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Ønsker å 
restaurere 

�e1i1:�else k i rk e·o rg e I 
Mers. 2 

�ehabilitering 
1 gang 
På mandag startet arbeidene 
med å rehabilitere Storhaug 
skole. 

Mers. JO 

I forbindelse med at St. Johannes kirke feirer 90-års ju
bileum neste år, ønsker man å restaurere orgelet i kir
ka som også er fra 1909. Arbeidet er ventet å koste 
3,75 millioner kroner og mesteparten av denne sum
men forventer man at Kirkelig Fellesråd vil dekke, men 
man er også avhengig av at bedrifter og private støt
ter prosjektet økonomisk. 
- Orgelet er' et viktig element i menighetens liv og be
tyr svært mye for gudstjenesten, sier Torstein Gilje (bil
det) som er leder for aksjonskomiteen. Går alt etter
planen, kan orgelet sendes til et av Europas ledende
orgelbyggerier i jubileumsåret. Arbeidet vil ta rundt 30
måneder, noe som betyr at et full-restaurert orgel vil
være tilbake på Storhaug i 2001.

Mers. 4 

: i , n Lil 
along 

Fritidsklubben flytter 
AUTO KAROSSERI AS 

Åpent: man.-fre. 08.00-17.00 

Tlf. 51 52 92 30 
Haugesundsgt. 27 
4014 Stavanger 

-BILLAKKERING

-BILOPPRETTING

-RUST/SVEISING

-SERVICE

• 
UNDERSTELLS-

BEHANDLING 

FRISØR 
og 

·OLARIU

@ KLOKKERHOLM 

KAROSSERIDELER 

DAMER OG HERREFRISØR 

ÅPNINGSTIDER: 

mand.-onsd. 10.00-17.00 
Torsd.fred. 10.00-17.00(18) 
Lørdag 10.30-13.30 

Meldingen kom som et sjokk på de ansatte ved Nylund fritidsklubb - dere skal 
flytte til St. Svithun skole i månedsskiftet mellom juni og juli. Opprinnelig hadde 
man søkt om å fli flytte i år 2000, men -kummerlige forhold for skolefritidsord
ningen ved Nylund skole, var antageligvis med på å endre dette tidspunktet. 

Mers. 11 

SONETERAPEUTEN 

KJE"flL TVEIT • Tlf. 51 89 20 80 

Soneterapi / refleksologi, Bindevevsmassasje 

STORHAUG FOTKLINIKK 
i felles lokaler med frisør. Off. godkj. fotterapeut ønsker 

en til å ringe, evnt. komme innom for 



Side 2 

Farvel igjen 

Nok en gang er bydelsavisa truet med nedleggelse. Denne
gangen mer alvorlig enn tidligere. Prisen har blitt for høy, 

og bydelsutvalget har ingen penger å putte inn i driften. Hvor 
skulle de ta pengene fra? Foreninger og lag fortjener hvert øre de 
far av politikerne. 

B
ydelsavisa ble startet for snart ti år siden. Samtidig som
Storhaug bydel fikk status som frikommune. Det var en 

spennende tid - å se lokalpolitikerne våre vokse seg store og ster
ke og ta ansvar for driften av egen bydel. For helse- og sosial, for 
skolene, for aldershjemmene, stort sett for hele bydelen. 

, Ti har fulgt med på ferden. Vært der når politikerne fattet be
V slutniner. Vært der når de ikke fattet beslutninger. Sånn sett 

har bydelavisa fylt sin funksjon. 

Da frikommuneprosjektet ble stoppet i 1995 hadde sentrale 
politikere dette budskepet til bydelspolitikerne: Gi ut by

delsaviser! I saken om bydelsutvalgenes fremtidige oppgaver, var 
bydelsaviser en viktig oppgave. Men de sentrale politikerne 
glemte å fortelle hvordan bydelsutvalgene skulle klare det øko
nomisk. 

I
kke ett øre er bevilget sentralt for den oppgaven som alle de
sentrale politikerne mente var viktig. På lokalt plan jobber 

haugevis med politikere med å oppfylle sentrale politikeres plan. 
Det gjelder ikke bare Storhaug. På Tasta, i Våland og Eiganes by
del, i Jåttå bydel. 

T
enkte de sentrale politikerne at det var en menin� med by
delsavisene, ville de bevilget penger ul dem. 

Nettverksmidlene har de mer enn nok huller å putt i. 
Bydelsavisa vil heller ikke være med på å sloss om midler til for
eninger og lag. Vi vil ha midler som bare er til bydelsaviser, ikke 
konkurerer med noen andre. 

B
ydelsavisa har overlevd seg selv. Det finnes ingen midler til å
holde dem gående. Kanskje vil de sentrale politikerne finne 

ut at de må bevilge penger for å holde driften igang. Men de har 
latt det gå litt for langt. Hvis de skulle finne på å bevilge penger 
til Bydelsavisa på Storaug, står seks andre bydeler i kø for å fa 
penger. Hadde de vært litt foreutseende og hjulpet bydelsavisa 
litt før, hadde de sluppet det problemet. 
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Utgiver: Storhaug bydelsutvalg 

Adr.: Postboks 1608, Kjelvene 
4004 Stavanger 

Avisstyre: Dagfinn Opsal (lederl, 

Torgrim Olsen og Bodil Kaivik 

Fung. redaktør: Ole G. Ueland 
Tlf.: 51 89 54 3 1  
Mob.: 92 65 99 82 

Annonsesalg: Egil Sand 
Mob.: 91 51 82 02 

Distribusjon: Nylund skolekorps, 
Tlf.: 51563 1  26 el. 51 5633 44 

Opplag: 7.200 

Trykk: Dalane Tidende 
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Bydelsavisa 
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Nr. 1 Feb 

For egen regning

Verdikommisjonen 
Så er den kommet, verdikommi
sjonen, kommisjonen som skal 
fortelle oss hva vi trenger, og om 
hvilke behov vi har, og hva.sam
funnet bør vektlegge i fremtiden. 
Sammensetningen av en slik 
kommisjon sier kanskje noe om 
hva utnevner av kommisjonen 
ønsker seg av sluttdokumentet. 
Her på Storhaug ser vi selvsagt 
frem til sluttproduktet til verdi
kommisjonen, men i mellomti
den har vi mange verdier å ta vare 
på og forbedre. 
Levekårsundersøkelser har vist at 
her kan vi ta fatt med det samme 
for å forbedre levekårene til byde
lens befolkning. 
-I 1986 startet Storhaug bydels

utvalg arbeidet med å fa en svøm
me- og idrettshall til bydelen. Vi
greide å fa stanset et vegprosjekt
og fa reservert en tomt på 
Midjord slik at vi har mulighet til
å fa et komplett idrettsanlegg i
bydelen. Nå er idrettsanlegget
kommet inn på den såkalte prio
riteringslisten til kommunen, så
vi er ikke glemt, bare gjemt.
Storhaug bydel har sin egen verdi
kommisjon, men vi har kalt den
Storhaug Visjon 2020. Her har
bydelens befolkning klart uttalt at
vi har et stort behov for en svøm
me- og idrettshall, videre er det

Haugesundsgt. 30, 
Stavanger 

Telefon 51 56 20 35 
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uttalt at vi må verne de sentrums
nære bo-områder. I slutten av 80-
årene ble et Badedams
utbygnings-prosjekt lansert. Her 
skulle Stavanger fa et nytt stort 
sentrumsnært bo-område. Hva 
har så skjedd med prosjektet? 
Min påstand er: Ingen ting. Det 
vi opplever er del-reguleringer 
hvor det søkes om å omgjøre bo
ligarealer til næringsarealer. Dette 
er det motsatte av det som bebo
erne i området og hva bydelens 
befolkning har påpekt i sin «ver
dikommisjon». 
- I snart ti år har Storhaug hatt sin
egen bydelsavis. Beboerne mener
at avisen er meget viktig for byde
len. Det har også Stavanger bysty
·re, i reglement for bydelsutvalge
ne heter det at blant de viktigste 
oppgaver for bydelsutvalgene er å 
utgi bydelsaviser. Det er selvsagt 
hyggelig at bystyret mener at by
delsaviser er viktige, men det er 
bare det at bystyret ikke har gitt 
bydelsutvalgene fullmakter til å 
stå som utgiver av aviser! Bystyret 
har heller ikke øremerket midler 
til formålet. Da er det ikke lett! 
La meg nå til slutt fa lov til å 

håpe noe for fremtiden. At bysty
ret i Stavanger sier «Storhaug skal 
så fort som mulig opp på samme 
levekårsnivå som resten av 

Torgrim Olsen (Ap), leder j 
delsutvalget. 

Stavanger». «Vi vil ikke ak 
slike forskjeller leve 
Stavanger». 
La oss håpe: 
At verdikommisjonen til tre 
sin sammensetning kan kor 
med et godt sluttdokument 
at dette blir fulgt opp med I 
!ing.

BRUK BYDELENS EGET TRENINGSSENTE 

Ingen innmeldingsavgift 

Nå også med Spinning -
kondisjonstrening med instruktør 

Åpningstider: 
Man., - ons., - fre.: 13.00-21.00 

Tirs. - tors.: 14.30-21.00 

Lørdag: 13.00-17.30 
Søndag: 16.00-19.00 

Neste nummer 

FOR STORHAUG 

r�� Bydelsavis 
kommer ut 

Nyheter? Tips oss! 
TELEFON 

5189 5 4  31 
MOBIL 

92 65 99 82 
TELEFAX 

514133 88 

E-mail: ogueland@online.no

1. april. 9

Innleveringsfrist for 

annonser/ stoff: 

Fredag 
20. mars

1998
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Mangler tiltak ved farlig kryss 
---J/lsinte foreldre ved 

,r Storhaug skole ble på et 
møte i høst lovet at det 
skulle iverksettes tiltak for å 
forbedre trafikksikkerheten i 
krysset Hjelmelandsgata 
Avaldsnesgata. Nå, snart to 
måneder senere, er ingen
ting skjedd. - Det er en kjent 
sak at ting tar tid i byråkrati
et, men i denne saken fin
ner vi oss ikke i at kommu
nen ikke foretar seg noe, 
sier Hilde Sunde fra forel-

' 

dreutvalget ved Storhaug 
skole (FAU). 

Av OLE G. UELAND

I lang tid har foreldreutvalget ved 
Storhaug skole og Midtre 
Storhaug beboerforening arbeidet 
for å skape trygge forhold for ele
vene fra Varden som hver dag må 
over krysset ved Hjelmelandsgata -
Avaldsnesgata for å komme til 

,.. Storhaug skole. Beboerforeningen 
startet så tidlig som ved disse tider 
i fjor med dette arbeidet. 
Kommunen ble kontaktet og man 
fikk som svar at det var en lang 
prosess å ra tegnet inn nye gangfelt 
på kartet. Da skolen begynte i fjor 
høst hadde ingenting skjedd og 
man så det nødvendig å purre på 
for at noe snart skulle bli gjort. På 
et møte der blant andre foreldre 
fra Storhaug skole var representert, 
lovet man fra kommunens side at 

Elever ved Storhaug skole må hver dag krysse denne veien som ikke har gangfelt. (Fv.) . Henrik Sunde, jan Mikael Hansen, Sindre Schjeldrup og Elise 
Hansen. Bak leder av Midtre Storhaug beboerforening, Niels Skramstad. 

