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Raser mot røykeforbud 

- boikotter bydelshuset

Etter at røykeforbud på alle kommunale bygg i 
Storhaug bydel trådte i kraft 1. juli i år, har pen
sjonistene på Midjord bydelshus med full oppslut
ning - også fra ikke•røkeme - bestemt seg for å 
boikotte bydelshuset. 

Slutt for frikommunen 
Rådmann Ole Hetland l Stavanger vil sette en 
stopper for frikommuneprosjektet etter den 
modellen som i dag drives i Storhaug og Jåtten. 
I stedet foreslår han å innføre en såkalt mini
mumsmodell i alle bydeler, noe som innebærer 
at det utvidede ansvaret for kult1:1r-, skole- og 
barnehagesaker som i dag forvaltes i prøveby
delene trekkes tilbake. Bare helse og sosialsaker 
ligger igjen i bydelene. 
- Rådmannen kan umulig ha oppfattet politiske
signaler, sier leder av Storhaug bydelsutvalg,
Torgrim Olsen. Mer side 9

- Vi føler oss regelrett kastet ut av bydelshuset, og
er skuffet og bitre over politikernes trangsynthet,
sier de, og raser over at 80 åringer må gå ut i kul
de og regn for å røyke så lenge det ikke sjenerer
noen. Mers. 3

Vår nye bydelspoliti 
- Bydelspolitiet skal være
et tilbud til alle i bydelen,
og jeg har som mål å opp
nå god kontakt med både
beboere og ulike fagetater,
sier Hans Christensen
(bildet), som i høst tiltråd
te som ny bydelspoliti for
Storhaug. Stikkordene for
arbeidet hans er samar
beid og tillit. Mer side 5
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Akupunktur 
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�Iarita Dahl 
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Frikommune - eller 

kommunefrieri 
Bydelsavisa for Storhaug, nr. 1, lrgang 1, 1989: Frikom

muneprosjektet er pl trappene - og Storhaug bydelsutvalg i 
ferd med l kaste seg inn i det. Nye, ansvarsfulle oppgaver ven
ter våre lokalpolitikere like om hjørnet. Fra neste høst skal de ta 
politiske beslutninger som B bydelspolitikere før dem har blitt 
tiltrodd. De tar bydelen og dems framtid i «egne hender», fore
løpig for noen Ar framover. En ting har de alle felles: troen på at 
Storhaug bydel kan bli en enda bedre bydel l bo i med egen ad
ministrasjon og større nærhet til velgerne. 

Med disse ordene ble første nummer av bydelsavisa lansert
i april 1989 - samtidig som alle beboerne pl Storhaug for 

første gang fikk informasjon om frikommuneprosjektet og pre
sentasjon av bydelspolitikerne rett i postkassen for aller første 
gang. 

S
iden kastet politikerne seg inn i det. Med Apnet blikk og
åpent sinn. De har styrt «skuta» mot sikker suksess. I følge 

evaluerinprapporten Br storhaugpolitikerne mer ut av hver 
krone enn kommunen klarer - og gir bedre kvalitet pl sin ser
vice. Men de bar langt fra vært alene. Bydelsansatte har, tildels 
med uante egne r�rser og flittig bruk av fritid, stått bak og 
gjort en kjempeinnsats for et prosjekt de har trodd pl - og ivret 
for. Det er heller ikke sA B enkeltpersoner, lag og foreninger i 
bydelen som skal vær med l dele æren. Om og hvis og dersom 
den æren noensinne skal tildeles. 

Dr mens Storhaug fortsetter l tro på sitt prosjekt, pl desen
r tralisert forvaltning og nærhet mellom politikere og velgere, 
ja - sl snakker hele verden - i allefall de som sitter nærmere 
toppene i bykommunene og nærmere Storting og Regjering -
om kommunesammenslling. Det store i Norge for tiden er det 
motsatte av desentralisering. Nemlig sentralisering. I beste 
Christiansenutvalgske And. Det «heteste» i vlr region er kom
munaminister Gunnar Berges betraktninger om at Randaberg 
og Sola vil være ypperlige kommuner l «spe pl med» for 
Stavanger. Ikke minst arealmessig. Hvordan den samme Berge 
har tenkt l fl tillatelse til l bygge høyblokker p! k!llkeren til 
bonden Hattestad er et spørsmll vi skal Ja stå uberørt. Det som 
er sikkert er al Berge, i likhet med svært mange andre, har latt 
seg overbevise om at «stort er flott». Selv om det altså ennl 
finnes idealister og ildsjeler, blant annet pl Storhaug, som me
ner «smått e godt». 

Det var mange som jublet da Storhaug og J!tten bydeler ble 
tildelt frikommunestatus. Jubelen steg i takt i takt med 

suksessen. Det kan vise seg l bli en blåmandag for det jublende 
folket når Stavanger skal bruke sin erfaring med l drive desen
tralisert forvaltning som et argument for l innlemme småkom
munene rundt seg i den store herligheten. I sitt «frieri» til nabo
kommunene. For, om vi forstår rådmannen rett, 'Var forsøket al
dri ment l være et eksperiment for bydelenes del. I sl fall ville 
han vel tatt hensyn til evalueringen nu ban nl forslår slutt på 
frikommuneprosjektet? 
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FOR EGEN REGNING 

Debatten 001 inntak 
til barneskolene 

-et apropos
Inntaket av 1. klassinger til skole
ne i bydelen har vært en tildels 
glohet potet i bydelen de siste par 
årene. Foreldreengasjementet har 
rimeligvis vært sterkt og etter
hvert godt organisert - ikke minst 
ved at FAU på skolene har gått 
inn i prosessen på en strukturert 
mlte. 
Den administrative hlndtering av 
inntakene kuMe vært bedre - og 
ikke minst startet tidligere og vært 
lpnere i forhold til foreldrene. 
Bydelsutvalget behandlet i april
møtet prosedyrene for inntak av 
1. klassinger. To forslag ble til
slutt satt opp mot hverandre:
Administrasjonens forslag fikk
Høyres og de øvrige borgerlige
partienes støtte. AP og SV samlet
seg om et forslag som avvek fra
flertallet pl to vesentlige punkter:
1. Tidlig infonnasjon i forplikten
de former til foreldrene.
2. Et mer forpliktende samarbeid

med foreldrenes organer i proses
sen som leder fram til endelig 
vedtak. 
Det bør understrekes at begge for
slag utvctydelig plasserer det en
delige ansvaret for opptaket i by
delens organer. 
Jeg registrerer med interesse at 
flertallet slik stemte ned både mer 
forpliktende former for informa
sjon til de saken gjelder - foreldre
ne - og mer forpliktende former 
for innflytelse fra foreldrenes or
ganer i inntaksprosessen. 
For de som pl nært hold har fulgt 
inntaksprosessene de par siste Are
ne, stilles stemmegivningen i et 
spesielt grellt lys. 
Storhaug er som kjent forsøksby
del. Jeg er ikke i tvil om at også 
skoleverket er modent for et ve
sentlig mer forpliktende samar
beid med foreldrene og deres or
ganer. Politikerne er for langt bor
te fra skolens indre liv. De kan lite 

Egil Larsen representerer 
Arbeiderpartiet i Storhaug 

bydelsutvalg. 

annet enn l sette rammer og ram
mebetingelser, som blant annet 
sikrer svake gruppers interesser. 
Foreldrene er skolens egentlige 
oppdrapgivere. Dette bør pl en 
helt annen mlte enn i dag avspeile 
seg i skolens daglige liv. 
Temaet er overmodent. Jeg imøte
ser med interesse en videre debatt 
om emnet. 

EgiJLarsen 

Werner Engevik 60 år 
Werner Engevik som represente
rer Høyre i Storhaug bydelsut
valg, fylte 60 llr 8. juli. Jubilanten 
reiste bort pl fødselsdagen, men 
feiret dagen med familie og ven
ner med grillfest pl hytta dagen 
etter. 
Engevik ble valgt inn i politikken 
og Stavanger bystyre som KrFs 
medlem i 1979. 11983 trakk han 
seg imidlertid ut av partiet under 
en strid innad i 1983, og har ing
en kontakt med motstanderne fra 
den perioden. Han ble gjenvalgt 
for en ny periode i Stavanger by
styre i 1983 som representant for 
Partipolitisk Uavhengige. Etter 
den perioden trakk han seg for en 

Neste nummer av 

Bydelsavisa 

for Storhaug 

kommerut 

onsdag 19. okt. 

Innleveringsfrist for 

annonser og stoff 

fredag 7. okt. 

Werner Engevik 

tid ut av politikken. Da hadde 
han vært medlem av blant annet 
boliptyre, teknisk styre og selv
byggerutvalget. I 1987 meldte 
han seg inn i Høyre. 
J dag er han, foruten medlem i 
Storhaug bydelsutvalg, medlem 
av Høyres hovedstyre 
Stavanger. 
Werner Engevik har engasjert seg 
pl flere felt enn de rent politiske, 
noe som kommer klart fram i 

Advokat 

hans argumentasjon på møtene i 
bydel�utvalget. Han er blant an
net nestleder i tilsynsrldet for 
Stavanger kretsfengsel, leder i 
styret for St. Johannes aldershjem 
og leder av Storhaug klientut
valg. I 24 Ar var han medlem av 
Johannes menighetsråd, og var 
o� med i miljøutvalget som ut
arbeidet miljøplanen for
Stavanger kommune. Han har
væf! engasjert i arbeidet for å
hjelpe stoffmisbrukere og deres
pårørende. Han var leder i styre
for Miljøsenteret fram til 1992,
medlem av Landsforbun-det mot
stoffmisbruk og en av lederne i
«Norden mot Narkotika» • hvor
han også var medlem av en grup
pe som koordinerte organisasjo
nens arbeid i de fem nordiske
land.
ni daglig er Werner Engevik fin
ne ved Stavanger ligningskontor,
hvor han har vært ansatt i 30 år -
siden 1982 som ontorsjef. Han
har vært gift med sin Sigrunn si
den 1960, og de har to døtre og
en sønn.

=REIDAR ff UNSDAL 
Adv.flm. GEIR OSMUNDSEN 

Suldalsgt. 9 (Inng. Vlkedalsgt.) • 4012 Stavanger 
Tlf. / Fax: Sl 53 53 32 

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

Barnevern - Trygdesaker - Utlendingssaker -
Kontrakter - Straffesaker -

Prosedyre - Almindellg praksis 
Fri rettshjelp - konf . .innt. 1/2 t. kr. 250,
konferanse kveld / lørdag, etter avtale. 



