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Hva nà, Storhaug bydel?
Ramsvikhagen
sykehjem slár
opp dørene

Mer side 3

Aase Marie

Bydelsavisa har stilt spørsmãlet <<hvor
gár veien etter frikommuneprosjektet>> til
de politiske partiene som er representert
i bydelsutvalget, til administrasjonsleder
i Storhaug bydel og til Stavangers ràd
mann. Ikke alle tror at det siste ordet I

saken om desentralisert bydelsforvalt
fling er sagt. - -

Andre mener vi ma ta de beste erfaringe
ne fra prøveprosjektet med oss I den vi
dere organisering av Stavangers bydeler.

Mer side 4,5og6

Narings1ivet blomstrer i gamle <<gummien>>
Naringslivet blomstrer I gamle <<gummien>>.
Til nã har fern bedrifter med tilsammen rundt
30 ansatte etablert seg i den eldste av de gamle
fabrikklokalene, sorn er under rehabilitering.
- Vi tror vi har funnet en’gullgruev, sier Ove

Trivsel i bydelen
Foreldre-barn gruppene I bydelen skaper
trivsel, slär en rykende fersk forskningsrap
port fast. De foreidrene som deltar I slike
grupper, trives bedre I bydelen cnn andre.

Mer side 11

Du bestemmer —

vi klipper

L’OREAL KR’S[ASE
10.00 — 20.00 [16]

Stumo iPias Bleleservice, en av bedriftene sorn
er under etablering I lokalene. Han tror at
abonnementsordning pa tøybleier kan bli en
sterk konkurrent til engangsbleiene.

Mer side 9

ADVOKAT

REIDAR_HUNSDAL
Suldalsgt. 9 (Inng. Vikedalsgt.) - 4012 Stavanger

Tlf./Fax: 51535332

Prosedyre — Almindelig praksis
Fri rettshjelp - konf.int. 1/2 t. kr. 250,-
konferanse kveld / lørdag, etter avtale.

Altid gode P4A0
Michelin / Nokia dekk og telger

e’’ , : JU /0 Dekkskifte mens du venter
3’t..A FFLIIIJU’IhsI TIf 51534751 .Jrgt 53 .4014 Stavanger

Vulkverksted
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Det nye âret er kommet, og den
første mãneden er snart forbi. Vi
har hatt en mild og fin vinter til
nâ, selv om det har vert litt ruske
ver innimellom. Sâ har vi falL litt
snØ, og nâ kan bama og unge el
dre fâ La seg en tur med ski og
akebrett. Ja, har vi det ikke bra?
Selv synes jeg mørketiden kan
vare lenge, men sã kan den ogsA
benyttes til a fâ sving pa tankene
og meningene som man ellers
ikke har haLt ud iii a arbeide med.
SA er det vel noen som sier: <<Han
som gâr hjemme og bare koser
seg i hverdagen!>> Ja, da vii jeg Si,
det er bra a vre hjemme. Men
deL bender at nâr nattesØvnen has
uteblitt og tiden nãr folk stir opp,
ja da kan det vere bra A slippe a
tenke pA at en skal pa arbeid.
Etter 35 Ars arbeidsdag pA ett sLed,
sA synes jeg nok deL var litt vondt
A slutte, men nAr beslutningen
først var tall, var jeg en <<fri>>
mann. N styrer jeg mm egen sku
te, og har mer tid til bade familie,
fritidssysler og politikk.
SA er del tanken om hvordan
Storhaug bydel skal bli styrt (etter
at bystyret før jul bestemte at nA
er del siutt med selvstyre for by
delene Storhaug og JAtten). Jeg
vet med sikkerhet at del som by
styret besluttet med kun tre stem
mess overvekt, var uldokt og lite
gjennomtenkt for den tidligere be
slutningsprosess for bydelene i
Stavanger. sa man kan spørre seg:

<<Hva var det vi gjorde gait med
disse frikommuneprosjektene og
stynngen av disse utvaig?>> Fm
bystyret has jeg ikke hørt noe ne.
gativt uttait, og rAdmannen har
helier ikke sagt noe om at vi styrte
gait med de midler som bydelene
har fAtt beviiget. Og skuile vi,
med alt del arbeid som bydeispo
litikeme startet før prosjektet kom
i ang, og etter at vAse planer ble
utarbeidet gjennom samarbeid
med institusjoner, organisasjoner,
beboere, samt diverse rAd og Ut
vaig, ikke gi et høyverdig resultat
bAde iii bydelene og byen?
Med den virksomhetspian som
blir utarbeidet hvert Ar, og som
bydeisadrninistrasjonen har som
rettesnor for A igangsette de tiltak
som er utarbeidet i planen, kan
aiie lii enhver tid fØlge med pA et
arbeidet som blir utført. Og som
bydeispolitiker er det mm plikt A
Si fra hvis noe ikke bli utført Lii
rett Lid. hvordan vii bystyret nA Ia
bydelene bestemme over siLt indre
liv og forvakning v medbestem
meisesretter, og de reuighetene
beborne I bydelen Ønsker? Nei,
her er det kun snakk om makt, det
som er selveierdemokratiet hos
alle de partier som bar sagt nei Lii
desentralisert bydeisforvaitning
mA forstA at nA er løpet kjØrt, og at
stemmesaklngne ml LII høsten kan
bli avgjØrende for hvem som skai
sitte i det nye bystyret. Selv vet
jeg med sikkerhet, at del partiet

Mammaen til dette hue sjarmtrohlei
ifri lek i gymsalen pci Nylund

skole har spurt sci pent om
dfd dene bildet.

Bydelsavisa har dessverre mistet
navn og adresse i alt julekavet.

Vennligst ta kontaki igjen.
red.

som vii legge desentraiisert by
deisforvaitning frem for velgerne i
bydelene, has vunnet vaiget. Jeg
tror neppe at de <<supperAdene>>,
som tlertailet i deL sittende bysty
ret nA vii skal bli resultatet i frem
Liden, vii engasjere og gjøre det
mer interessant for bydeispoliti
keme i fremtiden.
SA fAr vi se hva som kommer
frem Lii høsten, og jeg ønsker alie
pA Storhaug en fornuftig tanke
gang for fremtiden. Her mA vi
jobbe videre med planer for
idretis- og svømmehail, sA aile be
boeme i bydelen kan fA beholde
sin helse, og slik vre medpA A
styre aktivitetene blant barn og
unge i bydelen.
Ti! siutt vii jeg Ønske alle et ye!
signet nytt Ar, og hAper at fremti
den ogsA vii gi bydelen den sty
nng som kan tjene beboeme best.
Selv vetjeg resukatet. Godt vaig!

Petter Wolden (H)

Knallsuksess
bydeishistorie

FOR EGEN REGNING

Hva har vi gjort gait?

Fi 1 has og stor-siemning under bydeistreff med A ri av byan
tikvar Egil Henriksen (stdende) i Skipper Worse Rosenli.

Petter Wolden (H).

Lokalene var fylt til
bristepunktet og stem
ningen mermest i taket
da Skipper Worse
Rosenli inviterte unge
og eldre til det første
kseriet I en serie pa
fire om østre bydel.

- Jeg synes deL er veiig kjekt A
bli suppiert og korrigert. Men
det er som A stikke hodet I et
vepsebol. NAr tilskueme peker
pA bildene og sier <<des bodde
eg>>, kan en ikke komme med
noen tullete opplysninger, sier
byantikvar Egil Henriksen, som
skai hoide to av kAseriene I Se
reien pA fue. Dette første hadde
tittelen <cBii kjent med bydelen
din>>, og omhandlet i on! og bil
des hvorfor folk bosatte seg i
bydelen.
Rundt 70 personer, unge som
eldre, var møtt fram i det gamle
Egeiandshuset hvor Skipper
Worse Rosenli holder Li!.

Mange av de frammøtte kjente
igjen steder og bygninger som
bie presentert av Henriksen -

godt suppiert av pubiikum.
Ingen tvii om at hmstorien om
vAr egen bydei er et tema som
fenger. Ved siden av kAseriet in
viterte Skipper Worse Rosenli
pA kaffe, mat og underhoidning
av Sveinnung Olsen pA trekk
spill.

- Vi kommer Lii A forisette med
denne serien en gang pr. mAned
fram til april, fortalte senterie
der Brit Johnsen, som Ønsket
gjestene veikommen tiibake.
Hun fortalte at mØteserien er
kommet i stand fordi senteret
bar fAtt sAkaite nettverksmidler
av bydeisutvaiget.- Og dette mA
jo vre nettverk! sb senterlede
ren fast i deL foikefyke lokalet.
Egii Henriksen skal stA for to av
kAseriene om østre bydel. De
øvrige to skal holdes av John
Gunnar Johnsen. Temaene er
industh - hva levde folk av i by
deien - hermetikkfabrikkene i
BadedamsomrAdet og <<iddisar>>.

Sjarmtroii etterlyses!

Neste nummer av bydelsavisa
kommer onsdag 5 april

lnnlevenngsfrist stotf!annonser 24 mars

ifi

I

Tid for
permanent?

Prov oss!

Pedersgi. 22- Telefon 51 8942 02FOR STORHAUG
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til fargevaig pi vegger.

I disse dager legges siste hand pa
det nye bo- og servicesenteret I
Ramsvikhagen, og inniaket av
beboere lcan starte. 20 n)e stil
linger skal besettes i fórbindelse
med omsorgsboligene. Samtidig
er ombyggingsarbeidene ved
sykehjemmet sâ godt som klart,
blant annet med utvidelse av
kafeen. Hektisk arbeid preger
hele institusjonen. Midt I dette
milde kaoset har Helge
Gabrielsen <steget om bord>> scm
ny bestyrer, etter 15 âr som besty
rer ved øyane alders og syke
heim.

— Jeg liar haLt deL godt pa øyane,
og tror jeg har god ballast med
den erfaringen jeg har fâtt der,
sier Gabrielsen, etter at han bar
stoppet inngâende telefoner og
slAil seg ned med en kopp kaffe.
Han forteller at de fØrste par uke
ne ved Ramsvikhagen har gâtt
med til møtevIrksomhet.
Etterhvert vil ogsâ samarbeid eks
ternt vere en viktig del av driften,
blant annet med Frivilligheissen
tralen, skoler, bamehager og
organisasjoner.
— Det ligger en stor utfordring i at
Ramsvikhagen liar sã mange for
skjellige enheter, sier Gabrielsen,
som nâ bar bade 25 omsorgsboli
ger, 20 somatiske sykehjemsplas
ser, 10 alders dementeplasser, 25
daghjemsplasser, 28 trygdeboli
ger, fotpleie, frisør og kafeteria -

og i alt 100 ansatte under sitt
ansvarsomrâde.

— Det jeg fØrst og fremst ønsker er
a utvilde de gode tingene som fin
nes ved institusjonen, og se pa
hva som kan gjøres bedre. Ikke
minst ved a utvikle integritet. Jeg
Ønsker at vi skal drive utadrettet,
blant annet ved at eldre fra hele
bydelen skal kunne komme hit og
føle seg hjemme - for eksempel
komme for A Ia en kopp kaffe i
kafeteriaen. Men ogsA at grupper
bruker Ramsvikhagen til treff
sted, mØter og lignende, sier

Gabrielsen, scm er i full gang
med planleggingen av den fremti
dige driften av Ramsvikhagen.
Men fØrst skal han arrangere et to
ukers kurs for de nyansatte.

finger og mAlsettinger - og de
skal ga sammen scm hAnd I han
ske, sier den nye bestyreren, og
forteller at det ligger et politisk
vedtak cm at driften av
Ranisvikhagen skal evalueres cm
et Ar. Men fØrst stAr inntak av
beboere iii omsorgsboligene og
nyansettelsene for tur. I neste
omgang planiegger Gabrielsen en
Apningsfest, som innbefauer Apen
dag for alle beboeme I bydelen.
Den nye bestyreren ved Rams
vikhagen sykehjem kaster raske
blikk pa klokken. Nye mØter og
nye arbeidsoppgaver stAr i kø. Og
for A gjøre døgnet komplett, for-
teller han at han Iortsaii lar vakter
pA øyane alders- og sykehjem i
pAvente av at ny bestyrer skal til
tre der. Ved siden av har han saLt i
gang en to Ars utdannelse I ledelse
og administrasjon.