� man ville jobbe for at sikkerheten i 
"Xfysset ble forbedret, men i dag, 
snart to måneder senere, er ingen
ting skjedd. - Hadde vi i det min
ste mottatt en tilbakemelding om 
hvordan det ligger an. Det hadde 
vært mye bedre enn ingenting, sier 
Niels Skramstad, som er leder i 
Midtre Storhaug beboerforening. 

Mister troen 
I slutten av desember uttalte ord
fører Leif Johan Sevland i en av 
byens større aviser at han var for
nøyd med tilretteleggingen av sko
leveien i Stavanger kommune. 
Han måtte ha tatt juleferie for 
lenge siden når han kan si seg for
nøyd med dagens forhold. Ved å 
høre slike utspill, begynner du å 
miste troen på om det er noen 
som helst interesse og beslutnings
vilje til å trygge barnas skolevei. 
Barn er tydeligvis en lite prioritert 
gruppe og det er uholdbart om vi 
må vente helt til neste skoleår for 
at tiltak skal bli gjort, sier Niels 

Skramstad. At krysset ved 
Hjelmelandsgata - Avaldsnesgata 
er et farlig kryss bekrefter Henrik 
Sunde som er elev ved Storhaug 
skole: - En gang i fjor da jeg skulle 
på skolen, var det ingen biler som 
ville stoppe for meg. Her kommer 
det biler fra alle kanter. Jeg var 
redd for å komme for sent på sko
len og måtte til slutt bare ta sjan
sen på å gå over. 

Vurderer å aksjonere 
I et møte før jul ble saken tatt opp 
i bydelsutvalget og det ble enstem
mig vedtatt at det måtte gjøres noe 
med trafikksikringsforholdene i 

det aktuelle krysset. Saken ble 
oversendt Kommunalavdeling for 
byutvikling. 

- I denne saken har beboerne
handlet helt etter oppskriften. Det 
er positivt at de tar tak i saker i 
nærmiljøet og gir beskjed til by
delsutvalget eller andre politikere, 
for da er det større sjanse for at 
ting skal skje og at nærdemokrati
et skal fungere i alle ledd. Det er 
beklagelig at ingenting er skjedd i 
denne saken og håpet er at den 
snart materialiseres, sier Svein 
Terje Førland fra Storhaug SV. Da 
løftet fra kommunen om snart å 
iverksette tiltak kom i fjor, la man 

vekk planene om å aksjonere for å 
igjennom sin sak, men nå vurderes 
planene på nytt. - Det kan for ek
sempel være snakk om å stoppe 
trafikken som passerer krysset og 
vi har også diskutert å selv male 
fotgjengerstriper i veibanen. Barn 
tilhører en svak gruppe og den tre
ge behandlingen denne saken har 
ffitt, vitner om at vi voksne ikke 
slutter opp om tiltak som gavner 
dem så mye som vi burde. Kanskje 
er distansen mellom barna og de 
som sitter i styre og stell for stor, 
sier Niels Skramstad. 

Krever tiltak fra de folkevalgte 
Av OLE G. UELAND ge. tiltak/ somgir god valuta @hnstian ·· Ni::dland, som er 

fo . e, ,sier ·B,jane ltveit . }!':der i 1Ro3enli borettslag. 
Mangelfull trafikksikring er M · elan. antnoder nå 
et hett tema flere steder i by- ' sset frafik.: om7å i:a irlitiativ og henvende 
delen. Beboerne rundt keres hver dag av elever som seg til politikerne. 
San.dnesgaca "' Emmausveien, skal til Nylund skole. • Vi må kunne kreve noe til
arbeidet .nå �fot- 1af ,krysse� ., Her er trafikken scor både bake fra de vi har stemt på.

ro · gåtene. skal. •få' ' av unger og biler, og man skal Det er synd at det må skje på 
e fotgjengerover- heller ikke glemme de den måten, men i dag må du 

ganger. Man henvendte seg eldre i den sammenheng. skrike for å bli hørt. Står du 
s� tidlig,s•xwtotåftilbake; Sils.rforqoldene i . kry�et, n.år 

; ril Bydelsutv.ilget,. meri; der cu Rommer nordfra etforfer
eheste som h� skLeda fram delig dårlige 9g flu ser ingen� 
til i dag er at beooerne har tirig'før;dh. erfhi1åt ute.Iifde\:: 
fltt bekreftelse på at utvalget Dessuten slutter fortauet i 
har mottatt henvendelsen. Sandnesgata et godt. stykke 
� '!nei er det. il&e shåk.l< om . før selve kcyiset, n.oe som, ' 
dyre tiltak. Vi ønsker kun at cvinger ungene ur i gata. 
krysset·ffir oppmerkede gang- Ønsker vå.rt er at dette for
felt samt skilting. Det er billi- tauet blir forlenget, sier 

du ikke noe, sier 
edland. 

Mårkus;og Rebekka Tveit 
Kvam, Bjarte Tveit og 

Christian Ned/and 
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Innsamlingsaksjon for nytt kirkeorg1 
Neste år feirer St. Johannes kirke 90 år og i den forbindelse 
ønsker menigheten at dagens orgel skal gjennomgå en full
stendig restaurering. Dette arbeidet er ventet å koste 3, 75 
millioner kroner. Mesteparten av denne summer håper man 
at Kirkelig Fellesråd vil dekke, men man er også avhengig 
av pengestøtte fra private og bedrifter for å få det hele i 
havn. 

Av OLE G. UELAND 

Orgelet, som også er fra 1909, be
gynner å bli medtatt etter mange 
års bruk. Et orgel består av mange 
piper som etterligner andre instru
menter som blant annet fløyte og 
trompet. I St. Johannes kirke er 
lufttilførselen til disse pipene blitt 
dårligere med årene og også pipek
valiteten begynner å skrante. 
- Menighetsrådet tok opp denne
saken første gang i 1995. Vi ble
enige om at orgelet burde gjen
nomgå en fullstendig restaurering.
Orgelet er et viktig element i me
nighetens liv og betyr svært mye
for gudstjenesten, sier Torstein
Gilje som er Aksjonsleder i St.
Johannes menighet. Går alt etter
planen kan orgelet sendes til Bonn
i Tyskland i 1999. Der har man
inngått en avtale med et av
Europas ledende orgelbyggerier,
Orgelbau Johannes Klaus. I denne
avtalen står det at arbeidet vil ta
rundt 30 måneder, noe som betyr
at et full-restaurert orgel vil være
tilbake på Storhaug i 2001.

Kulturhistorisk verdi 

og egner seg spesielt godt for mu
sikk fra det forrige århundret, sier 
Torstein Gilje. Mens orglene i 
Domkirka og St. Petri kirka er 
mye benyttet til konserter, er ikke 
dette mulig med den standarden 
som orgelet i St. Johannes holder. 
- Det er et surt orgel og egner seg
derfor ikke til konserter, men det
vil det bli en ordning på når det er
ferdig restaurert, sier Torstein
Gilje.

Hørbare forandringer 

Det er spesielt to årsaker som me
nighetsrådet peker på når de be
grunner hvorfor det er på tide 
med en restaurasjon av orgelet. 
For det første er det 90-års jubi
leum og for det andre har orgelet 
stor kulturhistorisk verdi. Mens 
Domkirka har sitt barokk-orgel og 
St. Petri kirka har sitt moderne or
gel, er orgelet i St. Johannes et så
kalt romantisk orgel. - Dette er det 
eneste orgelet i sitt slag i Stavanger 

I forbindelse med restaureringen 
av orgelet har man nedsatt en egen 
aksjonskomite som består av 
Torstein Gilje, Henry Pedersen, 
Randi Holgersen og organist Gjert 
Lunde. Man har også benyttet seg 
av en orgelkonsulent, Stein 
Johannes Kolnes, som har bistått 
komiteen med å finne fra til den 
beste måten å gå fram på i denne 
saken. Når orgelet er ferdig restau
rert vil man ikke kunne se foran
dringer, men det forsikres at man 
vil kunne høre dem. - Det er vik
tig å ta vare på orgelets utseende. 
Forandringene vil finne sted inne i 
orgelet og jeg er helt sikker på at et 
restaurert orgel vil gi en helt ny 
opplevelse, sier Torstein Gilje. 
Hvis man er interessert i å støtte 
restaureringen av orgelet i St. 
Johannes kirke, kan man sette 
penger inn på konto nummer 
32012021835. På giroblanketten 
skal det stå: St. Johannes menig
het, orgelkomiteen v/Torstein 
Gilje, Nymannsveien 63, 4014, 
Stavanger. 

Aksjonsleder Torstein Gilje håper at orgelet kan være ferdig restaurert i 2001. 

- Vi synes også at det ville være
flott om noen ville kjøpe aksjer i
orgelet og dermed ha eierandel i
det. Orgelet vil fl rundt 2000 pi-

per som i snitt koster 1875 kroner 
hver seg. Det betyr at en aksje til
svarer en pipe. Egne aksjebrev vil 
bli skrevet ut som bevitnelse om 
medeierskap, sier Torstein Gilje. 

!��!�!G_INEiiii_E_RINiiiiiiGiiiiiiiiiiii�j� 
HAUGESUNDSGT. 7 4014 STAVANGER NORWAYTEL51 89 18 80 FAX 51 8918 85 

ønsker «gamle og nye» kunder 
velkommen til nye «hårstuss.» 

�tOOepuff gabge.-
Tlf.51 56 24 23 - Bjerkreimsgaten 2 

ÅPNINGSTIDER: 
Mandag og torsdag 12-19 

Tirsdag og fredag 9-1 

Alle el.artikler Belysning ifra 

+1 QO/o +10-50�

li) RUNESTAD ELEKTRO

GODKJENT ENTREPRENØR I FAGOMRÅDENE A, B 0( 

VART MÅL ER FORNØYDE KUNDEf 
NÆRINGSBYGG• BOLIG • INNREDNINGER 

NYBYGG•PÅBYGG•REPARASJONER 

Tlf. 51 89 14 40 
Fax 51 89 06 79 Haugesundsgt. 7, 4014 Stavang4 

MESTERHUS 
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Misnøye med 
.�fordelingen av data-gave 

ORJIAtlu � 

Stemningen var stor da Amoco overrakte skolene i bydelen rårt trengte datamøkiner. (Fh.) Johann Ørke (service
amvarlig i Amoco), Jan Ingvar Rivela.nd (JT-anwarlig i Amoco), Frøydis Sirevåg Anthonsen (rektor Ny/und), 
Hans 0/a.f Olsen (rektor St. Svithun) og Arvid Bore (inspektør Storhaug) . 