Eldre raser mot røyke/ orbud: 

Boikottet· 

Midjord 
bydelshus 
�tter �t den nye røykeloven trådt� i kraft 1. juli i 
år, har de eldre med full oppslutning bestemi;seg, 
for å boikotte Midjord bydelshus. Dette gjelder r, 

savel røykere s9m ikk�-røyk,ere. . :1--� 
:

- Vi er skuffet og bitre over politikernes trangsynt
het og føler at vi regelrett har blitt kastet ut av
bydelshuset, sier Berly Siverts�n.

Av_Ole G. Ueland 

Berly Sivertsen var�amme"o med 
flere andre eldre I bydele.i en 
ivrig bruker av Midjord bydels
·hus. Her holdt de· blant annet
møt�t"'bg utlodninger. I pausene
gikk drøsen over kaffekoppene
og de som ville tok seg en røyk
på røykerommet. Helt inntil før
ste juli i år. Da trådte den nye
røykeloven i kraft og gjorde der
med bydelshuset røykfritt. Dette
har vekket sterke reaksjoner blant

Torgrim Olsen:

�el_dfe: 
I': 

= Med 100 pi:osent oppslutning, 
både fra røykere ogjkke-røykere, 
bestemte vi oss for å boikotte 

. bydelshuset. Vi føler at vi ikke 
· lenger har noe der å gjøre. Det er

ganske utrolig at bydelspolitiker-
' ne mener at eldre mellom 70 og
85 år skal stå ute ! røyke i all
slags vær. Det kan ikke være
meningen at de vil fl oss !il å
slutte å røyke. Det er det saml!.'e

- Sentrale retningslinjer

INVESTAl5 

! .) J • 

- Røykerommet på Midjord
bydelshus er ikke godkjent som
røykero111 etter de nåværend�
forskriftene. Røykerommet skal
være isolert, noe det ikke er, og
det skal også ba et separat vifte
system. Det som nå blir gjort er
at brukerutvalget for bydelshuset
vil utrede hvor mye et godkjent
røykerom vil koste. Byarkitekten
stlr for ombyggingen. Hvis dette
blir gjort kan de søke om dispen
sasjon fra røykeloven. Før den
tid er det ikke noe vi kan foreta
oss, sier leder av Storhaug
bydelsutvalg, Torgrim Olsen
(A).

. ' l I 

Meget gunstig rente! 
- KJØP AV BOUG

- KJØP AV SELVEIERLEILIGHET

- REFINANSIERING

St. Olovsgt. 1 J, .4005 Sluvonger 
11f. 51 53 56 95- 51 53 66 21 

BYDELSAVISA 3 

"' 
-'- Vi er skuffet og oitre over politikernes trangsynthet og.føler oss regelrett kastet ut av Midjurd byde.Ishus, 

sier tidligere brukere av Midjordbydelshus. Nd hat både,·,.,,'ykere og ikke-røyUre bestemt 

som å lære gamle hunder å gjø, 
sier Berly Sivertsen. 

Røykerommet inntakt 
- Vi hadde b«r50k av byarkitekten
som mente at røykerommet var
belt inntakt:BAde inn- og uttrek
ket funge?e som det skulle.

Selv eldre som har astmaproble
mer og er ikke-røykere sier at de 
ikke merket ,noe ubehag ved, at 
røykerommet-var i br:i,k. J,eg had
de også faste rutiner etter at røy
kerommet var brukt. Vinduene 
ble åpnet for lufting og askebe
grene tømt. Dessuten ble røyke
rommet bare benyttet i pausene, 
sier Berly Sivertsen. 

seg for d boi/rotte bydelshuset.

Nei til dispensasjon 
- Vi har vært i kontakt med lede
ren for bydelsutvalget, Torgrim
Olsen (AP), om ·dispensasjon fra 
røykeloven, men han står hatdt 
på sine meninger. Det sitter folk i 
bydelsutvalget som nesten aldri ' 
har satt beina sine innenfor 
bydelshusets dører. Nå føler jeg 
at de har kastet oss ut. Det er ikke 
meg dette glr hardest utover, 
men, de svakeste-. Jeg vet .hvor jeg 
kan treffe folk ogsl andre plas- · 
ser, men for mange av de eldre 
bar bydelshuset vært deres andre 
hjem. Jeg har alltid forsøkt å tale 
deres sak, men denne gangen 
føler jeg at jeg stanger hodet i 
veggen, sier Sivertsen. 

·Et bydelshus for alle?
- Som medlem av forskjellige
organisasjoner har jeg lagt ned et
stort arbeid ved buset. Vi h�
bevilget penger til bydelshuset og
et nytt kjøkken, nye stoler og
bord er blant annet et resultat av
dette.

Jeg ·satt selv i husstyret helt til 
denne saken dukket opp. Nå føler 
jeg at jeg ikke lenger har noe pl 
huset å gjøre og har bestemt å 
trekke meg. Skuffelsen er stor og 
jeg føler meg bitter. Jeg trodde 
bydelshuset var åpent for alle. Nå 
har vi begynt å lete etter en annen 
pl� hvor vi kan møte_.s, sier 
Berfy Sivertsen. 

Et bydelssenter for alle 
uerge1ano oyoe1ssenter 
skal være et positivt til
skudd til beboerne i 
bydelen og være med på 
å bygge opp et godt nær
miljø. Det er viktig å få 
fram ~afBergeland er et 
bydelssenter for alle i 
bydelen, sier avdelingsle
der for bydelsbusene 
Bergeland og Midjord, 
Astrid Gjuvsland. 

Av Ole G. Ueland 

Bergeland bydelssenter, som 
før var et rent eldresenter, er 
gjort om til bydelshus. Huset 
blir nå brukt av blant annet mor 
og barn - grupper, beboerfore
ninger, og Storhaug arbeiderlag. 
De to sistnevnte har begge lør
dagskafe en gang hver i måne
den. Ellers så er det en utstrakt 
kursvirksomhet og huset blir 
også leiet ut til blant annet dåp 
og konfirmasjon. 

•�•��.J� ��W�-»,.-. : .... 

<:-:· 

Bergeland er et bydelssenter 
for alle i bydelen, sier avde
lingsleder for bydelshusene 

Bergeland og Midjord, Astrid 
Gjuvsland. 

"''{ 
- Hvis noen i bydelen ønsker å
sette i gang med noe, er det meg
de skal kontakte. Dette gjelder
også hvis de lurer på noe i for
bindelse med aktivitetene som
foregår på husetJeg er kontakt
person både for Berge�and og 

M101oro oyoe1snus. mrgetano 
bydelssenter er ikke så stort, 
noe som er med på å skape inti
mitet. Huset er gammelt og dets 
historie gjør det spesielt. Vi bas<4 
stor aktivitet for eldre, men 
ogd andre grupper bruker 
huset. Når det er lørdagskafe...er 
alle i bydelen hjertelig velkotn
ne og jeg ser gjerne at fl�ere 
møter opp, Sier Astrid 
Gjuvsland. 

- Det er et stort antall kurs .som
blir holdt på Bergeland by�dels
senter. I høst starter vi opp med
et nytt snekkerkurs på kvelds
tid. Dette er spesielt myntet på
yngre og foregår i våre flotte
snekkerlokaler. Vi har et kurs
for tJ�lgrupper hvor foreldre
medl>arn mellom null og ett år
får t,eiledning. Det siste kurset
jeg vil nevne er et svømmekurs
for :(Oksne som foregår på St.
skole på mandager. Beboerne 1
bydelen vil B mer infonnasjor
om ulike kurs i en folder sou
blir delt ut til alle i bydelen, siei
Astrid Gjuvsland.
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Av Thomas Dahl 
- Kan du smøra ei tjokke skjeva
roe sokker?, spør en liten guttep
jokk med store blanke «syns
synd på meg»-øyne. - Hu mor 
va'kje heilt goe i dag mårresl,
legger han til som en forklaring.
Han er ni år, heter Leif og er en
av syv unger som i uke 31 skal
være med i Storhaug Ferieklubb.
I syv uker skal det vare og med
nye unger hver uke. Nye, uthvil
te, rastløse og forventningsfulle.
Lederne derimot er de samme
gamle - fra uke en til uke syv.
Gamle ja! Gjennom alle de fore
giende seks ukene har jeg slept
meg fra besøkssted til besøkssted
som en vandrende klynge av 
sammenfiltrede siamesiske tvil
linger. Straks det lykkes meg å
rive løs to, fester det seg tre nye.
Rundt anklene, i kraven og i
blret. Hylende av skadefryd
måler de hvilke av bitemerkene

OULUIIIIO 

�� 
� 

i 
STAVANGER 

f Pedersgaten 6 

Telefon 518930 79 
I 

som går lengst inn i kroppen min.
Gudrunns i høyre skulder eller
Catos i venstre lår. - Cato! Som
den gutten kan bite. - Åh ja, så e
eg allergisk mod hest, sier Anita
med rennende øyne og nese og
forsvinner rundt svingen på en
ponny på Jåtten Fritiægård. - Nå
er're vist min tur, sier en sliten
ferieklubbassistent fra en annen
bydel og setter i vill gallopp etter
Anita og ponnyeo. 

Jeg har ikke alltid vært seksti år.
Rett før sommerferien var jeg 
faktisk bare 27, men det er vel-

dig, veldig lenge siden! Siden
den gang har vi besøkt bondegår
der, museer, kino, badeplasser,
Fugleparken, Missisippi frilufts
senter, kulturverksted, Dalsnu
ten, Lindøy og mye, mye mer. 

Tidligere var Storhaug Ferie
klubb selv ansvarlig for sitt pro
gram. Nå styres alt sentralt av 
«Fiks Ferigge Ferie» - noe vi er
svært fornøyde med. - Kan eg få
bo her?, spør Anne Lise og er 
tydelig fornøyd med opplegget. -
Hva tror du mor hadde sagt da?, 
prøver jeg tappert. - Mor har flyt
ta samen med kameraten te an 

Skal du skifte vinduer 

Brulc bydelens egen glassmester 

Rj{ylkegl. 70- 401 S Stavanger -Tlf. 51 S2-04 82 

PRODUSENT AV: 

* 
BIRGER JOHNSEN 

STEININDUSTRI 

Sandeidgt. 21 -Tlf. 51521884
Postboks 395 -4001 Stavanger

Gravmonumenter I enhver utførelse 

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

AUT. RØRLEGGERFIRMA 

Støperigaten 33 
Postboks 1648 - Kjelvene
4004 Stavanger 

Telefoner: 
51 563619
51563618 

SANITÆR - VARME - SPRINKLER • KJØLING 

far, får jeg til svar. Hva skal du si
da? 

