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FOR .STORHAUG Februar 

Bydelsavisa truet 
av nedleggelse 
Etter ni års drift står bydelsavisa 
nå i fare for nedleggelse. 
- Underskudd på driften gjør at
dette kan bli vårt siste nummer,
sier leder av avisstyret, Terje
Rønnevik (A).
Leder av Storhaug bydelsutvalg,
Torgrim Olsen (A), mener de sen
trale politikerne har sviktet ved

ikke å følge opp sitt eget bystyre
vedtak fra 1995. Der slår de fast 
at drift av bydelsaviser skal være 
en prioritert oppgave, uten at det 
blir satt av midler. - Jeg skal se 
på mulighetene for tilskudd, sier 
ordfører Sevland, som er ukjente 
med at støtteordningene er bort. 

Mer sule 2 og 5 

Du bestemmer -

vi klipper 

Åpent 10.00 - 20.00 [16] 
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'-FRISØR 

-ARKADEN- I 
tit. 5189 30 55 

C01nbi Frisør: 

Eventyrlig indiaferd for 11-åringer 
Arkaden • Hundvåg • Kilden •

Madlalcrossen • Sentrum Sandnes 
(Kirkegt. 2) • Solakrossen 

Il-åringene Line 
Løvås (f.v.), Kine 
Olesen og Viljar 
Søiland (bildet) er vel 
hjemme etter even
tyrlig indiatur. I 
bagasjen har de 
mange inntrykk å 
fortelle om fra den 
internasjonale barne
leiren de deltok i en 
hel måned. 

Mer side 11 

BJØRNS 

Tlf.51529230 
Haugesundsgt. 27 • 4014 Stavanger 

• BILOPPRmlNG • Understellsbehandling• LAKKERING

• RUSTSKADE

• SERVICE KLOKKEJHOLM KAROSSERIDELER 

ADVOKAT 

DAME & HERREFRISØR 
ABC gt. 8 4013 Stavanger 

518933 22 

Åpningstider: 
Mand., tirsd., onsd, 9.00-16.00 

Torsd., fred. 9.0(H8.00 (19.00) 

lørct 9.00-13.00 

�REIDAR HuNSDAL 
Suldalsgt. 9 (Inng. Vikedalsgt.) - 4012 Stavanger 

Tlf. / Fax: Sl 53 53 32 

Prosedyre - Alminnelig praksis 
Første gangs. - konf.int. 1/2 t. kr. 400,
konferanse kveld / lørdag, etter avtale. 

FRISØR t.• .,, SONETERAPEUTEN 

KJETIL TVEIT • Tit 51 89 20 80 

STORHAUG FOTKLINIKJ( 
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SQLARIUM 
Tlf: 51 8915 51 
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Soneterapi / refleksologi, Bindevevamassasje 

i felles lokater med frisør. Off, godlq. fotterapeut ønsker 
velkommen til å ringe, evnt komme innom for timebestilling 

I Haugesundsgt" 7 For personlig velvære I 
Gode-tilbud til eldre/q{øre. 

Tlf. 51 89 22 24 
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FOR STORHAUG 

j, BYDELSAVfSA 

Uvisst om bydelsavisa 
kan fortsette 

Men frivillig abonnement kan redde driften 

AV TERJE RØNNEVlK, LEDER I 

STYRET FOR BYDELSAVISA FOR 

STORHAUG 

Bydelsavisa er i fare! Ikke nok 
med at flertallet i bystyret la ned 
forsøket med prøvebydeler, nå 
har de også fjernet driftstilskud
det til bydelsavisa. Og dette til 
tross for at det samme flertallet 
sa at drift av bydelsavis var en av 
de viktigste oppgavene de nye 
bydelsutvalgene heretter skulle 
ta seg av. 
Folk i Storhaug bydel setter pris 
på avisa vår. Det viser tydelig 
henvendelsene når et nytl num
mer er utgitt. Bydelsavisa er med 
på å binde oss som bor i 
Storhaug bydel sammen. Den gir 
oss informasjon om møter og 
arrangementer lokalt, det er et 
godt annonseorgan og den fortel
ler fra hverdagslivet i bydelen på 
en måte som de store avisene 
ikke kan gjøre. 
Men en avis som vår kan ikke 
drives utelukkende på idealistisk 
basis. Og selv om annonsører har 
støttet godt opp om økonomien, 
har vi vært avhengige av et kom-

Terje Rønnevik representerer 
Arbeiderpaniet i Storhaug 
bydelsutvalg og er leder for 

bydelsavisas styre. 

rnunalt tilskudd på drøyt 30.000 
kroner som nå er fjernet. I tillegg 
til dette har bydelsutvalget selv 
gitt tilskudd til avisa med ca. 
15.000 kroner i 1996. 
Avisas styre står nå overfor opp-

Hårføner 

Vannkoker 

gaven å skaffe til veie disse mel
lom 45- og 50.000 kronene for å 
sikre at avisa kan komme ut med 
minst seks nummer også i 1997. 
Klarer vi ikke dette, er det fare 
for at det nummeret du nå leser 
er det siste som blir utgitt. 
Vi er ca. 10.000 mennesker i 
Storhaug bydel. Hvis 1.200 av 
oss betaler inn 40 kroner hver i 
frivillig abonnement, vil 
Storhaug bydelsavis fortsatt 
komme ut og glede og informere 
oss. Vedlagt denne avisa finner 
du derfor en giro som vi håper 
flest mulig vil bruke. Og passer 
det ikke med 40 kroner, kan du 
fylle ut med et annet beløp selv. 
For å unngå gebyr på 16 kroner 
når du skal sende giroen, anbefa
ler vi brevgiro eller telegiro. 
Vi som bor i Storhaug bydel har 
vist før at vi kan stå sammen og 
ta et tak når det er noe viktig det 
gjelder. Styret for avisa håper at 
vi skal vise at vi klarer det igjen 
og at avisa kan fortsette driften. 
Bruk giroen, og gjør det raskt, 
slik at vi får et grunnlag for å 
vurdere om neste nummer kan 
planlegges. 

fra 99,• 

208,-

Ministøvsuger 208,-

IÆI 
Runestad Elektro A/s
Tlf. 51 89 3110 - Pedersgt. 2 

KOM OG SE 

DU KAN FÅ DET MESTE PÅ ETT STED 

Godt utvalg i: 
Hobby- og kunstnermateriell, solbriller kr. 40,80 
+ moms 9,38 - alle er garantert 100% UV-sikre.
Lesebriller, fiskeutstyr, spill, tegnesaker, duker

papirduker, engangsservice, servietter, stearin
lys, kransekakepynt, påskepynt, mm. 

NYHET: BRODERIER 

Mand.-fred. 10-19 
6 Lørdag 10-14 fl 

S
KQNTANT Langflatvn. 29, 

··GROS a (under Rema), Mariero, 

f Wl S Stavanger 
--11:Hi•il:TI: .:Ula�: iil:• :ll:B"s li:.- tlf. 51 58 50 91
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Eksklusiv 

musikkutgivelse 
på Nylund skole 

Det er ikke bare kjente popstjerner som gir 
ut musikken sin på kassett. Med egen sang 
og musikk ga 4A på Nylund skole ut sin 
egen kassett ved juletider i fjor. Er du inter
essert i å skafte deg et eksemplar må du 
være rask - fjerdeklassingene er snart 
utsolgt! 

l 

Av OLE G. UELAND 

bak sluttproduktet. Elevene var 
blant annet med på å bestemme 
hva kassetten skulle inneholde. 
For å lage coveret, ble klassen 
delt inn i fire grupper som hver 
seg brukte tegnestiftene flittig. I 
forkant måtte man også øve inn 
stoffet. En hel uke gikk med til 
det. Så var det endelig duket for 
den store dagen. En hel fredag 
rundt juletider ble brukt til kas
settopptaket. Ikke mindre enn 
seks og en halv time gikk med. 

Det var under et foreldremøte i 
fjor høst at ideen ble brakt på 
banen. Elevene opptrådte med 
sang og musikk, og foreldrene 
syntes at de var så flinke at de 
fortjente å bli foreviget. 
Forholdene lå da også mer eller 
mindre til rette for at det kunne 
bli en realitet. Far til en av eleve
ne i klassen kunne stille med 
opptaksutstyr og lærerne hadde 
ikke noe imot at skoledagen for 
en viss tidsperiode skulle gå med 
til noe «utenom det vanlige». 
Dessuten er klasse 4A full av 
musikere - ikke mindre enn 10 av 
de 21 elevene spiller i Nylund 

skolekorps. Kassetten inneholder 
sanger, rene instrumentelle styk
ker og diktlesning. En av sange
ne har elevene laget selv. Den 
heter «Vi skal til Gamlingen» og 
handler om når klassen skal 
svømme på Gamlingen i gymti
men. Her får vi blant annet høre 
om Bjørn Andre som krasjet i et 
tre fordi sykkelbremsene var for 
dårlige. Heldigvis gikk det bra 
med ham. 

- Jeg fikk litt vondt i halsen av å
synge den samme sangen 1000
ganger og var ganske sliten da vi
var ferdige, forteller Natasha
Bendiksen Crona, som foruten å
spille piano også har en far som
lærer henne il håndtere tverrfløy
ta. Opptaksdagen inneholdt selv
følgelig også pauser - for det må
jo musikere ha! Da ble det ser
vert kaker og brus, og en film fra
den gang 4A var lA ble også vist
som en avslappende aktivitet.

Fra opptakene av kassetten. Foto: Grete Blomgrem. 