... 

�ektorene ved skolene Nylund, Storhaug og St. Svithun, 
smilte fra øre til øre da de fikk høre at Amoco ville gi dem 
totalt 28 datamaskiner i gave. Men smilene stivnet en smu
le da det ble klart at dette antallet nesten kunne ha vært 
fire ganger så stort. 

AV OLE G. UELAND 

Det hele tanet da Amoco skulle 
skifte ur sine gamle datamaskiner. 
Selskapet ønsker ar bydelen sko
ler skulle ha første prioritet når 
disse skulle gis vekk. Kommunal
avdeling for undervisning og bar
nehager (KUB) ble gitt oppgaven 
med å finne ut hvor mange data
maskiner hver enkelt skole hadde 
behov for. Da den endelige forde
lingen forelå, viste det seg at av 
100 datamaskiner var Nylund til
delt 15, Storhaug årre, og Se. 
vithun og Vassøy fem hver. 

- Vi trodde hele tiden ar kommu
nen ville ra kontakt med hver en
kelt skole i bydelen og spørre dem
om hvor stort behovet var. Når det

..... rydeligvis ikke har skjedd og amal
ler de er blitt tildelt ikke samsvarer 
med behovet, har man i denne sa
ken handlet i mor det som var vår 
hensikt, sier Johann Ørke, som er 
serviceansvarlig i Amoco. 

Lik fordeling 
I kommunen begrunnes forde
lingen med at anrall datamaskiner 
ved skolene i byen skal være noen 
lunde Likt. 
- Man må ikke glemme at det er vi
som srår for vedlikehold og drift
av maskinene. Der er regnet ur ar
innkjøpsprisen ril en datamaskin
bare tilsvarer rundt 20 prosent av
det den koster i det lange løp. Ved
å gi skolene i Storhaug bydel alle
datamaskinene, ville det ha ført til
en skeiv fordeling av KUB sine
midler. Vår intensjon er at alle ele
ver i Stavanger kommune skal ha
er så likt tilbud som mulig, sier
Sidsel Nesse, som er IT-ansvarlig i
KUB. I følge den nye læreplanen
som trådte i krafi: i fjor høst skal
data være et hverdagsredskap i
skolen. Like så mye som lærebø
ker, linjaler og blyanter, skal data
nå benyttes av lærere og elever i
undervisning og prosjektarbeid.
- På grunn av fl datamaskiner og

lite penger i kommunekassa, har 
det vært vanskelig for oss å kunne 
gjennoføre dette. Vi er strålende 
fornøyd med å ha flu tildelt åtte 
maskiner, men hadde ikke sagt nei 
til 20, sier inspektør Arvid Bore 
ved Scorhaug skole. 

Vil utvide samarbeidet 
Amoco har ved flere anledninger 
vist at de bryr seg om bydelen. 
Blant annet har bedrifi:en vært 
med på å ruste opp Badedammen, 
samt støtte arbeidet med å oppar
beide gatetun. - Vi ønsker å ha et 
næn forhold ei) den bydelen vi til
hører, sier Johann Ørke. å øn
sker Amoco å ucvide samarbeidet 
med skolene i bydelen . Blant an
ner tenker man seg at bydelens 
elever skal fl sjansen ril bedriftsbe
søk. - Det er opp til skolene hva 
de ønsker fra oss. Vi ser for oss at 
skolene sener opp en priorite
ringsliste over deres ønsker i dette 
samarbeidet, slik at vi kan gi dem 
et godt tilbud, sier Johann Ørke. 
Reaksjonen fra skolene er udelt 
positiv. - Dette er midt i blinken 
for oss. I dette samarbeider er det 
bare fantasien som sener grenser. 
Tenk for eksempel hvordan det vil 
være for en tiendeklassing å opple
ve et realistisk jobbintervju, sier 
Hans Olaf Olsen, som er rektor 
ved Sr. Svichun kole. 

Myhre_Rø_r_A.s 
� ---

AUT. RØRLEGGERFIRMA 

Støperigaten 33 
Postboks 1648 - Kjelvene 
4004 Stavanger 

Telefoner: 

518945 23 
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SANITÆR-VARME- SPRINK[ER- KJØLING 

\A,R.� �RlJb.EPA� 0� f0RTJt:llTTI?OTOtlRAttlt1N'C,

REKLAME- O'G lNDUSTRI� 

FOTOG.aAFfHUNG. 

AVFOTOGllAF,JHUNG AV 

GAMLE BILDER. 

INNRAMMING. 

FOTOGRAFMESTER THOR E. ESPELAND 
PARADISSV11'GEN I. -4012 STAVANGER. TELEFON .51 52 83 SS. 

LEIV NES ARKITEKTER AS 

SIVILARKITEKTER - MNAL - MNIL 

Nedre Banegt. 3, 4014 Stavanger 

Telefon 51 89 40 95 - Telefax 51 89 40 85 

,. 
O.H.MELING & CO 

SHIPOWNERS 
PO.BOX 217, 4001 STAVANGER (Norway) 

Paradisveien 28 
TELEPHONE 51529035 

RÅDGIVER OG LEVERANDØR FOR INNREDNINGER I YRK.ES BYGG

Haugesundsgt.7 - 4014 Stavanger 

Tlf. 51 89 00 49 - Mob.tlf. 901 99257 - Fax Sl 89 06 79 

EIJNCIIIIIIE 
reisebyrå 

Concorde reisebyrå AS har Ayttet til Pedersgt. 4 

GODE PRISER & GOD SERVICE 

Vi har Rybilletter over hele verden til gode priser. 
Åpent: 9.00-1600, 9.00-17.00, I 0.00· 14.00 

Tlf: 51 52 77 50 • Fax: 51 52 34 50 

J!,jørna�alongen 
frisør for hele familien 

Stikk innom eller ring foF bestilling 

tlf. St 5;2 58 5�5
Åpningstider 

man-tir: 10-16 onsdag: STENGT 

tors-fre: 10-19 lørdag: 10-14 Ellers etter avtale 

.Karlsminne 91A • vis a vis Prix 
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Anonyme Alkoholikere vil hjelpe fler 
- Opptaksprøven er enkel, men som regel har man brukt
mye penger og tid på å oppfylle det den krever, sier Per.
Han er alkoholiker, men takker Anonyme Alkoholikere (AA)
forat han ikke drikker lenger. I oktober åpnet sentrum AA
nye lokaler i Ryfylkegata fem og gjennom Bydelsavisa øn
sker man nå å gjøre tilbudet bedre kjent.

Av OLE G. UELAND 

Det er fredag kveld og klokka er 
syv da jeg entrer de nye lokalene til 
Anonyme Alkoholikere. Fire per
soner med like mange skjebner tar 
hyggelig i mot meg. De har alle 
vært rammet av alkoholproblemer. 
Enten som alkoholiker eller som 
pårørende. - Det er ingen skam å 
være alkoholiker, men det er en 
skam å ikke gjøre noe med det, 
sier Per. Jeg blir minnet på at den 
ene A-en står for total anonymitet. 
- De du ser her, der du hører her,
når du går herfra, la det bli her,
står det på en plakat på bordet.
Problemet er bare å være for ano
nym. - Vi har vært så anonyme at
fa vet om oss, sier Per. Pr. i dag er
det rundt 2000 personer som be-

nytter seg av tilbudet til AA i 
Norge, men Per er sikker på at 
dette raller ville vært mangedoblet 
hvis alle med alkoholproblemer 
hadde vært med. AA er et felles
skap bestående både av kvinner og 
menn, og sammen forsøker de å 
løse sitt eget og de andres alkohol
problem. 

Tolvtrinnsprogram 
- Alle visste ar jeg hadde alkohol
problemer, men jeg ville ikke inn
rømme det for meg selv. Da kona
ga blaffen begynte jeg å våkne.
Tidligere hadde hun ringt arbeids
giver og løyet om ar jeg var syk,
når jeg egentlig var sørpe full. Nå
måtte jeg selv ta ansvar. Jeg ville
beholde jobben min og det førte
til ar jeg ril slutt tok affære. Jeg så

Vi i Amoco har et høyt aspirasjonsnivå -

et sterkt ønske om å oppnå noe stort. 

Men så mener vi også at utsiktene er 

gode til å oppnå det vi streber etter. Vi 

vil vokse ved å øke verdien av selskapet. 

Det skal vi gjøre ved å få ut mer olje og 

gass fra Valhall- og Hodfeltene og ved 

å lete etter nye petroleumsfelt både i 

Norskehavet og i Nordsjøen. 

Visjonen for Amoco er å bli et ledende 

selskap på norsk sokkel. Det gir grunnlag 

også for medarbeiderne til å sette seg 

høye mål. 

Amoco Norway Oil Company 

Amoco Norway Oil Company har rundt 400 medarbeidere, hvorav 

90 prosent er nordmenn. Vi holder til i nytt bygg i Stavanger sentrum. 

Amoco har i mer enn 30 år vært en sentral og aktiv aktør på norsk 

sokkel. Selskapet er operatør for feltene Valhall og Hod. Amoco fikk 

i 15. konsesjonsrunde nye og store utfordringer som støtter opp om 

vårt mål, som er langsiktig vekst i Norge. Internasjonalt har Amoco 

produksjons- eller letevirksomhet i cirka 20 land, og har totalt vel 

40 000 ansatte. 

på meg selv som et slags konkurs
bo og hva gjør du når du har gått 
konkurs? Jo, du trenger konsulen
ter som kan hjelpe deg med å fin
ne ut av hva som gikk galt. Jeg fant 
mine konsulenter hos AA. Jeg har 
aldri sett en alkoholiker som har 
greid å slutte alene, sier Geir, også 
han tørrlagt alkoholiker. Det er 
ingen medlemsavgift for å være 
med i AA. Man driver fellesskapet 
gjennom medlemmenes egne bi
drag. Redskapet som brukes for å 
behandle alkholismen er et tolv
trinnsprogram, som starter med at 
man innrømmer sitt totale neder
lag. Du må si til deg selv at du er 
alkoholiker og at alt har gått galt. 
- Man må være villig til å ra den
medisinen som kreves, selv om
den er beisk. Mange trenger et be
handlingsopphold for å stoppe
inntaket av alkohol, sier Geir.
Mens man gjennomgår program
mer, skal man dele sine erfaringer
med andre. Meningen er at en
som har kommet langt i program
met, kan hjelpe en som ikke har
kommet fullt så langt. - Jeg far
gratis og jeg gir gratis, sier Geir.

Pårørende står sammen 
- De pårørende har det ofte van
skeligere enn hva alkoholikeren
selv har det. Han kjører sitt eget
løp, mens vi må sørge for at alt går
rundt. Økonomi og mat på bordet
blir vårt ansvar. Man blir ganske
følelsesmessig ødelagt etter å ha
levd sammen med en alkoholiker i
mange år, sier Bjørg. Hun er med i
Al-Anon, som er er fellesskap be
stående av slektninger og venner
av alkoholikere. Al-Anon og AA er
to separate fellesskap, men de sam
arbeider når det er mulig. Al
Anon bruker de samme prinsippe
ne som AA og rådene som blir gitt
til nye medlemmer er tøffe. - La
alkoholikeren seile sin egen sjø.
Han må selv ta valget og dets kon
sekvenser. De pårørende legger alt
for ofte forholdene til rette for at

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån. 