For å være med som leder for en
ferieklubb må man gjennom kurs
i førstehjelp og livredning.
Gamle «travere» på godt over
førti år har svømt for livet for å
nå ned til dukken på fire meters
dyp i Stavanger svømmehall.
Kravene er strenge og sikkerhe-

ten henger høyt. Ulykker hoi
ferieklubbene hører absolutt ti 
sjeldenhetene. 

En uke igjen og ferieklubben e:
slutt for i år. Vemodig må je!
innrømme at det skal bli et lang
år å vente før jeg igjen skal fl
gleden av å «plages» av ungene 
Storhaug Ferieklubb. -På gjensy,
unger! 

Bydelend eneste 

bakeri og 

konditori 

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

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

SELSKAPSMAT• KOLDTBORD• GRILLMAT•

SMØRBRØD• COCTAILS ETC. 
MEsSER. FIRMA-ARR.• BÅTTURER• BRYLLUP ETC

Mottaksta�ioner 
for bosstø111ming: 

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 



BYDELSAVISA

Ny bydeispoliti:

Samarbeid og tillit på dagsoden
— Bydeispolitiet skal
være et tilbud til alle i
bydelen og jeg har som
mål å oppnå god kon
takt med beboere og
ulike fagetater, sier
Hans Christensen. I
høst tiltrådte han som
ny bydeispoliti for
Storhaug bydel.

Av Ole G. Ueland
— Jeg bor selv i bydelen og føler
ofte at jeg er på jobb 24 timer i
døgnet. Arbeidstiden min er
regulert og jeg ønsker helst å bli
brukt mens jeg er på jobb.
Allikevel er det klart at som
bydeispoliti er man også forplik
tet til å ta et tak på fritiden. Som
bydelspoliti for Storhaug bydel
har jeg også ansvar for Hillevåg.
Tilsammen er det et område som
omfatter rundt 20000 mennesker
og det sier seg selv at jeg ofte
føler at tida blir for knapp, sier
Hans Christensen.

Mål for bydelen
— Storhaug er i sammenligning
med andre bydeler en relativt

sterkt belastet bydel når det gjel
der kriminalitet, noe jeg tror
kommer av at bydelen er så sen
trumsnær. Et hovedmål for meg
som bydeispoliti vil da være å få
ned kriminaliteten, men det opp
nås ikke ved å knipse med fingre
ne. Det er viktig å oppnå god
kontakt med beboere og ulike
fagetater. Jeg vil forsøke å nå de
unge ved å oppsøke de ulike sko
lene samt Nylund fritidsklubb.
Utenom dette kommer jeg til å
drive oppsøkende arbeid blant
ungdom i bydelen. Dette må skje
hvor ungdom oppholder seg og
på dere egne premisser. Det
handler om å vise tiJlit og få tillit
tilbake. Det er viktig at ungdom
forstår at politiet ikke er noe
skummelt som bare skal kontak
tes hvis noe kriminelt har skjedd,
sier Hans Christensen

Hans Christensen startet å jobbe i
politiet i 1981. Bak seg har han
to år i Oslo og 11 år i Stavanger.
De fleste av disse i ordensavde
lingen, men også et år i kriminal
avdelingen. Siden 1987 har han
jobbet i hundepatruljen. Orga
nisasjonsarbeid er et av hans
interessefelt og han er selv med
lem av styret i Stavanger politi-
lag. På fritiden går det meste av

tiden med til datteren på to år,
turer med hunden og dømming
av håndball.

Et bydeispoliti for alle
- Det er viktig å få fram at
bydelspolitiet er et tilbüd til alle i
bydelen, men vi har to prioriterte
grupper - ungdom og eldre.

Primærgruppa er ungdom. Vi vet
at det har vært problemer med at
ungdom trekker ned i sentrum i
helgene. Som et ledd i å forhin
dre at dette skjer, forsøker vi nå å
få i stand et diskotek til ungdom
på lørdager. Et slikt tilbud finnes
ikke i dag. Hvis ungdom er i fare
sonen er det som oftest skolen
som først ytrer bekymring. Da
kontakter de enten sosialkontoret
eller oss. Disse tre instansene har
et veldig flott samarbeid, sier
Hans Christensen.

Forebyggende arbeid
- Mange vet lite om hvilke
arbeidsoppgaver bydelpolitiet
har. Det er viktig å skille mellom
kriminal- og bydelspolitiet. På
kriminalavdelingen er de ute etter
å oppklare saker, mens bydelspo
litiet driver forebyggende arbeid.
Det er allikevel viktig å få fram at

vi er politimenn og ikke sosialar
beidere. Vi forsøker å være så til
gjengelige som mulig og oppfor
drer folk til å ringe oss, men ikke

i akutte situasjoner. Da må
kontakte ordensavdelingen
ikke oss, sier Hans Hr
Christensen.

EE1

RING
51898600

SÅ FÅR DU VITE
HVORFOR

VILLAEIERE PÅ STORHAUG

KAN FÅ FORSIKRET

SINE HUS TIL EN

FORNUFTIG PRIS

OG SAMTIDIG FÅ DET

BESTE PRODUKT!

D UM STOREBRAND

\

Jeg har som mål å oppnå god kt’ntakt med beboere og ulike faget
ter, sier Storhaugs nye bydeispoliti, Hans Christensen.

Kjempe - ÅPNINGSTILBUD
- SE VÅRE PRISER

Torsdag, fredag og lørdag

Store EGG pr. brett

Klink EGG pr. brett

kr. 45,00

Norsk LØK pr. kg. KUN

kr. 30.00

10 kg. gode POTETER (Kers Pink)

AGURK pr. stk

kr. 6,50

kr. 39,00

Store norske TOMATER pr. kg.

BANANER pr. kg.

kr. 8,00

kr. 18,90

GULROT vasket/uvasket pr. kg. kr. 5,00

kr. 6,90

BLOMKÅL store pr. stk.

GULEROT bunter KUN

kr. 10,00

HODEKÅL pr. kg.

kr. 6,90

kr. 3,50

Stavanger største SJOKK - SALG
PURRE pr. kg. kr. 14,00

Frukt og Grønt
Støperigt. 15

Vis a vis Rema 1000, Euro Pris

Åpen alle dager 10-19 • flørdag kl. 16
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Fine, pliktoppfyllende ungdommei

I år som i fjor stilte arbeidslystne
ungdommer seg til disposisjon
for småjobbsentralen og utførte
arbeid som rengjøring, maler- og
hagearbeid. Igjen for dette fikk
de 45 kronere i timeslønn og
masse gode erfaringer.
— De ulike jobbene som ble utført
i år var i stor grad de samme som
i fjor. Men vi hadde også noen
nye oppdrag, blant annet hjelp til
Skipper Worse og Sosial-konto
ret, sier Torbild Halvorsen.

Gode erfaringer og
fornøyde brukere
Da Småjobbsentralen ble oppret
tet var det med tanke på å skape
et bedre nærmiljø i bydelen.
Målet var at det skulle knyttes
kontakter mellom unge og eldre.
Målsettingen er nådd — og muli
gens mer enn det. Både ungdom
mene og de eldre er fornøyde og
Småjobbsentralen er blitt verdi
full for bydelen.

- Både ungdommene og de eldre
er veldig fornøyde med denne
ordningen. Etter endte oppdrag
hadde ungdommene mye å fortel
le. Blant annet var det mange
som var positivt overrasket over
den gode oppvartningen de fikk.
Utbyttet ungdommene sitter igjen
med etter å ha arbeidet for
Småjobbsentralen en sommer
kan være mangedelt. De tjener
gode penger og jeg tror også at de
blir mer sikre på seg selv. Dette

sommerjobber sunket betrakte:
Dette har ført til større kamp
færre jobber, noe som o
Småjobbsentralen fikk merk
sommer.
- Vi fikk forespørsler fra ungd
i andre bydeler som hadde i
om dette tilbudet og ønsket å
le opp. Også foreldre ringte
spurte om det vat plass for ba
deres. Dessverre måtte vi si
takk. Da hadde vi allerede
enn nok av arbeidskraft,
Torhild Halvorsen.

Småjobbsentral
også.i høst
— Fem ungdommer
Småjobbsentralen fikk faste a
ler med brukerne. I høst vil I
kerne kontakte disse direkte
de har behov for å få utført
småjobb. Ellers så er det å ne’
at vi fortsatt har 12 ungdomt
som også i høst vil utføre ar1
for Småjobbsentralen. Jobb
vil da bli utført om ettermidda
eller i helgene. Trenger du hj
til noe er det fortsatt bare å ri,
Midjord bydelshus på tif. 51
36 61, sier Torhild Halvoo
som har mottatt «dagens blom
RA for sitt arbeid r
Småjobbsentralen på Midj
bydeishus. -

Ungdomer med egne
sornmërslagere
Av Ole G. Ueland

— Fine, pliktoppfyllende ungdommer, sier dag
lig leder av Midjord bydeishus, Torhild
Halvorsen. Hun henviser til de rundt 30
arbeidsglade ungdommene som i sommer job
bet intensivt i 14 dager og utførte i alt 93 opp
drag. Småjobbsentralen er blitt en sommersla
ger som er kommet for å bli.

— En gjeng fine, pliktoppfyllende ungdommer, sier daglig leder av Midjord bydeishus, Torhild Halvorsl

om ungdommen som deltok i sommerens Småjobbsentraå (Arkivfoto)

la jeg spesielt merke til hos dem
som også var med i fjor.
Tilbakemeldingene fra brukerne
har omtrent også bare vært positi
ve, I løpet av sommeren fikke vi
bare én klage etter 93 fullførte
oppdrag, sier Torhild Halvorsen.

Ovetskudd på
arbeidskraft
Med en stadig stigende arbeidsle
dighet de siste årene har tallet på

mesteriSëntr
bRøDR5/rf1 1t iTif. 51 89 19 19

Paradissvingen 1.

Barn, brudepar og
portrettfotografering.

industrifotografering.
Eget fargelaboratorium.

ELVIGSà2åGIASS

FOTOGRAFMESTER

THOR E. ESPELAND

A1.T I (LASS, SPEIL, Lr & issirid.

