYSLA SPISSE 

LOKALKOMPETANSE 

Mange av dem har allerede «tjuv- Utleie av personell 

startet» på sommerjobbene og fått Telefon Sl 52 25 90 
sine første oppdrag. 

Merside3 
Birkelandsgt. 18 

4012 Stavanger 

HA·UGESUNDSGA.TEh'-' 7 • FOR PERSO.NLIG VELVÆRE -� . 

' . 

. 11f.:5l891551 
frisør Jc,r hele fanu1ien 

Solstudie; . 11.: 5'1 89 44 50 for velstelt og elegante hender· 

Tlf.: $1 89 � .90 �vnne, 5
Massasie kombinert J 

med virbing av ��:ias�� 
aromatiske oraer 
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Medbestemmelse 

er,nærdemokrati 

P
olitikerne i Storhaug bydelsutvalg er skjønt enige i at for
eldre skal få være med å bestemme når det gjelder forde
ling av elever til de to barneskolene i frikommunen. I alle 

fall der det er tvil om fordeling av elevene innenfor «gråsone
ne» i inntaksområdene. Medbestemmelse er nærdemokrati i praksis. Riktignok

var politikerne temmelig uenige i hvor i beslutnings
prosessen Foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU) skulle 

komme inn - når nærdemokratiet så og si skulle begynne å fun
gere - men flertallet av bydelsutvalget besluttet omsider at 
FAUene ved Nylund og Storhaug skal være høringsinstans når 
fordeling av elevene skal skje. Etter at rektorene ved de to sko
lene har lagt fram et forslag om fordeling av elevene. Nærdemokratiet - som jo frikommunen bygger på - er

viktig spesielt i en så sårbar sak som fordeling av ele
ver. Og nettopp fordi det er et sårbart tema, burde nær

demokratiet strekke seg ennå lenger. Ikke bare sikre FAU som 
organisasjon retten til å synse og mene - men også de enkelte 
foreldrene til barn innenfor disse såkalte gråsonene. 

r en førsteklassing - og for foreldrene - kan det sannsyn-
1gvis i mange tilfeller være alfa og omega hvilken skole 

eleven blir sendt på. Skolen er trolig den aller største nær
miljøfaktoren i en liten skoleelevs liv. Og det sosiale livet som 
spinner rundt den helt avgjørende. Skal jeg skilles fra vennene 
mine? Spille i et annet korps enn bestekameraten min? Bruk 
alle hverdager og mye av fritiden i et helt annet miljø enn med 
dem jeg er knyttet til - i gata, nabolaget, barnehagen ... eller 
hva det måtte være. Det kan være viktig for barneskolene å ha et matematisk

riktig fordelingstall for å få regnestykket om fordeling 
av elever til å gå opp. Den altoverskyggende likhetstan

ken mellom de to skoiene. Dette kan ogsl gjeide FÅ Uene. Men 
det er de enkelte foreldrene til «gråsonebarna» som først og 
fremst kan si noe om konsekvensene av en fordeling av eleve
ne. Ingen foreldre i Storhaug bydel ønsker at sitt eget barn nær
mest skal bli et utjevningsmandat - og måtte være den som be
taler for at likhetstanken - for at de to barneskolene skal ha en 
tilnærmet lik fordeling av elever. 

Vi må la foreldrene komme inn i prosessen før alle avgjø
relsene er tatt, sa Rune Røisland (SV) på møtet i by
delsutvalget. La oss få oppleve at dette i aller høyeste 

grad også gjelder de enkelte foreldrene, dem det omfatter. At 
nærdemokratiet i prøvebydelen vår kan strekke seg helt ned til 
enkeltpersoner. Når det faktisk er enkeltpersoner det skal tas 
avgjørelser om. 

Adresse: 
Karlsminnegate 6A, 4014 Staavnger 
Tlf.: 51 50 86 02 
Fax: 51 50 86 05 
Utgiver: 
Storhaug bydelsutvalg 

Avisstyre: 
Finn Toresen (leder),Torgrim Olsen og 
An-Margritt H. Stendahl 
Redaktør: 
Turid Fiksdal 
Tlf.: 51 52 18 55 (P) 
Annonsesalg og distribudsjon: 
Nylund skolekorps 
Kontakttelf.: 51 50 86 02 

Sats: Randaberg bygdeblad 

Opplag: 6.800 
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BYDELSAVISA 

FOR EGEN REGNING 

Det som ligger meg på 
hjerte for tiden er følgende 
Stavanger kommune har vedtatt 
en økonomiplan for de neste 5 år. 
Kommunal avdelingene og prøve
bydelene har i denne plan lagt 
frem sine ønsker og behov for de 
neste 5 år. Alle avdelinger og by
deler synes sikkert at rådmannen i 
sitt (orslag har beskåret ønskene 
kraftig. 
De totale investeringene som 
kommunen legger opp til blir uan
sett meget store. Det som opptar 
meg er at driftskostnadene også 
øker, og disse avtar ikke med åre
ne. Dette medfører at for hver 
krone Stavanger bruker på nye 
prosjekt binder kommunen også 
opp store midler i fremtidige inn
tekter til driftskostnader. 
Hva kan vi så gjøre med dette? 
Jeg mener at tiden er inne for å se 
på hvordan vi kan utnytte de ek
sisterende midler på en bedre 

måte. Stavanger kommune har et 
stort behov for nye boliger, og 
kommunen har planene klare for 
nye utbygningsprosjekter (feilut
bygning). Disse planene medfører 
at kommunen må investere i nye 
veger, vann og avløp, skoler osv. 
Dette er kostnader som må til ved 
feltutbygninger. Det er her jeg 
mener at vi må se på alternative 
muligheter. 

Stavanger har flere eldre bydeler 
hvor skoler, veger og alle de ting 
som må til i samfunnet allerede er 
på plass. 
Jeg føler meg overbevist om at 
kommunen kan spare mye penger 
hvis vi kan få til en bedre utnyttel
se av de eksisterende midler. 
Storhaug er kanskje den bydel 
som har de største reserver. 
Bydelen har en god del arealer 

Torgrim Olsen (AJ er leder av 
Storhaug bydelsutvalg. 

som pr. i dag ikke blir utnyttet på 
en rasjonell måte. Vi er vitne til at 
mange næringsområder ligger 
ubrukte år etter år. Dette kan ikke 
være særlig innbringende hverken 
for eieren eller kommunen. 
Bydel�n har kapasitet til å ta imot 
mange nye og unge familier. 

Torgrim Olsen 

Opplevelsesrik dagstur 
til Setesdal Mineralpark 

Varden pensjonistforening har 
vært på dagstur til Setesdal 
Mineralpark. Turen strarte fra 
Midjord bydelshus klokken 
08.30 1. juni med en NSB buss. 
og med leder Solveig Einarson 
som en god reiseleder for sine 
45 medlemmer. Sjåføren, Geir 
Knutsen ved rattet, gjorde turen 
behagelig. Han forklarte oss 
hvor vi befant oss )angs turen 
på E 18 over Algård mot 
Vikeså, vider til Helleland og 
opp til Tonstad og derfra til 
Egelandsdalen som ble første 
stopp. Været var bra til å få 
strekke bena litt før vi gikk inn 
på Ausdal Hotell til dekket bord 

Neste nummer av 

Bydelsavisa 

for Storhaug 

kommer ut 

onsdag 31. aug. 

Innleveringsfrist for 

annonser og stoff 

fredag 19. aug. 

med deilige rundstykker og kaf
fe. 
Etter en god pause, gikk turen 
til Kvinesdal, Eiken, Evje og 
dagens høydepunkt, Setesdal 
Mineralpark. Vi hadde god tid 

Advokat 

til å få ta i øyesyn alt det vakre 
det er i steiner fra hele verden. 
Det kan ikke forklare§, men må 
sees. Det var stor kjøpelyst 
blant oss med hensyn til smyk
ker. Det var en opplevelse å 
kunne se all den fine kunsten 
utarbeidet av forskjellige stein
arter. 
Etter besøket i Mineralparken, 
kjørte vi klokken 14.00 til 
Dølen Hotell, hvor det ble ser
vert middag, som besto av 
kjøttkaker og ertestuing, kara
mellpudding og kaffe. Vi tok 
oss en pause til å se oss om
kring. 
Så startet hjemturen gjennom 
Norges fine natur, og med all
sang, musikk og gode historier 
fra Geir, og ikke minst det gode 
sosiale samholdet med godt hu
mør blant alle. Det ble en 20 
minutters stopp på Utsikten før 
hjemkomst. 
Hjemkomsten ved Midjord by
delshus var ca. klokken 20.00. 

Varden pensjonistforening 
Astrid Olsen 

=R-E-1D_AA_ff UNSDAL 
Adv.tim. GEIR OSMUNDSEN 

Suldalsgt. 9 (lnng. Vikedalsgt.) - 4012 Stavanger 
Tlf. / Fax: 51 53 53 32 

Familiesaker (samboeravtaler, særeie, sep., 
skilsmisse, barneforhold, arv og skifte) 

Barnevern - Trygdesaker - Utlending'Ssaker -
Kontrakter - Straffesaker -

Prosedyre - Almindelig praksis 
Fri rettshjelp - konf..innt. 1/2 t. kr. 250,
konferanse kveld / lørdag, etter avtale. 
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Klar for småjobber, kontakt og lommepenger 
Småjobbsentralen i 
Midjord bydelshus ble 
en braksuksess i tjor. 
Nå håper rundt 30 
arbeidsglade ungdom
mer på minst like stor 
suksess i år. Mange av 
dem har allerede«tjuv
startet» på sommerjob
bene og fått sine første 
oppdrag. 

- Det må være jungeltelegrafen
som gjør at folk allerede har
begynt å ta kontakt, smiler daglig
leder av Midjord bydelshus,
Torhild Halvorsen. Hun er ikke
så rent lite stolt over den sukses
sen småjobbsentralen har hatt.
Av en «uhyggelig mengde»
arbeidsoppdrag i fjor, var det
bare positive erfaringer å høste.
Folk flest var veldig fornøyd.

- Og så er det jo veldig koselig
også. Oppdragene gjør ofte at
unge og eldre blir bedre kjent -
det minsker avstanden. Vi har
også endel invandrerungdom
som er med i sentralen, og de blir
jo bedre kjent med norske for
hold og væremåter, sier Torhild.
Hun forteller at ungdommene er
fra 14 år og oppover.