Navnetilføyelser. 

Restaurering. 

Torsdag til 18 

Tlf: 

518933 56 

th. 19aaland (Jranill A.s 

Kirkebakken 36 (vi Hetlandskirken) 
4012 Stavanger 

-Alle visste at jeg hadde alkoholproblemer, men jeg ville ikke im
det for meg selv. Da kona ga blaffen begynte jeg å våkne, sier Pe,
tørrlagt alkoholiker.

drikkingen kan fortsette. Man ly
ver til venner og kjente, rydder 
huset og lar problemene gå ut over 
en selv. Det beste er å gi dem an
svar for seg selv. Det er tøft å gi 
blaffen i en person man er glad i, 
men det er det som har vist seg å 
være det mest effektive, sier Bjørg. 

Flere med samme problem 
Sentrum AA har møte på onsdager 
og søndager klokka 19.00. Hver 
torsdag klokka 19.00 er det Al
Anon som samles ril møte. På lør
dager klokka 17.00 er det åpent 
møte for alle interesserte. 
Telefonnummeret til lokalene i 
Ryfylkegata er 51893522 og er be
tjent i møtetiden. Ellers blir man 

møtt av en telefonsvare1 
tror at de er alene i verdf 
alkoholproblem. Når d1 
til AA eller Al-Anon op 
at det er flere med akku1 
me problemene. Vi er e 
med medlemmer som 
samme sykdommen, 
Der finnes også flere 
byen. En av dem er e 
språklig gruppe i Lye 
gate 2. Der avholdes 
tirsdager og fredagc 
19.00. 

Av hensyn til personenes 
er alle navn som er bru, 
len fiktive. 

FØRERKOR 
Teorikurs: Buss / Lastebil / Vognfo! 

24. februar
Teorikurs kl.B 11. mars • ADR kurs 20. 

MC kurs 30 .mars 
Informasjon og påmelding tlf. 51 89 � 

st; STAVANGER TRAFIKKINSTI
- AUTORISERT TRAFIKKSKOLE -
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Dette er en fast spalte i bydelsavisa, som omhandkr bydtlms mange beboerforeninger. Nttrmtre bestemt 
konsentrerer vi oss om en i hvert nummer. Hvilken beboerforeningen tilhører jeg?, .hvilke hjertesaker har 
den? og hvem skal jeg snakke ,rud hvis jeg vil engasjere meg? Kanskje blir noen av disse spørsmålene bewart 
i denne spalten. 

Fra slum til attraktivt bo-område 

ABCkvartalet vel 
OPPRETTET: 1995 
LEDER: Bjarne Re.idar Aspøy 
MERKESAK: Å forandre de tra.fik
kale og parkeringsmessige for
holdene 

Av OLE G. UELAND 

Smi trehus og trange, brolagre 
gater, kan vel sies i være et sik
kert kjennetegn på områdene 
som dekkes av ABC-kvartalet 
vel. Avgrenset av Se. Petri kirka, 
Pedersgata, Langgata, Verksgata 
og Stavanger Aftenblad, ligger 
omridet som i dag minner mye 
om Gamle Stavanger. 
- Til vir fordel har vi mer sol
enn de som bor i Gamle
Stavanger. Selv om husene ligger
trange, er det ganske luftig og
lyst her nede. Det er in å bo her.
Økte boligpriser i området be
vitner de�. Man skal heller ikke
glemme ac beboerne har lagt
ned mye tid og penger i rehabili
rering av husene sine. Kravene
er strenge når det gjelder om
bygging og det viser at kommu
nen ser verdien i området, sier
Agnes Johnsen, som er nestleder
i velforeningen. Men forholdene
i ABC-kvartaler har ikke alltid
være like rosenrøde som de er i
dag. For rundt 15 år siden, for
søkte Stavanger Aftenblad og
Smedvig ¼ kjøpe opp de fleste
bygningene med ekspansjon
som formål. Takker være en
iherdig og vellykket under
skriftskampanje blant beboerne,
ga storbedriftene opp de plane
ne. - Av mange ble dette områ
der sett pi som en slum.
Gauking og prostitusjon var for
mange år siden en <fe1 w hverda
gen her, forteller Agnes Johnsen.

Feil i systemet

1 mange av de husene �om nå er 
omgjort til boliger, v:µ- det bu
åkker, smeder og salmakere som 
holdt til. - Kjelleretasjen i mitt 
hus var opprinnelig en stall og 
ble omgjort ril garasjer da bilen 
kom, forteller Agnes Johnsen. 
Når ABC-kvartalet vel samles til 
møre, er det først og fremst pro
blemer av parkeringsmessig art 
som står pi blokka. Pr. i dag er 
der gttt 223 parkeringsløyver i 
omrader, mens det i realiteten 
bare er 89 parkeringsplasser til
gjengelig. 
- HeJe systemet er galt.

Nestleder i ABC-kvartalet vel. Agnes ]ohmen, h4per at dmne 
parkeringsplassen kan gjøres om til grøntqmråtk. 

Kommunen selger parkerings
korr ril næringslivet, noe som 
fører ei! at det koker over av bi
ler. Det hjelper også lire at 
Landsbanken benytter en 
branntomt i Bakergaten som 
parkeringsplass. Denne tomta er 
opprinnelig regulere cil friareale, 
sier Agnes Johnsen. H�pec er 
ac Landsbanken skal la 
Stavanger kommune f¼ frikjøpe 
tomta for en billig penge og gjø
re den om til et såre rrengt 
grøntomclde. 
- Landsbanken har allerede en
parkeringsplass bak bygningen
sin. At banken har en grønn
logo, burde bety at de også ten
ker på det grønne, mener Agnes
Johnsen.

Til kamp mot lyd 
Saken der beboerne klaget på 
for mye støy fra utestedet 
Martinique, fikk oppslag i me
dia for en tid tilbake. 
Serveringsstedet rok konsekven
sen av klagene og fikk innvilget 
en søknad om 1 forandre byg
ningen, slik at mindre lyd slip
per ut i nabolager. Ni håper 

man at det vil bli enda trivligere 
å bo i ABC-kvarcalec. En annen 
sak som bekymrer velforeningen 
er den nye hurågbårterminalen. 
Man er spent på hvordan tra
fikkforholdene vil bli når den 
står ferdig. 
- Det er ikke å se bon i fra at vi
bor i et spesielt omdde, der næ
ringsliv og boliger ligger side om
side, men vi mener at også vi har
et ord med i laget når det gjelder
vårt nærmiljø. Vi ønsker å være
på banen før planene blir lage.
Ikke etter, sier Agnes Johnsen.
Hven � arrangerer ABC-kvar
talet vd en fest for beboerne i
kvartalet. Da· står blant annet
byvandring og unde{holdning
av ,µlik art på programmet. -
Derte er ec positivt tiltak som er 
med på å bedre samholdet i na• 
bolaget. Kontakten oss i mellom 
økes, noe som fører til at vi bryr 

oss om n;iboene vire. Når folk 
er borte på ferie, passer naboen 
huset for dem, sier Agnes 
Johnsen. 
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BILLIGST PA VIDEOUTLEIE 

Kr. 25,- for nyheter 
Nyheter hver onsdag 

Verksgt. 14 - tlf. 51 89 35 45 

BYGGMESTER 

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

TAUGT. 20 -4014 STAVANGER 

Alt innen rehabilitering. � 
Bruk din lokale byggmester 

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

VI HAR ON-LINE OG FLAX! 

Åpningstider 9 .00 - 20.00 ( 16.00) 

�NINTERIØR 
---·· f i!Miii:iMiiii@f Mi' 51\Mt 

Langgt. 2, Stavanger 

TELEFON: 518917 20 

KVALITET PA 
ARBEIDET I 

,JJIJ-IJP.l.'nl). 

NYBYGG • REHABILITERING 

VI TILBYR: 

• RASK SERVICE • FAGMESSIG ARBEID

• LETT TILGJENGELIG • FAST PRIS

sagen as 
Haugesundsgt. 27, 4014 Stavanger 

51 8918 10 

Telefax 51 89 01 90 
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Master Kolonial 
Emmausveien 

Nå kan du betale med bankkort! 

Vikinglotto, Tipping , Flaxlodd 

+ Oddsen og On-Line

Mandag-fredag 9.00-19.00, Lørdag 9.00-16.00 

Nå gjør vi 
Gule Priser 
enda gulere Gule Priser garantert billig

Frionor 800 gr 

Fransk blanding 
800 gr 

Frionor 600 gr 1 QBO 
Pommes frites 

Suppe/lapskausbland. Frionor 220 gr 1480 800 gr Middagsburgere 
Amerikansk blanding 
800 gr 

Blomkålblanding 

90 

Stabburet 

2sso Hamburgere4+4 

Husets 400 gr 

Hurtig-ris 1390 

Kjøpeutbytte 

hver gang du handler 

Asbjørn Klostergt. 39, Tlf. 51 56 30 29 
0 

Apent 9-20 (9-18) 

Bvdelsa:v.isa__ _____ � 
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Velkommen til Steen & Strøm - Arkade1 

Storhaugs's eget handlesenter 

steen&strøm 
ARKADEN 

HVERDAGER LØRDAG 

·10-2.0 (16)

BLOMSTER, B 

GAVER OG M 

.-\rkade:i Blom 
Benni , .\lusi 

Chri'itianiJ 
Glas\lagasi, 

Gaveidebutik.k.:n 
.\lique . .\lusic

�otabene. 
Ztil Moder 

FOTO, SP 
OG lEiKE 

Elite Foto. G-S 
�ye Fokus 

KIOSKER 

SPISESTIE· 
Baker Brur 

Cafe Arkad 
ligo i(iosk 

l'nde Sam' s. 

mVclRS 
Combi Fris, 
\lister \l:n 

Sko:,1..:,:.:·, 
R.:rti ;:,.i T;,. 

Cndt5�-:: 
,,::z11.t-OCJ1 
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Nye knalltilbud hos /CA Mauritz hver uke! 

400 r 

�C:kke /41/41®@ 
koteletter W
pr kg

Krone Kaffe(l (iffe1§j 
114kg LI�- -

Pizza 
�

e O 
Big One 
Class1c/Pepperoni pr st 

Gil e påle.øg 
Hamnurge
rygg pr hg 

Tilbudene gjelder torsdag - fredag - lørdag. Kun private husholdninger. 