Raskeste levering - til rimelig pns

PARADISSVINGEN 1.4012 STAVANGER

TELEFON: 04528355- 04522986

TELEFON: 51 52 83 55 —51 52 29 86

T OLYF TILbUD -

/D ciQPL

HÅKON DAGLIG VARE
Jelsagata i — 4012 Stavanger — tif. 51 52 23 91

Kjører ut varer hver fredag formiddag.

Utkjøringen er gratis!

VI HAR OGSÅ TIPPING!

FØRERKORT
MC kurs 21. september

A.D.R. kurs 30. september
C.D.E kurs 3. oktober

B kurs 10. oktober

Påmelding tif. 51 893080
Nytorget 8

STAVANGER TRAFIKKÉNST1TU1T
— AUTORISERT TRAFIKKSKOLE —

BERtE5Efl

—VI SKAL VIDERE



Anne Elisabeth og han:

BYDELSAVISA

Kjekt at vi har møtt hverandre

men gjennom
Frivihighets-sentralen
— og siden har det blitt
mange hyggelige besøk
og fellesturer på stran
den i fint sommervær.

Av Ole G. Ueland

— Vi synes det er kjekt at vi har
møtt hverandre, sier norske Anne
Elisabeth Pedersen og innvandre
ren Ilan. I februar leste Anne
Elisabeth en annonse om venn
skapsfamilier i Bydalsavisa. Hun
ble tent på idéen og kontaktet
Frivillighetssentralen. Over tele
fon ble Ilan og hans familie til
budt å være vennskapsfamilie og
Beate Kvia fikk ja som svar. Det
er knyttet et varmt vennskap
familiene imellom og nå håper
de at det kan vare.

— Jeg tror at venasp mellom
nordmenn og ut1d4nger kan
dempe fremmedfrykt og bygge
opp en større antiraiistisk hold
ning. Begge parter kan ha glede
av å treffe folk med forskjellig
erfaring og kulturbakgrunn, sier
prosjektleder for Frivillighetssen
tralen, Beate Kvia.

— Frivillighetssentralens rolle i
dette prosjektet er å formidle
kontakt. Vi mottar ønsker fra
nordmenn som ønsker seg ven
ner. De blir så innkalt til et inter
vju hvor vi forsøker å bli bedre
kjent slik at det blir enklere for
meg å finne ut hvem som passer
med hvem. De fleste av familiene
som allerede er opprettet tror jeg
fungerer perfekt, men det er ikke
alltid vi kobler de rette kontakte
ne. Vi lærer stadig og blir nok
etterhvert flinkere til dette. En
vennskapsfamilie fungerer som et

Ingen kulturproblemer
— Vi har hatt problemer med å få
kontakt med beboerne i bydelen.
Jeg kjente mange mennesker
igjen på fjesene, men ikke noe
mer. For et par år siden forsøkte
vi å skaffe reservebesteforeldre,
men jeg tror mange eldre er skep
tiske til å ta på seg et slikt ansvar.
Så fikk jeg et tilbud fra Beate
Kvia. Jeg stilte meg veldig posi
tivt til dette og gledet meg til vårt
første møte med den andre fami
lien. Mange tror sikkert at kultur-
forskjeller er et hinder, men det
har til nå ikke vært noe problem.
Vår familie er spesielt kulturfri.

Vi tok ikke med oss noen kultur
hvor vi kommer fra og vi har
ennå ikke opparbeidet oss noen
norsk kultur. Det er også for
skjeller i kultur mellom by og
land her i Norge. Vi har få språk-
problemer og når de forekommer
spør vi bare én gang til,sier Ilan.

— Ta initiativ!
— Jeg tror det vil ta halvannet til
to år for at vennskapet skal gro
skikkelig fast. Det er fint at begge

vanlig vennskap og baseres på
gjensidighet familiene i mellom.
Vi kan tilføre familiene idéer og
sende ut invitasjoner hvis det er
ønskelig, men ellers er de overlatt
til seg selv, sier Beate Kvia.
— Vi søker barnefamilier, familier
uten barn og enslige til dette pro
sjektet. Det er allikevel ikke å
legge skjul på at resultater fra

familiene har barn på samme
alder. Felles interesser gjorde
startfasen i vennskapet mellom

Sandnes-prosjektet anser barne
familier som vennsakpsfamilier
som mest vellykket. Dette kom
mer av felles interesser og den
fine kontakten som knyttes mel
lom barn, sier Beate Kvia, som
oppfordrer alle med tid og over
skudd - og lyst til å bli kjent med
nye mennesker og kulturer - til å
skaffe seg en vennskapsfamilie.

kjent. Frivillighetssentralen er et
fint alternativ de kan benytte til
dette, sier Anne Elisabeth.

De to familiene møtte
hverandre for første
gang i mai etter at de
var blitt koblet sam

Norske Anne Elisabeth og innvandreren han er gladfor at de to familiene har mØtt hverandre
og kan ha det hyggelig sammen på frifiden.

våre to familier enklere. Vi anbe
faler beboere i bydelen til å ta ini
tiativ til å møtes og bli bedre

Vennskap på tvers av kulturer
I år har Frivihighetssen
tral satt seg som mål å
integrere flyktninger i
lokalmiljøet. Med erfa
ringer hentet fra et lik
nende prosjekt i Sandnes,
har man valgt å bruke
vennskapsfamilier som
redskap. Til nå er det
opprettet seks vennskaps
famifier i bydele - fem av
dem gjennom
Frivillighetssentvalen.

Av Ole G. Ueland

Kvalitetsarbeid til en rimelig pris

NYTORGET RAMMEVERKSTED
Nedre Dalgate4-4013 STAVANGER

51 5205 13Inngang Nytorget

Nå også åpent lørdager kL 10.00—14.00

Hådeign.
Telefon 51 89 33 22

Åpningstider:
Mandag—Onsdag: 09.00 — 16.00

Torsdag—Fredag: 09.00 - 18.00(19.00)
Lørdag: 09.00 - 13.00

Frivillighetssentralens rolle i dette prosjektet er å formidle kontakt,
sier prosjektieder Beate Kvia i Frivillighetssentralen. STØRST UTVALG FOR

DE MINSTE

EøJIsen&Co *
ETABLERT 1884 -

Nygaten 4-6 — Søregaten 17— TIF. 51 89 43 30

CGG Norge
Compagni Générale de Géophysique

Hetlanddsgt. 39 - 4012 Stavanger

Tif. 51 89 03 00 • Fax: 51 89 09 55
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Ny ransel og sommerfugler i magen
Første skoledag er ny
ransel, nytt penalihus -

og sommerfugler i
magen. I høst startet 18
seksåringerpå
Storhaug skole.
— Skoletilbudet til seks
åringenepå Storhaug
skole virker som en før-
skole hvor det viktigste
blir det sosiale og
læringen mer eller min
dre arter seg som en
lelç, sier lærer Anita
Kippenbrock Dale.

Av Ole G. Ueland

— Nå tror jeg vi begynner, sier
Anita Kippenbrock Dale som er
lærer på Storhaug skole. Rundt
henne sitter 18 spente og forvent
ningsfulle seksåringer i en halvsir
kel. Noen kjenner hverandre fra
før mens andre ikke kjenner noen

i det hele tatt. Da er det godt å ha
en trygg hånd å holde i. Første
skoledag får også foreldrene lov
til å være med.
- Jeg syns dere skal få bestemme
hvilken sang vi skal starte med,
sier Anita.
- Bæ, bæ lille lam, kommer det fra
en nybakt elev.

Kan dere mange vers også?,
spør Anita.

— Bæ, bæ liJie lam havna i en dam,
gikk på restaurant eller skulle kjø
re bil, kommer det fra seksåringe
ne og synger i vei av full hals.

Rektor på besøk
Så kommer det en mann med
skjegg og briller inn døra. Anita
forklarer at han er rektor - sjefen
på skolen.
- Dette er en spennende dag både
for dere og for oss på skolen. I dag
har vi til og med heist flagget ute i
skolegården og det er det ikke
hver dag vi gjør. Jeg håper dere
får det veldig fint her på skolen,
sier rektor Karl Jan Søyland og
forklarer at han må gå igjen. Han
har mange som han vil ønske vel
kommen på denne årets aller før
ste skoledag.
— Har dere lyst til å være har mer
eller vil der gåhjem?, spør Anita.
Svaret blir et rungende entydig ja!
— Syns dere at foreldrene skal gå
hjem da?, spør Anita.
— Vi kan hive dem i bosskassen,
kommer det som svar. Foreldrene

går hjem og den første skoledagen
har for alvor startet.

Som en førskole
— Det viktigste for oss er at sekså
ringene skal kose seg her og gjer
ne finne nye kamerater. Oppleg
get virker mer eller mindre som en
førskole og foreldrene må betale
for å ha ungene her. Seksåringene
går her fire timer fire ganger i uka.
Som elever på Storhaug skole kan
de benytte seg av skolefritidsord
ningen og skolefrokosten. Til
«undervisningen» har vi to rom vi
kan benytte. Det ene bruker vi til
lekerom. Der har vi blant annet
lego, dukker og en trampoline.
Det andre bruker vi til klasserom,
sier Anita Kippenbrock Dale.

Når læring blir en lek
For seksåringer arter ofte læringen
seg som en lek. Lekser kan for
eksempel være det å ta med seg en
ting hjemmefra. Dette kan ofte
være vanskligere enn å sitte ned

og gjøre noe pratisk. Til i morger
skal jeg for eksempel gi dem i lek.
se å ta med seg det flotteste kose
dyret de har.
I undervisningen legger vi vekt pi
skriftspråktrening - trening i å les
og skrive. De skal ha hørt at dci
finnes noe som heter bokstaver
ord, setninger og nm og regler
løpet av dette året, sier Anit
Kippen-brock Dale.

Godt med en hånd å holde ipå den
store dagen.

Smykke og Diamantspesialisten

Mesteiguli

)Kristoffersen
GULL OG S0LWAREVERKSTEI)

Velkommen
til Arkadenl

3 pk. Tennis-sokker
barn str. 24—39

før kr. 45,- NÅ kr. 30,-
LANGÅPENT

4 ‘*

‘7

Arkaden — Telefon 51 895265

10-20
LØRDAG

10-16
ADELSTEN MOTEKLÆR • BRILLELAND • CAFÈ ARKADEN • CHANTAL BOUTIQUW DAMEMOTE.