Småjobbsentralen ble startet som 
et nærmiljøtiltak i bydelen, hvor 
målet er å sysselsette skolefri 
ungdom, knytte kontakt mellom 
unge og eldre, samtidig som ung
dommen tjener lommepenger på 
jobbene som de utfører. Prisen på 
arbeidet som utføres er 45 kroner 
pr. time - og lønnen går direkte 
til den som utfører jobben. l peri-

Pedersgt.22 
SL 89 42 02 

En gjeng arbeisglade ungdommer klare til dyst: Nina Johannessen, Lene Andersen, Kjetil Stavenes, Anders Ohm, Nogaye Moe, ken Gøran 
Svendsen, Mehmet Mersin, Mehmet Durusu, Arnfinn Bergesen Mørkrid, Ingrid Helene Jensen. 

oden 20. juni til 8. juli vil driften Men en rekke andre oppgaver er spadd opp en hel plen. postkassene. Det er her de fortel
være intensivert, og ungdomme- også veldig etterspurt. Blant - Vi kunne godt tenke oss litt ler hva de kan: Lettere malerar-
ne vil stille på bydleshuset hver annet hjelp til hagearbeid. Og malerarbeid også, sier de to. beide

1 
rengjøring, vindusvask, 

morgen klokken ni for å fordele hjelp til å handle - eller eldre luking, hagearbeid, rydding av 
oppgavene. som ønsker følge til butikken og Og det er nettopp det ungdomme- loft og kjeller, og mye annet. .. 
- I fjor var det veldig mye vas- lignende. ne tilbyr når de i disse gjør de sis-
king, minnes Torhild. Folk som - Vi gjør nesten alt! bedyrer Nina te forberedelsene før de trekker i De som ønsker hjelp fra driftige
ville ha gjort rent leiligheter, og Lene, som allerede har fått arbeidsklær. Blant annet skal ID- ungdommer fra sommerjobbsen
vasket ut kjøkken og lignende: - fast oppdrag med å luke «ein kortene være i orden, slik at alle tralen, kan ta kontakt med 
Enkelte av ungdommene ble nes- kjempediger» hage. Kjetil og de skal jobbe for ser at de er fra Midjord bydelshus på tlf. 51 56 
ten profesjonelle rengjøringsek- Anders har også fått fast opp- Småjobbsentralen. Plakater skal 36 61, opplyser Torhild Halvor-
sperter! drag. Har luka opp løvetannog henges opp - og løpesedler skal i sen. 

Nattravnene på Storhaug kommer igjen 
Nattravnprosjektet på 
Storhaug er et samar
beid mellom fereldre, 
bydelspoliti, fritidsle
der Kultur og Fritid og 
miljøarbeider ved St. 
Svithun ungdomssko
le. Gruppa har nå vært 
i sving tre kvelder 
siden 16. mai. Det har 
vært to grupper ute å 
spasert hver gang, som 
har fulgt forskjellige 
«løyper» i bydelen, for 
å trygge utemiljøet og 

være til hjelp i spesiel
le situasjoner. Alle 
parter i dette prosjektet 
har vært positive til å 
samarbeide. Det har 
også vist seg at det har 
vært rolig de kveldene 
vi har vært rundt i 
bydelen. Godalen kan 
jo trekkes frem der det 
nå sommerstid alltid 
vil være mange unge 
mennesker samlet. Det 
samme gjelder Nylund 
skoles skolegård på 

grunn av arrangemen
ter for ungdomsskolee
levene i fritidsklubben. 
Vi som har gått natt
ravn opplever at det 
har vært positivt å tref
fes, prate sammen, 
utveksle erfaring som 
foreksempel: Hva gjør 
du når ungen din skal 
på klassefest? Eller: 
Hva tid må de unge 
være inne? Hva skal vi 
gjøre hvis vi oppdager 
«langing»? 

Dette og mye annet ble 
diskutert mens vi var 
ute og gikk eller over 
kaffekoppen. Nattravn 
vil vi starte opp igjen 
til høsten. 
Vel møtt alle foreldre 
til å være med å fort
sette å trygge det 
gode oppvekstmiljøet 
i Storhaug bydel. 

Else K. Tvedt 
fritidsleder 

TIPS 

TELEFONEN 

MASKINGRAVØREN 

MARTON OLSEN 
BERGESEneAS 

0. H. MELING & CO. 5150 86 02 

52 5218 55 

Alt i maskingravering 

Pedersgt. 29 

Telefon 51 89 35 67 

SHIPOWNERS 

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

TELEPHONE 51 52 90 35 

- VI SKAL VIDERE
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Bergeland

suksess med 

sykkeldag 
Grilling, kafeteria, rebus, styltegåing, 
hesteskokasting, tegning og utstilling 
sto på programmet da unge og eldre 
nylig inntok Bergeland bydelssenter i 
forbindelse med Siddistråkken. 

BYDELSAVISA 

Mange tok turen innom Bergeland bydelssenter for å slappe av i solkroken - selv om sola stort sett webl 

Storhaug kultur og fritid deltok i 
sykkelens dag, Siddistråkken, i

samarbeidet med et sykkelpro
sjekt i Stavanger kommune. 
Prosjektperioden er på tre år, og 
Sykkeltråkken er bare en av alle 
de tiltak som vil gå av stabelen 
med hovedmålet å få flere til å 
bruke sykkel framfor bil i tiden 
framover. 

Foruten Bergeland bydelssenter 
fantes en rekke «stasjoner» 
underveis i løypa som gikk gjen
nom sentrum, via Bjergsled, 
Eiganes, V!land og Storhaug. 
Blant annet Sjøfartsmuselet, 
Hermetikkmuseet, Internasjonalt 
Kultursenter, Konserthuset, 
Ledaal, Breidablikk og 
Arkeologisk museum. 

Al solkroken på Bergelang var en 
populær «rasteplass» er det ikke 
tvil om - selv om solen for del 
meste glimret med sitt fravær. 
Populært var også utstillingen i 
snekkerverkstedet i den gamle 
stallen i tidligere forpaktergården 
i gamle Hetland prestegjeld. Og 
så lot da også «snekker» Friestad 
besøkende både få innblikk i et 
velutstyrt snekkerverksted, vakre 
trearbeider - og bydelshistorie. 

En masse kjekt for wigene var stelt i stand; rebus, tegning, hestesko
kasting •.. her er det styltene som skal prøves av små og store barn. Daglig leder av bydelssenteret, 

Astrid Gjuvsland, kunne likevel 
tenke seg enda større oppmøte til 
arrangementet.- Jo, jeg unne nok 
lenke med ennå flere syklister, 

En jevn strøm av syklister, nabo
er og turgliere var innom benket 
seg rundt bordene i hagen og 
inne på Bergeland bydelssenter. 
Først og fremst syklister: store og 
små, unge og eldre. Øvre 
BIAsenborg beboerfoeming slo 
for grillingen, brukerne/pensjo
nistene på bydelssentert for kafe
teria og utstilling. Storhatig kul
tur og fritid sto for påmeldingen 
- og registrerte i alt 12 voksne, 6
familier, 13 barn og 1 kanin som
la ut fra Bergeland for å delta i
Siddistrakken. En lang rekke
besøkende var imidlertid innom
for å B stemplet el kort som
dokumenterte «frammøte».
Stempel fra fire av de deltakende

kulturinstitusjonene i kulturløypa 
ga rett til diplom - og mulighet til 
å vinne ny sykkel. 

Er det lenge siden du har selt oss? 

00 
CARLEBUæAS 

opticus 
l T A S L l: II T 1 • 

Kirlcegt. 3, .4006 StavanQer 
Telefon: 51 52 0.4 25 

0 • 

Siste nytt i fatninger og brilleglass. Synsprøve. 

Populært med utstilling på snekkerverkstedet på 
Bergeland bydelssenter. 

sier hun og myser opp på skyene Stavanger kommunes sid1 
- og sier været Br ta sin del av Dessuten arrangers det «Ta sjar
skylden. - Arrangementet har nok sen» i Vågen i dag, og det trekkt
også vært dårlig annonsert fra vel endel folk ... sier hun.

Sommervarer 

til faste lave priser 

STORHAUG 
Asbjørn Klostergt. 

2 liter is, ass. Diplom 15,80 

Grillpølser 600 gr. Goman 29 ,80 

Sommersalat 250 g. Delikat 13,50 
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Velkommen·til Skipper Worse Rosenli 
Skippe Worse Rosenli 
åpner «favnen» og ønsker 
nye brukere og bruker
grupper velkommen til det 
gamle, koselige 
Edlandbuset i Rosenli. 
Går alt etter planen, er 
utvidelse av lokalene i full 
gang etter ferien. Men 
først vil senteret bU ltjent i 
bydelen. 