— Jeg synes deL er kjekt a ha mye
a gjøre. Jeg tror at de som har
mye a gjøre fAr Lid til mer enn
andre, sier den travie tobamsfaren
fra Hundvag. Som sykier til og
fra jobb hver dag, og bruker den
knappe fritiden han liar igjen til a
Irene fotball-gutter, vre aktiv i
speideren og trene til Holmen
kolløpet.

Ramsvikhagen
ãpner driften
mot bydelen
Den største utfordringen ligger i a drive et
àpent senter som er rettet mot hele bydelen,
sier nytilsatt bestyrer ved Ramsvikhagen
sykehjem, Helge Gabrielsen - mens telefonen
pi kontoret hans kimer ustanselig og hand
verkere skal instrueres I alt fra gardinlengder

Jeg Ønsker at vi skal drive utadrettet, og da blir kafeteriaen en stor ufordring. Blant annec ved at eldrefra
hele bydelen skal kunne komme hit ogfole seg hjemme og ta en kopp ktjfe sier Helge Gabrielsen.

BYGGMESTER

TERJE FØRLAND
TELEFON 51 8905 88— MOBIL: 9467 51 34

TAUGT. 20-4014 STAVANGER

Alt innen rehabilitering.
Bruk din lokale byggmester

: Gravsteln
Kontakt da fagmannen.

Vi har til enhver Lid mere enn 50 forskjellige modeller utstilt I vres
butikker. Her vii De fâ trygg og faglig veiledning.
Katalog kan bringes hjem til deg pa forespørrsel.

50 3.rs erfaring er din garanti for at du fAr en verdig og yang mrnnestein.

th Vaaland Qraniu As
Kirkebakken 36 v/ Hetlandskirken —4012 Stavanger — Tlf. 51 525612

Jeg liker a ha mye d gjøre, sier den nye, aktive bestyreren ved
Ramsvikhagen sykehjem, Helge Gabrielsen. Hver dag syklerfra

Hundvdg til jobb.

Paradissvingen 1.

11am, brudepar og
portrettfotografering.
Rekiame- og
industrifotografering.
Eget fargelaboratonum.
Inflramrniflg.

I ,

— Vi kommer Lii A legge vekt pA
holdninger og jobbe I forhold til
mAisettinger. Kjemen Lii A lykkes
ligger neuopp I dette med hold-

FOTOGRAFMESTER

THOR E. ESPELAND
PASAOISSVINGEN 1. 4012 STAVANGER

TELEFON:51 528355—51522986

— VI SKAL VIDERE

KONFIRMASJON

Snitter og koldtbord
Det bläkjøkken a.s

Tif. 51 89 12 65 • Fax. 51 89 0679
Haugesundset. 7

Vi gir ràd og veiledning
i utforelse av:

lndustrianlegg, kontor, forretningsbygg
skoler, fritidsbygg 09 boliger.

El. anlegg for messer.
VI BEHERSKER BADE STERK- OG SVAKSTRØM

SFRVANCE1INSTA1IRSJON AS
Ai .in-.qwe.s Rii. RmrII- Svn Ai

RyFATEN70-4O14STAVANGER-TLF Si 563290 TELEFAX 51563198



4 BYDELSAVISA

Hvor gàr velen etter frikomrnuneprosjektet

Det har i evalueringen av den
desentraliserte bydeisforvaitning
vrt uttalt mye av sentrale politi
kere og av den sentrale adminis
trasjon om prøvebydelene. Mye
av dette har vert negativt ladet.
Vi som har deltatt i prøvebydelen
Storhaug, kjenner oss ikke igjen i
disse uttalelser. Vi har i praksis
sett fordelene ved en desentrali
sert styring av bydelen. Det er
hek kiart at denne mAten a drive
en bydel pa, gir langt større nr
het til beboeme i bydelen.
AvgjØrelsene tas nrmere stedet
som saken gjeider. Det er knyttet
kontakter mellom beboere, politi
kere, ansatte i bydelen og admi
nistrasjonen som ellers vile vrt
umulig a gjennomføre. Deter tra
gisk at alt det som nâ er bygget
opp skal opphøre.

Vi har merket oss at uttalelser fra
beboeme, fra politiekere og fra
administrasjonen er meget positi
ve. Storhaug Høyres gruppe i
bydelsutvaiget har gâtt inn for at
den desentraliserte bydeisforvalt
fling burde fortsette og at den
ogsâ burde viderefØres til de
andre bydelene i Stavanger. Vi er

skuffet over at flertallet i bystyret
vaigte a avslutte den nâvrende
ordning.

11994 hadde vi debatt med etter
følgende votering i bystyret om
den sâkalte OU saken.

Spørsmâlet var: Skal Stavanger
innføre desentralisert politisk
styring og forvaitning.

Som vi alle vet ble det et knapt
liertali mot a innføre dette og for
at forsøkene i Jâtten og Storhaug
skulle avsluttes. De partiene som
gikk i mot var: Høyre, Kristlig
folkeparti, Fremskrittspartiet,
BymiljØlisten og deler av Pen

- sjonistpartiet. Før avsternningen
hadde alle bydelsutvalg i Stay-
anger uttalt at de ønsket en poli
tisk desentralisert styringsmodell.
Partiledelsen i HØyre ga ‘sine
bystyrerepresentanter Mar be
skjed om at det skulle stemmes
mot lokalt selvstyre, og at HØyres
gruppe skal stemme slik som
ledelsen har bestemt. KrF fulgte
Høyre, det virker som det var
viktig for ordførerens parti a vise

- Jeg tror ikke spørsmãiet om
desentralisert bydeisforvaitning
er avgjort ennâ. Senterpartiet vii
jobbe videre med saken fram mot
kommende vaig, og jeg tror høs
tens kommunevaig ogsâ blir et
bydelsvalg, sier Jon Hapnes (SP),
som har stor tro pa at bydelene i
Stavanger vii fâ desentralisert
makt. Selv kunne han tenke seg a
utvide myndigheten ut over den
som S torhaug og Jâtten har hatt i
prøveperioden.
- Selv om det mye er Høyre som
har fØrt an for at vi skulie fâ den

at de ikke ønsket noen spredning
av makten. De andre <<nei-partie
ne>> hadde vi ikke ventet noe ifra.
Det skal bii spennende a se hva
<nei-partiene>> nâ vii foreslâ
desentralisert av administrative
og politiske oppgaver.

at vi etter valget til høsten skal

avgjørelsen som vi fikk i bystyret
i desember, synes jeg det er trist
at det er nettopp Pensjonistpartiet
som skulle gjØre utsiaget iii at det
ble et vedtak om avvikling. Nâr
det var snakk om a avvikle post
kontoret pa Jorenhoimen og apo
teket pa Storhaug, snakket pen
sjonistene for a beholde dem pa
grunn av den lange veien for
eidre med dârlige ben. Men nãr
det gjaidt bydelsutvaiget, er det
visst ingen som har vondt i bena
lenger, sier Hapnes, og legger til
at prøveprosjektet har gâtt godt

Storhaugs befolkning vet i alle
fall ná hvilke partier som ikke
Ønsker bydelsforvakning pa
dagens niva.
Til hØsten kan du brake din stem-
me tii a si hva du Ønsker for din
bydel i framtiden.

Torgrim Olsen
Leder Storhaug bydelsutvalg

bade i Storhaug og Jatten byde
ler.
- I grunnen har det vrt enighet
hos alle parter i bydelen at vi skal
fortsette - og konkiusjonen er
veldig god i begge bydeler: Det
har gaLL godt! Folk i bydelene har
ogsâ vrt engasjert, og ment at
desentralisert forvaitning har
vrt iii deres beste, sier Hapnes.

Jon Hapnes (SP)

Stavanger bystyre sa i budsjettmøtet I desember nei til et forsiag til framtidig organisering av bydelene. Vfortsatt desentralisert forvaitning I den form Storhaug har spurt representanter fra de politiske partieneog Jàtten bydeler har vert organisert de siste àrene. Storbaug bydelsutvalg til a si sin mening om bydelenFra nyttàr opphører derfor prøveprosjektet. I Iøpet av framtid. Spørsmàlet lyder ganske enkelt: <<Hva na?varen skal imidlertid en utredningsgruppe legge fram Her er svarene vi fikk.

Styret i Storhaug Høyres
mening om bydeisreformen

Gár inn for permanent
desentralisering

Werner Engevik (H)

I. —

A
Torgrim Olsen ‘A)

Til høsten er det kommunevalg
og vii Arbeiderpartiet vii arbeide
for at desentralisert forvaitning
ikke blir glemt. Vi har fortsatt
sterk tro pa at det er mange dykti
ge mennesker i bydelene som er
kvalifisert Lii a lode f en sammensetnmg I bystyreisin egen
bydel, selv om HØyre og KrF som gjør det mulig a ra tii er
pastar noe annet. AP vii arbeide permanent desentralisert for.
for at lokaidemokratiet skal f vaitning og politisk styring.
utvikie seg. Vi sâ i den gamle
Østblokken at sentralisering ikke
er veien a ga - kanskje Høyre,
KrF, FrP og de andre en dag vii
se at folk har samme sunne for
nuft, selv om de ikke sitter i
bystyret?
Arbeiderpartiet vii arbeide for

Storhaug Høyres gruppe i
bydeisutvaiget mener at bydelene
burde styres seniralt politisk av
bystyret med rammevedtak.
Selve driften av bydeiene burde
vrt overlatt til bydeisutvaigene
og bydeisadministrasjonene.

Werner Engevik (H)

Ingenting avgjort enná

0. H. MEUNG & Co.
SHIPOWNERS

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

TELEPHONE 51 5290 35

Innleveringsfrist
stoff/annonser

til neste
nummer av
bydelsavisa.

fredag 24. mars
-3.

L__ I
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Nei til
<<supperàd>>

Hvor ofte i var hverdag har vi
ikke butt stilt pa prøve? Har vi
ikke lykkes, har vi talL konse
kvensen og snudd om. Har vi
derimot lykkes har vi gâtt pa
med engasjement og friskt mot.
Da bystyret enstemmig sa ja til
forsøksvirksomhet med bydels
forvalining og prØvebydelene
Storhaug og Jãtten ble realisert,
følte jeg som folkevaigt at den

-‘ sentrale oppgave var a stimuiere
til engasjement og nrhet.
Storhaug bydeL har ifØlge evalue
ring fra Rogalandsforskning vrt
ubetinget vellykket.

Administrasjonen har gjort en
fabelaktig jobb og kan vise til
gode resultater. Politikeme har
fØit en narhet til beboeme.
Bydelsutvalget har enstemmig
vedtatt fortsettelse av nâvrende
drift.

Hva skjer, med knapt flertall gär
bystyret inn for a avvikle driften.
Hvorfor’ Hvor er logikken i a
igangsette et sâ stort og vellykket
prosjekt for sâ i neste øyeblikk
sette en strek over deL hele?
Jeg tror det skal bli vanskeiig ft
finne engasjerte bydeispolitikere
som vil gft inn i et <<supperftd>>.