Uortodoks førjulsaktivitet 
Mens elever i andre klasser klip
pet og limte for å pynte klasse
rommet med lenker til jul, var 
klasse 4A ivrig opptatt med kas
settopptak. Det ligger mye arbeid 

Stolte besteforeldre 
Kassetten har et opplag på 100 
eksemplarer og det var nok ikke 

få slektninger og venner som 
ikke fikk en til jul i fjor. 
Mormor og morfar fikk en kas
sett av meg til jul. De hørte til og 
med på den mens de spiste fro
kost. Jeg tror de var stolte. Det 
flaueste var egentJig at fetterne 
mine fikk høre den, forteller 
Bjørn Andre Svela i klasse 4 A. 
Å gi ut musikk koster penger og 
det gjør også denne kassetten. 50 
kroner er prisen for et eksemplar, 
men fjerdeklassingene er ikke 

interesserte i å tjene penger. 
Inntektene fra salget skal gå til 
Redd Barna. - Før vi Jaget kasset
ten så vi en film om barn i andre 
land. De er fattige og trenger 
pengene mye mer enn oss. De 
kan for eksempel kjøpe seg nye 
klær. Dette gjorde vi for å være 
snille, forteller Natasha 
Bendiksen Crona. Så er det bare 
å vente i spenning på når neste 
utgivelse kommer - for det kom
mer vel mer?! 
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Byde/skoret og Volvene stod for kveldens innslag av vokal-musikk. 

Fra Varden kirke til gospelens rike 
Med de amerikanske sørstats-negrenes gospelmu
sikk som en rød tråd i programmet, var det duket 
for konsert i Varden kirke. Ikke mindre enn tre 
korps og to kor fra samme bydel entret scenen 
denne søndagskvelden. - Jeg tror ikke det er 
mange bydeler i Stavanger kan oppvise noe lik
nende, sier Evelyn Johansson, som foruten å være 
formann i Storhaug skolekorps også var kveldens 
konferansier. 

Av OLE G. UELAND

Det -.:_ar ikke mange seler ledige i 
kirka denne kvelden. Neslen 200 
aktører fra henholdsvis skole
korpsene Storhaug, Vassøy og 
Nylund, samt Bydelskoret og 
Volvene inntok scenen. 
Bydelskonsert ble konserten kalt, 
og det ikke uten grunn. 
Konserten korn i gang etter initi
ativ fra rektor på Musikkskolen i 
bydelen, Ola Koll Aune. Han 
mente at det måtte være en god 
ide at bydelens kor og korps 
arrangerte en felleskonsert. For å 
få dette til har forarbeidet vært 
grundig. De forskjellige partene 
bar hatt møter for å planlegge det 
musikalske og praktiske, for der
etter å fordele oppgavene seg 
imellom. - På den måten tvinger 
vi pss selv til å møtes mer. 
Dessuten er det kjekt å høre på 
hverandre. Det er viktig å ta vare 
på den store musikkinteressen 
som er i bydelen, sier Evelyn 
Johansson. 

To k orps i ett

Skolekorpsene Storhaug og 
Vassøy hadde for anledningen 
slått seg sammen til ett korps. -
Begge korpsene sliter med 
rekrutteringen og de består av 
relativt få medlemmer. Dette 
gjorde vi for å gi barna et inn
trykk av hvor kjekt det er å spille 
i et større korps, sier Evelyn 
Johansson. Nils Magnem og 
Sigmund Bjørheim skiftet på å 
svinge taktstokken for disse 
korpsene, og det var stor applaus 
etter endt opptreden. Spesielt 
«Rivers of Babylon» så ut til å 
falle i god smak hos tilhørerne. 
Som et utspring fra Storhaug 
skolekorps fikk vi også høre 
Storhaug Brass Ensemble. 
Ensemblet består av de eldste 
medlemmene i korpset og ble 
dirigert av Ola Koll Aune. Tredje 
korps ut var Nylund og det ser 
ikke ut som om rekrutteringen er 
noe problem hos dem. Med store 
samstemte instrumentgrupper 
gav korpset oss tre nummer med 

Master K(_)l<)nial 
Em mau" ,·c i c 11

Vi har nå On-Line 

Vikinglotto, Tipping og 
Flaxlodd + Oddsen 

Mandag-fredag 9.00-19.00 

Lørdag 9.00-16.00 

«trøkk>►• Morsomst var det kan
skje da dirigent Espen Andre 
Magnussen og hans korpsister 
sang « When the saints come 
marebing in». 

Kormed 
luksus problem 
Bydelskoret og Volvene stod for 
kveldens innslag av vokalmu
sikk. For anledningen var også 
disse to korene slått sammen. 
Koret Volvene, som holdt sin 
første konsert før jul, ble dannet 
høsten 1995. Også det på initia
tiv fra bydelens musikkskole
rektor. I dag teller koret 50 med
lemmer og rundt 20 sanglystne 
står på venteliste for å få bli med. 
Problemet er bare at noen må 
slutte for at andre skal få begyn
ne. Foreløpig er det ingen som 
har planer om å forlate koret. En 
annen kuriositet er at koret ute
lukkende består av kvinner. - I 
utgangspunktet var planene å 

startet et blandet kor, men kun to 
menn stilte opp på første øvelse. 
Vi har heller ikke klart å få tak i 
flere menn senere og derfor har 
toget gått for deres del, sier 
Annemette Oftedal Ernst. 

Variert 
Koret har øvelse tre 5anger i 
måneden. Foreløpig har man et 
variert repertoar med alt fra 
viser, klassisk, accapella og 
Beatles. - Koret er fortsatt så 
ferskt at jeg må prøve forskjellig 
musikk for å finne ut hvordan vi 
skal synge. Jeg er imponert over 
interessen for kor i bydelen. Folk 
på Storhaug er enormt sosiale, 
sier dirigent Kirsten M. Bjerga 

Fellesnummer 
Siste post på kveldens konsert
program var et fellesnummer 
med både kor og korps på sce
nen. Bydelsmusikerne ble diri
gert av Nylunds dirigent Espen 

En av kveldens tre korps var 
Nylund skolekorps. Her repre

sentert ved korpsets tubaist. 

Andre Magnussen. Evert Taubes 
«Noctume» var et verdig farvel 
og det er sikkert mange av tilhø
rerne som gleder seg til neste 
bydelskonsert. At det er liv i 
musikkmiljøet i bydelen er det i 
hvertfall ingen tvil om. 

Historisk innflytter på Midjord 
Av OLE G. UELAND

Bydelshuset på Midjord bar 
fått nok en bruker. I januar inn
tok Stavanger historie- og ætte
sogelag buset for første gang. 
Tidligere holdt vi til i lokalene 
til Skipper Worse på Ledaal, 
men det ble for dyrt. Der måtte 
vi betale 500 kroner i leie per 
kveld, mens det her er gratis, 
sier leder Marianne Næsheim 
Hall. Historie- og ættesogela
get har i dag 175 medlemmer. 
Et par ganger i året reiser de på 
ekskursjon. I høst gikk turen til 
Setesdal. Ellers blir museene 
flittig besøkt og medlemmene 
jobber også med å lære seg 
databehandling til forskning på 
slektshistorie. 
Rundt 30 medlemmer stiller til 
møtet som blir avholdt en gang 
i måneden. Man tar da for seg 

Styret i Stavanger historie- og ættesogelag. (Fv.) Marthon 
Helgevold, IA.rs Waage, Marianne Næsheim Hall, Helge 
Hågensen og Gjertrud Gilje. 

historiske og/eller slektshisto
riske temaer. Historie- og ætte
sogelaget ønsker å knytte til 
seg flere medlemmer. Det stil
les kun ett krav for å bli med -
man må synes at historie er 
interessant. For et medlems
skap betaler man 50 kroner 

året. I Stavanger er det også 
lokallag. Disse fines på Jåtten, 
Hundvåg og Madla. - Det kun
ne svært godt vært opprettet et 
her i bydelen også. Storhaug er 
en stor, sammensatt bydel med 
en spennende historie, sier 
nestleder Lars Waage. 
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Skuffet over sentrale politikere 
Olsen, og legger til:- Om det nå går den veien at bydelsavisa må legge ned 

på grunn av økonomi, så beldager jeg det enormt 
sterkt, sier leder av Storhaug bydelsutvalg, Torgrim 
Olsen (A). 

- Rent personlig vil jeg jobbe veldig aktivt slik at vi
kan bruke de få midlene vi disponerer til å støtte opp 
om bydelsavisa. 

- Jeg føler at bydelsavisa har vært kjernen helt fra star
ten av frikommuneprosjektet fram til dags dato. Den
har vært vårt talerør utad, og vi vet den har blitt lest
både av bydelens befolkning og av sentrale politikere.
Den har stått som et fyrtårn i en tåkebank, og har hel
digvis stukket opp sine lysglimt og sine signaler, sier

- Men jeg er skuffa i og med at vi har et bystyrevedtak
som sier at en av de viktigste oppgavene til bydelsut
valgene er å gi ut bydelsaviser - uten at de tar konse
kvensene og legger forholdene til rette for en slik utgi
velse, sier lederen i bydelsutvalget.

Usikker Sevland: 

Vil se på 
mulighetene 
Bydelsavisa står i fare for å 
bli lagt ned, og dette 
nummeret kan bli det aller 
siste i avisas ni år lage 
levetid. I tiden med fri
kommuneprosjekt kunne 
bydelsutvalget bevilge 
midler til underskudds
dekning, men disse falt 
bort fra første januar i år. 
Ordfører Leif Johan 
Sevland lover imidlertid å 
se på mulighetene. 

- Finnes det ikke støtteordninger
for bydelsavisene? Dette er en
sak jeg ikke kjenner til, sier ord
fører Leif Johan Sevland (H) til-

bydelsavisa. Han understreker at 
han på ingen måte kan besvare 
spørsmål om økonomiske midler 
til bydelsaviser på sparket. 
- Jeg har ingen penger å bevilge
her og nå, sier han.