• Vi har holdt til i bydelen i
mange, mange år - men levd en
omflakkende tilværelse. Fra
Midjord bydelshus til

Ramsvighagen sykehjem - via
Varden kirke - til Rosenli. Men
her blir vi nok værende. Stedet er
jo ideelt, sa driftssjef Torunn
Lange Gjedebo i Nasjonal-fore
ningen i Stavanger og senterleder
Brit Johnsen i Skipper Worse
Rosenli, da de nylig inviterte til
«bli kjent med hverandre» treff i
senteret. Og både beboerforening
er, borettslag, Storhaug Kultur og 
Fritid, Frivillighets-sentralen og
Lions Øst var møtt fram for å høre
mer om tilbudet fra Skipper
Worse Rosenli - og hvilke samar
beidsmuligheter som finnes.
- Dette er et så trivelig hus at det
er kjekt å komme på jobb. Og det
som kommer hit trives også. Det
vi håper å fl til, er å åpne slik at
flere grupper kommer inn, sa Brit

SYTILBEHØR 

Johnsen. Hun kunne tenke seg 
grupper som for eksempel vil bru
ke huset på ettermiddag- og 
kveldstid. Gjeme foreninger og 
lag - men også driftige mennesker 
som kunne tenke seg å være pådri
vere for å få igang en pensjonist
forening, bridgeklubb, starte kurs
virksomhet eller lignende. 
Nasjonalforeningen ønsker også å 
kunne tilby lokalene i helgene til 
bryllup, bursdager og andre anled
ninger. 
Men først og fremst altså: utvidel
se av lokalene. Planen er å innrede 
kjelleren - som Leonard Konrad 
Mydland i sin tid benyttet til vin
produksjon - til møtelokaler. 
Prislappen er på snaue 100.000 
kroner • og Lions Øst har satt seg 
villig til å bistå med praktsik 
arbeidshjelp. Om 
Nasjonalforeningens inderste 
drømmer gh i oppfyllelse, finnes 
det også andre mennesker i byde
len som er vilJige til å gi en hånd
strekning for at lokalene skal bli 
større og mer hensiktsmessige. 
- Dette senteret er blitt det sente
ret hvor det er endel eldre, helse
svake brukre. En av grunnene er
trolig at vi har egen minibu� og
driver transport til og fra - et vel
dig fint tilbud, sa Brit Johnse. Hun
forteller at senteret har åpent fem
dager i uken - og middagsserve
ring hver dag. Beboere i bydelen
som er tilknyttet
Nasjonalforeningen kan også f1

Velkommen til Skipper Worse Rosenli: Senteret, ved senterleder Brit Johnsen og driftssjef Torunn Lange Gjedebo 
inviterte nylig til «bli-kjen/,,•treff. Blant gjestene var Magne Vinje fra Lions Club Øst, Benle Østebø fra Storhaug Øst 
beboerforening, May Grimstad fra Badedammen beboerforening, Arnl BelrJiolt fra Rosenli Borettslag, Beate Kvia fra 
Frivillighetssentralen, Kari Helene Rosenlund fra Storhaug Kultur og FriJid, Ingvald Holm fra Nasjonalforeningen og 
LiJa Carsetensen fra Rosen/i Borettslag. 

brakt middag hjem på døren. Det 
har også hårpleie og fotpleie. 
Hver mandag drive.,; det en trim
gruppe. Hver onsdag • hele året • 
er det bingo, hver torsdag fri for
ming og hver fredag enten andakt 
eller allsang. Ved siden av drives 
det en del kurs, blant annet rose
maling og engelsk. 
«Bli kjent»-møtet med blant andre 
beboerforeningene, var først og 
fremst for å lufte forskjellige 

muligheter for å åpne lokalene for 
ytterligere bruk. Spesielt med tan
ke på utbygging. 
Bydelsleder for Storhaug Kultur 
og Fritid var glad for initiativet fra 
Nasjonalforeningen: - Det er vik
tig med et variert tilbud i bydelen, 
sa hun. 
Fonnann i Rosenli Borettslag, 
Amt Bekholt, ser heller ikke bort 
fra at det kan være på sin plass å 
diskutere aktivitetene i Skipper 

Worse Rosenli: - Borettslaget her 
besth mer og mer av eldre men
nesker - og det vil f1 betydning 
for senteret, mente han. 
I begynnelsen av september vil 
Skipper Worse RosenJi lage en 
storstilt aksjon for å markere dette 
nye fremstøtet mot beboere, fore
ninger og lag. De har ikke sagt sitt 
siste ord for å gjøre seg bedre 
kjent - og f1 til et enda bedre til
bud - i bydelen. 

NEWLOOK 

BURDA 

STIL 

HEIAT,1,E SYGLADE! 

Nå har vi godt utvalg i stoffer, over 9000 m i hyllene. 
Fra lin til brudestoff, også godt utvalg i barnestoff. 

Sy til dine barn selv, det lønner seg. 

Vi forhandler nå også symaskiner, Eina, et kvalitetsprodukt fra Sveits. 
Vi utfører service/reparasjoner av alle merker. 

ELNA PRESS 

Fra 10. august 
vil du finne en 

skredderi 
butikken. 

Så ta med klær 
som trenger 

reparasjon, eller 
kom med ønske 
til nytt og vi syr 

for deg. 

M.JQtomon� 
mo�toITer 

STEDET FOR STOFFER OG SYMASKINER 
Øvre HolmegL 26 
Tl. 51 89 42 29 Klipp ut, og ta med 

få kr. 300,-
i rabatt på en symaskin. 
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Knallsuksess med tjenestesykler 
Kommunale sykler på Storhaug har vært en 
knallsuksess. Ansatte i bydelen .formelig sloss 
om de 10 syklene, og stadig flere skaffer sine 
private. Og sykkelbruken er både miljøriktig 
og gir rasjonaliseringsgevinst - og bedre 
fysisk form. Tiltaket er unikt på landsbasis. 

Det er først og fremst hjemme
hjelpgruppen og miljøarbeiderne 
ved pleie og omsorgstjenesten 
(PLO-tjenesten) i bydelen som 
har kastet seg på pedalene. 
Tidligere har disse gått mellom 
klientene i bydelen, men nå er 

syklene tatt i bruk. Syklene blir 
brukt mellom de forskjellige kli
entene i bydelen. 
- Det blir også en rasjonali
seringsgevinst ved at hjemme
hjelpsgruppen rekker å besøke 1-
2 flere klienter pr. dag. Så nå når

Bydelend eneste 

bakeri og 

konditori 

Normannsgt. 38 - 4014 Stavanger- Tif.: 51 89 01 56 - 51 89 01 54a 

J. H. Catering 
Finnestad A/S 
Pedersgt. 20 
4013 Stavanger 
Telefon 51 89 42 10 
Telefax Sl 89 42 Sl 

SELSKAPSMAT• KOLDTBORD• GRILLMAT• 

SMØRBRØD• COCTAILS ETC. 

MEsSER •FIRMA-ARR.• BÅTI'URER • BRYLLUP ETC 

TILBUD'PÅ 
ALARM " 
Vi leverer W/ 
Klockner & Mællers 

Ta kontakt med oss og få et 
tilbud på alarm ferdig 
montert hjemme hos deg . 

Z;,&reRVAA§ f JLUTROA/S
Aut. installasjonsforretning Stavanger 

Pedersgt 37 - Tlf/ Fax: 51 89 35 71 - Mobll 946 766n 

BIRGER JOHNSEN 

STEININDUSTRI 

Sandeidgt. 21 - Tlf. 51 52 18 84 
Postboks 395 - 4001 Stavanger 

Gravmonumenter I enhver utførelse 

SKIFER: Trappetrinn - Peisplater - Fliser - Bruddheller m.m. 
MARMOR: Bordplater - Vindusplater - Fliser m.m. 

skolene tar ferie, skal PLO-tje
nesten også få bruke disse sykle
ne, opplyste administra-sjonsle
der Inger Elvik på sist møte i 
bydelsutvalget. Av de 10 kom
munale syklene i bydelen, har 
PLO-tjenesten seks. Nylund sko
le har en sykkel, Ramsvighagen 
sykehjem en, Bergeland bydels
senter en. Storhaug bydelsadmi
nistrasjon har også hatt en tjenes
tesykkel, men denne er nylig 
overført St. Svithun skole fordi 
de ansatte ved bydelsadministra
sjonen stort sett bruker private 
sykler både til jobb og i jobb. 
- Vi har endel sykepleiere som

ikke har syklet på 30 år - som i 
dag sykler som bare det. Og som 
har begynt å snakke om å danne 
håndball-lag, fortalte de ansattes 
representant på bydelsutvalgs
møte. 

Det var i september i fjor at mil
jøutvalget i Stavanger kommune 
bevilget 30.000 kroner til 
Storhaug bydel til innkjøp av 
kommunale tjenestesykler. 
Miljøutvalget la vekt på at aktiv 
bruk av tjenestesykler i bydelen 
vil medvirke til bevegelse om 
kommunens målsetting om å 
doble antall sykkelreiser innen 

Storhaug blir røykfritt: 

1998. Hensikten med syklene va 
at de skulle stå til disposisjon fo 
ansatte som skulle rundt i byde 
len på møter, hjemmebesøk oi 
lignende. 
- Mange, for eksempel barneha
gene, har ikke fått sykler
Kanskje vi kan få flere bevilg•
ninger til innkjøp av kommunale
tjenestesykler neste år, foresle
Høyres Petter Wolden håpefullt
Inger Elvik er ikke fullt så håpe•
full når det gjelder egen sykkel
post på budsjettet. Men uansett
vil politikerne prøve å skaffe
penger til å kjøpe flere tjenestesy
kler.

Nei til dispensasjon fra røyke
loven på Midjordbydelshus 

Om et par uker, nær
mere bestemt 1. juli, 
blir alle offentlige bygg 
på Storhaug røykfrie. 

Nå frykter brukerutvalget ved 
Midjord bydelshuset at oppslut
ningen om arrangementene blir 
mindre når røykeforbudet innfø
res, og har søkt bydelspolitikerne 
om dispensasjon for å få beholde 
røykerommet på bydelshuset. I et 
brev til politikerne skriver sekre
tær i brukerutvalget, Torhild H. 
Halvorsen blant annet: 

«Utvalget mener at viftesystemet 
i røykerommet er godt. Inn/ut
trekket er blitt målt av byarkitek
ten som også er ansvarlig for 
vedlikeholdet. Mange av bruker
ne på huset har lagt ned både tid 
og krefter og deltatt til husets for
del for at dette skal være bruker
vennlig overfor alle grupper. 
Utvalget mener røykeloven vil 
spesielt ramme de ledre som 
eventuelt må gå utendørs for å 
føyke, også vinterstid. Dette vil 
resultere i at tilbudene blir min
dre attraktive og at oppslutning
en/tilbudet til de eldre vil minske 
betraktelig.» 
Adminstrasjonsleder Inger Elvik 
skriver i sin innstilling til bydels
utvalget at kravene til godkjent 

Brukerne av Midjord bydelshus må gå utenfor hvis de vil ta seg en 
røyk - sommer som vinter. 

røykerom etter hennes mening 
ikke er oppfylt på Midjord 
Bydelshus fordi røyk siver ut i 
fellesareal og utsetter andre bru
kere, herunder barn, for passiv 
røyking. Hun peker på at om røy
keforbudet er avgjørende for om 
folk velger å delta i arrangemen
ter eller ei, vil dette være likt for 
Bergeland bydelssenter, hvor det 
i dag røykes i felles oppholds
rom. Med utgangspunkt i dette, 
vil administrasjonsleder ikke 
anbefale brukerutvalgets søknad 

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 

RYFYLKEGATEN70-4014STAVANGER-TLF. 51 563290 TELEFAX 51563198 

innvilget. Et knapt flertall (8) 
stemte for administrasjonens for
slag; Krf, SP, Høyres Werner 
Engevik og Sigrid Tronvoll, 
Arbeiderpartiets Torgrim Olsne, 
Egil Larsen, SV'Helge Dagfinn 
Andersen. FRPs motforslag, som 
innebar å imøtekomme søknaden 
om dispensasjon fra røykeforbu
det, fikk 7 stemmer - FRP, SV's 
Rune Røysland, Høyres Grete 
Wennerlund Pedersen og Petter 
Wolden, APs Solveig Einarson 
og Ann.! Brit Arnfeldt Larsen. 

