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Vass-øy skole 
100 år 
Forestilling, bevcrming og en 
utstilling var bar€ ·noen av in
grediensene da Vassøy Skole 
feim 100-års jubileum fonri
ge torsdag. 

Mertide3 

DIN 
DEKK

FORHANDLER 
PÅ 

STORHAUG 

Dekk for all transport. 

Rep. av alle typer dekk. 

Alltid gode tilbud 

Salg og service 

siden 1927 

TV2 HJELPER DEG/NAF MOTOR 

BEST I TEST 

, 51 891551 

en Li 

Sa{o 

FOR .STORHAUG April 

Klar 
ferdig 
rydd ... 
Så er det nok en gang klart 
for årets store ryddeaksjon. 
Torsdag 24. april går start
skuddet og da er det bare å 
finne fram kost, rive og tril
lebår. Blant de som allerede 
har fatt fordelt sine arbeids
oppgaver er skolene, beboer
foreningene, menighetene, 
idrettslagene, barnehagene, 
kolonihagene og de kommu
nale etatene i bydelen. Er 
noen usikre på hvor de skal 
rydde, anmodes det om at 
disse tar kontakt med beboer
foreningen der de bor. 

Mer side 6,7,8 og 9 

Krever 

straks

tiltak 
Beboerne i Bergeland beboer
forening krever nå at kom
munen må iverksette straks
tiltak for å forbedre trafikksi
tuasjonen i området. - Dette 
er et lite område og etter at 
Stavangeren åpnet, er det nes
ten ikke levelig her nede, sier 
Marianne Kinnari, som er le
der i beboerforeningen. 

Mer side 5 

STC:)'RHAUG FQTKlJNIKK 
i felles lokaler med frisør. Off. godkj. fotterapeut ønsker 

ve1kommen til å ringe e innom for 

,-.:z..--.c+,,,i;.....,......c....,==--�-=,-a,..'"""=�-_,��......_,=---==--""'""=,--__..,_....i. __ 7timebestilling. · · re/uføre. 

Tlf. 



Side 2 

Det var på tide ... 

For det så mørkt ut. Etter at Frikommuneprosjektet ble lagtned i 1996, ble kostnadene med å produsere bydelsavisa dyrere. De siste åra har avisa slitt med økonomisk underskudd ogpolitikerne i Stavanger så ikke ut til å være sitt ansvar bevisst.Greit nok at de fleste av dem mente at bydelsaviser var kjekt åha, men det hjelper dessverre så altfor lite med bare store ord.Lenge så det ut til at denne utgaven av bydelsavisa kom til å bliden siste utgaven av ei avis som i år kan feire sitt ti-årsjubileum. 

S
å kom 19. februar i år. Styret i bydelsavisa hadde søktStavanger kommune om 40 000 kroner for å fortsatt kunneopprettholde drifta av avisa. Dette ble den nevnte dato behandlet i Formannsskapet og resulterte i det vi bare har drømt om i demest optimistiske stunder. Stavanger kommune bestemmer segfor at bydelsavisa vil fl et tilskudd på 50 000 kroner i året frakommunalt hold. Og da ikke bare denne bydelsavisa. Også delignende avisene på Tasta, Madla og Hinna kunne juble. Endelighar politikerne vært sitt ansvar og sine score ord bevisst. 

Nå er det endelig rom for å kunne se litt lenger fram enn kunen utgave av gangen. Det betyr at vi kan sette kreftene innpå å lage ei enda bedre avis for beboerne i Storhaug bydel. Til dettrengs også innsats fra beboerne selv. Om det så er på Vassøy, på Varden eller på Bergeland. Tips oss hvis du har en sak du menervi bør skrive om. Tips oss hvis du har en ide til en spalte du mener avisa burde ha. Skriv et leserbrev. Si din mening om bydelsavisa. Vi er mottagelige for både ris og ros. 

Jeg har nevnt før, og kanskje i det utrettelige, hvor du kan tipse oss, men det er bedre å ha gjort det en gang for mye enn engang for lite. Jeg mener at tips fra beboerne er med på å lage eiavis der innholdet avspeiler det beboerne er interesserte i. At vinår alle interessegrupper og at avisa blir mer interessant for flerelesere. 