- Vi etterlyser bare sammenhen
gen mellom at bystyret har fattet
et enstemmig vedtak om at
bydelsaviser er viktiige, samtidig
som det ikke bevilges penger til å
drive dem.
- At bydelsavisene ikke får noe
tilskudd dette året har sannsynlig
vis noe med underkapitlene å gjø
re, og de blir ikke behandlet av
bystyret. Men siden vi fattet ved
taket om bydelsaviser, har vi fått
rundt 250 millioner mindre på
budsjettene, sier Selvland, som

lover å se på saken og undersøke 
hvilke muligheter det er for øko
nomisk støtte. 

Ordfører Leif 
Johan Sevland vil 
se på mulighetene 
forå redde 
bydelsavisa .. 

- Jeg skal gjøre det jeg kan så fort
som mulig, sier ordfører Leif
Johan Sevland.

Bydelens talerør og informant i ni år 
30. mai 1988 vedtok Stavanger
bystyre enstemmig at det skulle
iverksettes forsøksvirksomhet
med bydelsforvaltning i Storhaug
og Jåtten bydeler fra og med I.
januar 1990.
Et knapt år senere - i april 1989 -
var Bydelsavisa for Storhaug på
«gata». Bydelsutvalget sto som
formell utgiver, og hovedmålet
var å skape et samlet forum for
informasjon, debatt, ideutvik1ing
i bydelen• som ledd i frikommu-

neprosjektet. 
- Avisens utvikling blir et viktig
barometer for utviklingen i byde
len og av forsøksprosjektet, skrev
Egil Larsen (A) på lederplass i
det aller første nummeret av
bydelsavisa. Han understreket
avisas ro11e slik:«Det er viktig å
merke seg at selv om redaksjonen
er underlagt et politisk valgt styre
så binder dette ikke redaktørens
redaksjonelle frihet. Det er hen
nes rett - og plikt - å sette søkely-

Mottakstasjoner 
for bosstømming: 

Ryfylkegt. Stvgr. - og Dusevikbasen i Randaberg 
07.30-15.30 

Lørd. 10.00-12.00 

SY.stem 
transport as 

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

Fabrikkveien 35, 4033 Stavanger. Vaktnr. el kl. 16 - 060-71 383 

Ni år som bydelens talerør. Nå kan siste nummerha gått i trykken. 

set på forhold i bydelen som fra 
politikernes eller andre impliser
tes side kan håndteres. A viså skal 
fylle sin rolle som arena for 
meningsbrytning, ideutvikling, 
som flerveis informasjonskanal. 
Deltakelse gir tilhørighet - identi
tet.» 
I de ni årene som er gått synes 
bydelsavisa å ba blitt en viktig 
informasjonskilde om aktiviteter 
i bydelen. Dette ser vi på som en 
så prioritert oppgave at organisa-

sjoner og lag får annonsere gratis 
på nest siste side. Vi har også hatt 
som mål å følge de politiske 
beslutningene i bydelen på nært 
hold - og like seriøst sopt redak
tøren i sin tid fulgte ,Stavanger 
bystyre for dagspressen.Antall 

. . 

henvendelser og tilb�elding-
er på stoff som blir p,esentert, 
vitner om at trykksverten ikke 
blir brukt forgjeves - og vi håper 
å få fortsette å være ·«bydelens 
største avis». 

5 
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1leet,ø Radio • TV 
BILLIGST PÅ VIDEOUTLEIE 

Kr. 20,- for nyheter 

Nyheter hver onsdag. 
Verksgt. 15 - Tlf.: 51 89 35 45 

FØRERKORT 
" Teori kl. B kurs 5. mars 

Teorikurs buss/lastebil/vogntog 29. april 
l11formasjon og påmelding tlf. 51 89 30 80 

..., 

_ Nytorget 8_ 

'sb STAVÅNGER TRAf.lKKJNSTITUTT I
- AUTOIIIHRT T11AFIKIISKOL.f -

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av: 

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger. 

El. anlegg fof mesier. 

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM 

RYFYLKEGAn:N70-4014STAVANGER-11.F. Sl 563290 TELEFAX Sl 563198 

BrødregL 18 -Tlf: 51 89 19 19 

@ 
. PILKINGTON 
, ELVIGS GLASS 

HUSK Å HA HUNDEN I BÅND 
, - OG BRUK POSE! d 
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Grønn trafikksikring 
og nabokos på dagsorden 

- Det viktigste arbeidet vi holder

på med akkurat nå er «Prosjekt
Sandsgate». Vi har søkt midler fra 
Grønn by-prosjektet, og satser på 
å få opparbeidet forhager langs 
gata, sier Nils Skramstad i Midtre 
Storhaug beboerforening. Nylig 
har foreningen invitert alle bebo• 
erne i sitt område til årsmøte med 
grilling og leker for store og små. 

- Vi i styret har ingen ambisjoner om å finne sto
re saker å kaste oss over, men vil jobbe med det
som er av interesse for beboerne i vårt område.
Den sosiale siden er også viktig, så vi satser på
noen sosiale treff i året - og på å ta opp de sakene
og innspill .som kommer fra beboerne, sier
Skramstad. Han forteller at foreningen likevel

\'

hele tiden har fokus på trafikk og trafikksikring,
og har gjennom sine kn/lppe to år jobbet med fle
re slike saker. For øytblikket står sikring rundt
Storhaug skole på dagtbrden. Dette er blant de

lh 

sakene styret ønsker å infonnere om når de nå 
oppfordrer unge og eldre til å stille på årsmøte. 
- Når det gjelder Prosjekt Sandsgata, som er eu
av flere som er på trappene i bydelen, forutsetter
det oppslutning av beboerne langs gata i form av
dugnad. At alle deltar med det de kan og makter.
Viljen til å handle fra beboernes side, vil igjen gi
oss en grønnere gate og berike bydelen. Samtidig
kan det være med å sveise sammen naboer, sier
Slcramstad, og peker på at litt av hensikten er at
vi blir kjent på tvers av generasjonene. På tidli
gere møter har det ofte vært småbarnsforeldre
som har stilt - men denne gangen ser styret fram
til å se naboer i alle aldre innen sitt område -
avgrenset av Lyder Sagensgate, Opheimsgata,
Nedstrandsgata og A valdsnesgata - samlet.
Og: Årsmøte med valg, oppsummering av fjorå
rets arbeid og informering om videre arbeid -
med grilling og lek - finner sted i hagen (inne
hvis dårlig vær) på Bergeland bydelssenter lør
dag 5. april. • Ta med grillmat og kom, oppfor
drer Nils Slcramstad og det øvrige styret, som
består av Geir Rolanclsen, Torun Ims, Einar
Høllesli, Margaret Larvik og Kjell Herigstad.

Ottesen, Rødån- og Olsen-Hagen er en meglerforretning med tre partnere, 

som alle er født og oppvokst i Stavanger. Tilsammen har vi mer enn 40 års 

. erfaring i det lokale boligmarkedet. Vi holder til på ett av Stavangers travleste 

Q\.\.esen. Røddel' & 
Q\sen-\-\a�en as 

�\u\•.uu\on•,\;t\ , 1• n(\1..>\n�roc�\ct\1nno t'/\N\.\ 

hjørner, rett ovenfor parkeringshuset på 

jorenholmen. her har du vårt utstillingsvindu. JJ
I tillegg har vi 8 utstillingsplasser rundt om i f/ I
bydelene. Ring oss for å avtale en 

KLUBBGATEN 14, 4013 -STAVANGER 
uforpliktende boligprat. TELEFON 518913 90 TELEFAKS 51891390 

Vi kjenner din bydel! 
Ottesen, Rødder & Olsen-Hagen. som folk flest 
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Visjon Storhaug 2020 
LIVSKRAFT FOR FRAMTIDEN PÅ AGENDADEN 

Trafikksanering, bedre 
kollektiv-tilbud, treff
plasser og utvikling av 
næringslivet, flere gate
tun og grøntanlegg, 
parkeringsforbud mot 
fremmedparkering, 
snikhybelisering, idretts
hall og rekreasjonsmu
ligheter, industrimu
seum og arbeidermu
seum ... 

Ønsker og tanker om bydelens 
framtid sto nærmest i kø da i alt 
70 personer var samlet til 
«Visjon Storhaug 2020» i 
Midjord bydelshus nylig. 
Prosjektet er en del av det nasjo
nale prosjektet «Bærekraftig 
Joka1samfunn», hvor Storhaug 
deltar som «Grønn bydel». 
Formålet med framtidsverkstedet 
Visjon 2020 er at alle som tilhø
rer bydelen - beboere, nærings
drivende, organisasjoner og kom
mune skal utvikJe felles mål og 
oppgaver og sammen finne måter 
å gjennomføre disse på. Noen av 
spørsmålene som blir stilt for de 
nærmeste tiårene er: Hva vil vi? 
Hvordan skal vi nå målene og 
gjennomføre oppgavene? Hva 
kan vj gjøre sammen? 
Visjonsarbeidet er tenlct som 
starten på en prosess som skal 
munne ut i et handlingsprogram 
hvor partene i fellesskap tar fatt i 
enkeltoppgaver; boligbygging, 
næringsutvikling, gatebrukspla
ner, miljø i skolen, mm.