STORHAUG 

APOTEK 
Åpningstider: 
Man., tirsd., onsd. og 
fred. 8.30 - 16.30 

Fra1. juni til 31. aug. 

Tors. 
Lørd. 

8.30-16.00 
8.;30-18.00 
8.30-13.00 

Storhaugveien 15 
4014 Stavanger 

Tif. 51 52 08 57 - 51 52 56 93 
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Foreldre må få medbestemmelse Ansettelse
Kusten Kinn Westerll 

Hvordan skal foreldre
ne få medbestemmelses
rett og trekkes inn i 
avgjørelsen om forde
ling av elever mellom 
barneskolene i byde
len? Hele fire forslag til 
vedtak lå på bordet på 
sist møte i bydelsutval
get før politikerne klar
te å samle seg rundt et 
fellesforslag. 

Politikerne i Storhaug bydels
utvalg er skjønt enige i at foreldre 
skal være med 1l bestemme i fri
kommunen. Medbestemmelse er 
nærdemokrati i praksis. Men 
lenge drev de samme politikerne 
et rent flisespikkeri om hvordan 
denne retten til 1l delta i beslut
ningprosessen skulle arte seg. 
Skulle foreldrene, som adminis
trasjonen foreslo, gjennom forel
drerlldets arbeid-sutvalg (FAU) 
ved de to skolene fll komme inn 
som høringsinstans? Eller skulle 
foreldrene, som SV og to «fløy
er» i AP foreslo, være med aller
ede ved utarbeidelse av forslag til 
fordeling av elevene mellom sko
lene? Og: skal det være et vedtatt 
allmannamøte med foreldre til 
nye førsteklassinger hvert Ar? 
APs Egil Larsen viste til et tidli
gere forslag til fordeling av ele
vene mellom barneskolene i 
bydelen, som i langt større grad 
trakk foreeldrene inn i avgjørel
sesprosessen. 
- I den innstillingen som ligger
her, blir FAU og foreldrenes inn
flytelse redusert. Jeg mener, bllde
prinsippielt og av erfaring, at en
slik deltakelse i prosessen - av
dem prosessen angår - er helt
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I den innstillingen som ligger her, blir både FA U og foreldrenes inn
flytelse redusert, hevdet Egil Larsen (A). 

avgjørende. Vi skal la vær 1l gll 
bakover. Vi skal gå framover! 
Både ansvar og premisser ligger i 
bydelsadministrasjonens og 
bydelspolitikernes hllnd - og her 
er det snakk om at foreldrene og 
de det angår blir skjalta ut, hev
det Larsen. 
Også SV ville ha foreldrene tidli
gere inn i beslutnings-prosessen 

og foreslo en endring dm at « 
.. med utgangspunkt i resultatet av 
innskrivning utarbeider rektorene 
og FAU ved de to barneskolene 
forslag til fordeling av elever 
mellom skolene.» 

- Vi mll la foreldrene komme inn
i prosessen før alle avgjørelsene
er tatt, sa Rune Røisland (SV).

I en nær halv times pause i 
bydelsutvalgsmøte ble Aps repre
sentanter enige om et fellesfor
slag som ble la_gt satt opp mot 
administrasjonens forslag. SV 
trakk sitt forslag 
- Det vi diskuterer er deltakelse
av foreldrene. Og alle er opptatt
av å sikre foreldrene innflytelse -
men at rektorene må ta avgjørel
sen. Dersom det er forrnålstjene
lig, kan vi også avholde allman
namøter med foreldrene, men de
trenger ikke være nedfelt i et ved
tak, sa administrasjonsleder Inger
Elvik - og fikk flertall, mot SV og
APs stemmer for administrasjo
nens forslag til fordeling av ele
ver mellom barneskolene
Storhaug bydel:

1. Ved opprettelse av 1. klasser,
med bokmål som opplæringsmlll,
skal klasse- og elevforedelingen
mellom Storhaug og Nylund sko
le være jevnest mulig.
2. Nåværende inntakssoner for
barneskolene opprettholdes. Ved
skjev fordeling av elever mellom
barneskolene fungerer grenseom
rådene mellom barneskolenes
inntaktsområder som en «gråso
ne».
3. Innskriving om høsten skjer
skriftlig i regi av bydelsadminis
trasjonen. De foresatte tår kun
melding om at deres barn vil bli
1. klassing i Storhaug bydel.
4. Med utgangspunkt i resultatet
av innskriving utarbeider rektore
ne ved de to barneskolene forslag
til fordeling av elevene mellom
skolene.
5. Forslag til fordeling sendes
FAU ved de respektive skoler til
uttalelse. Rektorene vedtar ende
lig plassering for den enkelte
skole.
6. Søsken gis anledning til å gå
på samme skole.

200.000 kroner til lag og foreninger i bydelen 
Pengene drypper inn på 
foreninger og lag i 
bydelen. Om en drøy 
uke skal bydelspoliti
kerne ta stilling til tilde
ling av over 200.000 
kroner til en lang rekke 
frivillige organisasjo
ner, grupper og tiltak i 
bydelen. 

Bydelsåolitikerne skal tildele 
både nettverksmidler og tilskudd 
til allment kulturarbeid. Ved 
siden av kommer tilskudd til rus
frie tiltak - og såkalte stimule
ringsmidler. 
Administrasjonsleder Inger Elvik 
ser for seg en slik fordeling av 
nettverksmidler på i alt 185.000 
kroner: 7.000 kroner til 
Fellesforum for foreldre/barn 
grupper. Pengene skal brukes til 
kursvirksomhet for foreldrene på 
kveldstid med tema barn/voksne i 
oppvekstmiljø. 10.000 kroner til 

Strømvik kolonihagre - til kafe
drift i perioden mai-september i 
forsamlingshuset. 10.000 kroner 
til Miniarboretet Ingvald Godal 
Minne. I forbindelse med kom
munens planer om å legge lys 
langs turstien i Storhaug bydel, 
vil arboretet knytte seg til dette 
prosjektet. 3.000 kroner er til
tenkt Aksjon Nabohjelp, nett
verksskapende arrangementer, 
mens prosjektleder er anbefalt til
delt 20.000 kroner. Badedammen 
og Kjelvene beboerforening, om 
har søkt om 15.000 kroner til inn
kjøp av diverse lekeapparater, 
benker og bord, er innstilt på 
10.000 kroner. Øvre Blåsenborg 
beboerforening på 10.000 kroner 
til oppjustering av nærmiljøet, og 
Storhaug Øst Beboerforening 
med 2.000 krone til juletrefest. 
Nylund skolekorps, som har søkt 
25.000 kroner - blant annet til 
dekning av et Randøy-seminar i 
september - er innstilt på 20.000 
kroner. Skipper Worse Rosenli er 
innstilt på 10.000 kroner, FAU, 
Storhaug skole, på 5.000 kroner, 

St. Johannes Dagheim på 10.000 
kroner, KIA Stavanger på 10.000 
kroner og Nylund beboerforening 
på 5.000 kroner. Varden menig
het, som har søkt mellom 91.500 
-101.500 kroner til en rekke til
tak, er innstilt på 16.000 kroner.
Storhaug fotballklubb på 7.500
kroner, Frisinn på 7.500 kroner,
Storhaug skolekorps på 10.000
kroner og St. Johannes Menighet
på 12.000 kroner.

Ved siden av foreslår Elvik at 
FAU ved St. Svithun skole tår til
delt 10.000 kroner til årets jule
ball, som blir dekket over til
skudd til rusfrie tiltak. Tilskudd 
til Øvre Blåsenborg beboerfore
ning, miljøgruppa, 2.000 kronre, 
er tenkt tildelt over timulerings
midler. 
Av i alt 29 .000 kroner som skal 
gå til allment kulturarbeid, fore
slår Inger Elvik at Storhaug pen
sjonistforening blir tildelt 3.000 
kroner, Åpent hus/forsdagstreff i 
Midjord bydelshus blir tildelt 
2.000 kroner og Østre Arbeider-

samfunn 2.000 kroner. Videre 
foreslås det at Midjord Spel
mandslag får 2.000 kroner, Ven
netreff Midjord 2.000 kroner, 
Varden pensjonistforening 2.000 
kroner, Arbeidsstuene for barn 
1.000 kroner, Stavanger Meto
distkirke 4.000 kroner og St. 
Johannes menighet 10.000 krone. 
I innstillingen heter det at til
skudd til allment kulturarbeid er 
en pott som kan benyttes til ulike 
tiltak innen kulturfeltet, i hoved
sak til voksne kulturorganisasjo
ner. Det er ikke intensjonen at de 
som får driftstilskudd fra annet 
hold skal ha driftstilskudd her. 
Men samtidig er dette midler som 
bydelsutvalget selv disponerer ut 
i fra sitt skjønn. Det er naturlig at 
fritidstiltak for eldre blir tilgode
sett her og de fleste søknadene 
kommer derfra. Arbeidsstuene 
for barn har aktiviteter over hele 
byen, men de søker her for mici= 
ler for aktiviteten på Storhaug. 
St. Johannes menighet har plan
lagt flere omfattende kulturar
rangement. 

Anne Brit Fuglestein og I 
Pauline Lungdal er ansatt 
sykepleiere og Tone � 
Josdal og Linda Hatlestad 
hjelpepleier ved Ramsvigh 
sykehjem. Hilde Kaisen er a 
som helsesøster ved Stor 
helsestasjon, og Tor Brula 
vikariat som styrer 
Steinhagen barnehage. 
Storhaug pleie, rehabiliterin 
omsorg er Hanne B. Viste, 
Tone Espedal ansatt som vik 
mens Anita Harstad er ansatt 
stilling som rerngjøringsa 
tent. 