Finn Toresen (PP)

Bystyret vedtok i fjor ft legge ned
prøvebydelsforsøket for Storhaug
og Jfttten bydeler. Dette pa tross
av at forsøket ubetinget er veldig
positivt. Hva skal vi med forsøket
nar det ikke blir skikkelig evalu
ert?
HØyre, FrP, KrF, PP og
Bymiljøpartiet stemte i bystyret
mot vedtak som deres egne repre
sentanter i bydelsutvlgene hadde
gjort (med unntak av FrP), da de
stemte ned forsØket. Vedtaket
som nã gjelder for Storhaug og
alle de andre bydeler er sâ intetsi
gende at svert fâ vet hva som
kommer til A skje med bydelene
og hvordan de skal ledes.
Bystyret foreslo delegering av
viktige og hensiktsmessige opp
gayer Ut ill bydelene for a vre et
ovemrdnet mAl. Dersom ikke
bydelsforvaltningen skal kiappe
fulistendig sammen mft sekrener
stilinger opprettes ute i bydeLene
slik at bydelsutvaigene kan ha et
sekretariat. Skal det bli noe enga
sjement fra bydeispolitikere i
lokale saker, er sekreter som kan
videreføre innspill fra bydelen
heit nødvendig. Sekretren mA
sine sentralt i bydeien. Storhaug
bydel liar Atte aktive beboerfore
finger som trenger oppfølging og
hjeip ill diverse saker. For
Storhaug bydel er det en meget
god virksomhetspian, denne liar
sA mange gode, medmenneskelige
forhold som mA evalueres og

bearbeides i forhold Lii bydelens
muligheter.
Skole og barnehagesektoren bør
kunne organiseres bydelsmessig,
selv om det overordnede ansvar
ligger i kommunalavdeiingen.
Egen skole- og bamehage-ansvar
hg person opprettes ute i bydeiene
med ansvar og veiledningav bar
nehagestyrere og rektorer, samt
koordinering av saker som dreier
seg om virksomhetene.
Bydeisutvalget skal kunne frem
me saker og motta rapporter fra
bydelsansvarlig.
Bydesvis ansvar for parker og fri
omrAder mA legges ut iii bydelsni
vft, bydeisutvaig ma fortsatt vre
hønngsorgan for irailkkregule
ring. Kuituren ma fortsan fA
blomstre i bydelene. Den model-
len som Storhaug bydel har for
kulturarbeid ma prioriteres.
Enhver bydei bØr ha sin egen
bydelsavis, dette bringer bydelen
sammen og fAr frem gleder og
frustrasjoner, her mA det bevilges
midler, sanitidig som enkeite fri
villige lag kan fA inntekter fra del
te arbeidet (f.eks. musikkorps).
Storhaug SV liar heie tiden mØter
med Stavanger SVom desentraii
sert forvaltning. Stavanger SV
kommer Lii a fortsette arbeidet for
A desentralisere kommunens tje
nester ut iii bydeiene, LII den
enkeite beboer. Kommunen mA
tenke pA sine brukere, drive ser
vice der folk bor. Det viser seg at

avstanden meliom folk og admi
nistrasjon/politikere blir
kortere/bedre jo nermere vi kom
mer hverandre.
Na mA sentraie politikere og
traladministrasjonen vre sift
ansvar bevisst slik at bydeiene kan
føie ansvar og fA utfordringer. Det
arbeid som er Lagt ned i Storhaug
bydel i forhoid til medmenneske
lig arbeid (les virksomhetspianen)
og desentraliserte oppgaver ma
fortsette.

Helge Dagfznn Andersen (SV)

SV vii fortsette arbeidet
med desentralisering

yeisavisa vii
komme me flere
intspiii fra poti
tikerte vebrence
byceiees framti
cige OrgaMseriKg i
teste nummer,

som kommer ut
5. april.

Finn Toresen (PP)
Helge Dagfinn Andersen (SV)

yH3ahardeskn
DAME & HERREFRISØR
ABC gt. 8. 4013 Stavanger

51893322
APNINGSTIDER:

Mand., tirsd., onsd. 9.00—16.00
Torsd., fred. 9.00—18.00 (19.00)

Lørdag 9.00—13.00

HAR ER
OGSA MOTE...

MASKINGRAVØREN
MARTON OLSEN

Alt i maskin8reverin8
Pedersgt. 29

Telefon 51 52 02 15

/

Tomteomrâd
Større tomter I
tomteomrftder

STORHAUG
APOTEK

Apningstider:
Man. — tre. 8.30 — 16.30
Tors. 8.30 — 18.00
Lørd. 8.30—13.00

Storhaugveien 15 —4014 Stavanger
Tif. 04520857

04525693

ønskes kjøpt.
Vi ordner alle for-
mahiteter I forbindelse med regulering,
offentlige søknader o.l.

Kontakt Magne Svendsen pa tif.

Haugesundsgt. 7
Postboks 409
4001 Stavanger

arb,: 51 89 10 90 ehler tif. priv.: 51 61 85 79.
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Inger Elvik vokter seg vel for a
gA i detaijer om bydelenes framti
dige organisering. Hun fortelier
at râdmannen bar nedsatt en
administrativ koordineringsgrup
pe som skal utrede hvilke oppga
ver budeisutvalgene skal ha i
framtiden. En endelig sak skal
legges fram for bystyret I iøpet av
vâren.
— Fonsatt er deL derfor veldig

usikkert hvilke oppgave bydelene
skal ha. En ting som er sikkert, er
at det blir et eget helse og sosial
distrikt pa Storhaug. Men nAr
prøveprosjektet avvikles, vii
bydeisutvaiget fA andre oppgaver
enn i dag. Kanskje ansvaret for
tiiskuddsordninger? Elier grønt
omrâder? sier administrasjonsle
deren, og legger Lii at I vedtaket i
desember om bydelenes framtidi

ge organisering heter det at
bydelsutvaigene skai fâ viktige
og hensiktsmessige gjøremâi.
Administrasjonslederne fra begge
de to prØvebydelene Storhaug og
Jãtten vii Ni trukket inn i plan
leggingen av bydelenes framtidi
ge organisering. Inger Eivik for-
teller at for henne vii det vre
viktig at bydelene ogsâ i framti
den trekker med seg de beste
erfaringene fra prøveperioden.
- Vedtaket om avvikiing av prø
veprosjektet er fattet, og da bar vi
et ansvar for gjennomføring av
en annen ordning. Og som admi
nistrasjon er vi forpiiktet tii a gjØ
re en best mulig jobb, sier hun,
og iegger stor vekt pa at det ogsá
i framtiden er viktig a satse pa
nrmiljøeL, utvikie disse - og job-
be for at beboeme kan fØle tiiho

righet. — Satsingen biir den sam-
me bade med og uten prøvepro
sjekt; tverrfaglig samarbeid, ner
miijø og god dialog med beboer
ne. Det er jo et mM for hele kom
munen, og frikommuneprosjektet
var en mate a prøve a fá dette iii
pa. Na vii det komme en
organisering, men fortsatt vii best
mulig tjenestyting, effekrivise
ring av tjenestene og tverrfaglig
samarbeid vre et mM, sier Inger
Elvik.

— Men dette Aret jobber vi fortsatt
etter samme modeli som de siste
Arene med prøveprosjektet, og
det vii ikke bli noen spesieiie
endringer. For eksempei sender
vi nA ut virksomhetsplanen tii
hØring, sier hun, og uderstreker
at selv om prøveprosjektet avvik

Les, er det ingen i bydelen
mister jobben: - Tjenestetiibi
pA Storhaug skai vre deL san
som tidligere.

Større oppgaver og ansvar skal delegeres
Bydelsutvaigenes framti
dige rolle er blant annet
avhengig av det sekretari
at utvalgene Mr og den
forberedelse av sakene
som blir foretatt der, sier
rãdmann Ole Hetland, og
forteller at det i løpet av
vãren vii Ni fremmet fiere
saker som gjelder stØrre
ansvar og større oppgaver
delegert til bydelsutvaige
ne I Stavanger.

Av Ivar Pedersen
Frikommuneforsøket trAdte i kraft
fra den 1.1.1990. I vAr bydel bie
Heise- og Sosiaisenteret I
Bergeiandsgaten Apnet den 29.
mars samme Ar. Denne begiven
HeLen markerte bAde samlokalise
ring av helse og sosialijenestene i
bydelen og pA samme Lid en c<inn
vielse>> av Storhaug som frikom
mune. I løpet av 1991 flick vi ogsA
ansvar for forvaimingen av skoler
og barnehager og syke- og alder
hjem. I tillegg bar vi ogsA hatt
delegert ansvar for kukur- og fri
tidstiitak.

Opprinneiig flkk Stavanger kom
mime status som forsøkskommu
ne for frikommuneprosjektet pr.
1.1.1987, men først i mai mAned
1988 fattet bystyret vedtak om
hva dette pmsjektet egentlig skul
ie gA Ut pA. Vedtaket sb fast at
forsøkene i de to bydeiene skuile
starte pr. 1.1.1989. Dette var
egentiig et Ar senere enn opprin
nelig pianiagt, og som vi nA vet
kom forsøket først i gang pr.
1.1.1990. Pa grunn av den sene
start er forsøket senere butt for
lenget.

Tofløyer
Den 5. desember i fjor (1994) sto
igjen en sak om prøvebydeiene
og mer genereit om bydelsutvai
genes roile i den framiidige sty-
ring av Stavanger pA sakskartet
for bystyrets mØte. Man flick ved
saksbehandiingen en konfronta
sjon meiiom to flØyer I bystyret.
PA den ene siden fant en følgende
partier: AP, SV, SP, Venstre og
Ragnvaid Motland fra Pp. som
Ønsket A opprette frikommunesta
tus i aile bydeiene, og deligere
mest mulig. PA den andre siden
dadde man H, KrF, Pp, FrP og
Byml. Deres forslag innebar at

frikommuneprosjektet legges ned,
men at hver bydei skal ha et
bydelsutvalg som i tiiiegg til sine
nAvrende oppgaver styres med
tilførsel av andre viktige og hen
siktsmessige gjØremAi.
Styringsgruppen for OU-prosjek
Let (frikommuneprosjektet) flick I
oppgave A vurdere hvilke oppga
ver og praktisk gjennomføring,
dette framlegges som egen sak i
løpet av vAren 1995. Ved avstem
ming fikk det første forsiaget 37
stemmer og det andre forsiaget 40
stemmer. Med tre stemmers over
vekt vardermed prøvebydeispro
sjektet vedtatt avviklet.

Frustrasjon
Denne noksA kontante stopp for
frikommuneforsøket, som nA har
pAgAn i fern Ar, har medført ikke
liten frustrasjon blant de ansatte
ved de forskjeiiige kornmunale
virksornheter i vAr bydei og ogsA
blant bydeispolitikeme. EnnA har
vi noen mAneder A arbeide med
forsøket pA før det deflnitivt mA
nedlegges.
Noen av motivene for igangsettei
sen av forsøket, men ogsA mAiene
for det man Ønsket A oppnA har
blant anneL vrt: 1) Bedre service
overfor pubiikum. 2) Bedre kvali
Let pA tjenestene. 3) Mer rasjoneli
organisering for iøsning av opp
gavene. 4) økt folkelig deitakelse
i beslutningsprosessen. 5) Mer
effekLiv ressursbruk. 6) Mer
meningsfylt og innhoidsrik
arbeidssituasjon for de ansatte.
Disse momentene har vrt fakto
rer Lii inspirasjon bAde for poiti
kere og ansatte. Srlig siden en
flkk vedtatt den første virksom

hetsplanen vAren 1991, haren hatt
et tjenlig redskap til realisering av
disse mAisettingene. Og arbeidet
har vrt utfØrt med ikke iiten
entusiasme. NAr virksomhetspia
nen for 1995 nA sendes Ut Lii
høring Lii forskjeilige instanser i
bydeien, vii adressatene igjen fA
seg foreiagt et forsiag Lii hvordan
de ovenstAende mAlene sØkes rea
lisert i âret som bigger foran.
Rilctignok har pianen selv sin
overordnede vision og sine
hovedmAl, men bak dem st.r de
motivene som i sin tid inspirerte
Lii igangsettelse av forsøket bAde
sentralt og bokalt.
Har da forsØket og de resuitater
man tross alt bar oppnAdd wert
helt forgjeves?

Gode erfaringer
RAdmannen i Stavanger, Ole
HeLiand, har dette inntrykket av
deL arbeid bydeisadministrasjo
nen pA Storhaug har utført:
- De ansaue har grepet fatt i for
sØket med entusiasme.
Koordineringen av de forskjeilige
virksomheter og tiitak har man
lykkes med! Den erfaring man
her bar hØstet, kan ogsA komme
tii nytte i den videre utvikiing av
Stavanger kommune.
NAr det gjeider bydebspolitikernes
rolle, mener rAdmannen de har
iykkes i A gi reguieringssaker og
traflkkspørsmAl en serlig iokab
vinkiing.
- Dette har nok ogsA sammenheng
med bydebeutvalgenes iokaie
sekretariat, sier han.
AngAende spørsmAlet om bydels
utvaigenes framtidige roiie, viser
rAdmannen tii den politiske

avgjørelse som er taLL av byst
den 5. desember 1994.
- Administrativt har SLaval
kommune wert gjennom
desentraliseringsprosess si
1970-Arene. Dette gjeider
meste av den tjenesteytende ‘

somhet. Sorn en konsekvenf
ogsa rent administrative rut
desentralisert, sier rAdmannen
peker elbers pA at et stØrre I
sjekt, som blant annet har Lii 1
sikt A bedre tjenesteytin
innenfor kommunens sam!
virksomhet, starter i mars.
I trAd med det politiske ve
som ble fattet av bystyret dei
desember, viser Ole Hetiand
Øvrig tii at deL i Iøpet av vArer
bii fremmet flere saker som
der større ansvar og større op
ver delegert tii bydelsutval
og bydelene.
- Bydebsutvalgenes framtk
rolle er bbanL annet avhengig
deL sekretariat utvalgene fAr
den forberedelse av sakene
bbir foretatt der, sier rAdmann
Hetland.