Samarbeid 
og kreativitet 
- Opplegget for dette første møtet
er å danne en felles plattfonn for
alle deltakerne - bli kjent med
bydelens historie og hva som til
nå foreligger av planer og pro
sjekter. Deretter skal alle være

Sammen om visjonfor Storhaug. Fra venstre miljøvernsjef Olav 
Stav, Torbjørn Pelow fra Pelow Utvikling i Gøteborg, helse og sosi

alsjef Inger Elvik og leder i bydelsutvalget, Torgrim Olsen (A). 

kreative på hvordan få til en 
grønn, levende, vakker, trygg og 
trivelig bydel, sier miljøvernsjef i 
Stavanger kommune og koordi
nator for Visjon 2020, Olav Stav. 
Han forteller at det skal gjen
nomføres to slike store felles-· 
samlinger, men at arbeidet skal 
fortsette i gruppene. På den 
måten vil mange mennesker på 
ulike plan engasjeres til fordel 
for egen bydel. Håpet er at det 
som skjer ska] tjene både felles
skapet og bydelen. Skal vi lykkes 
er deltakelse og engasjement vik
tig. En del av prosjektet vil være 
at bydelsavisa gir ut en fiktiv avis 
fra en gitt dato i år 2020. 

Sunn og holdbar 
utvikling 
- Det er viktig å definere en felles
visjon - og så definere de fem
seks områdene bydelen synes det
er viktigst å jobbe med og hvilke
arenaer en skal jobbe på. For
eksempel by og bydelsperspek
tiv, skole, boligområde, og så
videre. Strategiene er å skape en
sunn og holdbar utvikling gjen
nom støtte i miljøet. Til det

trenges det styrking av den frivil
lige innsatsen og personutvik
ling. Det tradisjonelle offentlige 
servicetilbudet må forandres slik 
at andre kan delta. Vi må kunne 
gi andre - som foreldre og barn -
kreditt på å ha kunnskap på eget 
nærmiljø, sa konsulent Torbjørn 
Pelow i Pelow UtvikJing, 
Gøteborg. Han har jobbet med en 
rekke utviklingsprosjekter, og 
var leid inn for å delta i oppstar
ten av Visjon 2020. 
Deltakerne vil få innkalling til 
nytt møte i løpet av våren. 

BIRGER JOHNSEN 

STEININDUSTRI 

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

Gravmonumenter i enhver utførelse 

SKIFER: Trappetrinn - Peisplater - Fliser - Bruddheller 

Skal du skifte vinduer 

Bruk bydelens egen glassmester 
Ryfylkegt. 70 - 401 S Stavanger -Tif. 51 52 04 82 

«VI UTFØRER ALT I GLASSARBEID» 

PRODUSENT AV, * �

· Trenger De elelctrilcer?

Faste kontakter er bedre enn løse forbindelser! 

Bruk bydelens største autoriserte el. installatør 

Ring 51 89 02 02 

TEKNISK ENTREPRENØR 

SOLLAN□ 

Pedersgaten 110 - 4014 Stavanger 

lEScana 
Scana Industrier asa 

Støperigt. 34-38, P.B. 1584, Kjelvene 
4004 Stavanger, Norway 

Tif.: 51 86 94 00 Fax: 51 89 54 80 

• Focused
• Flexible
• Fast moving
• Frendlyto

partners

7.
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TAKMALING 

1 79,- for 10 liter 

REN LINOUEMALING 

• det beste alternativ for
bevaring av eldre bygninger • 

Ren linoliemaling fra Fix Fabrikker A/S 
er anbefalt av Riksantikvaren. 

Klinken Ul.vpris A/S 
Støperigt. 16 

(Visa vis Europris og Rema 1000) 

Tlf. 51 89 57 78 
Fax. 51 89 51 48 

Velkommen til 
�-

/ 
' 

"'-< 

Storhaug's ,t -�i· ,

FEBRUAR 199i 

.. 10 - 20 (16) 
eget . ti, ·�

1
,_ 

handlesenter ---. 
KLÆR, 

SKO: 
Adclstcn, Capone, 

Chantal Boutique , 

Cuhus. 

Dressmann, 

Din Sko, Enzo Poli. 

Hennes & l\lauritz, 

Kapp Ahl, Lindex. 

i\latch woman. 

Odds i\latch, Portobello. 

Skinn-Forum. 

Slips & Skjortehuset. 

\iarners l\Icn's Home, 

Vivikes, Working Girl 

BRILLER, 

KOSMETIKK 

SMYKKER, 

VESKER: 
Bella Donna, 

Brilleland. 

Gullsmed I. 

Kristoffersen, 

Jægers Parfymer�, 

Odcl's Vesker, Vita 

BLOMSTER 

MUSIKK 

BØKER: 
Blom-.tL·rlH1tikkL·n, 

lknni's \lusikk. 

\lu-.k-Box. 

Notabene 

GAVER, 

HUS, HJEM: 
Chri-;tiania 

(;las\lagasin. 

(;a,eiclchutikken Fiolen 

\lique. 

Wallcnclahl. 

Ztil l\lodern 

CAFE, FOTO, DIVERSE: 

KIOSK, SPORT, C01nhi Frisor, 

MAT: LEKER: \lister i\linit 

Baker Brun. Elite Foto. 
Skomaker, 

Cafr Arkaden. (,-Sport. 
Rens pl, Timen 

Ligo Kiosker. i\, l' Fokt1'-
Lnclc Sam's 

Toli 

PARKERING 
Gratis ;wrkeri11g, kielle11·to,;e11 

i ,\rkod,·11 /t1·(·r t/,,i: ('1/('r kl. /f,. 

/ortlai:ff ,., ,.,. 1../. /3. /:It 11111111/11 gal/gl' 

fi-11 .,e11/('11·t ligger J11n•11/111,111e11 111ed 

7/i'J 1wrkeri11g1plw ,er 
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Trim for både

kropp og sjel 
0 

PA BERGELAND BYDELSSENTER 

En gang i uka kommer rundt 15 personer 
sammen for å trimme på Bergeland bydels
senter. Trimmen varer omtrent en halv time 
og etterpå er det tid for sosialt samvær. 
T ilbudet kalles «Trim for deg over 60» og 
blir ledet av Hallstein lnnvær, som er fysio
terapeut i Storhaug helse og sosial.

Av OLE G. UELAND 

- Sunt for hjertet - godt for krop
pen, er slagordet i en av de
mange reklamene på TV. Det kan
vel også være stikkordet for trim
men på Bergeland bydelssenter.
Tiltaket er rett.et mot både det
fysiske og det sosiale. Etter endt
Økt slapper trimmerne av med en
kopp kaffe og en kakebit. - Det er
mange som bor alene og da er det
viktig å komme ut og treffe
andre. Trimmen forhindrer at
kroppen min stivner og det sosia
le samværet hjelper på humøret,
sier mosjonist Karen Lianes
Hansen.

får for liten belastning på ledde
ne. Slutter man å bevege seg, er 
det også lett å stivne i nakke og 
rygg, sier Hallstein Innvær. 

Plass til flere 
Trimgruppa har plass til flere og 
da spesielt menn. Pr. i dag består 
den utelukkende av kvinner og 
det synes de det bør gjøres noe 
med. - Vi burde hatt noen mann
lige trimmere også. men det vir
ker som at menn er dårlige til å 
stille opp. En gang gikk jeg på 
dansekurs ber på huset. 
Problemet var at vi ikke hadde 
noen mannlige deltakere, sier 
Karen Lianes Hansen. Dessuten 
er trim like viktig for menn som 
for kvinner. - Vi er alle skapt til å 
bevege oss. Når man starter å tr� 
ne kan det virke tungt, men det 
blir lettere etter hvert. 
Trimtilbudet er ment å gi over
skudd både fysisk og ved at man 
møter folk, sier Hallstein Innvær. 

BYDELSAVISA 

Grip sjansen. Kjøp et Basic dusjkabinett 
fra Gustavberg. Vi gir deg en �s�utrolig god pris på utvalgte :i�); modeller. \)-.J; 

V annskader er ikke til å spøke med 
Velg derfor en fagmann når du 
handler rørleggervarer. 

'EKNIKKA/S 
MPM·E 

Forebyggende effekt 
Trimøvelsene skal holde kondi
sjon, balanse, bevegelse og koor
dinasjon vedlike og ifølge fysio
terapeuten er det ingen grunn til å 
slutte å trene selv om man blir 
eldre. - Alderen spiller ingen rol
le og vi forsøker å kjøre trimmen 
i et tempo som passer alle. Eldre 
sitter mer i ro enn andre og det 
fører ofte til at de blir redde for å 
bevege seg. Trening fører til økt 
velvære og det er også med på å 
forebygge helsa. Kroppen myk
ner opp og det gir en behagelig 
følelse. Mange er plaget av ben
skjørhet. Det kommer av at man 
er i for Jite aktivitet og dermed 

- Alt til minipris -

Nylund, Storhaug Øst, Øvre 
Blåsenborg og Badedammen 
& Kjelvene beboerområder 

I BOMILJØ MED 
GODT NABOSKAP 

ER DET 
MINDRE 

KRIMINALITET 

Hvorfor gå ut av bydelen for å handle 
Vi er her for akkurat deg 

Kjøpeutbytte 
hver gang du handler 

Så enkelt er det å få 
Medlemskort&Betallngskort: 

Fyll ut søknaden, 
og legg den i postkassen. 

Som medlem i 
Samvirkelaget 
Økonom får du 
2% kjøpeutbytte 
på dine kjøp i 
våre butikker og 
stormarkeder. 
Meld deg inn i 
Økonom og få 
medlemskort. 