Stø eri ården 9-22 (9-20) 
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MICRO PLUSS - MICRO COLOR 
,. -. - : --· 

LAMPE 
«NEW YORK» 

Høyde:
64cm 

• 

Siokkpri5

STAVANGER SENTRUM: KM�IUt-1&�:mE: 3/2-14/2
Støperigt. 16, Vegg i vegg med Rema l 000/!CA Mauritsved Bybrua 
tlf. 51 89 1 8 90, APENT: man-fre 9-22, lørdag 9-18 

I 

SjokkP"5
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Rehabi I iteringen 
i gang på Storhaug skole 
Arbeidene med å rehabilite
re Storhaug skole startet 
mandag denne uka. Først 
ut er gymbygningen der 
man blant annet skal bygge 
nye garderober. - Dette var 
på tide, for de lokalene vi 
har i dag er temmelig mid
delalderske, sier Arvid Bore 
som er inspektør ved sko
len. 

Av OLE G. UELAND
Rehabiliteringen som scarcec den
ne uka rar flere følger for hverda
gen på skolen. I forrige uke flyttec
skolefritidsordningen fra vaktmes
terboligen og over i hovedbyg
ningen, og man stengte også
heimkunnskap salen. Foreldre og
barn grupper, om til vanlig har
benytce, vaktmesterboligen som
sin møcested, må se seg om etter
andre lokaler. Det gjelder også
brukerne av gymnastikksalen. - Vi
beklager at grupper som til vanlig
har benyner seg av vakrmesrerbo
ligen må flytte, men på grunn av

at denne bygningen lå så teer opp
ril rehabiliteringsarbeidet, så vi oss
nødt ril å scenge den. Sikkerhet er
første prioritet hos oss, sier Arvid
Bore. For ac sikkerheten overfor
elevene skal bli ivaretatt, blir sko
legården delt i ro av et stort sik.ker
hecsgjerde.
Hjelp fra St. Svithun 
- St. Svithun skole bar vært veldig
behjelpelige med å skaffe oss loka
ler. Vi ffir benytte oss av deres ro
gymsaler fire ganger i uka, og dess
uten låne svømmebassenget når
det er ledig. Det becyr ar vi allike
vel kan tilby alle våre elever innen
dørs gymnastikk en gang i uka,
sier Arvid Bore. Fram til i dag har
ikke jentene og guttene ved
Scorhaug skole kunnet ha gymnas
tikk sammen. Årsaken har vært at
man kun har hacc en garderobe
ved skolen. Dette skal dec nå gjø
res noe med. Av andre forbedring
er som følge av rehabiliteringen,
kan der nevnes at lokalene skal ril
rerrelegges fo handikappede og at
det skal bygges en scene i selve
gymsalen, noe skolen ikke har harr
fram til i dag.

Manko på lokaler 
Arbeidet med å rehabilitere gym
bygningen skal erter planen være
ferdig første juni i år. Da er det ho
vedbygningen som står for tur.
Administrasjonen flytter over sko
legården til de nyopppussede loka
lene til helsetjenesten og det er
førsr nå at skolen virkelig llr man
ko på lokaler. 
- Prosjektarbeid er et samingsom
råde i læreplanen som kom i fjor
og nå hjelper det oss. I juni serter
vi i gang med et prosjekr kalr
«byen vår», der hele byen skal bli
brukt som arbeidsområde. Dette
vil vare i co uker før elevene så tar
sommerferie, sier Arvid Bore. Til
høsten vil gymsalen bli brukt som
skolelandskap for fire klasser,
mens resten av Scorhaug-elevene
blir spredt rundt på innleide loka
ler i bydelen. Hvilke lokaler dette
blir er ennå ikke avklart og saken
ligger for øyeblikker hos
Rådmannen, men fra kommunen
blir der opplyst at det vil dreie seg
om lokalene til frimenigheter og
kirkelige organisasjoner i bydelen.

Spennende ansettelse i SBS 
Av Ole G. Ueland
Kristin Gustavsen st�er i ,mid
ten av januar jobben som sekre
tær for Samarbeidsu1Valget for
beboerforeninger p! Storhaug
(SBS). Stillingen er finansiert av
Husbanken, men der er 
Sravanger kommw,e som står
for U[betaling av lønn.
Sekretærordningen er foreløpig
kun en prøveordning og om to
år vil man evaluere elf ekten for å
se om dette er noe man kan sat
se videre på. - Dette er et spen
nende prosjekt og jeg tror ar
muligheten for at beboerne skal
f¼ gjennoriislag for sine saker
hos kommunen blir mye større,
sier Olav Stav, miljøvernsjef i
Stavanger kommune.

Tredelt formål 

Formålet med Stillingen er tre
delt. For det første skal

Gustavsen hjelpe beboerne i
prosjektet ((Grønn bydeln, der
det arbeides med å bedre miljø
og trivsel i bydelen. For det an
dre håper man at en slik stilling
vil bidra til økt folledig ddtagd
se av plan- og bygningsbestem
melser. Til sist er m¼let i øke
kontakten mellom kommw,en
og beboerne. Sekretæren skal
hjelpe beboerne med 1 legge

•Kristin Gustavsen er ansatt som sekret.fr far
Samarbeidsutvalga far beboe,formingme i bytkln,. »

prosjekter og man h¼per at der
vil føre til mindre korrespon
danse mellom dCJl} og kommu
nen. 
- Vi har jobbet lenge for å B
opprettet denne stillingen, for
behovet bar vært der i lang tid,

sier Geir Rolandsen som er leder
i Samarbeidsutvalget for. beboer
foreningene i bydelen. Krisån

Gustavsen har i forbindelse med
prosjekter co års permisjon fra
Asplan Viak, der hun har jobbet
med samfunnsplanlegging.

Nr. 1 Februar 98 

Arbeitkt med å rehabilitere gymbygningen forventes å stå ferdigførste juni 
i år. (Fv.) Wilhelm Sunde, Andre Alexander La/yng og inspektør Arvid 
Bore. 

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

NYMAN'S GLASS 

Skal du skifte vinduer 

Bruk bydelens egen glassmester 
Ryfylkegt. 70 - 4015 Stavanger - Tlf. 51 52 04 82 

«VI UTFØRER ALT I GIASSARBEID» 

PRODUSENTAV: * cz:IL�A--

����

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av: 

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger. 

El. anlegg for messer. 

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM 

LERVIKSVE1EN22-4014STAVA GER-TLF 51846320 
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Hva synes du om at fritids
klubben på Nyluod skal 
Oytte? 

Monica Eriksen: 

- Det plager meg, for da må
jeg gå så lange. Det er på
Nylund vi pleier å
være og derfor hadde det
vært lettere hvis klubben
fortsatt hadde vært der.

Rudy Quiroz: 

-)eg syqes-,det,ei:: bra� h�-
;p . 

f væ(e n1ea på å 
civiteter til ung

dommen i bydelen. Spesielt 
ønsker jeg meg tilbud som 
fi.lm og1musikkbar. 

/ . . 
. 

Alao Bowitz: 

- Jeg tror det blir bedre.
Dette er små lokaler og etter
hva jeg har hørt skal lokalene
på St. Svithun være større.
Når vi får bedre lokaler kom,
mer det sikker flere folk.

NinaBredal: 

- Det er dumt, for det er her
vi alltid har vært og jeg ser
ingen grunn til å flytte klub
ben. Jeg håper allikevel på at
det kan føre til at flere folk
dukker opp og at diskoteket
blir bedre.

Bydelsavisa Side 11 

Fritidsklubben flytter til St. Svithun 
Av OLE G. UELAND 

For et par år siden sendte man fra 
Nylund fritidsklubb en formell 
henvendelse til Kommunal
avdeling for undervisning og bar
nehager (KUB) der man ytret øn
ske om å ra flytte til nye lokaler på 
St. Svithun skole i år 2000. Ønsket 
skulle vise seg å bli innfridd tidli
gere enn noen kunne ha renke seg. 
For ra uker siden mottok man en 
henvendelse fra KUB hvor manøn
sket at klubben skulle flytte på seg 
allerede i månedsskiftet mellom 
juni og juli i år. Når den åpner i 
august, vil alt stå klart til bruk. -
Her på Nylund skole har skolefri
tidsordningen kummerlige lokaler 
og KUB føler seg nok presset fra 
foreldre og skole i den forbindelse. 
Der kan være noe av årsaken til at 
vi skal flytte så kjapt. Det er posi
tive at vi flytter fra en barneskole til 
en ungdomsskole, sier Tove 
Østlyng Monsen, som er leder for 
fritidsklubben. 

Utvidet fritidstilbud 
Fra KUB har man ran signaler om 
at de nye lokalene vil være på 
rundt 175 kvadratmeter. Det er en 
god del større enn det fritidsklub
ben disponerer i dag. Åpent hus, 
som er et fritidstilbud til ungdom 
som har holde til ved St. Svithun i 
flere år, vil også kunne nyte godt av 
de nye lokalene. 
- Det betyr at det vil bli fritidstil-

bud til ungdommen i bydelen seks 
dager i uka. Jeg håper at det vil bli 
den uformelle møteplassen for 
ungdom, uten at de nødvendigvis 
må delta i noe. Men vi må også ha 
aktiviteter til de som ønsker å del
ta, sier Tove Østlyng Monsen. 
Natteravnene, som også har holde 
til i vaktmesterboligen på Nylund, 
vil følge klubben når den flytrer. 
-Dette er tross ale en barneskole og
jeg føler at vi nå leverer tilbake sko
legården til den aldersgruppa som
eier den. På St. Svithun kommer
jeg nærmere ungdommen og jeg
ønsker å være tilgjengelig slik at de
kan komme innom på kontoret

mitt og snakke, sier Tove Østlyng 
Monsen. 

Ikke problemfritt 
De nye lokalene til fritidsklubben 
vil ra inngang fra Vikedalsgata og 
dermed være avstengt fra resten av 
skolens lokaler. Nå ønsker man at 
ungdommen er med i planarbeidet 
for hvordan de nye lokalene skal 
benyttes. 
- Jeg stiller meg åpen ril hvordan
de vil ha det og ønsker å la dem ra
si hvordan de ønsker at lokalene
kan utnyttes. Det skal bli spennen
de å ra med dem i prosessen, for de
renker nok en del annerledes enn

meg, sier Tove Østlyng Monsen. I 
nærmeste framtid vil fritidsklubb
lederen ra kontakt med elevrådet 
og klassene ved St. Svithun skole 
for å informere om dette. En flyt
ting av klubben er ikke uten pro
blemer. Blant annet vil man stå 
uten øvingslokaler til rockeklub
ben på St. Svithun skole. - Pengene 
betyr at vi må prioritere og ta 
resten i en fase to. Håpet er at både 
juniorklubben og rockeklubben 
skal kunne fortsette å bruke lokale
ne her på Nylund, sier Tove 
Østlyng Monsen. 