Det er mange måter du kan tipse oss på. Du kan bruke tipstelefonen vår (51895431), e-mail (ogueland@online.no),tipspostkassene på Bergeland bydelssenter eller Midjord bydelshus, og til sist vår postkasse på Kjelvene postkontor (adressen 
finner du bakerst i avisa). Vær med og gjør avisa enda bedre, såkan vi vise politikerne at beslutningen de gjorde 19. februar i år,var en riktig beslutning. 
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åv OLE G. UELAND 

Utgiver: Storhaug bydelsutvalg 

Adr.: Postboks 1608 , Kjelvene 
4004 Stavanger 

Avisstyre: Dagfinn Opsal (leder), 

Torgrim Olsen og Bodil Kaivik 

Fung. redaktør: Ole G. Ueland 
T lf.: 51 89 54 3 1  
Mob.: 92 65 99 82 
E-mail: ogueland@online.no

Annonsesalg: Egil Sand 
Mob.: 91 51 82 02 

Distribusjon: Nylund skolekorps, 
Tlf.:51563 1 26 el.515633 44 

Opplag: 7. 200 

Trykk: Dalane Tidende 

FOR STORHAUG 

Bydelsavisa 

For egen regning

Jordvern noe for oss? 
Kjære Scorhaug-beboer! Vinteren går og våren kommer.Vi hører svarttrosten synger og kjenner lukt av jord. Der har vi ordet. Jord. Vi pløyer ikke og sårikke, de fleste av oss. Likefullt er vi avhengige av jorda, nå som fortusen år siden. Vi bør bry oss om matjorda vår, om vi er aldri så mye bymennesker. Striden om den er igjen blusset opp. Landbruksdepartementethar sagt noe om nedbyggingsplanene som kommunen har. Har satt foten ned. At høyere instanser korrigerer lokale myndigheter når noe av det ytterste jordsmonnet vi har i landet bygges ned, må

vi bare være glade for. Da må vi begynne å tenke nytt. Stortingsoppnevnte Ratsø Il-utvalget har utredet ulike modeller for skattesystemer for kommuner og staten. En av disse går ut på at selskapsskatten gjøres statlig og mer av personbeskatningen går tilkommunene. Det ville antagelig bety at det ble mindre viktig å sloss om etablerere og dermed minske presset på byene med tilhørende landskapsområder, Innen slike forslag blir vedtatt politisk, flr vi være kreative i byfornyelsesspørsmål, der Storhaug/Østre bydel bør væreinteressant. 
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Bodil Kaivik (Bymiljølista) 

Vi kan jo for eksempel begynne med det tidligere politikammeret og den kommunale bygningsmas-sen på Bergeland ........ .. Andre forslag? 

Neste nummer av BYDELSAVISA kommer ut onsdag 3 juni 

Innleveringsfrist for annonser/stoff: Fredag 22 mai 

Master Kolonial 
Emrnaus\ eien 

Nå kan du betale med bankkort! 
Vikinglotto, Tipping , Flaxlodd 

+ Oddsen og On"Line
Mandag-fredag 9.00-19.00, Lørdag 9.00-16.00 

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

FØRE·RKORT Katalog for hjemlån. 

Navnetilføyelser. 

Teorikurs: C D E 

5. mai

Teorikurs kl.B 

6. mai

Restaurering. 

Torsdag til 18 

lnfonnasjon og påmelding Ill. 51 89 30 80 
Tlf: 

518933 56 

st; 
Nylorget8 

STAVANGER TRAFIKKINSTmJTT t 
th. 19aaland Q,anill Å.s 

Kirkebakken 36 (v/ Hetlandskirken) 
4012 Stavanger - AUTORISERT Tl!AFIKKSKOLE 

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 utfor
dringer som støtter opp om vårt mål, som er langsiktig vekst i Norge. Internasjonalt har Amoco produk

sjons- eller letevirksomhet i cirka 20 land, og har totalt vel 40 000 ansatte. 
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Sprek 100-åring 
Lyset i gymsalen dempes. 
Bak sceneteppet tripper 

- spente elever før forestilling
en settes igang. Det er 100
år siden Vassøy fikk sin før
ste skole og i kveld skal det
te feires med brask og
bram.

Av OLE G. UELAND

- Velkommen til den levende sko-
len. Til barn som kan synge og
danse og le, synger elevene av full
hals da sceneteppet endelig blir

.,_ trukket ril side. Nede i salen sitter 
folk som vil være med på jubi
leumsfesten. Første del av kvelden 
består av en forestilling som er 
snekret sammen av elever og Jære
re ved skolen. - Vi har harr et pro
sjekt på skolen som har handJet 
om det biologiske mangfoldet på 
øya. Skolen skulle feire sict l 00-
årsjubilcum og da kunne vi like 
godt lage en forestilling av det. 
De yngste elevene startet på pro-

sjekter rett etter jul og har hatt 
dyr som rema, mens resten rok 
fatt da de kom tilbake ener endt 
vinterferie. Barna elsker å opptre 
og foreldrene synes det er kjekt å 
se på, sier Margrethe Hjardeng, 
som er lærer ved skolen og dessu
ten hadde ansvaret for regien av 
forestillingen. 