Asbjørn Klostergt. 39
Åpent 9-20 (9-18)

Tlf. 5156 30 29 

9 

ALT I RØRARBEID! 
• NYBYGG

• MODERNISERING

• REPERASJON

• VEDLIKEHOLD

Kontakt oss på 
tlf. 51 53 06 90 

· Vår erfarne rørteggere
hjelper deg. � 

Be om pris V 

Frisør· 
for hele familien 

Solarium og Aromaterapi 
Tlf. 51 56 60 40 Jelsogt. 5 Storhaug 
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Har du byggeplaner? 
Vi leverer komplette løsninger 

Arkitekt• Trearbeider• Elektriker• Rørlegger •Murer• Graving• Forskaling• Støp 

Selvbygger? 
Besøk vårt lagersalg i Ryfylkegt. 30 

LAVPRISMARKED TRELAST OG BYGGEVARER 

AS Anlegg & 

_______,_,,___, Byggteknikk 

Mandag - fredag kl. 08.00 • 19.00 

Lørdag kl. 08.00 • 15.00 

� Au�. entreprenør, ABCD •Telefon 51 56 26 30 • Telefax 51 56 26 76

2001 

kr. 2900,· 
Ferdigmontert i 
Bydelen 

kr. 3.900,· 

Klosett 
med skjult 
vannlås 

kr. 1750,· 
u/lokk Be om pris 

ferdig montert 
vannkran 

Salg av rør & deler til meget gunstige priser. 
Be også om utstyr - eller opplegg til fast pris. 

. .• · . På denne gjennom-
.-�� 'hlA,,i,'!'J? •111' ::"':· �:,�" skårne illustraSJ· onen 

...... -�·� .,,. � 

ser du hvordan 
Snurredassen er 
bygget opp. 
Når ett kammer er 
fullt (etter ca. 160 
bruksdøgn), snurres 
et nytt til bruksposi
sjon. Etter 4 år kan 
du ta ut næringsrik 
kompost fra det 
første kammeret. 
Ved hjelp av under-

. trykk og utlufting 
! over tak, får du et

luktfritt toalettrom.

M/strøm kr. 15.550,

U/strøm kr. 12.500,-

Bydelens egen TOTALENTREPRENØR av tjenester innen ----
Rørlegger - Tømrer - Murer - Elektrikert - Ventilasjon 

Jlaliøesinlilsøl.30 · ·· 
· .. ·, ' 

.......... · a nr. Sl 53 50 99, Fax: Sl 56 22 22, Mob.: tlf. 94 61 15 80 - 90 1145 20 =
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Line Løvås (f.v.), Kine 
Olesen og Viljar Søiland, alle 
J J år, vel hjemme fra eventy
ri lig indiatur. 

11 

Eventyrlig reise for 

UNGE INDIAFARERE 

- Jeg hadde aldri trodd av jeg skulle reise til India,
sier Viljar Søiland (11 ). Fire 11-åringer fra
Stavanger ble plukket ut til å delta på en interna
sjonal barneleir i India. Tre av dem kommer fra
bydelen og med beina godt plantet på norsk jord
igjen, hadde de mange inntrykk og minner og
fortelle om.

Av OLE G. UELAND Mottatt som konger 
- På flyplassen i Lueknow ble vi
mottatt som konger. Ved flytrap
pa lå det en rød løper, vi fikk 
blomsterkranser og det var perso
ner som tok imot bagasjen vår, 
sier Line Løvås. De første dagene 
ble tilbrakt hos vertsfamilier. 
Etter å ha fått innsyn i hverdagen 
til en indisk familie gikk turen til 
leiren. 

Det startet i høst da 11-åringene 
sendte inn en søknad om å få bli 
med på Childrens International 
Summer Villages, OSV sin bar
neleir i India. CISV er en interna
sjonal organisasjon som er eta
blert i over 50 land og i alle ver
densdeler. Barneleirene er hoved
aktiviteten i organisasjonens 
arbeid for å stycke kommunika
sjonen på tvers av kulturer og gi 
barn og unge fredsutdannelse. 
Uttaket foregikk ved locldtrek
njng og på forhånd var det 
bestemt at det var to gutter og to 
jenter som skulle reise. Foruten 
en person fra Jåtten, ble Line 
Løvås, Viljar Søiland og Kine 
Olesen plukket ut til å represente
re Norge på barneleiren. Den nor
ske delegasjonen hadde med seg 
Åse Nesbu som leder. 

Foruten de norske deltakerne var 
10 andre land representert, men 
det var visst ingen språkproble
mer av den grunn. - Det gikk lett 
å snakke med deltakerne fra 
Sverige, Danmark og Finland. 
Med de andre snakket vi litt eng
elsk og vi brukte også litt finger
språk, forteller Kine Olesen. 
Klokka åtte gikk reveljen i leiren. 
Etter at frokosten var fortært, var 
det tid for å rydde og vaske på 
rommet. Hver dag inneholdt en 
ny aktivitet.• Vi hadde forskjelli
ge leker for å lære å samarbeide 
og bli bedre kjent, sier Viljar 
Søiland. Nordmennene var også 
en tur i Agra for å se Taj Mahal 
og den forbudte by. 

Line, Kine og Vi/jar har fdtt s�g en opplevelse for li�et. Her blar de i fotoalbum og deler felles minner. 

Tung bagasje 
Før avreise var det mange forbe
redelser som måtte gjøres. India
farerne skulle utstyres med en 
klesdrakt som var typisk norsk. 
Denne besto blant annet av en 
Setesdalgenser. Hver delegasjon 
var pålagt å lage en «scrapbook», 
som er en bok hvor deltakerne 
forteller om seg selv og sitt hjem
land. Mfd seg i koffe.rten hadde 
barna også med seg gaver som de 
skulle bytte med de andre delta
kerne. Bagasjen veide hele 60 
kilo for mye ved innsjekking på 
flyplassen, men brunost, seig
menn, karameller og reklamearti
kler som t-skjorter, reflekser og 
penner, fikk være med til India. 
Andre juledag lettet flyet med de 
fem norske deltakerne ombord. 

Flyreisen til India tok over timer 
med mellom.landinger i 
København og New Dehli. Byen 
som barneleiren ble arrangert 
heter Lueknow. En relativt liten 
by i indisk målestokk med «bare» 
en million innbyggere. 

Apekatter og papegøyer 
- I India ligger månen på ryggen,

bilene kjører på venstre side av
veien og det går kuer rundt i gate
ne, er bare noe av det India-farer
ne kan fortelle om. At Norge er
ganske forskjellig fra India vet
vel de fleste, men det er ikke alle
som har opplevd forskjellen. -
Inderne bruker kumøkk som
brensel. For å få det til må den
tørkes og flere plasser var den
klistret opp på veggen. India er

det tidløse land. Et tog som skulle 
gått klokka ni om kvelden, kan 
like gjeme gå klokka fem om 
morgenen. Vi så mange apekat
ter, elefanter og papegøyer. På en 
moped kunne det sitte helt opp til 
syv personer, forteller Viljar 
Søiland. I India er det også 
mange fattige folk. - Det var vel
dig vanskelig å forholde seg til 
dem. Vi kunne ikke gi dem noe, 
for har du først gitt noe til en tig
ger må du gi til alle, sier Line 
Løvås. 

Hjemlengsel 
Etter hvert som dagene gikk 
begynte hjemlengelsen å melde 
seg. - Jeg lengtet hjem til senga 
mi og ble ganske lei av maten 
som vi fikk, sier Kine Olesen. 
Hjemme i Norge satt foreldrene 
og hadde bare begrenset kontakt 
med barna sine. - Det er klart at vi 
savnet dem, men vi visste at de 
var i trygge hender. Vi fikk ikke 
lov til å ringe til dem, men en 

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

VI HAR On-Line og Flax! 
0 

Åpningstider 9.00 - 20.00 (16.00) 

gang i uka ringte vi lederen Åse 
Nesbu og vi sendte masse brev 
via post, faks og ainnail, sier 
Ragnhild Stokke som er mor til 
Viljar Søiland. Før delegasjonen 
satte kursen hjemover, var de 

med på å plante et tre som et sym
bol på fred. Mandag 27. januar 
landet flyet på Sola - Det var 
godt å komme hjem til familien 
og senga, sier Line Løvås. 

KVALITET PA 
ARBEIDET! 

WJ-1....W�flll. 

NYBYGG • REHABILITERING 

VI TILBYR: 

• RASK SERVICE • FAGMESSIG ARBEID

• LETT TILGJENGELIG • FAST PRIS

Sågeiias 
Haugesundsgt. 27, 4014 Stavanger 

. S 1 89 18 10 

Telefax 51 89 01 90 
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,., 
0. H. MELING & CO.

SHIPOWNERS 

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

Paradisveien 28 

TELEPHONE 51 52 90 35 

ruN INTERiøR 
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Langgt. 4, Stavanger 

TELEFON: Sl 89 17 20 

;4g, �Y�!!�e�AS

RÅDGfVER OG LEVERANDØR FOR INNREDNINGER I YR.KF.SBYGG 

Haugesunds gt. 7 - 4014 Stavanger 

Tlf. Sl 89 00 49 · Mob.tlf. 901 992S7 · Fax Sl 89 06 79 

Bydelens 8 
ELEKTRIKER 

Ring først 51 89 35 71 

(:::el'fag 
-

- &TERVAA(j z-,,,«rm,,s 
Aut. installasjonsforrening Stavanger 

Pedersgaten 37 - Fax 518935 71 - mobil: 94 67 66 77 

BYGGMESTER 

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

a ::::n:::::::�::::: a 
Bruk din loka.le byggmester 

Ove & di på sce
nen i Tjodhallen 

1. februar i år.

F.v. Evelyn
Johansson, kor

nett/sang, Ove 
Andersen, Bb

bass, Brit 
Gjersdal, alt

hom Inni tuba
kassen skjuler 

dirigenten -
Kristian Hodne 
Andersen - seg. 

Helt til høyre: 
Vandretrofeet 

som gikk til Ove 
&di. 

Prestasjonsangst til tross: 

Seier til Ove & di i Gubbiaden 1997 

Ove & di - 12 foreldre til 
musikanter i Storhaug 
skolekorps - deltok lør
dag 1 . februar i årets 
Gubbiade i Tjodhallen. 
Tasta Gubbekorps sto 
som arrangør - mens 
Ove & di ble kveldens 
seierherrer. 