Mjelde og
Johannesen a.

RAdgivende ingeniører I
elektrotekniklc

Nedro Banegt. 3, 4014
Stavanger

Tlf.51 894080
Fax. 51 89 40 74

Tar med det beste pa veien videre
Jeg synes det er viktig a trekke med seg de
erfaringene vi har fátt og de tingene vi har fàtt
bra til, for eksempel tverrfaglig samarbeid,
n?ir bydelenes framtidige organisering skal leg
ges opp, sier administrasjonsleder Inger Elvik
om Storhaugs framtid etter avvikling av fri
kommuneprosjektet neste ãr.

7 Administrasjonsleder
Inger Elvik.

SpeaIgrossten

N PTllN iflskogskalldyr

T. 51890990
Poslboks 7023. JorentoImun

4004 StavanQer
Norway
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med minibusser

Stavanger vii øke
bruken av koiiektiv
transport med 70 pro-
sent de neste fern are
ne. Det skal skje
gjennorn omlegging av
rutenettet til iangt
farre hovedruter, men
med langt hyppigere
av-ganger og utstrakt
bruk av service-
busser.

Det er Transportavdelingen ved
Kommunalavdeling for byutvik
ling som har lagt fram
Koiiektivutredning for Stavanger
1994-2001 Lii høring. Utrednin

fr gen, som bie lagt fram pa sist
møte i bydelsutvalget, konklude.
rer med at det foresiAtte rutetilbu
det vii gi en drastisk forbedring
av koliektivtiibudet. Bade med
hyppigere avganger og bedre
overgangsmuligheter.
Màlsettlngen er A Øke bruken av
koiiektivtransport med hele 70
prosent - deL vii si at antail koliek
tivreisendeska1 økes fra dagens
35.000 til 60.000 pr. dag ved
tusenArsskiftet.

Dette mAiet skal realiseres med en
total omlegging av rutenettet iii
bare 16 hovedruter - mot dagens
50- som skal gA i oversiktiige tra
seer, sAkalte kollektiv-Arer. De
fleste rutene fAr sentrum som siLt
kiare mAlpunkt, og nettverket er
bygget opp som en kombinasjon
av helpendel- og halvpendelruter.
For Storhaug betyr det at mens
man i dag kan ta tre slike hoved
ruter fra bydelen, vii det etter den
nye planen bare bli en hovedrute:
fra LagArdsveien til Rosenli.
Resten av trafikkbehovet skal

dekkes av et servicenett bygget
opp med skreddersydde traséer
nrmest muiig opp Lii aldersboli
ger, pleie- og serviceinstitusjoner
og lignende. Disse servicerutene
vii ofte operere uten faste hoide
plasser slik at bussene stopper
etter behov, og de traffikeres av
smAbusser som er mer tilpasset
boliggatenettet.
En kiar ulempe med dagens ruLe-
system er at man mA kjenne rute
tabellen og deL iii dels innfløkte
rutenettet for A kunne reise kol
iektivt. Nye brukere skal finne
koliektivtransport mer attraktiv
ved et mer oversiktiig rutenett
verk, med gjennomgAende ruter
mellom bydelen og en rask og
effektiv informasjonsformidling
om rutene og avgangstider, sier
administrasjonsleder Inger Elvik i
siLt saksforeiegg iii bydeisutval
get.
Det blir i føige pianen frre ruLer
og mindre paraleli kjøring Lii for-
del for hyppigere avganger - helL
ned til hver tiende minutt pA dag
tid og minst hvert 20-30 minutt pA

kveidstid. Kollektivtilbudet skal
utformes silk at deL blir enklere
bAde A bruke og forstA. Den stør
ste fordelen med planen er at man
skal kjØre 15 prosent flere kilo
meter, men likevel betjene 70
prosent flere trafikanter. Det gir
en klar grønn miljØprfil, hevder
Elvik.

Koiiektivutredning for Siavanger
fikk enstemmig tilsiutning fra
Storhaug bydelsutvaig. medfs1-
gende bemerkning fra SVs om at
<<utredningen bidrar positivt til
utviklingen av Stavanger som
miljøby.x. HØyre, ved Petter
Wolden, ba bydelsadministrasjo
nen legge med et notat om buss
forbindelsen mellom Havnerin
gen og Søndre bydel.
— Og vi vii gjeme ha med i utred
ningen at Storhaugbussen skal gA
oftere, sa Woiden, som ogsA stilte
spørsmAistegn ved stenging av
Jembaneveien for privattransport:
- Tiibudet Lii togreisende mA i aiie
fall ikke bli dArligere enn i dag,
mente han.

Apen pengesekk
for forebyggende
barnevern
Storhaug bydeisutvaig bar Apnet
pengesekken for sâkaite nettverk
smidier, og fordelt i alt 600.000
kroner Lii generelt forebyggende
barnevem for innevarende Ar.
Storhaug skoie er tildek i alt
68.000 kroner, som skai benyttes
Lii skolefrokost, ieksegrupper,
materiell Lii skolegArden og diver
se foreldreaktiviteter. Ny-lund
skole er tiideit i alt 139.000 kro
ner, -som skai benyttes iii skole
frokost, ieksegrupper, miljøarbei
derstiliing og innvandrergruppe.
St. Svithun skoie skal brake
83.000 kroner til lønnsmidler og
utstyr <<Apent hus>>, oppfØlging av
eiever første skoleAr etter avslut
tet grunnskoie, leksefrokost, sam
mensveise nye kiasser pA 7. ti-inn
(tur), utstyr Lii eievkantine, bas
ketball (samarbeid mellom skolen
og Stavanger Basketballklubb).
Videre fAr Bydelsavisa for
Storhaug en underskuddsgaranti
pA 25.000 kroner av nettverk
smidiene, ved siden av 5.000 kro
ner av bydelsutvaigets frie midier.
Friviliighetssentraien fAr 7.000
kroner som skal nynes til busstur
for hjemmeboende eidre, mens
kultur og fritid fAr 78.000 kroner
som skal benyttes til prosjektieder
barn/foreldregruppene, ryddeak
sjon og SmAjobbsentraien.
Bydelsutvalget bevilget ogsA
15.000 kroner Lii Nasjonak nett
verk heise- og miljøkommuner,
og totalt 185.000 kroner iii frivil
lige lag og organisasjoner i byde

Bydeisguide for
Storhaug
I løpet av vAren vii Storhaug
bydel fA fly bydelsguide. Guiden
vii inneholde opplysninger om
alle de forskjeilige virksomhete
ne og offentiige tjenestene i
bydelen, beboerforeninger, loka
ler som er tii leie, menigheter, fri
villige organisasjoner og lag, osv.
osv. HApet er at vi skai fA et greit
oppslagsverk som omfatter de
fleste tiltak og tilbud i bydelen.
Alle som mener A ha informasjon
som er av interesse for andre
beboere, forefinger, institusjoner
og nan-ingsdrivende I bydelen,
bes sende disse Lii Bydeisavisa
for StorhaugSandsgt. 21 4012
Stavanger

Ansettelser
Eli Jakobsen, Sissel Solli, Anne
Lise Abrahamsen, Audhild Risa
og Line Man Olaussen er ansatt
som sykepleiere ved Raznsvik
hagen sykehjem, omsorgsbolige
ne. Ragnhiid Kristiansen er ansatt
som hjelpepieier samme sted.
Elm Borge er ansatt som syke
pieier ved Ramsvikhagen syke
hjem, trygdeboiigene. Ved Apen
omsorg er Randi Sunde og Kani
Andreassen ansatt som hjemme
hjeip. Lillibeth Lura er, ansatt
som renhoidsassistent ved Ny-
lund skole, mens Soiveig Førde
er ansatt som barnevemskonsu
lent ved Storhaug sosialkontor.

Kollektivtransporten skal bedres
Storhaug
skal betjenes

Minibusser av ypen <Servicebussen pa Storhaug ska] bli etfast innslag i bydeisbildet i dreneframover.

Trenger De elekfriker?
Faste kontakier er bedre enn Iøse forbindelser!
Bruk bydelens slørste aubriserte el. installatør

Ring 51 890202

len.

TEKNISK ENTREPRENØR

Pedersgaten 110— 4014 Stovanger

STAVANGERLYKTER
Hândlagde i kobber
Smykker — lysestaker
i messing, kobber og jern.
Reporasjonsarbeider utføres.

Heliandsgt 45 Qiemet tanggtMedandsgL)
Stavanger. lit. 51 894039.

LEIV NES ARKITEKTER A.S.
SIVILARKITEKTER - MNAL - MNIL

NEDRE BANEGATE 3,4014 STAVANGER

TELEFON 51 894095 - TELEFAX 51 894085

THULE ENGINEERING

Apningstider:
Mand.-jred tilId. 17.
Toradag tlIId.19.
Lørdag tiIId.14.

IIAUGESUNDSGT. 74014 STAVANGER NORWAY TEL51 891880 FAX 51891885

-
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— Kjempekjekt, sier 6.
kiassingene ved Storhaug
skole og pensjonistene ved
Bergeland bydeissenter,
etter en felles hyggestund
pa skolens lotte, nye sko
Iekjøkken. Samtidig gjes
tet Tjensàs barnehage
pensjonister pa Bergeland
bydeissenter.

DeL var før jul at elevene i 6. klas
se ved Storhaug skole inviterte
pensjonistene ved Bergeland
bydeissenter til en hyggestund
mellom generasjonene med kaker,
kaffe - og underhoidning med
sangspiil. I en he! uke hadde ele
vene bakt kaker og forberedt
besøket. Mange av de eldre hadde
seiv gâtt pa Storhaug skole, og
etterhvert kom den mang en god
historie - og g1emte rampestre
ker> - fra den eldre garde.

— Dette var sikkelig veilykket, sier
rektor Søiiand, og legger til at rik
tignok var elevene noksâ keitete
og usikre nâr gjestene kom. Men
de time veldig fort opp. - Og de
hadde et veldig stort utbytte av
besØket. Dc eldre har ogsâ giLt
kiart uttrykk for at dette var kjekt,
sier Søiland. Han forteller at litE av
tanken bak møtet var i bryte ned
barrierer.

-

— Vi kommer Lii a følge opp dette.
Blant annet vi! vi lage en prosjekt
jke som gar pa Storhaug bydel,
og da vii vi invitere folk fra
bydeissenteret Lii a komme a for
telle om det a vokse opp i bydelen
i gamie dager, sier Søiiand.
— Skolen vii trekke dette med
samspiii mellom generasjonene
sterkere inn i undervisningen, for-
di vi synes deter viklig, sier han.
Samtidig som brukere av
Bergeiand bydeissenter besøkte
Storhaug skoie, hadde hândar
beidsgruppen ved senteret avsiut

ning - og de hadde invitert Tjensâs
bamehage pa besØk. Ungene sang
julesanger og viste skuespill - og
stortrivdes.
— Ungene snakker ennâ om besØ
ket i Bergeland bydeissenter - og
spØr nâr de kan dra dit igjen, for-
teller senterleder Astrid Gjuvsiand
ved Bergeland bydeissenter. Ogsã
hun sier at kobling pa tvers av
generasjonene har vrt srdeies
veliykket, og at dette vii senteret
fortsette a jobbe med framover. I
lØpet av vãren vii senteret invitere
elevene ved Storhaug skole Lii en
sammenkomst i bydeissenteret.

jPA1kEQET I S)4
V4

LANGAPENT

10-20
LORDAG

10-16

I

Trivsel mellom generasjonene

Trivelig mØte mellom generasjonene pci Storhaug s/cole.

Hold nabolaget
ryddig og trivelig!

Vi hjelper beboer
forefinger og
nabolag med
opprydding.

La oss planlegge
sammen!

Ring 51507070
R

barneha2e storkoste see pci besøk i bydelssenteret.