CHRISTIANIA GLASSMAGASIN • COMBI FRISØR • CUBUS MOTEKLÆR/PARFYMERI • DIN SKO • ENZO POLI SKO

• BAKER BRUN • FIOLEN GAVEIDEER/HOBBY • G-SPORT • JÆGERS PARFYMERI • KAPPAHL MOTEKLÆR.

KIOSKER • GULLSMED 1. KRISTOFFERSEN MESTERGULL • UNDEX MOTEKLÆR MARLBORO CLASSICS HERREMOTE

• MIDDELTHON COLONIAL • MIQUE SPENNENDE DESIGN • MISTER MINIT FIJKKBAR • NYE FOKUS LEKETØY

ODDS MATCH JEANSMOTE • POPCORN PALACE • PORART BILDER M. M. PORTOBELLO STRØMÆR.

RENS PÅ TIMEN • SKINN-FORUM • SLIPS & SKJORTEHUSET • TOU IS/SMÅRETTER •

VERO MODA UNG DAMEMOTE • VITA DROGERI • WORKING GIRL DAMEMOTE • ZTIL MODERN KORT/GAVER

EGEN PARKERINGSHALL I UNDERETASJEN • GRATIS ETFER KL 16 (13)
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Rådmannen vil stoppe frikommuneprosjektet

Bare ansvaret for helse og sosiale
tjenester skal fortsatt være desen
tralisert til bydelene, dersom råd
mannen får det som han vil. I sitt
forslag til formannskapet skriver
han at fordelen med å sentralise
re funksjoner som tidligere har
vært desentralisert i prøvebydele
ne, er at man letter sikrer den
sentralstyrte politiske samord
ning på tvers av bydeisgrensene:
«Man etablerer samtidig bydels
politisk styring over et av kom-

munens største, og mest desen
traliserte ansvarsområder, nemlig
helse og sosial. Dette .kan stimu
lere det lokalpolitiske engasje
ment.
Han peker imidletid på at den
største ulempene ved å velge den
såkalte minimumsiøsningen, er at
man bare i mindre grad følger
opp idealene bak områdemodel
len, nemlig lokal samordning av
lokale tjenester og nedbryting av
tradisjonelle profesjons- og sek

torbarrierer. I rådmannens inn
stilling, som omfatter overordne
de prinsipper for organisering av
de politiske organer i hele kom
munen - blant annet spørsmålet
om innføring av parlamentarisme
og forslag til ny bydelsinndeling
— skisseres fire alternative løs
ninger for bydelenens myndig
hetsområde basert på en såkalt
normalmodell. Den inbefatter at
bydelene styres sentralt, og at
bydelsutvalgene kan tildele mid
ler til lokale foreninger og lag,
avgjøre gatenavn, samt ha
høringsrett i saker som angår
bydelen. En såkalt null-løsning,
betyr at normalmodellen gjøres
gjeldene for alle bydeler, og for
søksprosjektet i Jåtten og Stor
haug avvikles. En minimumsløs
ning innbefatter at normalmodel
len gjøres gjeldene for alle byde
ler, men utvides til å omfatte
samme myndighet innenfor helse

og sosiale tjenester som Jåtten og
Storhaug. Det er dette alternati
vet rådmannen foreslår at for
mannskap og bystyre skal velge.
Han har likevel presentert en
mellomløsning, et alternativ hvor
alle bydelsutvalg overtar tilnær
met samme myndighet som
Jåtten og Storhaug, men at skole
ne beholdes sentralt. I maksi
mumsløsningen, overtar alle
bydelsutvalg samme myndighet
som Jåtten og Storhaug.
I begrunnelsen for ikke å innføre
frikommune-status i alle bydele
ne skriver rådmannen: «Basert på
erfaringene med forsøket i Jåtten
og Storhaug, og andre omorgani
seringer i kommunen, tar det lang
tid før nye organisasjonsmønstre
begynner å fungere. Dersom den
ne løsningen velges vil ordningen
neppe ha satt seg før i siste del av
kommende valgperiode. Derfor
bør man ikke desentralisere ytter

ligere funkjoner og fullmakter.
Også forsøksordninger som igjen
skaper stoe forskjeller mellom
bydelsutvalgene, bør unngås i
kommende bystyreperiode.» Han
legger irnidletid til: «I likhet med
null-løsningen kan maksimums
løsningen skape mer ro omkring
den politiske (og administrative)
organiseringen.... Organiseringen
av de sentrale politiske organer
forenkles også. Modellen har
etter endel oppstartproblemer
stort sett gått seg til i de to prøve
bydelene. Spørsmålet er om det
er politisk ønskelig å lage et så
desentralt politisk system som
løsningen forutsetter.»

Hva politikerne finner ønskelig,
vil komme fram når rådmannens
forslag til modell for politisk
desentralisering blir lagt fram for
formannskapet 6. oktober og for
bystyret 17. oktober i år.

Rådmannen kan umulig ha
oppfattet politiske signaler
når han legger fram en inn
stilling som dette. Vi har
dessuten en evaluerings
rapport, som han velger å
se helt bort fra. Jeg forstår
ikke at han kan komme
med anbefalinger uten å se
på resultater av det prøve-
prosjektet som er utført. I
det minste må han begrun
ne forslaget.

Det sier leder i Storhaug bydels
utvalg, Torgrim Olsen (A). Han
hevder at rådmannen både bør
lytte litt nærmere etter politiske
signaler - og at han bør ha en
begrunnelse for å sette en stopper
for desentralisert forvaltning.
— Da vi hadde en runde om prø
veprosjektet med desentralisert
forvaltning i vår, var det bare
Fremskrittspartiet som uttalte seg
postitivt. Alle de andre politiske
partiene ga positive signaler.
Men disse kan rådmannen umulig
ha oppfattet, sier Olsen.
— Jeg synes dessuten at rådman
nen må gå ut og begrunnet hvor
for han framsetter forslag om å
gjøre bydelsutvalgene om til hel-

se og sosialstyrer. Og begrunnel
sen bør være at dette prosjektet
har ikke prøvebydelene mestret.
Hele grunnlaget for å drive prø
veprosjektene i Storhaug og
Jåtten har jo vært for å se hvordan
det fungerer. Jeg trodde samfun
net var kommet lenger enn at en
rådmann kan se vekk fra resulta
tet av det som er kommet i for-
kant når han kommer med en
anbefaling, sier Olsen, og viser til
evalueringsrapporten fra Rogala
ndsforskning, som viser at prøve
bydelene har lykkes. Blant annet
har de oppnådd en svært stor grad
av tverrfaglig samarbeid, større

utnyttelse av ressurser, og et kva
litativt bedre servicetilbud over
for beboerne.
— Hensikten med kommune-
administrasjon bør være, innen
for de rammene en har, å gjøre
flest mulig av innbyggerne til
freds. Rapporten fra Rogalands
forsk-ning viser at man har opp-

.

nådd det innen prøvebydelene.
Derfor burde også rådmannen
hatt en mer ydmyk holdning til
spørsmålet om fremtidig organi
sering av bydelene. Både råd-
mann og politikere er satt inn i
sine roller for å betjene innbyg
gerne, sier lederen for Storhaug
bydelsutvalg.

Kjotipolser
Ekte
pr.kg KUN L’1’

Grilipolser - 90

pr.kg KUN

Bacon
pr.kg. KUNJ I
Huskellers våve.
mange gode tilbud
ÅPNINGS11DER:
Tast.tog.t og HeugesundsgL
Mancbg4crsdag kl. 9-16.30.
Fredag Id. 9-18. Lørdag kl. 9-1&
Gby.
Mid, tirsd., oned., fred. kl. 9-16.

Tofsd kl 9-18. Lørdag kl. 9-13.

Rådmannen i Stavanger, Ole Hetland, vil sette
en stopper for frikommuneprosjektet etter den
modellen som i dag drives i Storhaug og Jåtten.
I stedet foreslår han å innføre en såkalt mmi
mumsmodell i alle bydeler, noe som innebærer
at det utvidede ansvaret for kultur-, barnehage
og skolesaker som i dag er forvaltes av
prøvebydelene, trekkes tilbake.

«Tar ikke politiske signaler» Tannlege

KJELL PER
HOGSTAD

Langgt. 50,
4012 Stavanger

Tlf.5l 52 57 62—SI 546480
Også kveldsåpent

Torgrim Olsen (A).

BYGGEFIRMA

FØRLAND
TELEFON 51 8905 88— MOBIL: 946751 34

TAUGT. 20-4014 STAVANGER

Alt innen rehabilitering
Bruk din lokale byggmester

7WA’
LA VPRIS

SLAKTEREN
vlBybru-tunnelefl.
Haugésundsgt. 7
Her får du førsteklasses mat
til virkelig lave priser. Så ta
turen til den rimelige slakteren
vlBybru-tunnelen du også.

Kjotideig 090
pr.kg KUN T

Kvalitets innramming
Vi foretar innramminger i Rolls Royce kvalitet til Lada priser.

Prix
— Alt til minpris —

Hvorfor gå ut av bydelen for å handle

Irix
har både mat og drikke

I’rix
Vi er her for kkurat deg

Asbjørn Klostergt. 39
Åpent 9-19 (9—i 6)

A. G. Tobiassen
GALLERI . RAMMER

Langgt. 11, 4013
Stavanger

TiL: 51 52 30 20
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Arbeidsskolen i Nedre Dalgate
her i østre bydel ser nå ut til å
være en saga blått. Johannes sko-
les voksenopplæring har i et par
års tid nå leid halvparten av
arbeidsskolen, for Johannes skole
er alt for liten for alle utlendinge
ne som kommer og skal lære
norsk og lignende. Det trenges
fremdeles flere klasserom.

I sommer ble resten av arbeids
skolen bygget om til klasserom.
Dermed er det slutt for en 115 år
lang historie om arbeidsskolen i
østre bydel.
Johan Linda!, som styrer skolen,
forteller at de prøvde å gjenåpne
skolen for et par år siden, men
det var bare noen få som meldte
sin interesse. Derfor ble det

besluttet å leie ut hele skolen til
voksenopplæring. Da fikk man jo
også større leieinntekter, ennå la
halve skolen stå ubrukt.