Ønsker ny tunnel velkommen 
Av OLE G. UELAND 

Beboerne i Steinhagen be
boerforening er godt for
nøyde med opparbeidel
sesplanen for innslagsom
rådet til den nye tunnelen 
der den munner ut i 
Haugesundsgata. - Det 
eneste vi er skeptiske til, er 
det som ikke står nevnt i 
planen, sier Astrid 
Andersen som er leder i 
beboerforeningen. Blant 
annet vil beboerne i 12 
boligbyggelagsleiligheter 
måtte benytte seg av 
Talgjegata som adferdsvei 
når tunnellen kommer. 
- I dag er det ni barn i

Talgjegata og vi frykter for
deres sikkerhet, sier Astrid
Andersen. Man er også
bekymret for om grunn
murene vil tåle spreng
ningsarbeidet i forbindelse
med den nye tunnellen. -
Vi venter fremdeles på at
Vegvesenet skal komme på
befaring for å sjekke
grunnmurenes tilstand,
sier Bjørn Andersen fra
Steinhagen beboerfore
ning. Opparbeidelses
planen, som er utarbeidet

av Statens vegvesen i sam
arbeid med Stavanger 
kommune, er for tiden ute 
til høring. Planen omfat
ter begge utløpene av en 
ny Storhaugtunnel. 
Tunnellåpningen ved 
Strømsbrua vil bli støpt 1 
betong og fjellet rundt 
den skal kles med vinter
grønn eføy. Av hensyn til 
beboerne over åpningen, 
vil man bygge natursteins
murer som skal ta av for 
støyen fra trafikken. Til 
utløpet i Haugesundsgata 
skal man bruke de samme 
materialene som er brukt 
ved Strømsbrua, men da i 
en mer beskjeden utstrek
ning. Også her skal bolig
områdene støyskjermes og 
man ønsker å ta vare på 
det store lønnetreet som 
vil komme til å ligge like 
ved tunnellåpningen. 

Verdifullt friområde 
Et friområde, som strek
ker seg mellom Taljgegata 
og Emmaus barnehage, 
skal man ta vare på og for
bedre. Man poengterer at 
gangstien som går gjen
nom området trenger be-

(Fv.) Astrid Andersen, Bjørn Andersen og Øystein Thorsen fra Steinhagen beboerforening 
skuer ut over området hvor tunnelåpningen vil munne ut i Haugesundsgata. 

lysning og vil sette opp et 
nettinggjerde for å skille 
denne og resten av friarea
lene. Planen faller godt i 
smak hos beboerne i 
Steinhagen beboerfore
ning. - Vi er veldig glade 
for at friområdet blir tatt 
så godt vare på i planen. 
Det er det eneste grønne 
innslaget vi har her nede 
og betyr derfor svært mye 
for barna våre. Dessuten 
ser vi fram til å ra belys
ning på gangstien. Slik 

den er nå er den et svart 
hull om kvelden og det er 
mange som ikke tør å be
nytte seg av den, sier 
Astrid Andersen. 
Planlagt byggestart for 
den nye tunnellen er neste 
høst, men da forutsettes 
det at Stortinget i løpet av 
dette halvåret godkjenner 
og bevilger penger til pro
sjektet. Stavanger kom
mune har avsatt sin andel, 
som er på 25 prosent av 
budsjettet, og eiendom-

mene som blir berørt av 
den nye tunnellen er kjøpt 
opp. Dessuten har 
Rogaland fylkeskommune 
bevilget to millioner kro
ner til cunnellen i 1998. 
- Det er uinteressant å
snakke om man vil ha
tunnel eller ei. Nå tror jeg
at det bare er et tidsspørs
mål om når vi rar den. Det
som opptar oss er at våre
og barnas interesser blir
ivaretatt, sier Astrid
Andersen.
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Arbeidet for idrettshall fortsette, 
Av OLE G. UELAND 

l kommunen arbeides det nå med
å nedsette et eget utvalg, som skal
utrede mulighetene for idretts- og
/eller svømmehall på nedsiden av
Midjord stadion. Fra bydelens side
jobber en egen hallgruppe med re
presentanter fra blant annet
idrettslaget Brodd, Frisinn frii
drett, Stavanger basketballklubb
og Samarbeidsutvalget for beboer
foreningene i bydelen med å holde
saken varm. Flere ideer til hvordan
arbeidet skal fortsette er lagt fram;
Man tenker seg å lage en modell av
anlegget, trekke inn media, sette
opp et romprogram for hva hallen
skal inneholde, se på alternative fi
nansieringsformer, å ta kontakt
med næringslivet, same å trekke
inn idrettsrådet for å fl nyttig in
formasjon. Tiende februar skal
hallgruppen i møte med represen
tanter fra kommunen, idrettsrådet
og næringslivet i bydelen. - Etter
dette møtet håper jeg ar vi vet mer
om mulighetene for en idrettshall,
sier Geir Rolandsen, som er leder i
Samarbeidsutvalget for beboerfor
eningene i bydelen.

Spørreskjema 
For at hallgruppen skal fl mer 
«kjøtt» på planene for idrettshal
len, har de nå lansert er eget spør
reskjema der beboerne kan si hva 

BERGESEn � "'-

- VI SKAL VIDERE

de ønsker hallen skal inneholde. 
Vi er veldig opptatt av å fl med så 
mange som mulig i denne proses
sen. Jeg håper at de vil ca seg tid cil 
å svaret på spørreskjemaet. Alle 
forslag vil bli seriøse behandlet og 
tatt med i det videre planarbeidet. 
Dessuten planlegger vi å arrangere 
et møte, der alle i bydelen vil bli 
invitert, sier Geir Rolandsen og 
opplyser at kommunen foreløpig 
har vært veldig positiv til bydelens 
ønske om egen idremhall. 
-Det eneste som er synd er at kom
munen for eiden er veldig sprengt
på utredningssiden. Det kan bery
forsinkelser for oss, men for å for
hindre det ønsker vi å bidra med
hjelp i dette arbeidet. Jeg er forsik
tig optimist, for jeg har nesten
bare ffitt positive reaksjoner på vårt
arbeid for å fl idrettshall til byde
len, sier Geir Rolandsen.

Arkitekt Askill Voll har sett for 
seg at det nye idrettshallanlegget 
kan se slik ut: 
A - Alternativ med idrettshall og 

svømmehall i to plan over 
hverandre gir god økonomi i 
bygging og drift. 
Underetasjen med svømme 
hall vil gi plass til tilleggs 
funksjoner som trim/helse 
studio, varmebad, massasje 
mm. 

B - Vestibyle med kafeteria i flere 
plan med adkomst fra vest 
(oppe) og øst (nede). 

C - Katedral med øvingslokaler, 
møtelokaler, klubblokaler 
mm. 

D - Skolehagen kan i store trekk 
bli liggende urørt. 

E - Området langs Nordre 
Ramsvigvei kan utvikles med 
parkeringsplass eventuelt i 
nedre etasje av bygg C. 

Bydelend eneste 

bakeri og 

konditori 

Normanns gt. 38 - 4014 Stavanger - Tlf.: 51 89 01 56 - 51 89 01 54a 
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: Vi arbeider for å fl bygget et idretts- og kultursenter, kalt Midjordhallen nedenfor fotballbanene på 
: Midjord. En del av arbeidet er ;1 lage et program for bygget. Vi er derfor interessert i å fl fram hva folk 

i bydelen ønsker. Nedenfor har vi satt opp noen aktiviteter. Vi ber dere ringe inn eller sette kryss ved 
det dere er interessere i, hva dere tror dere kommer til å bruke dersom det blir lagt tilrette for det. 
Kryss gjerne av flere aktiviteter, og fyll gjerne på med det vi har glemt. Skjemaene sendes til bydelsad
ministrasjonen, Bydelshuset på Midjord, Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger. 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

Merk konvolutten med Midjordhallen 

fotball lengde svømming 
håndball høyde stup 
basket løp vannpolo 
volleyball kast babysvøm 
tennis turn tyrkisk bad 
badmington sportsgym sol 
squasj aerobic badstu 
bordtennis rullebrett vannlek 
snøbrett kroppsbygging bowling 
skøyter vektløfting curling 
boksing annet 

Vi regner med innendørs trening for vinteridrettene, sykling o.l. 
Vi vil trekke en premie blande de innsendte svar. 

teater 
dans 
korps 
band 
sang 
kafe 
møter 
landhockey 
sykkel 
ski 

Hallgruppen i bydelen. 

L--------------------------------------------------------------------------
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Kvinneavdelingen i GIF fylte 30 år 
Av OLE G. UEu.ND 

Helt siden 1967, har rundr 20 
kvinner kommer sammen for å 
trimme på Storhaug kole. Før 
jul feirer de ar der var 30 år siden 
kvinneavdelingen i Godalen 
idrertsforening ble starrer opp. 
Vi var noen naboer i Godalen 
som ble enige om at noe måtte 
gjøres for ar vi skulle holde oss i 
form. 
Idrettsforeningen hadde allerede 
en herreavdeling og vi menre ar 
der var på ride at og å kvinnene 
fikk bli med. Vi sarte i gang med 
en dør ril dør aksjon for å verve 
medlemmer og har siden der tre
ner regelmes ig en gang i uka, 
forceller Cia Oftedal. Gjennom 
29 år var det Borghild cheie 
som var inscrukcør for trimmer
ne, men da hun ga seg i fjor tok 
Tuppi unde. iden starten har 
Lillemor Hodne vært formann, 
Odveig Pedersen kasserer og 
Solveig Idsøe sekretær. 
Innsatsen er upål<lagelig. Hven 

år er der idrettsmerker som er 
målet der jobbes mor. Da sclr 
øvelser som å springe 60 merer, 
kaste kule eller ball, hoppe høyde 
eller lengde, samt å gå en mil p.1 
programmet. 
- For hven år man klarer idretts
merket samler man poeng. Da
stiger man i gradene. Først på lis
ren scår en sracuen, der ecrer et
krus, så en miniscameu av gull
oppå kruser, før man ril slure
mocrar hedcrsplankerren. Hele
11 medlemmer hos os har moe
ran denne plankenen, sier
Sigfrid Hodne stolt. Der er ikke
bare trim som står p� program
mer når kvinnene fra Godalen
samles.
- Ved juletider pleier vi å samles
for en kosestund. Etter ar vi har
gått mila i forbindelse med
idrensmerker om sommeren,
pleier vi også å arrangere festlig
heter. Av og til går vi hjem ril
hverandre erter endt trening og
drikker kaffe, sier Cia Oftedal.

Spreke kvinner i Goda/en idrettsforening. (Foran fo.) Britten /ms, Liv Stangeland. Bel Bratteli, instruktor 
Tupp i Sunde, Signe Heittmann, forhenværende instruktør Borghild Scheie og Esther Rise. (Bak fo.) Marit 
Brekke, Aud Bryne, Cia Oftedal Anne Marie Kjetland, Solveig ldsøe, Kari Jakobsen, Elsa Aase, Sigfrid
Hodne og Turid BredaL Anne Marie Staur/and var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Vil legge fortida bak seg Bydelens •
ELEKTRIKER Det av kroppen min som er 

fra halsen og ned er ikke 
meg. Det fineste jeg har er 
øynene mine, sier Anne 
May Neumann. Hun har 
selv vært utsatt for seksuel
le overgrep., men bruker i 
dag sin styrke på å hjelpe 
andre som har opplevd det 
samme. 