Vólkörnmen
WI Arkadeñ!
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ADELSTEN MOTEKLR • BRILLELAND • CAFE ARKADEN • CHANTAL BOU11QUW DAMEMOTE.
CHRISTIANIA GLASSMAGASIN • COMBI FRISØR • CUBUS MOTEKL&R/PARFYMERI • DIN SKO • ENZO POU SKO

• BAKER BRUN • FIOLEN GAVEDEER/HO8BY • G-SPORT • JGERS PARFYMERI • KAPPAHL MOTEKL.R.
KIOSKER • GULLSMED 1. KRISTOFFERSEN MESTERGULL • UNDEX MOTEKL&R MARLBORO CLASSICS HERREMOTE

• MIDDELTHON COLONIAL • MIQUE SPENNENDE DESIGN • MISTER MINIT FUKKBAR • NYE FOKUS LEKETØY
ODDS MATCH JEANSMOTE • POPCORN PALACE • PORART BILDER M. M. PORTOBELLO STR0MPER.

RENS A TIMEN • SKIN N-FORUM • SLIPS & SKJORTEHUSET • TOLl IS/SMAREFTER •
VERO MODA UNG DAMEMOTE • VITA DROGERI • WORKING GIRL DAMEMOTE • ZTIL MODERN KORT/GAVER

EGEN PARKERINGSHALL I UNDERETASJEN • GRATIS ETTER KL 16 (13)

- ---- I
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engangsbleiene.
Pias Bieieservice fungerer som
en abonnementsordning hvor
kundene leier tØybleier, mens

- bedriften vasker dem. Abon
nementene far levert en ukes
bleieforbruk pa dØren, som
etter bruk samles i en egen
dunk. Disse blir sã byttet ut, og
bieiene er behandiet slik at de
ikke skal avgi lukt.

— Bleietjeneste har butt en stor
suksess og drives i stor skala i
USA. Bade hos privatpersoner,
sykehus og andre institusjoner
og bamehager. I statene har
bieietjenester overtatt hele 40
prosent av aile bleier som bru
kes. Vi hAper selvsagt pa sam-
me suksessen her hjemme, men
satser i første omgang pA priva
te hushoidninger, sier Stumo.
Han er overbevist om at en stor
del miljøbevisste smAbamsfor
eldre vii gripe denne mulighe
ten med en gang. I dag er det
bare fern prosent av smAbarns

foreidrene som bruker tØybiei
er.
— Det sentrale er nok at det vii
bli rirneligere A bnike tøybleier.
Men ogsA rent miljØmessig er
det av stor betydning siden
engangsbleiene utgjør et stort
søppeiproblem - biant annet pA
grunn av alie gassene de produ
serer. Vi mener jo ogsA at tøy
bieien er av langt bedre kvali
tet, i og med at de er reguiert til
A ha samme PH-verdi - 5,5 -

som er naturlig for kroppen.
Dessuten vii disse tøybieiene
vre like iette A bruke som
engangsbleiene, sier Stumo.
Han forteiler at hvert barn for
bruker meilom 1 og 1,5 term
bleier i IØpet av bleiestadiet.
Med engangsbleier blir dette en
anseelig mengde sØppei. Med
tØybleier og bleietjeneste, kan
det bety mange arbeidspiasser.

— Bare pA Storhaug er det rundt
500 bleiebarn. Det skulle bli

Det vokser og gror med
nye arbeidsplasser i
fabrikkbygningen iii
gamle <<gummien>> i
Haugesundsgate. Til nA
har fern bedrifter med
iii sammen rundt 30
ansatte etablert seg i
den eldste delen av den
opprinnlige fabrikken,
sorn er under rehabilite

Det er tre Ar siden Egil Ravndal
i Teknisk Comfort kjøpte den
eldste bygningen til gamie
<gummien>> i Haugesundsgata
og flyttet inn i den lave fabrikk
delen med bedriften han er
medeier i. Samtidig starLet han
det møysommeiige arbeidet
med A rehabilitere den rundt
2000 kvadratmeter store fabrik
ken.

— Det er ennA langt igjen før vi
er ferdig, men du skulie sett
hvordan deL sA Ut her da vi star
Let! utbryter Egil Ravndal og
viser stolt fram den ene etasjen I

fabrikkbygningen som i dag
framstAr med moderne kontorer.
Vegger, tak og gulv er nytt -

men de gamle buede, smArutete
fabrikkvinduene røper byggets
forhistorie. I denne etasjen hol
der K. Ness A/S og Lakk
Centrum. Over dem stAr to eta
sjer til og venter pA oppussing.

Biikkensiager- og rørlegger
verkstedet til Teknisk Comfort
stAr selv for mye av rehabiiite
ringen. Biant annet med A legge
nyu tak og nye rØr. Ravndai for-
teller at fritiden stort sett gAr
med til rehabilitering.
I den lave fabrbrikkbygningen
som strekker seg mot
Johannesgata, hvor Teknisk
Comfort selv holder iii, er et
bleievaskeri i ferd med A etable
re seg. Ved siden av er to søsken

i ferd med A etablere en bedrift
som produserer steintroli, Twins
Troll.
— DeL at vi far til A skape liv her
- og arbeidspiasser - i de gamie
bygningene som bare ste - tom-
me betyr ganske mye, sier Egil
Ravndal, som selv star som en
av hovedaksjonanene i bleie
vaskeriet Pias Bleietjeneste,
som er under etablering. Men
han er ogsA opptatt av miljøet
rundt arbeidsplassene, noe som
de gamie fabrikkvinduene er et
lysende eksempel pa.
- Og se her! sier Ravndal og
viser fram den brostensbelagte
bakgArden pA rundt et mAl. Midt
inne I brostenen er det skrevet
(<1927>>.
— Dette skal vi i alle fail behoi
de.... Selv om flere har sagt iii
meg at brosteinene er mye verd.

Bleievask skal bli guligruve
— Vi tror vi har funnet en guligruve - og har fâtt
enorm respons bade av Stavanger kommune og
fylket, sier daglig leder Ove Stumo i Pias
Bleieservice, som er under etablering lokalene til
tidligere <<gummien>>. Han vii konkurrere Ut

Vi tror vi harfunnel en guligruve, sierdaglig leder av Pias Bleieservice, Ove Stumo.

noe sAnn som 200 tonn bleier i
aret, sier Stumo, og forteller at
Rogaland fylkeskommune har
vedtatt A utrede em sykehuse
ne, som starLet med engangs

bleier i 1990, skal gA tilbake til
tøybleier.

I de rundt 300 kvadratmeter
lokaiene i fabrikkbygningen
har bleievaskeriet investert 7-
800.000 kroner i lokaler, tusen
vis av tØybleier og i maskiner -

og har fAtt et modeme vaskeri
som skal oppfyiie strenge krav

til hyigene. Vaskemaskinen,
som tar 90 kilo tØrt tØy, er den
samme som brukes ved syke
husene. En gedigen tØrketrom
mel som tar 50 kilo tØy, stea
mer samtidig bleiene, slik at de
blir sterile.

Narings1ivet blomster i gamle <<gummien>>

ring. Og ennâ er det
plass iii flere.

Neringsliver blomstrer i gamle guminien.

STATENS KARTVERK
SJØKARTVERKET

Sjøkariverket har det du trenger til sikker seilas

INDUSTRIELIE VARME-, KULDE-,
LYD- 00 BRANNISOLERINGS
SYSTEMER

HIMUNGER OG INNREDNINGS
SYSTEMER

ASBESTSANERING

KAEFER Isoleringsteknikk A/S
i[ Lervigsveien 32

_____

P.b. 1582, Kjelvene, 4004 StavangerISOLERINGSTEKNIKK

______

- lit. 51 89 20 20. Fax 51 89 03 76



10 BYDELSAVISA

Stor sang og musikkglede pa Storhaug
Flinke gutter og jenter Stohe foreidre, sØsken og venner

hadde innialt benkeradene I
. j,r nok en gang bevist

Varden kirke da bydelsmusikk
at bydelen var er skolen inviterte Lii konsert sist
spekket med sang- og søndag. Først ute var Storhaug

musikkglede. Det skoiekorps, som er Rogalands
eldste skoiekorps, og landets tieskjedde da Storhaug dje eldste korps.. Det ble stiftet i

bydelsmusikkskole ar- mars 1911 som rent guttekorps
rangerte konsert I Var- under navnet Storhaug

Guuemusikkorps. Det hadde ogsAden kirke med Storhaug meiiemmer fra andre bydeier,
skolekor og Storhaug og men etterhvert som andre skoler
Nylund skoiekorps. ogsâ fikk sine egne korps, ble det

aStøperigaten 33
Postboks 1648 - Kjelvene
4004 Stavanger

Telefoner:
51 563619
51563618

I V1 IVI *1 (— ‘J,I AWI

AUT. RØRLEGGERFIRMA

SANITR - VARME - SPRINKLER - KJOLING

BIRGER JOHNSEN

Flinke gutter og jenter har nok en gang bevist at bydelen va°r er spekket med sang- og musikkglede. Her er
det Storhaug bydeiskor under ledelse av Kirsten Marie Bjerga som sprer sangglede.

STEININDUSTRI
Sandeidgt. 21 — TIf. 5152 18 84
Postboks 395 — 4001 Stavanger

Gravmonumenter I enhver utførelse
SKIFER: Trappetrinn — Peispiater — Riser — Bruddheller m.m.

MARMOR: Bordplater — Vmdusplater - Fliser m.m.

et korps bare for Storhaug skoles høsten 1992, og var den yngste mAter I jubiieumsAret, blant annet
elever. Omkring 1960 kom ogsâ deitakeren pA Varden-konserten. med Englands-tur ti! sommeren.
jentene inn i korpset, og navnet Koret rekrutterer sine medlemmer Nylund skolekorps er et janitsjar
ble endret til Storhaug skole- bAde fra Storhaug, Nylund og St. korps, og har bAde messingblAser
korps. I dag teller korpset 17 Svithun skole, og hadde ved sko- og treblAserinstrumenter foruten
medlemmer med en gjennom- lesLart I fjor femten medlemmer siagverk. Mediemmene er fra 11
snittsalder pA 13 Ar. Ved siden av og sju aspiranimedlemmer. Li! 18 Ar, og teller omlag 90 i tallet
bar koipset 14 asplranter. Storhaug skolekor blir dirigert fordelt pA aspirantgruppe, junior
Storhaug skolekorps er et brass- Kirsten Marie Bjerga. korps og seniorkorps.
band, og har dermed bare mes
singblAserinstrumenter og slag- Nylund skolekorps, som has mar- Seniorkorpset ska! den 11. hars
verk. Sigmund Bjørheim er din- kent seg sterkt I korpsmiljØet i delta i 1. divisjon janitsjar pA Arets
gent for koret. Norge, han 70-Ass jubileum dette kretsmesterskap for skolekorps i
Storhaug bydeiskor ble stiftet Aret. Det skal markeres pA ulike Bjergsted..

I AR FLYI I
•NYBYGG

•REHAOILiTERING

•VCOUXEJIOLD AV
SANITRANLEGG

•BYENS BESTE UTVALG
AV SMAARTIKLER TL SADET

51893081
MOBiL:

BIRGER: 9461 4744
94 67 ERKSGATA

TOALETTE R

t’INGS
FESTEN FORTSEITER.

NA ER NYHETENE

BADE KAR
fra kr. 1

t:
q

3 CV: Th)-flO:

5

.‘, ILO1-
-s:--i i1 -- 9!

.190,- m/sete

PA PLASS I VERKSGT. I

fra kr. 1 .490,- u/paneler
SERVANTSKAP
m/marmorvask fra kr. 1.990,-

Smiutstyr til badet

BADERQMSMØBLER opptil ÷ 45%

UT FEBRUAR

B. HObNEFJELLr:”.
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Sigrid Bkho1t.

Det er seniorforsker Kjeil Harald
Olsen ved Rogalandsforskning, i
nrt samarbeid med prosjekt
medarbeider Sigrid Bekhoit i
Samia Plan i Storhaug bydel,
som bar foretatt evalueringen av
de frivillige foreidre-barn grup
pene I bydelen. Rapporten slãr
fØrst og fremst fast at gruppene
har stor betydning for at bAde
voksne og barn har butt kjent
med henholdsvis flere andre
voksne og barn gjennom delta
kelse I gruppen, og at det har hau
stor betydnin for dem med hen
syn Lii A fA venner og trives med A
bo I Storhaug bydel. -

— Jeg bar hørt flere si at nettopp
deltakeise i foreidre-barn gruppe
ne har vrt utslagsgivende for at
de blir boende i bydelen. Ofte
blir mennene til de kvinnene som
deltar ogsA venner, og det innie
des gode vennskapsforhoid hvor
folk besØker hverandre, gAr pA
turer, starter syforening og hg
nende, sier Sigrid Bkbolt, som
nA bar fAn stadfestet dette i en
forskningsrapport.