Flotte kostymer 
At elevene har jobbet med det 
biologiske mangfoldet, er ikke 
vanskelig å se. I løpet av forestil
lingen møter vi blant annet elever 
forkledt som rådyr, rotter, mus, 
bier og også en stålorm. At det 
må ha vært lagt ned et betydelig 
arbeid i disse kostymene, er det li
een rvil om. Morsomt er det også 
da femte og sjette klasse synger 
Margrethe Munthes «Nei, nei 
gutt! Dette må bli slutt;!» For på 
scenen viser noen av skolens ele
ver oss hvordan et skikkelig skyg
geteater er. Med i forestillingen er 
også et lysbildeshow, som viser 
skolens aktiviteter både på Vassøy 
og andre steder. 

- Yngre og yngre
Applausen er rungende når eleve
ne bukker ener siste nummer i fo
restillingen. Som ekstranummer
far vi derfor servert sangen
«RogaJand». Så er det Id.art for ta
lene. Først ut er rektor ved sko
len, Helge Jansen, som car for seg
litt av skolens historie og han un
derstreker også hvor heldig skolen
er, som har så fine grøntområder i
nær tilknytning til skolen.
Deretter er der kommunaJdirek
cør Liv Fredriksen sin tur. - Det er
ikke å legge skjul på at Vassøy
skole er en av de skolene som vi
liker å vise fram når vi far gjester
til kommunen. Det er kjekt å
kunne konscacere ac selv om sko
len på Vassøy er blitt 100 år, så
blir den bare yngre og yngre, sier
Liv Fredriksen. Med seg denne
kvelden har hun med seg en pre
sang til elevene og lærerne ved
skolen. En sjekk på l O 000 kro
ner overrekkes Helge Jansen, men
da på en betingelse: Elevene må fa
være med å bestemme hva disse
pengene skaJ brukes til.

.... Vassøy skole (1897 - 1998) 
Før Vassøy ble egen 
skolekrets i 1897, rdtte 
elevene fra øya ro eller 
seile over til HundvAg 
for .1 gl pA skole. I 1901 
bestemte man seg for å 
bygge skole p¼ Vassøy 
og i 1902 stod den før
ste skolen pA øya klar til 
bruk. Elevtallec økte et
ter hvert som årene gikk 
og i 1960 mme man ta 
i bruk kjøkkenet på be
dehuset fur Hl plass til 
alle elevene. Elevtallet 
fortsatte 1 øke og det 
store spørsmålet var nå 
om det skulle bygges en 
ny skole eller otn eleve-

ne mårtc reise til 
HundvAg for l fl undet
vi.$ning. Etter avstem
ning og underskri&
kampanje bestemte 
man seg im.idJertid fur 
at barna foresatt skulle 

g1 pl skole på Vas.jøy. 
En ny skolebygning 
$kulle bygges og i 1973 
kunne daværende o,rd
fører Ame .R.medal 
¼pne Stavangers første 
landskapsskole 14. 

September 1973. 1 
l986 blei skolebygning
en fø� liren, og 7. okto
ber: l991 sto nytt pl
hygg. klart. 

Side 3 

Fuif konsentrasjon når sminken skal på. (Fv.) Lærerstudent Jorunn Hope 
og Ann Helen, som går i andre klasse . 

...,,,,,.,,,....,.....,,,..,..,....-------

Førsu og andre klasse hadtk konsentrert seg om de stø"e dyra på øya. På 
bildet er tre «mus» fta forste klasse. 

Flere av klassene hadde tatt i bruk kostymer denne kvelden og sanggleden 
var det ikke noe å si på. 

Flere og flere i bydelen 
oppdagerhvor det er 
billig å kjøpe påskematen 

900 gr 
Påskegrillpelser 
Ferske pr kg 
Svinekoteletter 
800 gr ferske
Karbonader 
Stjemebacon pr hg 
Vanlig 
Potetmos 
Lys/mørk 
Kokesjokolade 

3480 

5980

4990 

1650 

4&0 

Gule Priser ga
rantert bllØg 

11r1

Husets 1,5 liter
Mineralvann 

: .... gso 
Tou1,51i1er

ø
go 

Solo 
eks pant 

Kjøpeutbytte 
hver gang du bandle.c 

Asbjørn Klostergt. 39, Tlf. 51 56 30 29 
Åpent 9-20 (9-18) 
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BYENS BILLIGSTE MALING 

Skagerak Malingsfabrikk i Arendal har åpnet fabrikkut
salg i Stavanger. Våre produkter har vært på markedet i 
over 40 år, og er testet av tusenvis av huseiere under alle 
forhold. Vi får varene rett fra fabrikk, og prisene er som de 
skal være, svært lave. 