Av OLE G. UELAND 

For snart to år siden tok Anne 
May Neumann initiativ og startet 
en selvhjelpsgruppe for personer 
som hadde blitt seksuelt mis
brukte. Gruppa kommer sam
men annenhver onsdag på 
Midjord bydelshus. Tilbudec er 
gratis og er rette mot folle fra hele 
spekteret. Gruppas yngste med
lem er 17 år og det er også famili
efedre og mødre som er medlem
mer. Som mål vil man jobbe moe 
å B. ec så normalt liv som mulig. 
Vi snakker ikke om hvor vondt vi 
har hatt det, men hjelper hveran
dre til å holde fram i hverdagen. 
Intensjonen med gruppa er hva vi 
kan gjøre med liver virt nå og 
framover. Selvmedlidenhet er noe 
av det verste som fins. Tenk heller 
på hvordan du har det n.l - det 
er nå vi lever, sier Anne May. 
Gruppa har ingen religiøs eller 
politisk tilknytning. For at med
lemmene skal føle seg trygge, sw 
taushersplikc og anonymitet sen
tralt. - Vi deler erfaringer, hlp og 
styrke, og fursøker å 
ære av hverandre. 

Anne May Neumann (th.) wk srlv initiativ og startet en 
gruppe far folk som hlUkk blitt 11tfatt far reksuelk overgrtp. 

Et skritt av gangen 
Pr. i dag e.r denne gruppen det 
eneste tilbudet til personer under 
18 år i distrikter. - Vi tar imot 
alle. Personer av begge kjønn er 
velkomne. Guttene er vanskelige 
å få fatt i, for jeg erot nok at de 
opplever en mye større skamfølel
se. I dag har vi ro mannlige med
lemmer i gruppa, forteller Anne 
May. På møtene jobbes det spesi
elt med å gjenopprette følelser og 
selvrespekt. • Som misbrukt opp
lever du en stor skyldfølelse, men 
det er viktig å skjønne at det ikke 
er din feil. Du må si til deg selv at 
du er like mye verd som andre 
mennesker. Det største for meg i 
dag er at jeg har Ber selvrespekten 
tilbake, sier Anne May; som ka
rakteriserer gruppa rom liten 
men sterk. - Hos oss er det lov til 
å grine uten at noen ler .av deg. Vi 
trøster hverandre for å dra hver
andre opp, ikke skyve hverandre 
ned. 

Rusproblemer 
Undersøkelser har vist at ni av ti 
kvinnelige alkoholikere har vært 
utsatt for et eller annet overgrep. 
De fleste av oss har spiseforstyr• 
reiser og rusproblemer, for man 
har lett for å flykte inn i alt som 
kan gi en rus. Rusen hjelper der 
og da, men s.l kommer hverdagen 
brutalt tilbake. Det er en falsk· 
flukt fra samfunnet. Incestofre f¼r 
også ofte problemer med den so
siale delen av livet. Du Br proble
mer med å omgås andre mennes
ker. 1il og fumilien kan det vær 
vanskelig ll oppholde seg i, sier 
Anne May og oppfordrer perso
ner som har være seksuelt mis
brukt til å møte opp: 
- Kom en onsdag og ta kontakt.
Vi har en enorm styrke og sam
men blir vi sterkere.

Ring først 51 89 35 71 

(:::etfag 

&reRVAA'i, &«TROA/S 
Aut. installasjonsforrening Stavanger 

Peders aten 37 - Fax 51 89 35 94 - mobil: 94 57 42 40 

Glassmesteren i Sentrum ! 

Brødregt. 18 -Tlf: 51 89 19 19 

PILKING TON 
ELVIGS GLASS 
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Eldrefest i regi av Lions Club 

Torgrim Olsen informerer 
om Lions Club Storhaug. 

Nye fjes i 
bydels
utvalget 

Hilde 

Iversen tar 
over for 
Grethe W 
Pedersen i 
Høyre. 
Hun er 28 
år, har 
bodd på Storhaug i snart fem 
år og jobber til daglig som 
personalkonsulet i Statoil. 

Alf Magne

Aslaksen tar 
over for Siri 
Vikestad 1 

Fremskritts
partiet. Han 
er 59 år og 
er for tiden 
pensjonert fra Phillips 
Petroleum, der han har job
bet som verktøymaker og 
mekaniker. 

Jeg vil bare skrive noen ord om · · boe�e tbydel�ri ;om iil vanligiilcke 
hvilke akåviteter Lions Club hadde anledning til å komme seg 
Storhaug har gjennomført lokalt ut for å treffe andre mennesker. 
på Storhaug i 1997. De aller fleste festdeldagerne ble 
Lions Club Storhaug består av dr- hentet i sine hjem av 
ka 20 medlemmer som er opptatt Lions medlemmer, og selvsagt 

· av å forsøke å hjelpe medmennes- kjørt hjem etter festen. Det virket
keFi;��d; store elletismå'beho� for som de eldre koste seg, praten 
hjelp. Lion� Club på Storhaug er gikk livlig rundt bor:4ene og det så 
først og fremst opptatt av å yte ut til at smørbrødene og kakene 
hjelp i lokalmiljøet. ··smakte · · ' en besto . '
I desember gikk den årlige eldre� av dik itser og 
festen av stabelen i Midjord by- historier. Da fe ar over fikk 
delshus. de 60 gjestene med seg hver sin 
Lions Club hadde gjennom hjem- Julestjerne hjem. 
mehjelpene delt ut billetter til be- For at Lions Club Storhaug fort-

satt skal kunne øke sin innsats 
blant bydelens beboere, trenger vi 
flere medlemmer. De som vil vite 
mer om Lions kan benvende.seg 
til Lions Club president Werner 
Engevik. 

Torgrim Olsen 

Gullring funnet! 
Det ble funnet en gullring 
Midjord bydelshus etter Lions
festen. Eier må ta kontakt med 
bydelshuset. 

Admiral Cruys gate 
Admiral Cruys gate fikk sin navn i 
1903. Cornelius Cruys (1657 -1727) 
het opprinnelig Niels Gudfastesen. 
Han ble født i Stavanger, men tok 
tidlig ut i verden. Etter noen år som 
en dyktig skipsbygger og karttegner i 
Holland, ble han kontaktet av tsaren 
i Russland, Peter den Store. P å  gode 
betingelser dro han til Russland der 

· ,,. "" ·� · "· ,hanthlant sine mange gjøremål sørget
for å B den russiske krigsflåten i tids
messig og kampberedt stand. Han 
førte også flåten selv, og deltok med 
h.eder i krig mot Sverige. Livet hans
ni& en dramatisk vending da han et
ter et komplott ble dømt til døden
ved halshugging, en dom som ble
omgjort til landsforvisning.
Dommen ble opphever etter et par år
og Cruys ble siden stående som en av
Russlands mest innflytelsesrike
menn, så vel under Peter den Store,
som senere under Katharina den an
dre.

Siste steg i punktrehabilitering 
Av OLE G. UELAND 

Siden juni i fjor har man arbei
det med å punkrrehabilitere 
Nylund skole. Nytt tak er lagt på 
både hovedbygning og gymsal, 
golvbelegget er skiftet ut i admi
nistrasjonen samt i mange klas
serom, i første etasje er vinduene 
skiftet ut og samtlige dører på 
skolen er skiftet ut med brann
dører. Dessuten har også toalet
tene ratt en overhaling. Mens 
elevene ved Nylund før måtte gå 
ur av hovedbygningen for å gå på 
do, har man nå åpnet opp slik at 
man nå kan komme dit innen
fra. Siste punkt som skal rehabi
literes på Nylund skole er skole
kjøkkenet. Arbeidene med dette 
startet i romjula, da alt inventar 

ble revet ut. Januar og februar er 
satt av til byggeperiode og man 
forventer at kjøkkenet vil stå fer
dig til vinterferien. 
- Skolekjøkkenet har vært dårlig
i mange år og en rehabilitering
av dette er noe som har stått på
ønskelista mange år.
Forholdene var så ille at vi hadde
måttet stenge der hvis ikke noe
nå ble gjort. Det er viktig at der
er trivelig både der vi lager ma
ten og der vi spiser den, sier rek
tor Frøydis Sirevåg Anthonsen. I
byggeperioden arbeider elevene
ved Nylund skole med heim
kunnskapsteori og når de begyn
ner på skolen etter vinterferien,
skal denne teorien omsettes i
praksis på der nye skolekjøkke
net .

Arbeidene i fall gang med å rehabilitere skolekjøkkenet ved Nylund 
skole. (Fv.) John Petter Øhman fra Faber bygg og Frode Andresen fra 
Teknisk Bureau AS. 

Nr. 1. Februar 9 

Familiebading 
Vi er en gruppe på 10-15 fami 
som leier svømmehallen 
Solborg folkehøgskole. 
Tid: Hver lørdag fra kl. 13-14. 
Passer for unge og gamle i alle 
derstrinn - spesielt for den som 
lære å svømme. Rent vann n 
lire klorsmak til temperatur på 
grader! 
Interesserte blir føn opp på v 
teliste. Kontakt Niels Skrams 
på telefon 51 52 79 86. 

Natteravner 
på Storhaug 
Vi har bruk for flere natteravr 
Det er kjekt, sosialt og giver 
frivillig innsats - som ungdo 
men i bydelen setter pris på. } 
natteravner går i like jakker, i 

at alle ser hvem vi er. Dersom I 
vil være med, ta kontakt rr 
Natteravnene på Stor ha 
v/Steinar Aarstad 

Historie-kveld på 
Bergeland 
bydelssenter 

Onsdag 18. februar invite 
Midtre Storhaug beboerforen 
og pensjonistlaget til hyggekv 
på Bergeland bydelssenter. 
Historien om «Bergjeland gå 
av beboer Anne Torunn Br; 
Servering - kaffe og ka1 
Opplesning av dikt og småsn 
ber av Gunnar Roalkva 
Historiker Marit Karin Als 
forteller om sitt arbeid med 
billedbok om Østre bydel. H 
oppfordrer til å ta med fotogral 
fra gamle dager. Adle i bydele 
både gamle og unge - ønskes , 
kommen! 

Med hil 
Midtre Storh, 

beboerforen 
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.Gå på kurs gjen-
nom AOF i
Storhaug bydel! 
Stavanger AOF tilbyr, i samar-
beid med Bergeland bydelssen-
ter, følgende kurs 
viren 1998. For påmelding, 
ring Bergeland byddssemer pl 
tlf.: 51 53 52 67 
eller AOF på tlf.: 51 50 02 50. 