Trollet på 
Lifjell 
Det bodde engng et troll 
Lifjell - som det bodde troll 
alle fjelltopper i gamle da, 
Men akkurat dette trollet bh 
eitrande sint da han hørte de v 
bygge kirke i Hetland herred 
han ga seg av med å kaste stei 
for å ødelegge for dem som sl 
le bygge. Først tok han opp 
stor stein og kastet det beste I 
kunne. Den traff ikke Hetla 
men lagde en stor grop - ja, r 
topp der Vågen ligger den da 
dag. Trollet tok en ny stein 
kastet det beste han kun 
Denne gangen traff han ved s 
av Domkirken - og gropen -
det er der hvor Breievatnet li&! 
i dag. Den siste, og aller støn 
steinen, tenkte han måtte trem 
og han kastet: Langt unna d 
den nye kirken skulle bygges v 
det ikke, for steinen ligger d 
den dag i dag. Rett utenfor pc 
ten til Bergeland bydelssent 
står en stor stein med påskrifte 
«Ved denne steinen fikk La 
Olsen Skrefsrud Santalmisjone1 
grunnlegger avgjørende vissh 
for sitt kall.» 
Og trollet? Ja, det traff bare ne: 
ten, for nettopp som det bade 
kastet den tredje steinen, koi 
solen fram - og trollet sprakl 
Som troll gjør nllr solen kommt 
opp. I 1854 kunne de derfor inr 
vie Vår Frue kirke - ellt 
Hetlandskirken. Bare få år fi.! 
Skrefsrud fikk sitt kall ved de 
steinen som aldri traff der de 
skulle. 
Fortalt av Friestad på snekker 
verkstedet, Bergeland bydelssen 
ter. 

.. og steinen ligger der den dag i 
dag ... 
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Velk0111men til Siddisclagene i �-�� ··-

AR DEN 
Mø1e et i sentrum. 

!, -

t ..

NB: Torsdag 16. iuni har vi åpent til kl. 22.00. 

Sidis priser hos 

SKINN-FORUM I 
Bruk 

vare 
ARKADEN 

En del skinnvarer 
1 J2 pri·s DAME/HERRE / 1 

annonsører 

SOVEPOSE SOVEPOSE ABU ABU 

High Sierra 

Ned til+ 30 

Mod Finse 

Tåler ned til + 15 

FISKESErr FISKESErr 

Barn 
Med mye utstyr 

1998,-

KUN 298,- KUN 499,- KUN 199,- KUN 1098,-

BROOKS JOGGESKO LIGGEUNDERLAG RYGGSEKKER LUFT 
M Demp. Hel og forfot Selvoppblåsende Mod. fjellsport MADRASS 

999,· 595,- 80 I kun 898,· 

HUSK! 

Nå 599,- Nå 398,- 651 kun 798,- KUN 99 •45 I kun 498,- 1 

Vi har klatreutstyr -��It
1\llKAl)�:N 

Klubbgt. 5 • 4013 Stavanger - Telefon 518931 60 

Telefon 51 89 31 41 

SONYTR 150 

Vi renser 
mens du

handler 

Meget enkelt 
videokamera 
kun to knapper, 
topp kvalitet 

KUN 5.995,• 

GRATIS VIDEOKURS 
Kjøper du videokamera hos oss får 

du gratis videokurs på kjøpet. 
Arrangeres to ganger i året. 

Videospesialisten 

Arkaden Klubbgt. 5 - Telefon 51 89 31 70 

Linshorts & linvest pr. del 369,
Mange tøffe T-shirts fra 49,
Mønstrete shorts kr. 99,-

· �. Mange tøffe T-shirts fra 69,
.. �,......___.'�'q,--� Shorts fra 99,-

Visccose skjorter 
mlkort erm kun 199,-i bomull eller viscose w d� 

:.A'-=-=�i!!i i . . . . 

VEROMODA. 
MILANO • FIRENZE • RO/v1A 

,e:_�����'i!!!•� ����� - -·--

. 

Odds ffiatch 
Stavanger: ARKADEN og hos Odds Match i Kirkegaten �,...�!i.-.:; •..,.... dlP��'.t ... """9 Sandnes: KVADRAT og hos Odds Match i Gågadå 

i!.iiiiii�: ...... �� 
ll!iiiiiiiiii:=-,.. .. tjijiJ JEANS SHOP �J!��J.9!��

l•JNIW ■•>SIW ■•>Sl ..... liiiiAl....aill ... lillliii ... illiiiM •JSIW ■•JIIWMtid
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Langåpent alle. dager 
kl .. 10-20 (16) 

Undertøysavd: 

Badetøy man9e

modeller 

kun kr. I 00,· 

ARKADEN 

TLF. 51 89 52 65 

9 

Odds �atch Odds �atch Odds �atch Odds �atch Odds �atch Odds �latch Odds �latch 

Det søteste sommertøyet finner du hos Vero Moda 
- og prisene faller du pladask for . . .

Blomstrete 
sommerkjole 199, 

YEROMODA� 
MllANO • FIRENZE • RON1A 

Stavanger: ARKADEN og hos Odds Match i Kirkegaten 
Sandnes: KVADRAT og hos Odds Match i Gågadå 

Odds �latch Odds �atch Odds �atch Odds �atch Odds �atch Odds �latch Odds �latch 



10 

<<Mekke bussen>> 
på Storhaug

oppdrag 
«Mekkebussen» heter et nytt til
tak som er midt i blinken for oss 
som hiver oss på pedalene iblant 
- men som akk o ve har proble
mer når kjetting eller hjullager
ryker. Mekkebussen har reist
rundt i de forskjellige bydelene
og reparert sykler. Folk som får
hjelp må selv betale delene - men
selve repreasjonene er gratis.
Nylig var Mekkebussen på
Storhaug og tok oppstilling ved
Nylund skole - og opplevde et
jevt tilsig av <<trengende».

leunger som kommer for å få 
hjeli). 

Ikke Hinke nok 

- Kanskje fordi foreldrene ikke er
flinke nok til å ta seg av ungenes
sykler. Det virker som om unge
ne bryr seg lite, selv om det er en 
dyr investering. Det har noe med
holdninger å gjøre, sier de to,
som er tilbake utpå høsten for å
igjen hjelpe syklister med repera
sjoner.

BYDELSAVISA 

- Det er iallefall nok å gjøre. Vi
er engasjert hele kvelden, sier
reperatørene Tore Koltveit og 
Sveinung Stokka. De har vært 
både på Tasta, Madla og Jåtten,
og forteller at det stort sett er sko-

Mekkebussen er et del av
Stavanger kommunes prosjekt
«sykkelistavanger», som har en
prosjektperiode påtre år, og
hovedmålet er at flere vil bruke
sykkel framfor bil i tiden framo
ver.

Nok tJ henge fingrene � sier sykkelreperatørene Tore Koltveit og Sveinung Stokka, som synes at ungdo 
kanskje bryr seg vel lite om syklene sine i dag. 

Basar 

Vi har fått litt rundt omkring ... 
hos naboer og sånn, sier 
Hanne Østebø, Pernille 1hull 
og Angela-Marlin Bendiksen 
som har tatl oppstilling i 
Hjelme-landsgate og lager 
basar til inntekt for Redd 
Barna. Over 700 kroner fikk 
de inn i løpet av en helg - selv 
om de måtte stenge en lang 
periode på grunn av styrtregn. 
- Og så skal vi ha en stor
basar på tirsdag, forteller de 
flinke jentene. På bildet er del 
Berit Danielsen som tar en titt 
på utvalget på bordet. Marit 
og Margarete, som også er 
med å lage basaren, var hjem
morn en tur da bydelsavisa 
stakk innom. 

Tipstelefon 

5150 86 02 

515218 55 

vvs dEsi�N As 
RÅDGIVENDE INGENIØRER I WS TEKNIKK 
INNEMILJØ - ENØK - TILSTANDSKONTROLL 

Hillevågsveien 101 4016 Stavanger 

Telefon: 51 58 46 46 • Telefax: 515855 05 

Støperigaten 33 
Postboks 1648 - KJelvene 
4004 Stavanger 

Telefoner: 
51563619 
51563618 

AUT. RØRLEGGERFIRMA 

SANITÆR - VARME - SPRINKLER - KJØLING 

BYGGEFIRMA 

FØRLAND 
TELEFON 51 89 05 88 - MOBIL: 94 67 51 34 

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER 

Alt innen rehabilitering 
Bruk din lokale byggmester 

0 

HAKON DAGLIGVARE 
Jelsagata 1 - 4012 Stavanger - tlf. 51 52 23 91 

Kjører ut varer hver lredag formiddag. 

Utkjøringen er gratis! 

VI HAR OGSÅ TIPPING! 

Mottakstasioner 
for bosstøn1111ing: 

Ryfylkegt. Stvgr. 
og Dusevikbasen 

i Randaberg 

Sistem 
transport as 

Bosscontainere 
på dagen - ring: 
Tlf.: 51 56 77 88 
5 dager 
uten leie! 

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

Glassmesteren i Sentrum 
Dmt:6Affl116. Tlf. s1 a91919 

/\Lr I GLASS. SPelL. �L, & H MeSS1r1<f 
Raskeste leYering - til rimelig pris Ø

Fo12 eT GODr TIL�UD -
T6 K011TAKT Mt:D Geo12<:i 11

Gravstein 
Kontakt da fagmannen. 

Vi har til enhver tid mere enn 50 forskjellige modeller utstilt i våres 
butikker. Her vil De få trygg og faglig veiledning. 
Katalog kan bringes hjem til deg pli forespørrsel. 

50 Ars erfaring er din garanti for at du f§r en verdig og v_arig minnestein. 

th" 19aaland (Jranill A.s 
KirkebakJcen 36 v/ Hetlandskirken - 4012 Stavangcr-Tif. 51 525612 
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Ramsvighagens tilbygg skyter fram 
Et drøyt halvår etter 

byggestart ruver det 

rundt 2000 kvadratme• 

ter store tilbygget til 

Ramsvighagen syke

hjem allerede i terreng
et. Innflyttingen sltjer 

imidlertid ikke før neste 

år. 