Gubbiaden er en annerledes 
korpskonkurranse. Premie-krite
riene er delt inn i morsomste inn
slag, musikkvalg og total innsats. 
Rollespill er viktig. Hvert korps 
spiller i 10-15 minutter. Korps 
med både 30 og 40 musikanter 
gjorde sitt til at prestasjonsang
sten ble større og større. Vi var 
korps nummer fire som skulle i 
ilden og fikk dermed rikelig tid 
til å grue oss. Vi sendte hveran
dre mer og mer underlige blikk, 
noe som kunne bety: Hva har vi 
gitt oss ut på? Til og med vår 
eminente dirigent for kvelden 
Kristian (9) - fikk en litt brydd 
mine i ansiktet og dertil kom
mentar: Dette går aldri bra! (Han 
sa tilogmed nei takk til brus). 
Uniformert med rød berte og hvit 
T-skjorte med bilde av Ove og
selvfølgelig «Ove & di» med sto
re bokstaver, entrer 12 nervøse 
musikanter omsider scenen. 
Opphavsmannen til korpsnavnet 
kommer bærende på en stor 
instrumentkasse. Denne blir plas
sert foran på scenen. Ove fortel
ler at han er Ove og at resten av 
musikantene er & di. 
Musikantene finner sine plasser 
mens Ove forteller litt om korp
set og musikkvalg. Stykker fra 
Koralheftet er favoritter. 
Plutselig spør han hvor dirigen
ten er - og får til svar at han skal 
se i instrumentkassen. Ut av kas
sen spretter dirigenten, Kristian, 
kledd for anledningen i snipp og 

kjole og Timmi-cap. 
Dirigenten får musikantene til å 
sette seg etter bØlgemønster. 

Spontan applaus 
Første stykke er «Abide with 
me», noe som frau.bringer spon
tan applaus fra publikum i salen. 
Vi spiller to rolige vers før slag
verkgruppa slår om takten i tre
dje vers til mer svingende rytmer 
og enda mer applaus. 
De neste stykkene er «Anda» og 
«Dotten», kjente Stavangerviser. 
Disse blir framført med Evelyn 
som sangsoJjst. Evelyn forteller 
at hun er aspirant og begynte å 
spille althorn for et og et halvt år 
siden, men måtte gå over til kor
nett da det manglet førstestem
me. Publikum er med på allsang 
og gir Ove & di stående applaus. 
Siste stykke er en marsj, «Muntre 
Musikanter», denne blir avsluttet 
til trampeklapp. Dirigenen tar 

?·sM't�,t,æv,.,-bMB� •·"''di�;��:"''
lkeøli/ftd'rf�øfdø'ffili!,"rren�t,1':t'koltelim· tillØt{

--��:#:.)�)�;:� <:' !W. , .. _> � ��;--��";::· ,:�,::, "' . ,;- ,.,� '. � 

imot applaus som seg hør og bør 
for dirigenter og får Ove & di til 
å reise og sette seg en fire-fem 
ganger før han er fornøyd. 
Dommerens vurdering etter at 
alle seks korps hadde spilt var 
helt klar: Vinnere av prisen for 
«total innsats» ble - Ove & di. 

Sitat fra 
dommerens notater: 
Originalt, morsom intro med diri
genten i tubakassen. Korpset har 
musikalsk humor og alle musi
kanter ser ut til å kose seg. 
Kveldens minste korps gjorde 
max ut av det. 
Et utrolig slagverkkornpå og ikke 
minst kveldens stiligste trombo
ne-glissando. 
Engasjert publikum!!! Allsang. 
Kveldens beste applaus. 

For seieren fikk Ove & di over
rakt diplom med sløyfe og van

drepokal. Nå er det 
bare å finne nye 
noter og nytt 
reportoar, for den
ne seieren skal for
svares med nebb 
og klør til neste år. 

Kristian Hodne 
Andersen i livkjo
le - klar til dyst 
som dirigent for 
Ove & di. Ove er 
hans mo,far. Selv 
går han i 
Storhaug skole
korps og spiller 
kornett. 
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Storhaug FK på spiller-jakt 
Av OLE G. UELAND 

I 1978 startet en gjeng rockemu
sikere Storhaug Fotballklubb. A

laget spiller i dag i syvende divi

sjon og klubben har også et old

boys lag. Nå trengs det nye spil

lere. - Vi trenger en del unge 

spillere som kan fornye A-laget. 

Pr. i dag har vi nok spillere, men 
av erfaring vet jeg at folk for

svinner utover våren. Vi ønsker å 

være mer enn en slapp fotball

klubb i en av de lavere divisjone

ne og har sportslige ambisjoner 

for våre spillere, sier Per Ravnås 

i Storhaug Fotballklubb. Han 

mener at det ikke er noe problem 

med flere klubber i en og samme 

bydel. - Bydelen er så stor at det 

bør være plass for flere, sier Per 
Ravnås. Treningene foregår på 

Midjord stadion klokka 20 på 
onsdager. 

Mannlige cabarister søkes 
Av OLE G. UELAND 

Cababret-gruppa «Rått & råde» 

har tatt fatt på et nytt semester. 
Gruppas foreløpig første forestil

ling, som fant sted før jul i fjor, 
var en stor suksess. Nå er caba
ristene igjen i gang med å pugge 
tekster og sanger. Vårens fore
stilling er lagt til slutten av april 

og vil gå over to dager. Det enes
te de sliter med er mangel på 

mannlige deltagere. - Som i høst 

har vi også nå mangel 

på mannlige 
aktører. 
Deltagerne som 
var med i høst 
var vel

dig ner
vøse før 

forestil

lingen, 

men etter

på syntes 

de at det 

Melvin Tix til Storhaug 
Klovnen Melvin Tix kommer 

lørdag I. mars til St. Svithun 

skole og skal ha familiekonsert 

sammen med Stavanger Brass 
Band. Konserten begynner klok

ken I 5 og varer cirka en time. 

Melvin Tix dirigerer og presente

rer. Ved siden av musikalske 

innslag, vil det bli tryllerier, bal
longer og andre ablegøyer. 
Det er to år siden Melvin Tix og 
Stavanger Brass Band hadde 

bydelshusturne, og i år er det fle

re nye nummer på programmet. 

Instrumentpresentasjoner er 

bygd på Jeg er en liten spille

mann, vi skal en tur på Melvins 
bondegård - og det kan nok hen

de av Melvin tar seg en trudde

lutt på hageslange. 
Konsertene passer for barn fra tre 
fire år - og programmet er lagt 

opp slik at det blir en trivelig 
stund både for store og små. 

var noe av det flotteste de hadde 
vært med på. Jeg har en 

følelse av at menn kan

skje er litt pysete, 
men oppfordrer dem 
til å ta sjansen, sier 
Elisa-beth Reinskau 

Fjermestad, som er 
instruktør for «Rått & 

råde». 

Elisabeth Reinskau Fjerme
stad. (Arkivfoto). 
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IKKE BARE FOR UNGE OG VAKRE ... 
På Bjørns Gym er alle velkomne. Her 
finner du en herlig blanding av unge, litt 
eldre, tykke og tynne, seriøse og amatører. 
Siden treningsprogrammene er lagt opp 
individuelt, passer de for alle. 

OPPSTARTKURS FOR 
NYBEGYNNERE 
Mange nybegynnere er nølende - det 
har vi forståelse for. Derfor har vi lagt 
opp mulighet til å få en gratis oriente
rings- eller prøvetime. Dette sikrer at 
nybegynnere utfører øvelsene på en 
riktig og effektiv måte, og ikke minst at 
de føler seg vel med omgivelsene. 

For å bestille tid for en gratis orienter
rings- eller prøvetime kan du ringe 

·'

Åpningstider: 
Man., - ons., - tre.: 13.00-21.00 
Tirs. - tors.: 14.30-21.00 
Lørdag: 13.00-17.30 

Haugesundsgt.30, -
Stavanger 

Søndag: 16.00-19.00 Telefon 515620 35 

Aker Maritime 

- lokalbedriften

til havs 
Aker Maritime er totalleverandør av varer og 
tjenester til offshore-industrien. Vi konstruerer 
og bygger plattformer. Vi driver forsyningsbaser, 
og vi utfører utstrakt installasjons- og vedlikeholds 
arbeid til havs. 

� Aker Maritime 
• Abr Dlllllarl Partner• Abr Enlnl 

•Abrløa•AbrNC 
• BPC En1lnllrll18 • Abr 11ft Monløjl 
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Gravmonumenter 

Tlf. 51 525612 

Hjembringing av katalog 
* Erfarne montører * Tilføyelse av navn
* Alle prisklasser * Restaurering
* Hurtig levering * 10 års garanti

th-. l9aaland (J,anill A.s 
Kirkebakken 36 v/ Hetlandskirken - 4012 Stavanger - 11f. 51 525612 

Bydelens eneste 

bakeri og 

konditori 

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

KONFIRMASJON 

Snitter og koldtbord 

Det blå kjøkken a.s 
Tif. 51 89 12 65 Fax: Sl 89 06 79 

Haugesundsgt. 7 
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Arets store varpuss I anmarsJ 
Av OLE G. UELAND 

Håper er at 
drets rydde
aksjon blir 
minst like 

vellykket 
som fjor
årets. 
(arkivfoto) 

Fra 24. til 26. april er det igjen 
kJart for den tradisjonelle rydde
aksjonen. For femte året på rad 
går beboere, organisasjoner, sko
ler og næringsliv sammen for å 
rydde i bydelen. Ryddeaksjonen 
er arrangert i regi av 
Frivillighetssentralen og bydels
utvalget har gitt 15.000 kroner til 
koordinering av ryddeaksjonen. 
Intensjonen er at aksjonen skal gi 

en smitteeffekt, slik at folk også 
resten av året tar vare på gatene 
sine. I fjor ble det samlet inn 14 
tonn med avfall. - Jeg håper på 
minst like stor innsats i år som i 
fjor, men med mindre avfall. Det 
gir oss i såfall et tegn på at byde
len har blitt renere, sier Trine 
Steffensen som er utnevnt til 
koordinator for prosjektet. 
Foruten å være en årviss mønst
ring for å rydde i bydelen, har 
ryddeaksjonen også et sosialt 
aspekt. - Naboene kommer sam
men og den store innsatsen viser 
at man er glad i bydelen, sier 
Trine Steffensen. Storhaug er 
som kjent <(Grønn bydel» og det
te vil også vise igjen i årets ryd
deaksjon. - Vi vil forsøke å foku
sere på kildesortering og med 70 

Trine Steffensen er koordinator 
for årets ryddeaksjon. 