Det er rart hvordan tidene toran
drer seg. 11950 og 60-årene var
skolen «sprengt» av lærelystne
unger som ville på de forskjellige
kursene skolen hadde å tilby. For
å nevne noen, så var det sløyd og

skomakerkurs. I kjelleren hadde
man «smiå», som navnet sier for
de som ville arbeide med å forme
jern. De som ikke fikk plass på de
mest populære kursene, havnet til
slutt på den såkalte «flettå», der
man laget pyntegjenstander og
lignende. Jeg gikk både på
»smiå» og «flettå». Men best
trivdes jeg på «flettå». Men nå er
jo fjernsynet kommet, og ikke

minst video og TV-spill. Det ser
ut til at ungene heller foretrekker
dette i steden for å gå på en
arbeidsskole.

Nå er det bare minnene, bygning
ene og skiltet på veggen som for
teller at her var et av østre bydels
største samlingssted for unger for
omkring 30 år siden.

Sigurd BØe, tekst ogfoto

Noen få meter hekk
kan redde dyreliv

Beboerne ved Johanneskirken
med postadresse Høgsfjordgaten
og Kjelvene har i lengre tid
prøvd å få kommunen til å plan
te en liten hekk inntil kjørebanen
ved Bybrua. Nå er det kun et lite
autovern, som det heter. Både
hunder og ikke minst katter har
lett for å komme seg gjennom
dette autovernet for deretter å bli
påkjørt av bilene på broen. Som
man ser på bildet helt til høyre,
så er nettinggjerdet et populært
sted å sette opp store plakater
som forteller at folk gifter seg
eller har gebursdag. Dette svek
ker utvilsomt konsentrasjonen til
sjåførene som kommer fra
Hundvåg. Derfor er også dette
med på å øke påkjørselen av dyr
som løper ut i kjørebanen.
Kommunen sier bare til de bebo
erne som ringer at de skal se på
saken. Men hvor lenge skal
kommunen se uten at noe blir
gjort? Det kan vel ikke koste så

Slutt for
arbeidsskolen

i

Arbeidsskolen i Nedre Dalgate 72 er nåen saga blott. En søppelbil har i flere år tilegnet seg fastparkeringsplass rett utenfor arbeidsskolen, til irritasjon både for skolens ledelse og de mange forbipasserende.Foruten at det lukterfcelt av bilen, så drypper det både olje og annet flytende fra bilen som forurenserbåde i rennesteinen og en god del av kjørebanen. Det er vaktmesteren ved Johannes skole som får ekstra-arbeidet med å renske opp. I bakgrunnen ser man den store bygningen tilJohannes skole og litt av Bybrua.

Johannes skole i 1992 da man la ny Idedningpå hele skolen utvendig,og pusset den også opp innvendig. Man ser stillasene inne i skolegården. I bakgrunnen trcerne i skolegården iilArbeidsskolen, og bossbilen som står parkert utenfor skoleporten....

TILBUD PÅ
ALARM 0Vi leverer
Klockner & Mællers
Ta kontakt med oss og få et
tilbud på alarm ferdig
montert hjemme hos deg.

LTERVAAG 9LEK7RQA/$
Aut. instauasjorisforretning StavangerPedersgt 37 - Tif I Fax: 51 8935 71 - Mobil 946 76677

f

mange kronene å plante en til
svarende hekk på motsatt side.
Det er jo bare noen få meter det
te gjelder, og så hjelper jo hek
ken for en del av all støyen som

Vi gir råd, og veiledning
i utførelse av:

Industrianlegg, kontor, forretningsbyggskoler, fritidsbygg og boliger.
El. anlegg for messer.

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM\beboerne har å stri med i tillegg.
Stavanger kommune:
Hvad nøler I efter?

Sigurd BØe, tekst ogfoto

SIRVANCE1INSFRLIASJON*S
A pr..ør RRd - Sv,i, A..

RYFYLKEGATEN 70- 4014 STAVANGER - TLF. 51563290 TELEFAX 51563198



Nå, et par uker etter påske, så er
jo stortsett råbygget til Amoco på
Bekhuskaien ferdig. Ser man på
bygget isolert, fra Verksgaten, så
er det et pent byggverk. Jeg har
ikke sett bygget fra sjøsiden. Men
bygget stenger jo den fine utsik
ten for alle beboerne i fire tverr
gater i Pedersgaten. For ikke å
snakke om alle de andre husene
som får utsikten sin mot havnen
og Sølyst ødelagt.
Før hadde alle som bodde i side-

gatene til Pedersgaten fra
Normannsgaten og innover fin
utsikt mot Sølyst og luksusboli
gene der. For ikke å snakke om
all skipstrafikken som kom under
bybrua. Nå er alt dette borte. Det
vi beboere ser nå er et stort kon
torbygg med et par stygge «vor
ter» på taket i tillegg. Hvem vil
kjøpe gamle, ledige hus i nærhe
ten her med den utsikten?
Sigurd Bøe (tekst og foto)

De fleste av oss Ønsker å fortsette å bo i
boligen sin selv Om man blir eldre. Det er
imidlertid ikke alltid like lett. Gamle hus
er ikke alltid tilrettelagt for eldre mennes
ker. Ofte vil det kunne bety en stor lettel
se i hverdagen å få utbedret eller moder
nisert deler av boligen sin. Dette er særlig
akuelt i Storhaug bydel fordi vi har svært
mange gamle hus og ca 1/4 av innbygger
ne er over 60 år.
Men — utbedring og modernisering koster
penger, og mange eldre har lav inntekt.
Derfor er det mange som slår tanken fra
seg av redsel for å ta opp gjeld. Da er det
godt å være klar over hvilke muligheter
for finansiell hjelp som faktisk finnes.
Vi vil her se nærmere på hovedlinjene i
de to mest brukte støtteordningene:
— Utbedringstilskudd
— Utbedringslån på sosialt grunnlag
Begge ordningene tilbys av Husbanken
og administreres av boligadministrasjo
nen i kommunen. Det er boligadministra
sjonen som vurderer og innvilger til
skudd/lån. Lån og tilskudd kan gis til for
skjellige typer utbedringsarbeider - for
eksempel installering av bad og wc, utbe
dring av tak, utskifting av vinduer og an
dre isoleringsarbeider.

Utbedringstilskudd
Tilskuddet kan maksimalt være på 15.000
kroner pr. husstand. Den er beregnet på
mennesker over 60 år, funksjonshemmede
og andre som har et særlig sosialt behov.
Ordningen er behovsprøvd og inntekts
og formuesforhold vil dermed bli tatt hen
syn til. Ordningen omfatter alle typer bo
liger og alle typer utbedringsarbeider,
også vedlikehold. Det stilles ingen krav til

boligens alder. Kommunen gir vanli
først et tilsagn om tilskudd. Etter at a
det er utført, blir pengene utb
Dersom den eldre er funksjonshen
kan maksimalsatsen overskrides.

Utbedringslån på sosialt
grunnlag
Denne låneordningen er noe strenger
ordningen om tilskudd. Det ytes ikk
til vanlig vedlikehold. For å være bei
get til lån må både husstanden og bol
oppfylle visse betingelser.

I husstanden må minst èn person
— være over 60 år
— eller være funksjonshemmet
— eller ha særlig sosialt behov

Som funksjonshemmet regnes alle
får uførepensjon etter Folketrygdle
Boligen må være minst 30 år gamm
brukes som helårsbolig.Kommunen
gi utbedringslån opptil 100.000 kr
(Men det kan søkes Husbanken om si
beløp.) Denne type utbedringslån ft
en rentetrapp som p.t. starter på 5,59
har en topprente på 7,5% etter ni år. I.
kan gis opptil 20 års løpetid. Effektiv
te over lånets løpetid blir 6,9%. Det
selvsagt stilt krav om sikkerhet og
om egenkapital. Men egenkapitalkrav
det mulig å komme unna. Dersom s
ren har såkalt liten betalingsevne, kar
skudd og lån kombineres. Dermed kai
skuddet brukes som egenkapital.De
er interessert i nærmere opplysninger
henvende seg til Boligkontorel
Stavanger kommune i Olav Kyrresgt.

Halfdan Mel
Sysselseftingskoordinator, Storhaug b

12 BYDELSAVISA

LESE RBREV

Amocobygget og utsikten,

Utsikt fra
BØkkersmaùget.

Ser man Amoco-bygget isolert, er det et pent byggverk, men...

utsikten fra
Pedersgate nedover

Normannsgate er Øde
lagt.

Eldre i egen bolig

MATVARER: og hjem:
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AKTIVITETER

Trim
Tid: Onsdager kL 10.00-10.30

Start: sept.

Snekkerverksted

som er meget godt utstyrt er åpent

mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

for interesserte. Snekker Efta

Naumann er tilstede tirsdag og

torsdag. Ta gjerne kontakt hvis du

har noe som må repareres, knivsli

ping og småreperasjoner.

Bingo
Tid: annenhver tirsdag kl. 11-13.

Bridge-hyggesamvær

Annenhver tirsdag

Hyggekvelder:
- Dans
- Sang og musikk
- Foredrag
- Enkel servering
- Teater

‘ibrer
Bydeissenteret arrangerer fore

skjellige turer

Lørdagskafé

for hele familien en gang i måne

den som beboerforeningene arran

gerer.

Barseignippe 0-1 år

Fredag kL 20-22 og 12-14

Har du spørsmål, ta turen innom

oss!

KOM-SAMMEN-GRUPPER

for voksne

Oljemaling
Tid: Mandag kL 11.00-14.00

Start 5. september

Hekling
Utveksle erfaringer, kunnskaper

og mØnster
Tid: tirsdag kL 16.00-18.00

Start 6. september

Bridge
Tid: annenhver tirsdag kl. 10-13

Start 30. august

Lefsebaking
Vi utveksler og utprøver gamle

oppskrifter på Iefser og potetkaker

osv.
Tid: onsdag kl. 10-13

Start 7. september

Fri forming
Aktivitør: Liv Haaland og Solveig

Nordland
Start: 8. september

Varighet JO ganger à 4 timer

Vi kommer sammen og koser oss

med foreskjellige typer håndar

beid. Det som blir laget til senteret

selges på julemessen.

Kurs nr. 58
Oljemaling for nybegynnere

Tid: Tirsdag kL 10-13

Start 6. september

Kursavg.: 10 ganger à 4 timer kr.

460. -

Kurs nr. 59
Porselensmaling

Tid: torsdagkL 10-13

Start: 8. september

Lærer: Solveig Idsøe

Kursavgift: 10 ganger à 4 timer

kr. 450.-

Kurs nr. 60
Snekkerkurs

for nybegynnere og viderekomne

Tid: tirsdag kL 19-22

Start 13. september

Kursavgift: 10 ganger ti 5 timer

kr. 460.-
Kom og bli med oss på snekekr

kurs i vårt flotte verksted! Her kan

du lære å lage alt fra skåler til bord

eller hva du måtte Ønske.