25 nye serviceboliger for hel
døgns bofonn og pleie vil tilbyg
ge inneholde - og prislappen er 
på 20 millioner kroner. Ved siden 
av skal eksisterende sykehjem 
bygges om for rundt 600.000 
kroner. Leilighetene i tilbygget 
blir på 60 kvadratmeter og lagt til 
rette med blant annet doble sove
rom. Boligene vil fl god adkomst 
og være brukervennlige for rulle
stolbrukere, og begge etasjene 
har fellesrom i tilknytning til lei
lighetene. Den nåværende kafete
riaen på sykehjemmet vil bli 
kraftig utvidet og bli utstyrt med 
nytt koldtkjøkken og tilstøtende 
aktivitetsrom i forbindelse med 
ombyggingsarbeidene. Meningen 
er også at kafeteriaen i framtiden 
skal drives også på kveldstid. 
Tanken bak serviceleilighetene er 
hjelp til selvhjelp. I leilighetene 

Ramsvighagen sykehjem skyter i været - og de 2000 nye kvadratmeterne skal std innflytningsklare neste dr.

er del egne kjøkken, men beboer
ne kan benytte kafeteriaen - eller 
de kan fl brakt mat pl døren. 
Hjelpen skal aldri være langt 
unna og hele servicefunksjonen 
ved sykehjemmet utvides. Nye 

og større lokaler for fysioterapien 
er lagt til den nye fløyens første 
etasje. Dagsenteret for 25 klien
ter blir flyttet til nlværende loka
ler for fysioterapi. Skjermet av
deling med eget oppholdsrom for 

Trafikkfarlig i Ramsvig 
Ansatte krever gangsti langs inn- og utkjørselen 

Inn og utkjørselen til Ramsvig skoles 
omtide må få gangvei. 
Parkeringsforholdene er også under 
enhver kritikk, hevder ansatte i omti
det. De ber nå stavanger kommune 
prioritere utbedring av rorholdene. 

Det er rektor Harald Lund pl Ramsvig skole, 
Ann-Elin Skogland i Ramsvigskogen barnehage, 
soneleder Gunhild Hetland på sonekontoret, 
Storhaug Pleie, rehabilitering og omsorgsaveiing 

_ (PRO), og Ellen Rossavik i Spesialpedagogisk 
Team som hevder dette. I et brev til kommunal
avdelingen for kullur, idrett og kirke skriver de at 
trafikken på Ramsvig har økt usedvanlig mye 
etter at turstien ble åpnet og det gamle internat
bygget fikke et annet driftsinnhold, blant annet 
med PRO. De skriver videre at: 

•,� •w, 

• Vi vil anta at 100-200 biler trafikkerer området
i løpet av en arbeidsdag. Inn og utkjørselen til
området er svært smal, biler og fotgjengere kan
bare passere hverandre dersom begge parter er
hensynsfulle. Etter vår mening bør det anlegges
en gangvei på nordsiden av veien, og parralet
med denne. Gangveien vil da ligge på et noe høy
ere nivå enn kjørebanen.

De fire kikke også på parkeringsforholdene, og 
hevder at disse er under enhver kritikk. 
- Dette er tatt opp med Teknisk etat som har vært
inne og sett på forholdene. Utbedringer er lovet i
vårhalvåret 1994.
• Etter vår mening er det viktig at dette arbeidet
flr høy prioritet, ikke minst på grunn av sikker
heten til alle barna som hver dag skal til og fra
Ramsvigskogen barnehage, avslutter de fire bre
vet til kommunalavdelingen.

pasienter med senil demente er 
løst ved eget mindre tilbygg i 
nordre ende av sykehjemmets 
sengefløy. I hovedbygget er også 
korridorene utvidet, slik at de blir 
mer brukervennlige for rullestol-

brukerne. Ramsvåghagen syke
hjem har i dag rundt 30 perma
nente beboere og rundt 15 bruke
re av dagsenteret. Ved siden av 
har sykehjemmet ansvar for 28 
trygdeboliger på dagtid. 

Vi fører det meste og beste i 
musikkutstyr og P. A. anlegg 

TIibud i juni: 20% rabatt på 
Hamer «Slammer-serier» El-gitarer. 

Vi har også mye brukt utstyr for salg. 
Ta turen til Pedersgt. 24 og siekk prisene! 

SOUNDCHECK AS 
Pedersgt 24 - 4013 Stavanger• Tlf. 51 89 22 08 

Grillkull pr. sekk kr. 10,-

Tennveske kr. 10,-

Engangs grill kr. 10,-

IIMA 1111 
Støperigt. 16 

4014 Stavanger 
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LESERBREV 

Trafikk-kaos i Nedre Dalgate 

Når Pedersgaten er stengt fra 
Grensesteinsgaten til St. 
Hansgaten, så er all trafikk som 
tidligere brukte Pedersgaten nå 
nødt til å kjøre i Nedre Dalgate 
for å komme videre inn 
Pedersgaten. Alt dette er jo greit. 
Men tar man for seg Nedre 
Dalgate fra Skolegaten og helt til 
St. Hansgaten, så er det fullt lov
lig å parkere på begge sider av 
gaten. Dette skaper i rushtrafik
ken mange og store problemer, 
og ikke helt ufarlig heller. Det 
har jeg selv sett mange ganger. I 
tillegg så må jo også de store 
bussene kjøre sine ruter her. 

� 
---

r 
I 

Som man ser på billedet, så er det 
ikke så mye klaring til ett kjøre
felt. Og her skal trafikken gå i 
begge retninger. Når bilene kom
mer «tett som hagl» i begge ret
ninger så er trafikk-kort et riktig 
ord å bruke, både fire og fem 
biler må rygge for å slippe mot
gående trafikk frem. Og det kan 
mange ganger ta veldig lang tid 
før den ene rekken med biler blir 
høflige og rygger og slipper den 
andre rekken forbi. 
I tillegg så har man jo også en 
barnehage i krysset Skolegaten. 
Og når alle foreldrene kommer i 
biler om ettermiddagen og skal 

hente sine håpefulle, så er jo kao
set fullkomment. At ikke kom
munen eller politiet for den saks 
skyld har ordnet opp for lenge 
siden, ved å nekte parkering, er 
meg en gåte. Både politi og par
keringsvakter er jo i gaten så og 
si daglig, så ingen kan vel si at de 
ikke visste om det? 
Pedersgaten skal jo være stengt i 
mange måneder fremover. Må 
det først skje en ulykke før noen 
reagerer? Eller er det fordi det er 
Østre bydel man ikke bryr seg? 
På folkemunne er jo Østre bydel 
blitt til «Den Glemte Bydel». 

Hilsen Sigurd Bøe 

Fontene i Pedersgatf 
Vi beboere som bruker 
Pedersgaten daglig har også opp
levd morsomme hendelser (sett 
fra vårt synspunkt) innimellom 
all gravingen som foregår i gaten 
for å legge ny vann- og kloakk
ledning. 
En av de morsomme tingene var 
da en buss som ikke ville kjøre 
om Nedre Dalgate for å komme 
videre utover Pedersgaten, kjørte 
bare over den gjengravde grøften 
midt i gaten. 
Han kjørte over en av disse pro-

visoriske vannledningene 
ligger i gaten og forårsaket e 
5 meter høy fontene. Det 1 

overflødig å fortelle at bl 
bare kjørte videre. Men inge1 
er så galt at det ikke er god 
noe, heter det. Noen i komm 
fikk seg noen timers ekstra 1 

tid, da dette skjedde på kvele 
Og vi beboere har fått en 
episode å fortelle om til i 
ninger og venner. 
Ha en god sommer. 
HilsenSigurd Bøe (tekst og. 

fC 

BYGGEVARER 

TRELAST - MALING - GARDEROBE 

KJØKKEN - VERKTØY - TAK - PARKETT 

LISTVERK - PANEL - MØRTEL - ISOLASJON

ÅPENT: MANDAG - FREDAG TIL 19.00. LØRDAG TIL 14.00. VERKSGT. 62 TLF. 51 89 63 30 
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LESERBREV 

Nytt fra Øvre Blåsenborg 
Beboerforening 

Øvre Blåsenborg Beboerfor
ening (ØBB) holdt allmøte 21. 
april i år i Bydelshuset i 
Jelsagata hvor en livlig gjeng 
beboere gikk gjennom fjorlrets 
begivenheter og la opp til hva 
som skal skje i året som kom
mer. 

Høydepunktet for mange i 1993 
var St. Hans-fest med stellende 
vær, grillmat og et bli på fotball
banen som brannvesenet hadde 
gitt tillatelse til. Ca 200 personer 
var innom og det var leker for 
barna og turer i politibil og 
trekkspillmusikk. Mye frivillig 
hjelp gjorde at arrangementet 
gikk med et overskudd som kas
sereren ennå disponerer over. 

ØBB er blant en del beboerfore
ninger som står for den månedli
ge lørdagskafeen i Bydelshuset 
hvor barna kan se på gamle teg
nefilmer, og hvor de mer videre
komne kan høre på et opplysen
de foredrag. Også her er det fri
villige som står for kakebaking 
og kaffekoking slik at kafeen 
kaster litt av seg i tillegg til å gi 
naboer en uforpliktende anled
ning til å komme sammen. 

Blant større arrangementer som 
ØBB deltok i, var Ryddeak-

sjonen 1993. Dette ble gjentatt i 
1994. Nytt i lr var at foorening
en hadde en del sommerblomster 
som var til utdeling blant beboe
re med gatetun eller plantekar. 
Dette var et populært tiltak, og 
mange grep sjansen til å plante 
for sommeren. 

Foreningen samarbeider godt 
med Nabohjelpsprosjektet hvor 
naboer oppmuntres til l ta 
ansvar for hverandre som i gam
le dager. Dette kan våre å ta inn 
aviser og holde oppsyn mens 
andre er på ferie, eller generelt 
se til at ting er som de skal være 
i nabolaget. På Storhaug er 
modelle basrt på nabokontakter, 
som er personer som er villige til 
å stå som kontaktledd mellom 
naboene. Ikke minst håper man 
at naboer som kjenner hveran
dre, vil ha lettere for å hjelpe 
nyinnflyttere til å finne seg til 
rette og etablere nettverk. 