Foreidredrevet
Foreidre-barn gruppene er et til
bud Lii foreidre og dagmammaer
som er hjemme pA daglid med

smA barn i fØrskolealder.
Tilbudet annonseres gjennom
bydelsavisa og pA helsestasjoner
og i brosjyrer som legges Ut for
skjeliige steder I bydelen. Det er,
og har vert stor pAgang etter
plass, og deL opereres med vente
lister. Alle gruppene drives av
foreidrene selv, og de velger
hvert Ar en lecler og et styre. Men
de fAr hjeip fra helsestasjon og
kultur og fritid Lii blant annet
rekrunering, lokaler, ventelister,
kurs oppstart av nye grupper, gel
lesmøter og Økonomisk støtte. De
siste tre-fire Arene har det wert
sju foreidre-barn grupper i full
drift i bydeien, med rundt 30-40
deltakere i hver gruppe. De to
første gruppene ble startet opp
alierede for LI Ar siden, men ved
hjelp av en koordinatorstilling er
fem nye grupper draft igang. Men
ennA er behovet stort - spesielt
fordi mange kunne tenke seg a
delta i grupper flere dager i uken,
viser rapporten.

Kjempepopuhert
- Gruppene er kjempepopuire!
Koordinator Trine Steffensen bar
jobbet for at alle skal fA plass,
men det har hele tiden wert yen
telister, sier Sigrid Bkho1t, som
ser problemer med A fA Lii flere
dager med foreldre-barn grupper
pA grunn av mangel pA lokaler.
Hun forteller at rapporten er laget
for a finne effekten av den innsat
sen som er gjort for A hjelpe
gruppene, og at den responsen
som har kommet ulbake er meget
positiv.
— Jeg er bekymret for om stilling-
en som koordinator nA vii fahie
bort. Det er vanskelig a fa gjen
nomsiag for at stilhingen skal bli
fast og det ser Ut Lii at flere enga
sjementjobber i kommunen for
svinner. Jeg synes rapporten

dokumenterer behovet for et godt
samarbeid mellom en anastt og
foreidrene. Liii offentlig innsats
har utløst store frivillige ressur
ser. Det brukes i dag hite penger
pA alle dem som er hjemmewe
rende. SamtIdig er det ogsA et
Idart behov for flere barnehage
plasser, sier Sigrid bekholt.
- Stothaug bydelsutvaig har wert
veldig ivnge Lii a prioritere barn I
bydelen, og de bar wert veldig
positive Lii A bevilge penger for
støtte foreldre-barn gruppene.
BAde ved A engasjere koordinator
og ved a gi støtte Lii gruppene,
sier Sigrid Bekhoit. Hun ferteiler
at I alt bie deL sendt Ut spØrreskje
ma til foreidrene til 105 fireAring
er i bydelen, hvorav 84 svarte -

en svarprosent pA 80.

Trivsel
Hovedtyngden av de som har
svart trives godt med A bo I byde
len. Bare 2 foreidre av 82 svarte
at de tnves dAilig. Undersøkelsen
viser at de foreidrene som seiv er
fØdt pA Storhaug, trives bedre I
bydelen enn de som ikke er deL.
Men den viser ogsA entydig at de
foreldrene som har deltan I forel
the-barn gruppene trives bedre
enn de som ikke har det. De som
har deitatt I gruppene finner ogsA
oppvekstvillcArene I bydelen bed
re enn de som ikke bar deltatt I
gruppene - og de vurderer miijø
og trivsel i nabolag, samt leke
piasser for barn mye bedre.
— Men det er en tlng de ailer fles
te er enige i, og det er at skjer
ming mot biltrafikk er dArlig, sier

Et viktig tilbud
Swert mange av de scm har svart
pA spØrreskjemaet, har giLt sine
egne kommentarer. Disse under
streker at deL er meget viktig at
bydelen bidrar med økonomisk
stØtte, iokaler og veiiedniag.
Uten denne stØtten yule ikke Lii
budet kommet i gang, pg hvis
den forsvinner, vii tilbudet gan

ogsA swert mange som mener at
dette er et meget godt tilbud for
foreldre scm ikke har fALL barne
hageplass for sine barn, eller som
har vaigt A were hjemme. DeL er
bra bAde for foreldrene med hen
syn Lii A bli kjent med andre -

men aller mest fordi det gir et Lii-
bud til barn som ikke har bame
hagepiass. EL tiibud som dette glr
dem trening og opphering i typer
aktiviteter og samwer som bidrar
positivt som skoleforeberedende
tiibud. Troiig er ogsA foreldre
barn gruppene et reek alternativ
for mange som ønsker A were
hjemme med sine barn, konkiu
derer rapporten.

_
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Foreidre

bamgrupper

skaper trivsel
Deltakelse i foreidre
bamgruppene betyr
mye for om smäbams
foreidre trives i
Storhaug bydel eller
ikke. Gruppene har
ogsâ stor betydning for
mange nAr det gjelder a
fâ venner i bydelen, slâr
en rykende fersk forsk
ningsrapport fast.

t’ ore ire barngruppne i bydelen betyr myefor om smabarrisforeidre in yes eller ei (Arkivfoto)

Sigrid BekholL Hun fortelier at ske sikkert falle sammen etter
med hensyn Lii selve gruppene, kort Lid, hevder mange. DeL er
siAr rapporten fast at de aller lies
Le er fomØyd med gruppene, bAde
med antail barn og voksne I hver
gruppe, Apningstider og lokaler.
Men swert mange viiie ogsA ha
benyttet rilbudet flere ganger I
uken om deL hadde wert mulig.

Bydelens eneste

bakeri og
konditori

Normannsgt. 38—4014 Stavanger .- TIf.: 51 89 01 56—51 8901 54a

HAKON DAGLIGVARE
Jelsagata 1 — 4012 Stavanger — tlt. 51 52 23 91

Kjører Ut varer hver fredag.
Utkjeringen er gratis!

VI HAR On-Line og Flax.
Apningstider 9.00 — 20.00 (16.00)

-, Teknk-Xopisehiice as

Vi utterer alt innen KOPIERING,GRAFISKE og
REPROGRAFISKE tjenester

Teknisk Kopiservice a.s.
Avd. Stavanger Tif. 51 53 5080 - Fax 51 52 29 72

Avd. Focus TIt. 51 67 76 44 - Fax 51 8453

Teknisk Reproservice a.s
TIf.51 58 1580-Fax 51 581289

Kopieringsservice pa alvor

‘ymidd
II & utfører rimelig!

ule
— Smi1emarbeid

— reporosjoner I stál 09 Ire

II — muring, maling, oppussing, riving. mm.
Tlf.verlcsted:51 894022•Privol.51 562838
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Lederen av Storhaug bydelsut
vaig, Torgrim Olsen, er tydelig
vis vonbrâten over at deL ikke ble
fortsatt selvstyre for bydelen. DeL
har vi forstâelse for, men deL er
oss helL uforstAelig hvorfor han
skal la sin vrede gâ Ut over de to
representantene i bystyret for
Bymiljølisten, som han gjør i sis
te utgave av bydelsavisa - sitat:

<Etter mm mening er
Bymiljølisten et parti som ikice
har livets rett. Vi har aidri opp
levd a fA stØtte fra dem i saker
som a sikre skoleveien for elever
i sentrumsnre strØk eller bedre
barns lekemuiigheter i nrmiijØ
et.
Jeg har heller ikke sett at de har
støttet beboerforeningenes arbeid

a bedre nrmiljøeL>> sitat slutt.
Dette er sa grove pAstander at
BymiljØlisten ma be omá fâ nr
mere dokumentasjon for hvor vii
bystyret eller i styret for byutvik
ling har forholdt oss som det

Brukergruppene i Midjord
bydeishus bar wert pa julebord i
Dronninglund i Danmark. Nytt for
anledningen var at vi denne gang
reiste med dagfergen begge veier
fram og iilbake. Brukergruppene
startet turen fra Midjord tirsdag
28. november Id. 13.30 og hadde
en behagelig reise bade pa sjø og
land. Vi ankom van hotel! i
Dronninglund rundt klokken
24.00 og fikk straks tildek gode
rom. Vi fikk dermed to hotellover
nattinger i roligt og godt miljø.

pastaes av formannen i bydeisut
valget.
Fristilling av sarntlige bydeler,
som Storhaug og Játten i dag, vii
selvsagt bade ha argumenter for
og i mot. Det a la bare Storhaug
og Jâtten fortsette som i dag var
dessverre ikke et relevant altema
tiv. Vi er klar over at det var i
APs interesse a fâ delegert myn
dighet til samtlige, ikke minst
med tanke pa innføring av <<par
lamentarisme>>, noe vi i BM er
sterkt imot. Bymiljøiisten tok seg
imidlertid tid til a Ia Torgrim
Olsen f fremlegge sitt syn for
partigruppen fØr avstemmingen i
bystyret, beklageligvis klarte han
ikke a overbevise flertallet i vAr
partigruppe.

Jeg synes det er sterkt A bekiage
at det inntrykket vi hadde av en
saklig og sympatisk bydelsfor
mann, etter dette er forandret U!
det motsatte. DeL er ogsa. bekla
gelig at han misbruker en bydels

Neste dag, etter en god dansk fro
kost, var det en haiv times bus
skjøring Li! kjøpesenteret Bilka. I
det kjempestore kjøpesenteret var
vi i 2 1/2 time. Deretter en kort
kjøring ii! byen Alborg hvor stor
magasinene ligger sA tett som
erter. Etter endel vannng her sA
trengte trette ben hvile og da fain
en veien iii kafeteriaen og iii mat
og drikke. Vel tilbake pa hotellet
var det tid dl hvile og forberedelse
Lii kveldens julebord. Her møtte
turdeltakerne opp i finstasen og i

avis til a fremlegge heit uholdba
re beskyldninger mot By-miljØ
listen. Hans eget parti har sA
langt fra imponert oss nAr det

god stemning. Julebordet var rik
holdig med mye snadder og god
mat og der var ogsA fin musikk og
sang. Spreke unge sorn eldre koste
seg pA danseguivet. Noen hadde
ogsA en god historie A fortelie.
Etter en hyggeiig kveld og en god
natt sA mØttes vi iii frokost og
senere avreise fra hotellet. Vi
besøkte slakter Winther og sA Lii
fergen som gilck fra Hirshals kl.
13.45. Behagelig vr pA hjemrei
sen og via Kristiansand var vi
tibake pA Midjord bydelshu klok

ken 22.00. Alle var enige om at
dette var en kjempefin tur.
Vertskapet Gabriel Haga med fru
en Maibel sto pA siik at alle skulle
bii glade og fomØyde. Dessverre
ble to av de eldre syke etter en
iiiebefinnelse, men det gikk bra
med begge to. Vi takker Haga
Buss A/S for god trivsei og god
service. DeL var 42 deltakere med
pA turen. Takk til alle for godt rei
sefølge.

Lars Halvorsen
LefK. Lund

Siste nummer av bydelsaavisa er
stort sett preget av tapernes syn
pA at prøveprosjektet - om
Storhaug og JAtten skal avvikles.
Jeg satt selv i bystyret i 1988 og
det var en kiar forutsetning for
vedtaket den gang at det skulle
vre et prøveprosjekt. En skulle
komme tilbake til prøveprosjek
tets skjebne etter en viss prøve
tid. Dette har nA skjedd. EL lite,
men klart flertall i Stavanger
bystyre har sagt nei Li! videre
drift. Dette demokratiske vedta
ket blir i Bydelsavisa stemplet
som masmisbruk, partipisk i
bruk, osv. Det er et stØrre mis
bruk at bydelsavisa blir brukt til A
fremme et visst poiitisk syn.
Vennligst klargjø om bydelsavia
er partipolitsk nøytral. Avisens
siste nummer tyder ikke pA det.

William Brandal
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DàrligeEt helt usaklig angrep pa Bymiljøhsten
tapere

Faksimilefra bydelsavisas desembernuminer.

gjelder a ivareta nrrniljøet her i
byen.