Kurs nr. 61

Svømming
Tid: St. Svithun, Manct kl. 15-16

Start: 5. september

Lærer: Ådne Johannessen

Kurs nr. 62
Ringdans/folkedans

Tid: mandag kl. 20.00-11.30

Start: 5. september

Lærer: Anne Lise Gundersen

Er du morgenfugi?
Bergeland bydeissenter

st. Johannes
menighet

Vi mØtes i kirken:

4. sept., 15. s.e. pinse

kl. 11: Høymesse.

11. sept., 16.s.e. pinse

Kl. 11: Høymesse
Kl. 19: Familietreff.

16. sept., fredag:
Kl. 19: Misjonskveld

18. sept, 17. s.e. pinse

Kl. 11: Høgmesse

25. sept, 18. s.e. pinse

Kl. i 1: Familiegudstjeneste

2. okt., 19.s.e. pinse

Kl. 11: Høymesse

9. okt, 20.s.e. pinse

Kl. 11: Høymesse

Skolefrokost!

Ved Nylund og Storhaug barneskoler.

Nylund og Storhaug barneskoler vil høsten -94 fortsette med

skolefrokost for elevene.

I den forbindelse har skolene behov for frivillige (pensjonister,

foreldre, studenter, arbeidsledige) som vil hjelpe til med tilrette

leggingen av frokosten.

Gjennom skolefrokosten ønsker skolen å skape kontakt mellom

elevene, og andre beboere og aldersgrupper på Storhaug ved å

trekke inn frivillige medarbeidere til skolefrokosten.

Kan DU tenke deg å kome en eller flere morgener i uken, på

Nylund eller Storhaug skole for å:

* bidra til at frokosten blir en trivelig start på dagen.

* Være med å tilrettelegge frokosten som starter kl. 07.30.

* Være sammen med barn i alderen 6-13 år rundt et koselig

frokostbord.
Barneskolene, Storhaug bydel

Et samarbeid mellom: Helsesøstertjenesten/Frivillighetesentralen

Er DU interessert: Ta kontakt med Beate Kvia,

Frivillighetssentralen, Storhaug bydel, tlf. 51 56 15 85

Menighetsuke
i st. Johannes

menighetssenter

St. Johannes menighet arrangerer

menighetsuke fra onsdag 5. til

mandag 10. oktober. Dette året

blir Klaus Muff fra Det Norske

Misjonsselskap med som taler og

ulike sang og musikkrefter deltar.

Det blir mØte alle kvelder unntatt

lørdagskvelden. Da er det

Familietreff på formiddagen med

variert program for liten og stor

med åpen kafeteria. I tilknytning

til menighetsuken er det stor

utlodning med trekning mandags

kvelden.

Velkommen til
menighetsuken!!!

Spedbarnsgruppe

Kom sammen etter fødselen

Gruppene treffes på:

Bergeland bydeissenter, Jelsagt. 2

Fredager kl. 10.00-12.00 Mødre med barn 6-12 måneder

Kl. 12.00-14.00 Mødre med barn 0-6 måneder.

Midjord Bydeishus:

Tirsdager kl. 10.30-12.30

Alle oppfordres til å benytte tilbudet i det bydelshuset som ligger

nærmest der en bor.

Treffandre nybakte mødre på Storhaug. Vi har noe å lære av

hverandre.Kaffe og te.

Interessed? Ring: Helsestasjonen: tlf. 51 50 89 06

Kultur og Fritid, tlf. 51 0 86 40 Bergeland bydelssenter, fredager,

tlf. 51 53 52 67

Tips bydelsavisa

4. 51508602/51 521855

Fødseisforberedende
kurs

Kurs starter onsdag 28. septem

berki. 18-20

på Storhaug helsestasjon.

Kursledere: Helsesøster, jord-

mor og fysioterapeut. Seks

ganger.

1. <(Bli kjent time»
Fysiske/psykiske
forandringer.
Kom i form til fødselen.

2. Fødselsforløpetl
smertelindring
Fosterets utvikling.

3. Emæringfkosthold.
Foreldrerettigheter.
Kroppsbevissthet.

4. Barseltid - å bli foreldre.

5. Amming og utstyr til barnet.

Avspenning.
Barseltreff.

Omvisning på fødeavdelingen

kommer i tillegg.

Pris kr. 400.-. Påmeldingsfrist

snarest. Gravide får mer

informasjon og kan melde seg

til Storhaug helsestasjon,

tiL 51 50 89 06.

Bergeland bydeissenter

Jelsagt. 2 4012 Stavanger — TIL 51 53 52 67 - Fax: 51 535267

iNiftid: Mandag-Torsdag kl. 09.00-14.00

Kafeteria kl. 10.00-13.00

Pedersgt. 22
-51 89 42 02

Trenger De elekfriker?
Faste kontakter er bedre enn løse Ibrbindelser!

Bruk bydelens største autoriseiie el. installatør

Ring 51 89 02 02

L‘I 3 I

TEKNISK ENTREPRENØR

Pedersgaten i i 0 — 4014 Stavanger



12

14

BYDELSAVISA

BYDELSAVISA

DET SKJER PÅ STORHAU
Stoff til disse sidene samles av Storhaug Kultur og Fritid,

Midjord Bydeishus, N. Ramsvigv. 1, tif.. 04 56361 —04508608

Søndag 11. sept. kl. 11.00:
16. sønd. etter pinse.

Tekst: Luk 10,38-42.
Høymesse v/ Odd Edland.

Dåp. Nattverd. Offer til

AAN. Skyss.

Søndaa 18. sept. kl. 11.00:

17. sønd. etter pinse.
Tekst: Job 19,25-27.
Høymesse vi Tormod
Wasbø. Nattverd. Offer.

Skyss.

Søndag 9. oktober
kl. 11.00:

20. sønd. etter pinse.
Tekst: i Mos 9,8-17..
Gudstjeneste vlOdd Edland.

Offer. Skyss.

Søndag 16. oktober
kl. 11.00:

21. sønd. etter pinse.
Tekst: Mark 10,13-16.
Høymesse v/ Odd Edland.
Nattverd. Offer. Skyss.

Pedersgt. 29

Telefon 5189 35 67

JYSLA SPISSE
LOKALKOMPETANSE

Utleie av personell

Telefon 51 5225 90

Birkelandsgt. 18

4012 Stavanger

VARDEN DAGENE 1994
Varden Kirke arrangerer Varden-Dagene i

fra lørdag 24september til onsdag 30. september.

Alle er hjertelig velkomne til arrangementene.

LØRDAG 24. SEPT.
Fra kl. 1030:

Storhaug Skolemusikkorps spiller i gatene

Kl. 1100: APNING AV VARDEN-DAGENE

v! leder av Storhaug Bydelsutvalg,

TORGR!M OLSEN.
Her er speiderleir, leker, konkurranser, rennebil-løp,

klovnesminking, ballongsalg, ridning, kafetena, utlodnin

åresalg, kakeutlodning, salg av pølser og brus og grillmat

lnnte)ten går til Varden menighets barne- og ungdomsart

SPEIDERLEIR
med aktiviteter. Stor grill med salg av grillmat,

pølser, brus osv.
RENNEBIL-L0PET 1994

Start kl. 11.30. Lang og kort tøype. Gutter.ogjenter kan d

To klasser. Premier og diplorner. Påmeldingsfrist 20.

september til tlf.1 528981 (pretekåntoret).
AMATØRUTSTILLING

Flere hobbyiSter i bydelen stiller ut sine flotte arbeider

bunader, vev, porselensdukker, kniver, treskjærings-arbe
tegniner osv.
MEIA

Hele lørdag formiddag holder kafeteriaen,i menighetssa

åpent. Det selges kaffe, deilige hjemmebakte kaker og b

HOVEDÜTLODNINGEN

Alle de flotte gevinstene er utstilt. Her er mange fine

hobbyarbeider særlig flotte håridarbeider som utlodde

Loddsalg hele formiddagen, kr. 5.- pr. lodd.

Trekning onsd. 28.sept.
FAMILIEMØYE KL 1300 .‘.

VI får besøk av Sigve Tjomsiand med sin fingerdukke. D

andakt og Varden Mini-gospelkor skal synge. Aresalg r

trekning. Premleutdeling fra Rennebi!-Iøpet.

S0NDÀG 25. SEPT.KL.1100:

FAMILE-FESTGUDSTJENSTE
vi ungdomsprest Bjarte Thorsen. lnnmarsj og flaggborg

speiderne i Varden. Nylund Skolemusikkorps spiller.

til Ungdomsarbeidet i Varden Menighet.

TlR5DAG 27.SÈPT.KL.1100;

VOKSEN/BARN TREFF
med festlig program for barn og voksne. Alle

Voksne/barn-grupper på Storhaug inviters spesielt

ONSDAG 28. SEPT.KL.1900:

KVELDSMØTE Ml TREKN1NG AV

HOVEDUTLODNINGEN
Tale av sokneprest Trond Viggo Helgø. Kaffe og kak

ALLE ER HJERTELIG VELKÖMME

TIL ALLE ARRANGEMENTENE
Hilsen Varden menighet.

Gravstein
Kontakt da fagmannen.

Vi har til enhver tid mere enn 50 forskjellige modeller utstilt

butikker. Her vil De få trygg og faglig veiledning.

Katalog kan bringes hjem til deg på forespørrsel.

50 års erfaring er din garanti for at du får en verdig og varig mi

9udstjnestenc
VARDEN KIRKE

Til salgs
PC-386 DX -40 MHZ. Med sys

temkort - Iocal buf canner 120 mb

HD m/mus.1 år gammel - Ite brukt.

tlf.51890489-51890494

Søndag 25. sept. kl. 11.00: SøndaQ 23. oktober

18. sønd. etter pinse;
il.i

Tekst: Joh 8,31 -36. 22. sønd. etter pinse.

Vardendagene. Tekst:jAatt i1,25-30..

Familiegudstjeneste Misjonssøndag.

v/Bjarte Thorsen Nylund Fam,liegudstjeneste

skolekorps. Offer. Skyss. v/Roald Bybérg. Offer til

Kirkekàffé. Menighetenes
Misjonsengasjement.

Søndaa 2. bktåberkL’ NMS-koret. Kirkekaffe.
Skyss.