For �DsjQnist�r; 
Bridge 
For nybegynnere, staner så 
fort som mulig hvis nok pl-
meldte 
Tid: Tirsdager kl. I 0-13 

Data 
Grunnkurs i Word 7.0 
Start: I 3.februar kl.12 (Folkecs 
hus) 

Porselensmaling 
Scan: 19 .februar kl. JO 

Svømming 
Nye deltagere er vel.kommen 
lid: Onsdager kl.14.30 
(Sc.Svichun ungd.skole) 

Snekring og sløyd 
Kom å bli med i våre flotte 
verksted! 
Stare: 18.februar kl. I 0 

Blomstergleder 

til påske 
Dekorasjoner og sammen-
plantninger m/inspirasjon fra 
påsken 
Srart: 26.&27.mars, 
2.&3.april lid: Kl.13-16 

For alle: 
Sjonglering 
Start: I ?.februar kl.17.30 

Mekkekurs for kvinner 
Starr: 15.april kl.19 (Midjord) 

Personlig utvikling 
Metoder i gestalt- og psykete-
rapi som bidrar ei! bevisstgjø-
ring av egne følelser, reaksjoner 
og handlinger. Kjærlighet og 
utvikling 
Stare ukekurs: I I .februar kl. 19 
Sea.re helgekurs: I 5.april kl.19 

Nye grupper: 
Litteratur 
Har du inceresse for litteratur 
og lyst til :1 dele denne interes-
sen med 
andre? Start: I I .februar 
kl.11.30-13.30 

Sjakk 
Passer for b:lde nybegynnere 
og viderekomne! 
Start: 9 .februar kl.12-14 

Trim til 
musikk/aerobikk 
Velkommen ei! trim på 
Nylund skole i gymsalen. 
Tid: Torsdager kl.20-21. 
Husk gode sko! 
Håper :1 se gamle og nye ni-
mere! 
Hilrm Hanne Nødland, Frisinn 

Sportsklubb. 

Jffiio 
Bergeland bydelssenter 

Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 
Tlf. 51 53 52 67 • Faks 51 53 98 80 

Senterleder: Etta Naumann 

Fri forming 
lid: Torsdager kl.10-13.30 

Trim 
lid: Mandag og onsdag 
ld.10.-10.30 
(mandag m/fysiorcrapeut) 

Bingo 
lid: Hver 2.cirsdag kl.11-13 

Bridge 
lid: Hver 2.cirsdag kl.10-13, 
samr hver torsdag kl. 16-20 

Hyggekvelder 
lid: 18.02, I 5.04 og 17 .06 
Se egne oppslag! 

Snekkerverkstedet 
Apene mandag til torsdag 

kl. 9-14 for interesserte. 
Ledige plasser! 

Barselgruppe 
0-12 mnd. fredag 

kl. 10-12

Brukerutvalg og frivillige 
står for en dd aktiviteter 
Varm mat hver torsdag 
formiddag 
Nyhet! Middagsservering 
hver onsdag ld. 12 
Bestilling dagen før innen 
kl. 13 

Bydelsavisa 

UTPÅ TUR- Det gode liv etter 60 

ALDRI SUR Bergeland bydelssenter ar-

Spasertur for godt voksne i fri-
rangerer i samarbeid med 

luftsområder. Storhaug helse- og sosial-
senter temarnører en ons-

I 0. mars: Van nasen dag i måneden. 
17. mars: Mosvacnet Fra kl.11.15-12.15. 
24. mars: Veivesenecs museum Vil du være med på crim så
31. mars: Ullandhaug scarter den litt før kl.1030. 
21. april: Ryggstranden * 25. februar - «Trening er
28. april: Tursti Rosenli også en sosial aktivitet»
5. mai: Kvernevik - Viste * 25. mars - «Kose, trim,
12. mai: Missisippi - grilling 
19. mai: Bjørnøy - Hundvlg knall og fall»

26. mai: Stokkavannet * 22. april - «Rosendal sy-

9. juni: Lindøy kehjem og aldersboliger -
for hvem?,,

Egen buss fra Rosenli kl.9.30, * 27. mai - «Hvordan opp-
Midjord bydelshus kl.9.45 og rettholde en aktiv tilværd-
Bergdand se? Forebygging og tilrette-
bydelssenter kl. I O. legging» 
Bli med oss pl cut! Det er øn• 
skelig med påmelding. 

Akvarellkurs Middag eccer ruren kan beseil-
les hos Skipper Worse, Rosenli Lær :1 male akvarell trinn for 
pl tlf.: 51 56 20 04. trinn fram ciJ ferdig bilde Seed: 

Bergeland bydelssenter 
lid: 
Nybegynnere 6.-7.februar 

Ryddeaksjonen Viderekomne 27.-28.februar 
Tlf.: 51 56 22 98 

1998 Kursleder: Friedl Laugaland 
Våren kommer snare på 
Scorhaug! 
Brett opp armene, og setr I.L BRODDav tid til deltakelse i bydels-
dugnaden som i Ledige plasser for fotballspille-

re (miniknotter}, født 199 I /92 år er sart cil: til sesongen 1998. 
Torsdag 23. til Trening hver mandag kl.17-18 
lørdag 25. April. pl Godalen vgs. 
Nærmere informasjon ved Henv. Harald Halvorsen 
FrivillighetssencraJen, tlf.: 51890521 
tlf.: 5 15615 85 
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Frivillighetssentralen, Storhaug 
Sentralen formidler frivillig innsats mellom de som 
ønsker å motta hjelp, og de som ønsker å gi hjdp. I 
tillegg arrangere.t sentralen forskjellige sosialtreff, og 
deltar i amne arrangement i bydelen. 

Den frivilijge hjelpen kan være: 
* Følge til gjøremål
"'Gå en rur
*Handling
* Hagearbeid
* Smheperasjoner
* «Kaffekoker» v/arrangemenc

Foreldre og barn grupper: 
Midjord byddshus: Man., cys, og frc. kl. 10 - 13 
Storhaug skole: Tm., ons. og frc. lcl. 10 - 13 

Påmelding/venteliste v/Frivillighcmentralen 
tlf.: 51561585 

Ønsker du å delta som frivillig 
eller trenger du hjelp? 
Ring ti( 51561585 eller ta turen innom 
Frivillighetssentralen pl Midjord bydelshus. 
KontaktpeISon: Beate Kvia. 
Vi ønsker alle venner og kjcncc i bydden en riktig 
god jul og et godt nyet år. 

«Komme sammen 

- snakke norsk>>
Hver fredag Id. 11-13, Midjord bydelshus 

Bli kjent med folk på tvers av kulrurer, og med by
delen. Siste fredag før jul: 19 .12 

�-Lit 
Frivillighetsæntralen 

Fritid i Storhaug bydel omfatter Bergeland bydelssenter, Midjord bydelshus og 
Vaktmesterboligen pA Nylund skole. Lokalene leies ut til grupper, organisasjoner, møter 
og arrangement. Vi har oversikt over fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper og kan 
informere om ulike tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Kontakt oss! 

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

Fritidskonsulent: Sigrid Bækholt 

Miljøarbeider:: Torhild Halvorsen 

Hefte om fritidsaktivite• Støttegruppe incest 
ter for barn, ungdom, Midjord bydelshus 
voksne og eldre Bs ved Hver onsdag fra 19-20.30 
henvendelse til bydelsbu- Du. må ha være seksuelt 
sct. misbrukt for å ddta. 

Alle aldersgrupper er hjer
te)jg velkommen. 

Teatergruppe 
forungdom 
Vi øver hver onsdag mel
lom kl.18.30-20.30 på 
Midjord bydelshus. 
Interessen? 
Kontakt oss! 
Tlf.: 51 50 89 96 

Vaktmesterboligen, Nylund skole 
Nylundsgt. 1, 4014 Stavanger 

Tif.: 5153 54 12 • Fax.: 515271 11 
Fritidsklubbleder: Tove Østlyng Monsen 

Torsdagsklubben 
Et fritidstilbud til 5., 6. og 7. 
klassinger pi Storhaug. 
Vi har dansegruppe, kjøk• 
lrengruppe, nobbygruppe, dj
gruppe og konkurransegrup
pe. Etter gruppeaktivitetene 
er dec &ie akcivicccer med bi
ljard, spill, dans og lek. 
Hver torsdag kl.17-20.30 

Ungdomstilbud 
i vaktmesterboligen 
Vi har !pene: 
Mandag kl. 18.30-22 lpen
klubb 

. 

Onsdag ld.17-22 kafe 
Fredag kl.18.30-22.30 
kafe/diskocek 
Lørdag kl.19-23 
ulike arnmgemenccr 

Vmtcrferiekafe 
Det bli kafe mm. fra mandag 
ril lørdag i vinterferien. 

Helgeåpent: 
Vi har :lpent hver fredag og 
lørdagmed ulike tilbud og 
arrangementer. 
Det er diskotek pl Vassøy 
følgende lørdager: 7 /2 - 14/3 
- 4/4 - 2/5 og 6/6.
Disse lørdagene blir det kafc
ålbud i vaktmesterboligen fra
kl.15-18. 

Likedan er der dansegruppe 
hver mandag med instruktør 
fi:a kl.17-20. 
Detre koster kr.100,- pr. 
halv:1r for å delta. 

Annon.\er på det skjer siden er gratis for lag og foreninger. Annonseteksten kan leveres i postkassene ved Bergeland eller Midjord bydelshus, 
eller sendes Bydelsavisa for Storhaug, postboks I 608, Kjelvene, 4004 Stavanger. 
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Be gjerne samtidig om pris på montering 

• Frokost • Lunsj • Overtidsmat
• Koldtbord • Spekemat • Smørbrød

1/8 part kylling, .panert og t,:ityr,ste.kt ,på Kansas,. maJIJ· · 
1-4 stk

· 
pr.stk kr. 1'5,-

5-8 stk pr.stk kr� 14,-
9 eller flere 

· 
2,-

S stk m/pom 
12 ll,tk·IJ'llpo 

A ent: man-fre 07.30 -17.30 

I 

Dusjkabinett 80x80 
med hjørneinn
gang, hvit styren 
u/batteri 

DAG LIGSPAREB UTI KKEN 

Rundt dusjkabinett Fasettbuet 
m/hjømeinngang hjørnedusj 
med klart herdet 90x90 
glass, med termo- med klart 
statblander herdet glass 

Det samme 
Det samme med med styrket 
styrket glass glass 

�□□@�@ ®@(Q]@ ll□□LQ)M(Q] � 
Hjørnekar 1400 x 1400 uten panel Kr. 3.5 
Hjømekar 1400 x 1400 u/panel m/bobler Kr. 10.4

Klosetter fra Kr. 1.3

Servantbatteri 1-greps Kr. 4
Termostatbatteri Kr. 7 
Alltid gode tilbud på rørdeler • r, 
og annet VVS utstyr 

IIMAtlll 
' Enkelt, fort og billig -=Jl 

241051 
2000 varer til faste lave priser hver dag. �.,,.. 0 .......... 

7ilt11
-

VI HAR NORSK TIPPING 
TIPPING 

PAUSETIPPING 

�ODDSEN 

� LOTTO 

� EKSTRA 

X FLAX 

IDATATIPPING-ANDELSLAG-JOKERI 
STØPERIGT. 16. • Åpent 9-22 (20) 
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