PA julebord i Dronninglund

Ths. Middelthon
lederfor Bymiljølisten

I_.illepLltt Salongen
onsker gamle og nye kunder

veikommen hi et nytt ár

Qpui-i a&çciiRogaland Jernvare A/S Tif 51 56 2423 Bjerkreimsgaten 2
Nedre Banegt. 51 Postboks 540,4001 Stovanger. Apningstider: Mand. og Torsd. 11.30—19.00

_____

Tirsdag og fred 8 00 — 16 00
Ond 930—1330

Bydels
poeten

En bukett

Jeg kjøper en bukett
ikke til mm kone
men di hvemsomhelst
til hvemsomhelst
en billig bukett

Jeg kjØper en bukett
ikke til hvemsomhelst
men iii mm kone
en dyr bukett

En leveregel

Kjenner du Gud?
Hva du erin gjør
Lev slik du burde
og ikke slik man bØr!

Du tror
jeg er senil

Jeg kan fØle
Jeg kan tenke
Jeg kan mene
Jeg kan vite
Jeg kan gruble
Jeg kan huske
Men glemme
kanjeg ikke!

TMB

Bydelens •
ELEKTRIKER

Ring forst 51 89 35 71

1 Glassmesteren i
Brødregt. 18— TIf.: 51 89 19 19

ELVIGS
GLASS AS

TI? VAA 6 9,LEA7RO A/S
Aut. instaliasjonsforrening Stavanger

Pedersgaten 37 — Tif.51 89 35 71 — Fax: 51 89 35 94
Mobil: 94 67 66 77

Størst • Raskest. Rimeligst !!!
• Alt! Glass, Spell, Bly & €Messing
Raskeste levering — til rimelig pris!!

VAKT HELE DØGNET !!!
TLF. 946 17350 ELLER 51 89 19 19

Postadresse: Postboks 143, 4033 FORUS
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— Vi hàper at resultatet av
analysen blir en bevisst
satsing pi bydelen - pa
trafikk, rehabilitering av
boligmassen og ytre ting,
som lekeplasser og gate
tun, sier prosjektleder
Gunn Aadland om konse
kvensanalysen av boset
tingsmønsteret I Storhaug
bydel, <<Her inne>>. Den
22. februar blir analysen
tatt opp pa et apnt møte
med paneldebatt I
Bergeland bydeissenter.

Prosjektgruppen for konsekven
sanalyse av bosettingsmønsteret i
bydelen har hatt i oppdrag a se
nrmere pA bosettingsmønsteret i
bydelen - ogsA med tanke pa inn
vandrere, sammensetningen av
gruppen sosialhjelpsmottakere,
private og kommunale boliger,
samt forbruk av barnevemstje
nester. Faktorer som viser for
skjelier i Storhaug bydel sam
menlignet med Stavanger som
heihet.

- Hvis en beskrivelse av boset
tingsmønsteret I bydelen skal ha
noen vits, mA det ha en fortsettel
se - og det mA were at vi ønsker a
satse pA Storhaug. Blant annet
har vi sett lenge at smâbamsfami
her ofte flytter Ut av bydelen nAr
barna blir Iitt stØrre. Denne ten
densen har butt iitt mindre, og
det ønsker vi A gripe fatt i og for
sterke, slik at bamefamilier blir
boende i bydelen. Da er det vik
tig A se pA strukturen i bydelen,
for A kunne forsterke det som er
positive trekk, sier Gunn
Aadiand, som i rapporten slAr
fast at deL er virktig for bydelen a
satse pA rehabilitering av bohig
massen, trafikkbedring og det
fysiske miljøet.
- Jeg tror at ved A satse pa fysisk
utbedring, vii det virke positivt
inn pa nettverkene I bydelen.
HØyner man kvaliteten pa det
fysiske bomiljøet, kan det legge
grunniaget for kontakt mellom
naboer. Utifra tanken om et godt
bomiljø, er dette forebyggende
arbeid. Et trygt bomiljø er en
plass hvor ungene an leke trygt
og hvor det kontaki mellom dem
som bor der, ogsA pa tvers av

stabilisering nAr det gjelder bru
ken av sosiale tjenester, men vi
ser samtidig at det stadig blir
yngre aldersgrupper. Rapporten
viser derfor at deter viktig A satse
pA ungdom.
Konsekvensanalysen av Storhaug
bydel er delt inn i tre deler: En
kartlegging og analyse av befolk
ningsdata, bnik av sosiale tjenes
ter og barnevem, bolig- og miljØ
data og trafikkforhold. Del to er
en beskrivelse av kvaiitative for-
hold i bydelen, som blant annet
tar opp bomiljø og sosialt nett
verk, samt skolenes og barneha
genes rolle i sosiale strukturer. I
del ire tar den opp forsiag til til
taksdiskusjon. Her pekes det
først og fremst pA saisning pA
barns oppvekstmiljø, satsing pA

miijøtiltak som øker kontakt mel
lom etniske grupper, pA bomiljø
utvikling gjennom trafikksikring
og opparbeidelse av gatetun,
rehabihiteringsprogram av byde
lens boligmasse, samt satsing pa
neuverksbyggende tiltak.

Apent møte
<<Her inne>>, Konsekvensanalyse
Storhaug bydel, vii bli tattopp ill
diskusjon i et Apent mØte i
Bergeland bydeissenter 22.
februar. I panelet stiller blant
andre prosjektleder og tidligere
bydeislege I Storhaug bydel,
Gunn Aadland, ordfØrer Leif
MAswer, administrasjonsleder
Inger Elvik, leder i Storhaug
bydelsutvaig, Torgrim Olsen,

Analyse av bosettingsmønsteret:

Grunniag for bevisst
satsing pa bedre bomiljø
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generasjonene, sier Gunn
Aadland, og forteller at undersø
kelsen viser det prosjektgruppen
allerde visste; at det er mange
innvandrere i bydelen.
- Den viser ogsA det vi ikke vis
ste; at innvandreme bor i spesiei
he omrAder nr sentrum. Der bor
ogsA de fleste av de merkulturehle
innvandreme. Det gir grunn til A
satse pA integreringstikak. Det
gir ogsA grunn til A ligge i forkant
nAr vi tenker bomiljøtiltak - at de
ogsa er viktige for innvandrere,
sier hun.

Positiv trend
NAr det gjelder forbruk av sosiale
tjenester og bamevemstjenester,
higger disse høyt i Storhaug byde
her sammenlignet med andre

I-Idpet er at konsekvensanalysen s/cal rnedfØre bevissi satsning pd
bydelen, sier prosjekzleder Gunn Aadland.

bydeler.
- NAr det gjelder tallene for bar
nevemstjenester, er det tegn pA at
disse stabihiserer seg - og at vi ser
en dreimng over pA mer forebyg
gende arbeid. Det er faktisk en
honnØr iii bamevernet at de ser
problemene tidlig og gAr inn med
forebyggende arbeid, sier Gunn
Aadland og legger til:

- Vi ser

tren
IKKE BARE FOR UNGE OG VAKRE...
Pa Bjørns Gym er alle velkomne. Her
tinner du en herlig blanding av unge, lift
eldre, tykke og tynne, seriose og ama
torer. Siden treningsprogrammene er
lagt opp individuelt, passer de tor alle.

OPPSTARTSKURS FOR
NYBEGYNNERE
Mange nybegynnere er nølende — det
har vi forstãelse for. Derfor har vi lagt
opp muligheten til a fà en gratis oriente
rings- eller prøvetime. Dette sikrer at
nybegynnere utfører øvelsene pa en
rikti og effektiv mate, og ikke minst at
de toler seg vel med omgivelsene.
For a bestille tid for en gratis oriente
rings- eVer prøvetime kan du ringe
mandag—tredag
mellom kI. 13.00—21.00 eVer
Iørdag mellom kI. 13.00-17.00
pa tlf. 51 56 20 35.

Du kan ogsâ ta turen innom....

lb

- Stavanger .r:

Tif. 51 56 20 35- -
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\ : Ø’ PET1JER PA sTORHAUG
StoW til diàe sidene samles a’ Storhang Kuhnr og Fritid,

Mkljord BydeIsbus, N. Ramsvigv. 1, tIf. 51. 563661—51 508608

Apent mote
onsdag 22. febr. Id. 19.00

i Bergeland bydeissenter
(Jelsogt. 2)

Presentosjon cv

((Her innen
Konsekvenscnclyse cv bosettingsmonsteret i Storhoug bydel

v/Gunn Acdland

Pcneldebatt
Ordfører Leif Másvr, radmonn Ole 1-letlond, leder Storhoug

bydelsuivoig Torgrim Olsen, og odm.leder Storhoug bydel
Inger Elvilc.

Arr: Stothaug bydelsuwaig.

Hyggestund
for eldre

i Midjord bydeishus

pa torsdager
ki. 10.00-13.00
Vi har lett trim - spiller

bingo - synger og drar pA
dagsturer.

Vi Ønsker at flere eldre i
bydelen benytter seg av til

budet. Interesserte kan henv.
seg Midjord bydelshus,
tlf.51 563661 (10-13)

Loppemarked I Varden kirke
i slutten cv april.

Vi onsker nye gardiner og andre ting i menighetssalen som
kan gjøre clet mer trivelig der.

No henvender vi ass til die husstander i Varden
og ber om dopper*. Ring en av 055 komiteen eller prestekon
toret hvis du bar noe a 91 til loppemarkedet. Vi henter sá snail

som mulig og 56 langt vi bar lagringsplass.
Anne Tjomsland tlf. 51 56 25 83

Sigrun SkjveIand tlf. 51 56 38 95
Leif Hinderaker tIE. 51 52 30 91

Jan og Eldbjorg Lovás tIE. 51 52 07 87
eller prestekontoret: tIE. 51 52 89 81

Vi vil gjerne ha fiere med i arbeidet med loppemarkedet, sa
meld deg pa til 6 ta et felles tak hvis du vii vaere med.

FØRERKORT
Teorikurs Bus, Lastebil, Vogntog 7. mars

Teorikurs Kiasse B. 8. mars
ADR-Kurs 31. mars

Pâmelding Hf. 51 893080
Nytorget 8

.4.
30 STAVANGER TRAFIKKINSTITUTTI

— AUTORISERT TRAFIKKSKOLE —

Tilskudd til musikk I Storhaug bydel
Tilskudd dl musikic skal fremme musikkaktiviteter og stimulere til
økt og ny aktivitet innenfor musikkmiljøet i bydelen. Alle som dii
ver med musikic i en eller annen form kan sØke. En Ønsker A stimu
lere til samarbeid mellomulike musikkgrener.
Tilskudden kan ikke gis som driftstilskudd dl korps, kor eller
andre musikksammenslutninger eller som stipend dl videreutvik
ling.

SØKNADSFRIST 1. MARS 1995

Søknaden sendes Storhaug kultur og fritid, Karlsminnegt. 6A,
4012 Stavanger.

SpørsmAl angAende tilskuddsordningen kan rettes bydelsleder for
kultur og fritid, Kari Helene Rosenlund, tlf. 51 5086 08, mellom
kI. 08.00-15.00.

Tilskudd til drift av barne og ung
domsorganisasjoner
Vi minner om sØknadsfristen 1. MARS 1995 for driftstilskudd for
bame og ungdomsorganisasjoner. Søknadsberettigede organisasjo
ner vil fA søknadsskjema sendt direkte.

SpørsmAl angAende tilskuddsordningen kan rettes bydelsleder for
kultur og fritid, Kari Helene Rosenlund, tlf. 51 50 86 08, mellom
kI. 08.00-15.00.

Kurs I akvorellmoling
Har du lyst lii 6 laere a male
akvarellbilder. Kursene er 0956

for viderekomne sam vii Lmre
mer, eller trene lift.
Kursene r over to kvelder
eller i weekend.
Pámelding og nrmere infor
masjon til Friedl Laugaland tIE.
51 56 22 98.

Skipper Worse Rosenli
ads. Rosenli 12 - Tif. 51 562004

Apningstid fra ki. 09.00-14.00
Kareteria med salg av kaffe og hjemmebakt (Ia ki. 09.00
Middagsservering kl. 12.00, vennligst bestill pa forhând,
senest ki. 10.00 samme dag
Bingo hver onsdag kl. 10.30
Fotpleie hver torsdag
Hârpleie liver tirsdag og fredag
Forhdndsbestilling til lot- OR hdrpleie
Transporttjeneste: Brukere av senteret kan etter avtale kjøres
ill og (Ia senteret.