ØBB har også en representant i 
styringsgruppen for 
Frivillighetssentralen som samti
dig er representant for samtlige 
beboerforeninger på Storhaug. 
Også menige foreningsmedlem
mer har vist en vilje til å ta imot 
fysiske utfordringer fra FVS. 

En utfordring som ØBB nylig 
har tatt på seg, er å være med i 
brukerutvalget for Bydelshuset. 
Her akter vi l se på muligheter 
for utvidelse av husets bruksom
råder, spesielt med henblikk på 
beboerne. Det er som nevnt her 
at Lørdagskafeen finner sted, og 
foreningen var pl plass med ras
teplass, parasoller og grill på 
Sykkelens Dag, den 5. juni 1994, 
godt hjulpet av de andre som 
bruker huset. 

Foreningen har en del nettverk
smidler og dessuten egne midler 
som Allmøtet hadde mange for
slag for. Det er gledelig at øko
nomien tillater en del håndfaste 
investeringere i 1994. 

Blant annet undersøker styret 
muligheten for l sette opp en 
oppslagstavle på Kyviksmarka. 
Tanken er at de etterhvert mange 
sportslige brukere av marka kan 
orientere om hva som foreglr og 
nlr, både for l tiltrekke nye 
interesserte og dessuten skape en 
viss orden i tidsskjemaet. Også 
mindre reperasjoner av beboer
nes lekestativ på marka er tilgo
desett i budsjett for 1994. 

Postbudene og reklame 

Også i 1994 satser vi på St. 
Hans-fest! Håpet er å overgå 
fjorårets suksess. En rekke grill
varianter skulle dekke de flestes 
smak, blant annet flere typer 
kjøtt, poteter og salat. Brus og 
kaffe blir det også, samt leker for 
ungene og forhåpentligvis også 
bll. Se egen annonse. 

Jeg har i lengre tid sett en del 
tilfeller hvor postbdene her i 
Østre bydel fyller opp postkas
sene med reklame selv om post
kassen er full fra før av. Nå 
gjelder dette sikkert ikke alle 
postbud, men noen er det nok 
som gjør det.Forstu ikke post
budene dette gleder at dette 
inviterer kjeltringer til å forstå 
at huset eller leiligheten er ube
bodd for øyeblikket? 
En ting er jo å bli kvitt rekla
men så fort som mulig for 
budene, for den er sikkert gan
ske tung, men de behøver ikke å 
sprengfylle postkassene. I noen 
tilfeller så blir reklamen rett og 
slett trykket ned i postkassen 
når den begynner å fylles opp. 
Postkasselokket blir stående 
delvis oppe med en god del av 
reklamen synlig. 
Jeg har ryddet noen postkasser 
for reklame, som jeg har sett 
har økt dag for dag. Og da har 
jeg sett bAde brev og postanvis
ninger som var helt skrukkete. 
Dette gjelder jo bare postkasser 
uten hengelås. Nå er det jo ikke 

posten som leverer all reklame, 
men de leverer sikkert godt 
over 80 prosent av den, men jeg 
synes at de de gjelder burde ten
ke litt og ikke vise for alle 
byens kjeltringer at her er et hus 
eller en leilighet som for øye
blikket ikke er bebodd. 
Kanskje postsjef Haugen i 
Stavanger burde ha et oriente
ringsmøte med budene sine og 
fortelle om de negative følgene 
av reklameoverfylte postkas
ser? 

Sigurd Bøe 

ØBB har en styreform som må 
sies å være omfattende, med et 
stort antall varamedlemmer som 
styret kan trekke på nlr det er 
behov for det, og som samtidig 
har anledning til å møte opp per
sonlig både for å utveksle erfa
ringer om ting som hører til den 
mer formelle virksomheten, men 
også ikke minst for å B anled
ning til å bli kjent med naboene. 

William Nuttall 
Sekretær ØBB 

Paradissvingen 1. 
Barn, brudepar og 
portrettfotografering. 
Reklame-og 
industrifotografering. 
Eget fargelaboratorium. 
Innramming. 

FOTOGRAFMESTER 

THORE. ESPELAND 
PARAOISSVINGEN 1. 4012 STAVANGER 

TELEFON: 04 52 83 55 - 04 52 29 86 

TELEFON: 51 52 83 55 - 51 52 29 86 

Gråsteinsmuren 
i Ramsvig 

I hynnen av Ramsviga, i enden 
av plenen nedenfor Ramsvig sko
le, har det fra gammelt vært en 
prektig gråsteinsmur som avgren
sing av plenen mot stranden. 
Muren er synlig på fotografier fra 
århundreskiftet. 

I den tiden Ramsvig skole var i 
bruk for ungdom med adferds
vansker var det vanlig at ung
dommene lot sin frustrasjon gli ut 
over denne muren. De veltet sto
re deler av muren u i sjøkanten, 
der steinen ennå ligger på ganske 
grunt vann. Ramsvik 
Motorbåtforening vil foresi/i at 

det blir tatt initiativ til å få satt 
muren i stand igjen. 

Det vil være relativt enkelt å hen
te steinene opp igjen ved hjelp av 
en gravemaskin med litt grave
arm. Hvis kommunen kan stille 
utstyr og mannskap til disposi
sjon for 1i få de største steinene på 
plass, kan Motorbåtforeningen 
tenke seg å delta med dugnads
innsats for l sette muren i stand 
igjen. 

Vennlig hilsen 
Ramsvik Motorbåtforening 

Alf Aslaksen 

FØRERKORT 
B-kurs 20. iuni

Fase 2. 21. iuni

CDE kurs. Siste halvdel av august. 

Påmelding tlf. 51 89 30 80 
Nytorget 8 

st; STAVANGER TRAFIKKINSTITUTT t
- AUTORISERT TRAFIKKSICOLE -

Skal du skifte vinduer 
Bruk bydelens egen glassmester 

Ryfylkegt. 70 - 401 S Stavanger -Tlf. 51 52 04 82 

PRODUSENT AV: 

* 
ra if.lK{o��� 

UlJ Tek� KopiService a-s

Vi utfører alt innen KOPIERING,GRAFISKE og 
REPROGRAFISKE tjenester 

Teknisk Kopiservice a.s. 
Avd. Stavanger Tlf. 51 53 50 80 - Fax 51 52 29 72 

Avd. Forus Tlf. 51 67 76 44 - Fax 51 84 53 

Teknisk Reproservice a.s 
Tlf. 51 58 15 80 - Fax 51 58 12 89 

Kopieringsservice pl alvor 
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Velkommen til sommerens 

ferietilbud fra kultur og fritid 
Spesielt gleder vi oss til Ferieklubben som i år blir i 7 uker. Noen 
ledige plasser. Ferieklubb-barna vil møtes som tidligere år ved 
Nylund Fritidsklubbs lokaler. 
Hvis noen lurer på noe, kontakt Else, fritidsleder, tlf. 51 50 86 40. 

BYDELSAVISA 

Sommer 

og 

gudstjenester 
Det er inngått en samar
beidsavtale mellom sokne
presten i St. Johannes og 
Varden. Denne innebærer 
at vi er gjensidige vikarer

for hverandre. I løpet av 
sommerferien filr dette til 
følge at vi arrangerer to 
fellesgudstjenester for de 
to menighetene på 
Storhaug. Sændag 10. juli i 
Varden kirke, og 31. juli i 
St. Johannes kirke. Den 
siste gudstjenesten blir en 
olsokgudstjeneste. 

Medhilsen 

Odd Edland og 

Tormod Wasbø 

St.Johannes menighet: 

Sommermøtene i St. Johannes 
St. Johannes menighet inviterer også i år til Sommennøte hver 
onsdag i tiden 29.juni til 17. august. Møtene begynner kl. 19.00o, 
finner sted i menighet�nteret som ligger i tilknytning til kirken 
(inngang fra parken). 

Det er ulike utvalg i menigheten som har ansvar for program og 
opplegg. Møtene kan derfor være forskjellige, men felles er en 
samling om Guds ord og den sosiale kosen rundt en kaffekopp. 
Det har vist seg å være behov for disse møtene når foreninger og
andre aktiviteter tar ferie. Velkommen til Sommermøtene-og ta 
gjerne med deg andre! 

Aftensang i 

St. Johannes kirke 3. august 
Musica Sacra er navnet på samfunnet tij kirkesangens fremme. 
Organister, kirkemusikalsk engasjerte konnedlemmer, salmeglade 
menighetsmedlemmer og prester kommer årvisst sammen til kurs 
og konferanse i regi av Musica Sacra. I år skal det være sommer
stevne og kurs på Solborg folkehøgskole, og i den anledning invi
teres det til aftensang med Brorsonsalmer onsdag 3. august. Det er 
medlemmer av Musica Sacra som står for aftensangen, og sokne
prest Wasbø er liturg og predikant. 

Bruk våre annonsører 
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EGERSUND STAVANGER � � 

Gunstige sommerpriser 1516 - 1518

Vi har feriebiler i alle størrelser, fra små personbiler 
og stasjonsvogner til varebiler som rommer det meste 
Alle bilene er nye, rene og velutstyrte - ikke minst på 
sikkerhetssiden. F.o.m. 15/6 har vi spesialtilbud både 
på døgn- og ukeleie - med fast eller fri kjørelengde. 
Priseksempel døgn: fra kr. 328,- (inkl. 100 km). 

Priseksempel uke: fra kr. 1620,- (inkl. 700 km.). 

Velkommen innom! 

() STATOIL 
Statoil Service Haugesundsgaten 
Haugesundsgt. 3, 4014 Stavanger 
Telefon 518930 25 



Skipper Worse Rosenli 

Eldresenteret holder åpent hele sommeren, 
man.-fred. fra kl. 09.00-14.00. 

K.af eteria med salg av kaffe og hjemmebakt, brus og 
is fra kl. 09.00. 

Middagsservering kl. 12.00. Vennligst bestill middag 
på forhånd, senest kl. 10.00 samma dag. 

Frisersalongen er stengt fra 14. juni - tre uker. 

Fotpleie har åpent fra 23. juni til og med 14. juni og 
starter opp etter ferien 11. august. 
Forhåndsbestilling tilfot- og hårpleie. 
Buss nr. 7 og 11 pluss Storhaugbussen går til senteret. 