MISJONS
MØTE

i kiréstuen Vàrden

kirke.
Onsdag 5. okt. kl 193O

Ludvlg Muthe:

“Har Guds rike
en sjanse?”

Bevertn ing Misjorisoffej

Bønnemøte kl. 19.00

ALLE VELKOMMEN
11.00:
19. sønd.. etter pinse. ‘r..- .

______________________

Tekst: Mark 10,17L27. F.

Høymesse v/Bjarte Thorsen. Bønn i kapellet hver

Nattverd Offer Skyss [ søndag kl 10 30

PÅMELDING.
IL RENNEBIL-LØPET

senest 20.sepiember 1994..
til prestekontoet, Varden I(irke
Tif. 51528981-51562373

lørdag 24. september 1994,

M ISJONSSØN DAG
Fami i iegudstjeneste

i V-rden kirke

søndag 23. oktober,
kl. 11.00

Medvirkende:

Roald Byberg ‘:
NMS- koret “

Misjonsoffer - Kirkekaffe
ALLE VELKOMMEN

MASKINGRAVØREN

MARTON OLSEN

Alt ïmaskingavering

Rogaland Jernvare AIS
Nedre Banegt. 51 Postboks 540,4001 Stavanger. tk Vaaland Qranifl Å

Kirkebakken 36v! Hetlandskirken —4012 Stavanger — Tif. 51
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Nylund fritidsklubb
Kultur og Fritid ønsker å gi ungdommene i bydelen et best muligtilbud. Et ønske fra noen ungdommer er et tilbud om lørdagen. Vistarter opp noen lørdager for å se.

september: 10 og 24
oktober: 8 og 22
november: 5 og 19
desember: 3

Brahim Aissaoui er ansvarlig leder. I tillegg ønsker vi foreldrevelkommen til å ta en kveld for å hjelpe sine egne unge til etpositivt fritidstilbud. Tilbudet vil være fra kl. 18.00 - 22.00.Aldersgruppe: 6. og 7. klasse
Innhold: Dans, mat, musikk, konferanser, treffe gode venner,alkoholfritt, bordtennis og andre kjekke ting.
Ta kontaka hvis dere lurerpå noe Elsefritidsieder, tlf 51508640

Frivillig hjelp
Har du tid og lyst til å gjøre en frivillig innsats for andre her påStorhaug?

Trenger du hjelp, og ønsker du hjelp av frivillige?
Den frivillige hjelpen kan være:

- Besøk
- Følge til/fra gjøremål
- Kjøre eller gå en tur
- Vennskapsfamilie
- Reservebesteforeldre
- 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

Loppemarked
i Midjord Bydeishus

Lørdag 10.9 og Søndag
11.9frakL 10.30

Kafeteria.
Lopper mottas med takk.

Henvendelse for henting, tlf.
51544370e1.5153 1214.

Lopper kan også leveres
bydeishuset fredag 9.9.94

etterm./kveld.
Arr: Østre Arbeidersamfunn.

BINGO
i Midjord
bydeishus
MANDAG

12. september
26. september
10. oktober
24. oktober

kl. 19.00

Alle velkommen

KULTURGRUPPENE FOR BARN
Dette er et tilbud til barn i vinterhalvåret, en innendørs oppvarmetlekeplass. Det er en kulturgruppeleder til stede, men han/hun har ioppgave å sikre de fysiske omgivelsene. Det betyr at omsorgenfor barnet har foreldrene, søsken, naboer, passepiker eller andre.Den trygge atmosfæren skapes gjennom kontakten mellom forddre og kulturgruppelederen. Velkommen til et tilbud i skolenesgymsal i time pr. uke i tidsrommet september - mars.

Tirsdag 6. september kl. 16.30 - 17.30på Storhaug skole og Nylund skole.

BRODDs
guttetturnering

blir avholdt
7., 8. og 9. oktober

på Midjord stadion.

Småjobbsentralen
i Midjord bydeishus

Trenger du hjelp til å utføre jobber som:
Lettere malerarbeide - rengjøring - vindusvask - luking - hagearbeid - ryd4ing av loft og kjeller og mye annet
Du betaler kr. 45.- pr. time til den/de som utfører jobben for degog ungdonv ‘ene vil ha et ID-kort som forteller at de kommer fraSmåjobf ,ntralen.
Du blir cjent med dem, de blir kjent mJ deg.
Ring oss på tif. 51 56 36 61 mellom kl. 10-13 for oppdrag.Spøsmål angående Småjobbsentralen kan rettes til bydeishusetpå samme tlf. nr.

JAZZ OG
KLASSISK
BALLETF
Klassisk ballett
Barn 4-6 år kl. 17.00-17.45
Barn 7-1 0 år kl. 17.45-18.30Sted: Midjord bydeishus
Når: Onsdager
Oppstart: 24. august
Pris: 400.-

Jazzballett
Ungdom kl. 18.00
Voksne: kl. 19.00
Sted: Nylund skole gymsal
Når: Mandager
Oppstart: 5. september
Pris: 350.-

Påmelding til Astrid Behrens
tlf. 51 56 37 88 etter kl. 17.00.

Velkommen
til nye og gamle elever.

Familietreff
i St. Johannes menighetssenter
søndag 11. september kl. 16.00Velkommen til familietreff der vi drikker «søndagsettefmiddagskaffe» sammen, leker, synger og har andakt. Tanken er å samle«storfamilien» - det skal være et møtested for folk i alle aldre.Kom selv og ta andre med deg.

Vennskapsfamilie
Har du og din familie litt tid, og lyst til å bli kjent med familiersom har en annen kulturell bakgrunn?Frivillighetssentralen, Storhaug bydel, ønsker å komme i kontaktmed norske familier som kan tenke seg å være vennskapsfamiliefor utenlandske familier på Storhaug.

INNVANDRERE OG FLYKTNINGER VIL HA NYTIE OGGLEDE AV NORSKE VENNER SOM KAN GI DEM:Mulighet til å bli bedre kjent med det norske språk gjennomnaturlig sosialt samvær.
Kunnskp om norsk dagligliv, holdninger og samværsformer.Muligheter for å bli bedre kjent i bydelen.

HVA KAN EN GJØRE SOM VENNSKAPSFAMIUEvære med å gi språktrening.
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 et ledd i et nytt nettverk i det norske samfunn.

HVA FÅR DERE SOM VENNSKAPSFAMILIEVennskapsfamiliene skal være et tosidig forhold der beggeparter gir, og får noe igjen.
Som norsk familie vil du/dere få ny og berikende kunnskapom annerledes kultur, musikk, mat, levevis og livssyn.Samtidig få erfaring og glede av å være med som brobyggeremellom forskjellige kulturer.

KULTURFORSKJELLER EKSISTERER, VED ØKETKONTAKT VIL NOE ANNET KOMME I FOKUS:DE MELLOMMENNESKELIGE BEHOV SOMVI HAR FELLES.
Frivillighetssentralen vil være behjelpelig med å knytte kontakt mellom personer som kan passe for hverandre.Er du/dere interessert, eller ønsker mer informasjon:RING FRIVILLIGHETSSENTRALEN , STORHAUGBYDEL, TLF. 51 56 15 85.

ivillighetssentra1en

1) STAVANGER KOMMUNE
STORHAUG BYDEL

HØs 1994
Foreldre/barn-gruppene
starter opp. Velkommen!
Gruppene møtes til aktiviteter -

felles samlingsstund - barna
lager noe - felles måltid
(ta med mat) - LEK.

Vil du vite mer eller melde deg
på? Ta kontakt med Else på tif.
51 50 86 40, eller Torhild på
Midjord bydelshus,
tif. 51 56 36 61.Arr. Nylund skolekrps
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Miljøpris
til Lervig
bedrift
Firmaet KS i Ryfylkegaten 70
har blitt tildelt
Næri ngsforeningen Stavanger
øst sin miljøpris for 1993. KS
har fått prisen for rehabilitering
av det tidligere stållageret til
Cementen. Bygget rommer nå
nye produksjons-, lager og kon
torlokaler.
Næringsforeningen Stavnger øst
har som et av sine mål å bedre
arbeidsmiljø og traflkkforhold i
bydelen. Mottagerne av miljøpri
sen får et bilde med næringsfore
ningens symbol - dampveivalsen
på Kjelvene.
— Vi har delt ut denne prisen i
seks-syv år. Den er ment som en
stimulans til bedrifter som enten
har gjort noe positivt med byg
ningsmasse, tomt eller beplant
ning og på denne måten vært med
på å heve miljøet i bydelen, sier
Ole Rugland som er formann i
næringsforeningen.
Prisen har de foregående årene
blant annet gått til bedrifter som
Sverdrup Hansen, Skanem,
Norkronen og Aske trykkeri.

TEKNISK C’OMFORTA.S
AUTORIS€RT VVS RØRLEGGER & BLIKKENSLAGERINSTALLATØR

SANITÆR - VARME - RØR - VENTILASJON
BLIKKSLAGER - PLATEVERKSTED

Adr.: Haugesundsgaten 39, 4014 Stavanger
Tif.: 51 56 24 60 Telefax: 51 52 51 95

Bydelens eget karosseri og
serviceverksted. Nå på gamle gummien

Kvalitetsarbeid og kundeservice
er det vi leggere mest vekt på

* Rustrep. * Lakkermg * Tecktyl *

Bioppreftmg * Service
Etter at du harforsøkt andre

kom og snakk med oss

Tif. 51529230
Haugesundsgt. 27 - Stavanger

Mand.—frcd. 08.00—17.00 • Lørd. 10.00—12.00

‘I

Firmaet KS i Ryfylkegaten 70 har blitt tildelt Næringsforeningen
Stavanger øst sin miljøpris for 1993.

Vi tilbyr
varm middag

og fersk, nysmurt
mat hver dag

a,Jufersen ØIjpt & Roionia(
tuqesuizdgt, Stavanqcr, ‘ni: 51 56 33 92

:\ife c!tre q nhtt rni1j’. ;lpcnt: :fand1i7
- t’LILQI: L)8.30- 18.0.

II_t_.,_._,C

g-. — I —

(Ved kjøp av stor pizza får du 1,5 liter Cola på kjøpet pr. Kl” ...pr. stort . A)

c

. Besøk oss - kos deg .. Gjelder kun Storhaug - Breibakken 28,4012 Stavangei

Ç “HAPPY HOURS” (lavere priser) )
hver dag fra kl. 16.00 - 20.00. Ring 51 52 1140
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