Buss nr. 7 og 11 pluss Storhaugbussen gdr iii senteret.
Knrs:

Mandag kl. 10.00 Rosemaling
Tirsdag kl. 09.30 Engelsk
Torsdag ki. 09.30 Fri forming
Annenhver fredag kl. 11.00 Andakt
Annenhver fredag kl. 11.00 Ailsang

PASKEUTLODNING
Del er dekket et lekkert páskebord i kirken. Friviiiige medarbei
dere I menigheten bar sydd duk, kjapt servise 09 laget diverse
utstyr. Bordet skal loddes ut for páske ni inntekt for menighe

tens arbeid. Ladder fás kjopt pa prestekontoret.

Vardenkirke

Storhoug bydel
kultur og fritid

Midjord bydeishus

Kurs- og

Varden kirke:
BIBELTIMER

Sokneprest
Gunnor Hinderoker

Torsdog 23. februor og tors
dog 30. mors i Vorden kir

ke, menighetssolen.
Alle hjertelig velkommen

FORMIDDAGSTREFF
FOR DERE OVER 50
Menighetssalen, Varden kirke

Torsdog 9. febr. kI. ii

Andokt og opplesning
Ase Glije

Servering - Utlodning

Torsdog 9. mors Id. 11

Andokt ved prest
Atle Johonsen

servering - Utlodning

Du som er over 50 er
hjertelig velkommen

konferanser
Huset har velegnede lokaler dl kursvirksomhet/møterlkonferanser. Vi
has akmelt utstyr som:

tavie - flippover - overhead - godt utstyrt kjøkken

For nzrmere informasjon/bestilling: kontakt Torhild Halvorsen,
Midjord bydelshus, tlf. 51 56 36 61.

Varden Menighets

ARSMØTE - ARSFEST
Søndag 19. februar ki. 19.00

Saker: Arsmelding/Arsregnskap
Dersom noen liar saker dl Arsmøtet, mA dine meldes innen 9. februar

Har du lyst til a

ARSFEST

synge I kor?

i menighetssalen etter ársmøtet:
Andakt, sang v/Aage Breiby, bevertning

Nytt kirkekor vil bli dannet.
Meld deg pa til organisten,
Aage Breiby elier iii preste

kontoret.

TIF:51 528981
eIler5l 553921

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN VARDEN KIRKE



BYDE LSAVISA

Bergeland bydelsenter

Ledige plasser
pa kurs

for voksne:
Porselensmaling manda.
kI. 10.00 pa Storhaug skole.
Kontakt Bergeland
bydelssenter tlf. 51 53 52 67 el.
Solveig Idsø tif. 51 5325 11.
Svømming pA St. Svithun
mandager ki. 15.30

T1f: 51 53 52 67

Sm?ijobbsentralen
I Midjord bydeishus

Trenger du hjeip til a utføre jobber som:

Let:ere malero.rbeide - rengjøring - vindusvask - lulcing - hagearbeid -

rydding av loft og kjeller og mye anne:

Du betaler kr. 45.- pr. time til denlde som utførerjobben for deg og ung
dommene vii ha et ID-kort som fortelier at de kommer fra
SmAjobbsentralen.

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

Ring oss pA tif. 51 563661 meilom Id. 10-13 for oppdrag.
SpøsmAl angAende SmAjobbsentraien kan rettes Lii bydeishuset pA sam-
me tif. nr.

KULTURGRUPPENE FOR BARN
Dette er et tilbud Lii barn i vinterha1v.ret, en innendørs oppvarmet leke
plass. Det er en kulturgruppeieder til stede, men hanlhun har i oppgave A
sikre de fysiske omgiveisene. Det betyr at omsorgen for barnet har ford
drene, sØsken, naboer, passepiker elier andre. Den trygge atmosfren
skapes gjennom kontakten meilom foreidre og kulturgruppeiederen.
Velkommen til et tilbud i skoienes gymsal I time pr. uke i tidsrommet
september - mars.

Tirsdager ki. 16.30 - 17.30
pa Storhaugskole og Nylund skole.

Frivillig hjelp
Har du Lid og iyst tii a gjøre en friviiiig innsats for andre her pA
Storhaug?

Trenger du hjelp, og Ønsker du hjeip av friviiiige?

Den friviliige hjelpen kan vre:

- Resøk
• Følge til/fra gjøremAl
- Kjøre eller gA en tur
- Vennskapsfamilie
- Reservebesteforeidre
• HjeIp til A handle
- help til praktlske ting
- Hagearbeld
- Nabohjelp

Er DU interessert: Ring tlf. 51561585

Har DU bruk for hjelp: Frivillighetssentraien. Storhaug bydel

4ft1jj
Frivillighetssentralen

NATTKAFE
i St. Johannes menighetssenter

18. februar
19.30-23.00

Kafé med live-band
Saig av musiidc og lodd foruten
mat og drikke.
FOR UNGDOM FRA 7.

KLASSE OG OPPOVER.
Vi Ønsker velkommen
iii en spennende kveld.

- A,’r: Sarepta og
St. Johannes nwnighetvlBarne og

tsngd. arb. Signe Wolden.

Vennskapsfamilie
Har du og din familie iitt tid, og iyst til A bli kjent med famiiier som har
en annen kuitureii bakgrunn?
Frivillighetssentraien, Storhaug bydel, Ønsker A komnie i kontakt med
norske famiier som kan tenke seg A vre vennskapsfamilie for uteniand
ske familier pA Storhaug.

INNVANDRERE OG FLYKTNINGER VIL HA NYTTE OG GLE
DE AV NORSKE VENNER SOM KAN GI DEM:

Mulighet iii A bii bedre kjent med det norske sprAk gjennom nawrlig
sosialt samvr.
Kunnskp om norsk dagiigliv, hoidninger og samvrsformer.
Muligheter for A bli bedre kjent i bydelen.

HVA KAN EN GJORE SOM VENNSKAPSFAMILIE
vre med A gi sprAktrening.
Deie felies interesser, og inspirere hverandre til nyc.
Sosiah samvr hjemme og ute.
Hjelpe til med praktiske ting.
Vzre med som kulturoversetter for hverandre.
vre en som iytter.
Vre et iedd i et nytt nettverk i det norske samfnnn.

HVA FAR DERE SOM VENNSKAPSFAMILIE
Vennskapsfamiliene skai vre et tosidig forhoid der begge parter gir,
og fAr noe igjen.
Som norsk familie vii dnldere fA ny og berikende kunnskap om
anneriedes kuitw, musikk, mat, levevis og livssyn.
Samtidig fA erfaring og glede av A vre med som brobyggere mellom
forskjeilige kulturer.

KULTURFORSKJELLER EKSISTERER, VED ØKET KONTAKT
VIL NOB ANNET KOMME I FOKUS:
DE MELLOMMENNESKELIGE BEHOV SOM
VI BAR FELLES.

Friviilighetssentralen vii vre behjeipeiig med A knytte kontakt mel
lom personer som ken passe for hverandre.
Er du/dere interessert, eller ønsker mer informasjon:

RING FRIVILLIGHETSSENTRALEN, STORHAUG BYDEL,
TLF. 51 56 1585.

Velkommen Lii

Familietreff
søndag 12. mars kI. 16.00

i St. Johannes menighetssenter

Program: andakt, alisang,
kaffekos, sang, leker.

Hele familien, smá
og store, er hjertelig

velkommen!!

St. Johannes menighetskor
sØker

nye medlemmer
øveise hver mandag kI. 19.00-20.45

i St. Johannes kapeii.
For ytterligere informasjon ta kontakt med dirigent Gjert Lunde, tlf. 51

89 0228 elier formann Randi Hoigersen tif. 51 56 39 68.

Spedbarnsgruppe
Kom sammen etter fødselen

Gruppene treffes pA:
Bergeland bydeissenter, Jeisagt. 2
Fredager ki. 10.00-12.00 Mødre med
barn 0-6 mAneder
Ki. 12.00-14.00 Mødre med barn 6-12
mAneder.

Midjord Bydeishus:
Tirsdager ki. 10.30-12.30

Alle oppfordres Lii A benytte tiibudet i
det bydeishuset som iigger nrmest
der en bor.

Treffandre nybalae mØdre pci
Storhaug. Vi har noe ci Icere av hver
andre. Kaffe og te.
Interessert? Ring: Heisestasjonen:
tlf. 51 50 89 06
KuiturogFritid,tlf.5i 08640
Bergeiand bydeissenter, fredager,
tif. 51 53 52 67

BINGO
I Midjord
bydeishus
MANDAG

20. februar
6. mars
20. mars
3. april
24. april
8.mai

ki. 19.00

Alle velkommen

___

STAVANGER KOMMUNE
STORHAUG BYDEL

Var 1995
Foreidre/barn-gruppene
starter opp. Velkommen!
Gruppene møtes Lii aktiviteter - fei
ies samiingsstund - barna lager noe -

felles mAitid
(ta med mat) - LEK.

Vii du vite mer eiler meide deg pA?
Ta kontakt med Else pA tif. 51 50 86
40, eller Torhiid pA Midjord bydels
hus. tif. 51 56 36 61.

Futurum malergruppe
Vi er en glad gjeng som liker a male med olje og akvareii

hver onsdag. Vi Ønsker
nye medlemmer velkommen.

MØt opp i Midjord bydeishus onsdager kI. 18.00 - 2. etg.Arr. Nylund slcolekorps
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— Jeg har vert spent som en
liten guttunge før julaften foran
denne festgudstjenesten, inn
rømrnet sokneprest Tormod
WasbØ i St. Johannes menighet
fra prekestolen under gudstje
nesten den sisten søndagen i
januar. Da inviterte han til fest
gudstjeneste i forbindelse med
kirkens 85 Ars jubileum, og en
rekke 85-Aringer var spesielt
invitert Lii festgudstjenesten
med nattverd.
— Det er fint A se sA mange spre
ke, oppegAende 85-Aringer med
livsappetiu. 85-Aringer som
Springer trappene til annen
etasje, som setter seg i bilen og
tar seg Ut pA tur - og som plan
legger framtiden, sa Wasbø, og
skuet Ut over forsamlingen.
Mange av de ti1stedeverende
hadde selv butt døpt i St.
Johannes kirke ved innvielsen
for 85 Ar siden.
—Vi feiret 110 Ars jubileet for
menigheten i desember. I for
bindelse med 85 Ars jubileet for
kirkebygget gikk jeg inn i de
gamle dApsprotokollene - og det

viste seg at det ble døpt ialt 31
barn 2. juledag i 1909, da kirken
sto ferdig. Mange ventet lenge
med A dØpe barna sine nettopp i
pAvente av det nye kirkebygget,
sier sokneprest Tormod Wasbø.
Han forteller at han gikk Ut
dagspressen og etterlyste disse
dApsbarna - nA 85 Aringene - og
inviterte dem spesielt til denne
gudstjenesten. To av dem
Rudolf Wallen og Thorleif
Karisen, sa seg sogar villig til A
vre tekstlesere under gudstje
nesten. Ved siden av møtte pres
ten Berthold Hindal (85) opp og
assisterte Wasbø ved alteret.
— Samtidig kiarte jeg A spore

opp originalnotene til den gamle
kantaten som ble brukt ved inn
vielsen i 1909, sier Wasbø, som
hAper de kan settes sApass I
stand at den igjen kan framføres
i St. Johannes kirke.

Nye âpningstider

Mandag — Fredag kI. 920. Lordag kI. 91 8

Stadig flere kunder gjor at vi ná holder lengre ápent.

Velkommen til nyoppusset større forretning.

Her tinner du oss!

Asbjorn Klostergt.

Gule Priser
- garantert billig

Asbjøm Klostergt. 39 • Telefon 51 56 30 29

F

Jubileum i St. Johannes kirke:

85 ãringer
feirer 85 âring

85 dringerfeirer 85 dring: —

Mange av dem som selv ble døpt
i St. Johannes kirke ved innviel
sen i 1909 var spesielt inviterl iii j0ms
fesigudsijeneste i kirken av sok
neprest Tormod WasbØ.

Aittokarosseri A/S

Aker
— lokalbedriften med de smarte

offshorelosningene
)Aker Offshore Partner

P.O. Box 589, Strømsteinen
N-4001 STAVANGER, NORWAY

Bydelens eget karosseri og
serviceverksted. Ni pi ganale gummien

Kvalitetsarbeid og kundeservice ii
er del vi leggere mest vekt pJi

* Rustrep. * Lakkermg * Tecktyl *

Biopprettrng * Service
Etier at du harforsøkt andrq

kom og snakk med oss

Tif. 51 52 92 30
Haugesundsgl. 27 - 4014 Stavanger

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

‘1