Velkommen 

Brit Johnsen 

Senterleder 

Småjobbsentralen 
i Midjord bydelshus 

20. juni - 8. juli
Trenger du hjelp til å utføre jobber som: 

-

Lettere malerarbeide - rengjøring - vindusvask - luking - hagear-
beid - rydding av loft og kjeller og mye annet.. ... 

Du betaler kr. 45.- pr. time til den/de som utfører jobben for deg 
og ungdommene vil ha et ID-kort som forteller at de kommer fra 
Småjobbsentralen. 

Du blir kjent med dem, de blir kjent med deg. 

Ring oss på tlf. 51 56 36 61 mellom kl. 10-13 for oppdrag. 
Spøsmål angående Småjobbsentralen kan rettes til bydelshuset 
på samme tlf. nr. 

FRIVILLIG HJELP 
Har du tid og lyst til å gjøre en frivillig innsats for andre her på 
Storhaug? 

Trenger du hjelp, og ønsker du hjelp av frivillige? 

Den frivillige hjelpen kan være: 

-Besøk
- Følge til/fra giøremål
- Kjøre eller gå en tur
- Venoskapsfamille
- Resenebesteforeldre
- Hjelp til å handle
- Hjelp til praktiske ting
- Hagearbeid
- Nabohjelp

Er DU interessert: Ring tlf. 51 56 15 85 

Har DU bruk for hjelp: Frivillighetssentralen, Storhaug bydel 

�W1cUJ 
Frivillighetssentralen 

BYDELSAVISA 

St. Hans fest 
0 

pa 

Kyviksmarka 

Torsdag 23. juni 
kl. 17.00-21.00 

Grilling og Kafe 

Bål 
Leker 

Konkurranser 
Hvis været er dArlig flyttes 
arrangementet til 
Bergeland bydelssenter 

Alle 

velkommen! 

Arrangør: Øvre Blåsenborg 
beboerforening. 

!llvllr ls.1\.11 s.ifo r
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Diakoniens dag -

søndag 28. august 
l store deler av landets menig
heter markeres diakoniens dag
14. søndag etter pinse som i år
er 28. august. Egentlig er hver
dag en diakoniens dag - en 
dag da vi har mulighet til å
vise omsorg, oppmuntre og gi
hjelp og trøst eller motta det 
fra andre. For å gi inspirasjon
til lirets mange «diakonida
geP> har vi årlig «Diakoniens
dag». I år får vi besøk fra 
Kirkens Nødhjelps distrikts
konsulent for Agder og
Stavanger bispedømme,
Helge Schmidt. Han har tidli
gere vært misjonsprest på
Madagaskar og prost i
Torshov menighet i Oslo. Han
vil tale under gudstjenesten
klokken 11 og også på
Samlingsfesten om kvelden. 

Velkommen til 
Diakoniens dag! 

15 

IDRETISLAGETBRODD 

St. Hans aften 
i Godalen 

l.L. Brodd skal i år som i fjor arrangere St. Hans i Godalen. I.L.
Brodd vil i den forbindelse ønske spillere, ledere og foreldre hjer
telig velkommen.
Arrangementet starter kl. 18.99 og varer til ca. kl. 2130.
Det blir også i år salg av brus, is, pølser, sjokolade, vafler og
grillribbe.Leker for de yngste.
I.L. Brodd håper på et godt frammøte og en hyggelig kveld.

Sport.slig hilsen/.L. Brodd 

Vennskapsfamilie 
Har du og din familie litt tid, og lyst til 1 bli kjent med familier 
som har en annen kulturell bakgrunn? 
Frivillighetssentralen, Storhaug bydel, ønsker l komme i kontakt 
med norske familier som kan tenke seg å være vennskapsfamilie 
for utenlandske familier pl Storhaug. 

INNVANDRERE OG FLYKTNINGER VIL HA NYTI'E OG 
GLEDE AV NORSKE VENNER SOM KAN GI DEM: 

Mulighet til å bli bedre kjent med det norske språk gjennom 
naturlig sosialt samvær. 
Kunnskp om norsk dagligliv, holdninger og samværsformer. 
Muligheter for å bli bedre kjent i bydelen. 

HVA KAN EN GJØRE SOM VENNSKAPSFAMILIE 
være med å !!i soråktrenine:. 
Dele felles interesser, og inspirere hverandre til nye. 
Sosialt samvær hjemme og ute. 
Hjelpe til med praktiske ting. 
Være med som kulturoversetter for hverandre. 
være en som lytter. 
Være el ledd i et nytt nettverk i det norske samfunn. 

HVA FÅR DERE SOM VENNSKAPSFAMILIE 
Vennskapsfamiliene skal være et tosidig forhold der begge 
parter gir, og får noe igjen. 
Som norsk familie vil du/dere få ny og berikende kunnskap 
om annerledes kultur, musikk, mat, levevis og livssyn. 
Samtidig få erfaring og glede av å være med som brobyggere 
mellom forskjellige kulturer. 

KULTURFORSKJELLER EKSISTERER, VED ØKET 
KONTAKT VIL NOE ANNET KOMME I FOKUS: 
DE MELWMMENNESKELIGE BEHOV SOM 
VI HAR FELLES. 

Frivillighetssentralen vil være behjelpelig med å knytte kon
takt mellom personer som kan passe for hverandre. 
Er du/dere interessert, eller ønsker mer informasjon: 

RING FRIVILLIGHETSSENTRALEN , STORHAUG 
BYDEL, TLF. 51 56 15 85. 

Ny lund fritidsklubb 

Torsdag 16. juni - avslutning for junior 

Fredag 17. juni - avslutning for senior 

Så vil vi få lov til å ønske alle medlemmene 
en riktig god sommer!!! 

Kos dere. 

Vi gleder oss til å komme tilbake til høsten igjen, ca. 25. august. 
Hilsen Brit, Thomas, Brahim, Ståle, Paul, Elin og Else. 

Samtidig vil vi få oppfordre alle foreldre som lurer på noe angå
ende klubben å ta kontakt med Else, fritidsleder, 
på tlf. 51 50 86 40. 
Eller ta turen innom bydelsadministrasjonen. 



BYDELSAVISA 

Økning på ti lag 
•

1 

Brodds Vital cup 
Årets miniputturnering ble 
avviklet i helgen 23.-24. april 
med hele 350 spillere fordelt på 
31 lag, en økning på hele 10 lag 
fra i fjor. 

Brodd hadde tre lag med i turne
ringen og alle gjorde det veldig 
bra, så det spirer og gror godt i
de yngste klassene. Det skal bli 
spennende å følge l:Jgene i årene 

Brodds lag 
som deltok 

i turneringen: 
Her JO /Jrs laget. 

l'f--
' 
7 LAVPRIS- � 
SLAKTEREN 
v/Bybru-tunnelen. 
Haugesundsgt. 7 
Her får du førsteklasses mat 
til virkelig lave priser. Så ta 
turen til den rimelige slakteren 
v.lBybru-tunnelen du også. 

Kjøttdeig �4" 990
pr.kg KUN 

Kjøttpølser-
!�9 KUN 24'

0

Grillpølser2990
pr.kg KUN 

Bacon 69 90
pr.kg KUN 
Husk ellers vire 
mange gode tilbud 

ÅPNINGSTIDER: 
Tatatorget og Haugesundlgt. 
Mandag-torsdag kl. 9-16.30. 
Fredag Id. 9-18. Lørdag kl. 9-13. 
Gjenlldlgebyggel 
Mand., tirsd., onscl., fred. Id. 9-16. 

T orsd. kl. 9-18. Lørdag Id. 9-13. 

fremover, for iveren og pågangs
motet er stort hos disse spillerne. 
Alle lag spilte tre kamper hver 
og deretter var det premieutde
ling med premie og diplom til

alle spillerne. Vil benytte anled
ningen til å takke vital forsikring 
for støtten til turneringen - og 
også benytte anledningen til å 
takke ledere,trenere, dommere 
og foreldre som bidro til at tur-

_----2:,. 

mama · .. · •

-� 
I 

/ 

TIWlt■ltla 
7x15" m/195/50-15 
!Yokohama -Fuldo) 
Opel - WI - BMW - Ford 

711Ør 
7x15" m/205/60-15 
!Yokohama) 

■l•r
■ama Quaaar

7x1811

Ope. -WI - BMW 
m/195/50-15 

711Ør 
ANSA SPORTSSYSTEM 

neringen ble vellykket. 
Under turneringen ble Nils Vold 
hedret med pokal for 20 år som 
dommer for klubben, og han kan 
i disse dager skilte med 6.500 
dømte kamper, en fantastisk pre
stasjon I.L. Brodd gratulerer 
med. 

Hilsen IL. Brodd 
Gunnar Thomassen 

ungdomsleder 

■ma•lllr••
,.. ... 
m/195/50-15. Ford 
Sierra og Escort-Audi 

711Ør....... 
7,llxl111

Mercedes-Ford Scorpio 
-Audi 100 m/225/ 50-15

-----
Priseks: 
155x13 .............. tll;o 
165x13 ............. . 
175/70,.13 ....... . 
205/60x13 ....... -
215/50x13 ....... .. 
235/50x13 ........ .. 
195/50x15 ....... ffll;o 
Alle priser ferdig montert 
og inld. ll'IYO. 

el Hjij'ALiii 
.4014 Stavanger. Tlf. 51 56 30 60 

Brodds lag som deltok i turneringen: 6-8 års laget. 

Brodds lag som deltok i tur11eri11gen: .. og 9 års laget. 

UTROLIGE Tilbud 

51 Treolie super kval. kr. 99 ,· 
10 I Husmaling hvit fro kr. 289,· 
10 I Oliedekkbeis hvit fra kr. 299 ,· 
10 I Murmaling hvit fra kr. 249,· 
10 I Gårdsmaling hvit fra kr. 249,· 

Fra 40 til 60% rabatt på TAPET og TEPPER 

MALERBUTIKKEN i Haugesundsgaten 7
vis a vis Rimi - Gabba og SR-Bank - Langåpent 

r.= !lfjng øss, � 
og vi bringer deg 

· .... varm·· middag og fersk, nystnurt

.•. rJI 
mat hver dag 

./1..nders�n Xjø{ef(en & 1(pfon'ial 
�

11 
?f:-uoesuncls9t1 Stavan9t1i '"lff 5156 33 92

� eim og nytt tttif}ø. Jilptitt: Maniag-fedag: 08.30-18� 
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