«grønne familier» i bydelen blir 
nok ikke det noe p.roblem, sier 
Trine Steffensen og oppfordrer 
spesielt beboere som ikke blir 

Ryddeaksionen �97 
Våren nærmer seg og tidspunkt for den tradisjonelle ryddeaksjo
nen på Storhaug blir 

fra torsdag 24.04 til og med lørdag 26.04 (uke 17). 

LAG, ORGANISASJONER, SKOLER, NÆRINGSLIV OG BEBO

ERFORENINGER vil bli kontaktet for 
nærmere Informasjon. 

Har du spørsmål eller gode ideer, ta kontakt med 
Frivillighetssentralen på Midjord bydelshus, 
tlf. 51561585. 

dekket av en beboerforening til å 
ta kontakt. Neste nummer av 
Bydelsavisa vil inneholde mer 
stoff om årets ryddeaksjon. 

Sosialistisk Venstreparti i Storhaug -10 år 
Storhaug SV ble stiftet 18. februar 1987. Siden da har styret og ressursgruppa vår jobbet i og for 
bydelen vår, i bydelsutvalget og på andre måter. Det var særlig spennende og resultatrikt i de åre
ne Storhaug og Jåtten var prøvebydeler med mye selvstyre og desentralisert forvaltning ...... Men 
også etter at bystyret med en stemmes overvekt vendte tommelen ned for det prosjektet, skjer det 
spennende ting i bydelen vår. Se bl.a. «Visjon Storhaug 2020» annet sted i avisen. 

Storhaug SV vil b1.a markere sitt 10-årsjubileum 
- med et jubileumsskrift
- på den tradisjonelle I. mai-frokosten i Midjord bydelshus
· og med

0 

APENTMØTE 
onsdag 12. mars kl.19.30 i SV-HUSET 
(Nytorget 6, inngang fra Nykirkebakken) 
Tema: Frivillig innsats i speningsfeltet mellom «veldedighet» og samfunnets ansvar 
I panelet: Sigrid Bækholt, Sonja Tinnesand og Gunnar Roalkvam 

Alle interesserte er velkommen til spennende innledninger og debatt om et aktuelt tema, og til 
hyggelig samvær med kaffe og kaker. 

Ønsker do medlemskap i SV eller nærmere opplysninger om vår politikk 
kan du ta kontakt med leder i Storhaug SV, Ingeborg Bækholt tlf. 51 56 23 33 / 
sekr./kass. i Storhaug SV, Arvid Sandal eller 
Stavanger SV - tlf. 51 89 67 89. Kontor/besøksadresse: Nytorget 6, 4013 Stavanger. 
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Ut på tur 
- aldri sur
Bergeland bydelssenter 
Midjord bydelshus 
Rosenli/Skipper Worse 
Frivillighetssentralen 
har egen 

TURGRUPPE 
(spaserturer i grøntområde) 
for godt voksne 

4. mars: Vannasen -
Hillevåg 
11. mars: Vaulen - Mariero
18. mars: Vålandspibå -
Arkeologisk museum
«Klima mellom to istider»
8. April: Kvernevik/Sunde
15. april: Bjørnøy/Hundvåg
22. april: Rundtur i byen /
Valbergtårnet

Er du interessert? Kontakt: 
Beate Kvia tlf. 51 56 15 85 
Sigrid Bækholt 51 50 89 96 
Brit Johnsen tlf. 51 56 20 04 
Astrid Gjuvsland 51 53 52 67 

Klovnen 
Melvin Tix 
til Storhaug 
Klovnen Meløvin Tix kommer 
lørdag 1. mars til St. 
Svithun skole og skal ha fami-
liekonsert sammen med 
Stavanger Brass Band. 

Konserten starter klokken 15 
og varer ca. en time. 

Fritid, 
Storhaug bydel 
Fritid, Storhaug bydel, har 
ansvar for lokaler som brukes 
og leies til grupper, forening-
er og private arrangement for 
barn, voksne og eldre i 
Storhaug bydel. Vi vet mye 
om aktiviteter for alle alders-
grupper i bydelen og om til-
skuddsordninger. Vi har 
ansvar for drift av bydelshus, 
eldresenter og aktiviteter for 
barn og ungdom. Du kan 
kontakte oss på: 

Bergeland 
bydelssenter, 
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 
Tlf. 51 53 52 67 
Faks 51 5j 98 80 

Midjord bydelshus 
Nordre Ramsvigv 1, 
4015 Stavanger 
Tlf. 51 50 89 96 
Faks 51 56 75 28 

Vaktmesterboligen, 
Nylund skole, Nylundsgt. 1, 
4014 Stavanger 
Tlf. 51 53 54 12 
Faks 51 52 71 11 
Fritidskonsulent og
senterleder 
treffes også 
tirsdag kveld 
kl. 17.00-20.00. 
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Gravid på St. Johannes 
Storhaug? kirke 
Storhaug Helsestasjon tilbyr Sønd. 2. mars kl. 19 
jordmortjeneste til gravide Konsert 
som bor på Storhaug. 

v/ferje Hadland, koret Grex Svangerskapsomsorgen er 
og Åge Østrem, trompet basert på samarbeide mellom Søndag 16. mars kl. 19.: jordmor og din egen lege. 
Vårfest Nærmere opplysninger fås 

ved henvendelse til Storhaug St. Joh. Menighetskor, 
Helsestasjon, Birkelandsgt. 2, Nylund juniorkor, sokneprest 
tlf. 51 50 89 06. Tormod Wasbø, kantor Gjert 

Lunde, Møyfrid Lunde m.fl. 
Varden kirke 20. april kl. 19:
Varden menighets Konsert 

årsmøte - årsfest W.A. Mozart's Requiem 

Søndal 2. mars kl. 19 v/Lundehaugen v.g. skole. 

Saker: rsmeld. Årsregnsk. 
Aktiviteter Andakt v/A. Harboe 

Bevertning. Alle hjertelig vel- Bergeland 
kommen. 

bydelssenter 
Minnestund Lefsebaking 
En gang i måneden minnes vi Vi utveksler og utprøver gam-
de som er døde i menigheten le oppskrifter på lefser og 
i løpet av foregående måned. potetkaker osv. 
Navnene leses opp under Onsdager kl. 10-13.30 
gudstjenestens kunngjøring 
2. mars. Fri Forming 

Andakter 
Torsdager 10-13 
Lærer Solveig Nordland 

Ramsvigtunet sykehjem Vi kommer sammen og koser 
fredager kl. 11 oss med forskjellige typer 
28. febr. Ellen Jordal håndarbeid som vi selger på 
07. mars IMI julemessen. Stikk innom til en
14. mars Rolf Nordin drøs og en kopp kaffe og finn 
Skipper Worse ut hva som passer for deg! 
fredager kl. 11 
7. mars Rolf Nordin Svømming 

v/St. Svithun 
Misjonsmøte Mandager 15.30 
i kirkestuen Lærer: Bjørn Andre Hareim. 
Onsd. 5. mars kl. 19.30 Ledige plasser! Pris 200,-
Anne Berger Jørgensen 
Kappelan, tidligere misjonær i Bingo 
Japan: «Misjonærkonas hver- Annenhver tirsd. kl.11-13 
dag, gleder og frustrasjoner». 
Bevertning - Misjonsoffer 

Bridge Bønnemøte kl. 19.00 
Annenhver tirsdag 10-13 

Over 50 og hver torsdag kl. 16-20 
Formidddagstreff for alle over 

Snekkerverkstedet50 i menighetssalen 
som er meget godt utstyrt er Torsdag 27. febr. kl. 11: 

Andakt og program ved åpent mandag til torsdag 
Kretssekretær Per Larsen kl 9-14. 
Torsd. 20. mars kl. 11: 
Andakt og program ved Trim for deg over 60 
Frelsesarmeen Hver mandag kl. 10.30 

Møt opp på Bergeland 
Bibeltimer bydelssenter, Jelsagt. 2 
v/ Gunnar Hinderaker Treningen ledes av fysiotera-
onsdag 19. mars kl. 19.30 peut og kan tilpasses ditt 
i menighetssalen. behov. Treningen varer i 30 

minutter. Etterpå kan du slap-

Velkommen pe av med en kopp kaffe og 
en kakebit sammen med de 

til Cella! andre som trener. 
Vi er en gruppe kristne på Fysioterapeut 

Hallstein /nnvær Storhaug som er med på en 
bønne-/bibelgruppe (celle-
gruppe), som inngår i menig- Akvarellkurs heten Karisma senter. 
Vi ønsker å bli flere. Lær å male akvarell trinn for 
Er du allerede en kristen eller trinn frem til ferdig bilde. 
ønsker å bli det... Sted: Rosendal og Ramsvig 
Ta kontakt med: kolonihage 28. febr. og 1. 
Grethe eller Arne, marsTlf. 51 56 22 98 
Tlf. 51563076. Kursleder: F. Laugaland 

Barn og foreldre 
Vil du være med i en gruppe 
for hjemmeværende barn og 
foreldre på dagtid? 
Mand. kl. 10-13 på Midjord
bydelshus. 
Sett deg på venteliste. 

Ring Beate på 
Frivillighetssentralen, 
tlf. 51 56 15 85. 

Familiebading 
Vi er en gruppe på 10-15 
familier som leier Solborg 
svømmehall hver lørdag kl. 
13.00-14.00. Pga. at det er
noen som vil slutte, skal vi ta 
inn nye familier. Passer for 
unge og gamle i alle alders
trinn - spesielt for den som vil 
lære å svømme. Rent vann 
med lite klorsmak til tempera
tur på 29 grader! Interesserte 
kan ringe Niels Skramstad på 
tlf. 51 52 79 86. 

Grillfest eller 
gatefest? 
Vi leier ut grill, utemøbler og 
stylter til arrangement og 
gatefester i Storhaug bydel.
Ta i bruk uteområdene! 
Bergeland bydelssenter, tlf. 
51 53 52 67 
Midjord bydelshus, 
tlf. 51 50 89 96 

Ny klubb 
for 5. og 6. klasse 
i vaktmesterboligen på 
Nylund skole Kl. 17-20.30 
Velg aktivitet kl. 17-19 
Drama og dansegruppe, mat 
og kafe, håndballgruppe, vol
leyball, håndball ute eller 
inne. Fellesaktivitet kl. 19.00-
20.30 Her treffer du dine 
venner, blir kjent med nye, 
dans, lek, spill, bordtennis, 
biljard, konkurranser, fremfø
ring av sketsjer og mye annet 
Medlemskort for våren kr. 30 
Inngangspris for ikkemedlem
mer kr. 5,-
Kom og bli med! 
Møt opp kl. 17 

Hilsen Tove Østlyng Monsen 
& Torhild Halvorsen

Tlf 51 53 54 12 

Berge/and bydelssenter 

Barselgruppe 
0-6 mnd, fred. kl. 10-12

Barselgruppe
6-12 mndr., fred. kl. 12-14
Felles aktiviteter og sosialt
samvær, der det gis nyttig
informasjon og skaper kon
takter. For mer informasjon
kontakt helsestasjonen
tlf. 51 50 89 06 

Vaktmesterboligen Nylund skole 

Åpningstider 
Mandag 19.00-22.00 Åpen kveld 
Onsdag 19.00-21.00 Samtalegr. for ungdom 
Torsdag 17.00-19.00 Junior gruppeaktivitet 
Torsdag 19.00-20.30 Junior- kveld m/leker etc. 
Fredag 19.00-23.30 Åpen kveld m/discotek 
Lørdag 19.00-23.30 Kafe og ulike arr. 

Tlf 51 53 5412 

Kurs i barnematlaging 0-2 år 
Billig, enkelt og uten tilsettingsstoffer! 

Kurset er praktisk lagt opp, og både 
mødre og fedre er hjertelig velkommen! 

Mammakveld: 4. mars kl. 18-21 
Pappakveld: 11. mars kl. 18-21 

Sted: Storhaug skole, skolekjøkkenet. 
Påmelding: Storhaug helsestasjon, tlf. 51 50 89 06 

Pris: Gratis! 
Arrangør: «De små grønne» i samarbeid med Storhau� 
helsestasjon. «De små grønne» er en gruppe som arbei
der for at småbarnsfamilier skal leve trygt, sunt og godt. 
Dette ønsker vi å oppnå ved å forandre vårt forbruks
mønster, samtidig som vi styrker de sosiale bånd mellom 
småbarnsfamilier. 

Frivillig hielp 
Har du tid og lyst til å gjø
re en frivillig innsats for 
andre her på Storhaug? 

Trenger du hjelp, og øn
sker du hjelp av frivillige? 

Den frivillige hjelpen kan 
være: 

•Besøk• Følge til/fra
gjøremål • Gå en tur
Vennskapsfamilie •

Reservebesteforeldre •
Hjelp til å handle •

Hjelp til praktiske ting •
Hagearbeid •

Nabohjelp 

Nå har vi spesielt behov 
for frivillig innsats til: 

* Kontakt på tvers av
kulturer

* Følge til lege om
fonniddagen

* Besøk til eldre/
funksjonshemmede

Er DU interessert, eller 
ønsker du hjelp til noe: 
Ring tlf. 51 56 15 85 
eller ta en tur innom 
Midjord bydelshus. 
Kontakt Beate Kvia. 

�t�u, 
Frivillighetssentralen 

Til deg som er fra det 
utenlandske miQøet: 

«Kom sammen 
for å trene på å 
snakke norsk» 
Frivillighetsssentralen, 
Storhaug bydel inviterer 

til sammenkomst en gang 
i uken hvor du kan trene 
på å snakke norsk, og bli 
kjent med andre i byde
len. Vi prater norsk over 

en kopp kaffe og te. og du 
kan lese i dagens avis 
eller få info. om andre 

arrangementer i Storhaug 
bydel. 

Tid: Fredager 
kl.11.00-13.00 

Sted: Midjord bydels
hus, Nordre Ramsvigy. 

1, Storhaug bydel. 

Alle er hjertelig 
velkommen! 

Ønsker du mer informa
sjon, ta kontakt med 

Frivillighetssentralen, 
Midjord bydelshus 

v/Beate Kvia, 
tlf. 51 56 15 85 

�iiLtt 
Frivillighetsæntralen 

Annonser på det skjer- siden er gratis 

for foreninger og lag 

STOFF TIL DISSE SIDENE LEVERES TURID, BYDELSAVISA, Sandsgt. 21 - FAX 51 419797 eller 

Midjord Bydelshus, N. Ramsvigv. 1, tlf. 515089 96 - Fax: Sl 56 75 28 



VARMEN 
mer enn industri 

Storhauggutten Knut M. Galta, for tiden geo
grafistudent ved Universitetet i Bergen, vil lage 
hovedfagsoppgave om Varmen. Om slik 
Varmen var - og slik den er og skal bli. Han ser 
gjerne at bydelsavisas lesere tar kontakt med 
fortellinger om Varmen. 

på sommeren, forteller han. 

BYDELSAVISA FEBRUAR 1997' 

- Som fersk geografistudent ble
jeg julen 1995 tatt med på en
omvisning i Varmen. Guiden,
som var min mor, fortalte om et
helt annet varmen enn det vi da
så. Jeg ble fortalt om et sted med
et yrende folkeliv og en hektisk
og støyende industri, forteJler
Knut, og forklarer slik sin spesi
elle interesse for Varmen-områ
det. Men spiren ble tent allerede
da han som gutt vokste opp i
Nedre Dalgate.

- Etter å ha vokst opp og blitt
voksen på Storhaug virker
V armen fremdelses spennende
og fremmed den nevnte julen.
Dette har ført til at jeg i dag skri
ver en hovedoppgave innenfor
geografi om dette stedet som jeg,
og sikkert mange andre siddiser,
vet så lite om. Jeg vil skrive om
den V armen· som var, men først
og fremst om'den Varmen som er
og skal bli. Utgangspunktet er å
se stedet fra beboernes syns
punkt, sier han, og stiller en rek
ke spørsmål: Hvordan oppleves
det å bo i Varmen i dag? Hva er
positivt og negativt med stedet?
Hvordan ønsker man seg det
fremtidige Varmen?

Varmen - mye mer enn industri, sier Storhauggutten Knut M. Ga/ta.

- Den gang var Varmen et litt for
budt og farlig sted hvor vi ikke
fikk lov til å være. På tross av
dette hadde vi selvfølgelig et par
ekspedisjoner dit. Det var spen
nende å gå blant de store bedrif
tene på jakt etter «iddisern. Og
Badedammen var et deilig sted - Det siste spørsmålet er veldig

aktuelt, med de omfattende og 
stadig skiftende planer som fore
ligger for V armen-området, sier 
han, og lar spørsmålene fortsette: 
Skal det satses på boliger, indus
tri, forretninger, grøntarealer 
eller andre alternativer? I tilfellet 
hva slags industri, boliger, osv? 
- Det er ofte slik at kun politike
re, byråkrater og representanter
fra næringslivet får delta i denne
diskusjonen mens beboerne står
på sidelinjen. Mitt mål og ønske
er å få frem beboernes stemme,
sier Knut, og forteller at han i
mars måned vil komme rundt for

DAGLIGSPAREBUTIKKEN 

IIMA1111 
Enkelt, fort og billig 

2000 varer til faste lave priser hver dag. 

Vi har Norsk tipping 

PPING 

�ODDSEN 

å intervjue beboere i Varmen. 
- Jeg håper at folk vil stille opp
for å fortelle om den V armen de
kjenner. Jeg er spesielt interes
sert i å komme i kontakt med
mennesker som har bodd, og
gjeme arbeidet i området i den
aktive industri-perioden - men
nesker som har flyttet inn i eller
bodd i området i den perioden
hvor industri og befolkning stag
nerte og Varmen på mange måter
havnet i bakevjen. Og ikke minst
mennesker som har etablert seg i
V armen de siste 10 årene og som
er en del av den planlagte og

pågående opprustningen t 

bydelen, sier han og understri 
ker: - men jeg er samtidig inte 
essert i alle fortellinger o 
Varmen. 
Bydelsavisa vil gjeme følge 01 
unge Galta og hans hovedoppg 
ve om V armen-området. I førs 
omgang sender vi hans oppfc 
dring videre til alle våre leser 
Hvis du er interessert i å forte! 
om Varmen slik du opplever de 
kan du kontakte Knut M. Gal 
på telefon 55 56 01 13 eller 51 : 
2809. 

Norsk Stål 

Støperlgt. 

Lekeplass 

..,__ TIi byen Q Haugesundsgt. 
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Vi har også PC spill 
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