Vi bar alle typer og blander 
alle farver. 
Påseksempel. 
101. Latex 03 matt/hvit 198,· 
10 I. Latex 07 silkematt hvit 218,· 
101 Oljedekkbeis hvit 389,-
10 I Oljebeis hvit 389,-
10 J Husmaling hvit 389,-
1 O 1 Gårdsmaling rød 259,· 
Vi har alt utstyret du trenger for å
gjøre arbeidet selv,

Åpningstider: 
J;ll8ll-tirs-ons 10".'16 
tors-li:e 10-19 • Iørd 10-15 

GLASSFIBERSTRIE 
Finstruktur 91

90 pr m 
Lavstruktur 9� pr m 
Grovere typer 11,90 pr m 
Fiskeben lS,40 pr m 
Prisene gjelder ved kjøp ilV hele 
ruller på 50 tn. Ved kjøp. av mindre 
mengder kommer et tillegg på 
kr2,-prm. 
MllJØTAPET 

Mang� mønstre. 
Rullet a '3S m 
pr m for alle typer. 

kr.J3.90 

14 gir JO% rabQJt pd dis$e pri:Jene 
og P4 alle varene i butif.læti. 

Skagerrak 
MALING STAVANGER.AS 

St9Jpetir,t, 3latlf.51 SJlt 54 fø'.51532098 
-Rett over gaten fui l?utq>ris øg Rema 1000..

Rø ri egge ren på Storhau� 

90 / 80)(80 
90)( s \(.\artGlaS 

O830 
fra \(f. 

rra 

\(f.700, 

WPORSGRUM>B 

mora 

Åpent når det passer deg, bare ring: 
Tlf.: 51 53 50 99, fax.: 51 56 22 11 
Mob. 94 61 1580-9011 45 20 
Besøksadr.: Haugesundsgt. 30 

j,§jØM 
J Service J 

Våren er kommet 
til Storhaug 

En ny sesong med gressklipper, jord under 

neglene og hagesaks er begynt. Når rydde

trangen kommer over deg, så 

husk at hageavfallet kan gå direkte tilbake 

til naturen. 

Også i år tar Renholdsverket i mot 

hageavfall på Storhaug. Ved Varden kirke fin

ner du en container der du kan kaste hageav

fall i tidsrommet 14. april til 14. mai. Alt blir 

kjørt til komposteringsanlegget på Sele hvor 

det blir til næringsrik jordforbedring. 

Kanskje vil du prøve deg med kompostbinge i 

din egen hage? Ta kontakt med oss dersom 

du lurer på noe! 

I løpet av et par år vil alle få brun bossdunk til 

organisk avfall, men foreløpig håper vi du be

nytter deg av oss slik at hageavfallet ikke 

havner sammen med det vanlige bosset. 

RENHOLDSVERKET I STAVANGER. Lokalservice 51 50 70 70. 
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Beboere krever strakstiltak 
- Randsonen mot sentrum er
mer enn Bergeland sitt pro
blem, det er også hele
Storhaug sitt problem, sier
Marianne Kinnari, som er le
der i Bergeland beboerfore
ning. Nå mener hun og de
andre i beboerforeningen at
det må settes igang strakstil
tak for å forbedre dagens
trafikksituasjon i området.

Av OLE G. UELAND 

Området som dekkes av 
Bergeland beboerforening, består 
av både boliger, næringsliv og for
samlingslokaler. Trafikken forbun
det med de to sistnevnte har lenge 
vært et problem for beboerne i 
området. - Dette er et lite område 
og etter at Stavangeren åpnet, er 
det nesten ikke levelig her nede. 
Flere beboere vurderer å flytte og 
jeg frykter at området kommer til 
å forfalle, sier Marianne Kinnari. I 
Kommunaldelplanen for Stav
anger sentrum, står boområdene 
på Bergeland prioritert over næ
ringsliv og forsamlingslokaler. 
Kinnari mener at politikerne be
handler beboerne som om de skul
le ha stått nederst på denne lista. 
Jeg forstår ikke at man ikke tar 
mer hensyn til beboerne. Vi har 
ikke noe valg, for vi bor her. Folk 
som jobber her eller går på revy 
kan velge, mens vårt valg er å flyt
te. Politikerne viser noe forståelse, 
men de gjør ikke noe med dagens 
situasjon. Det som må til er mid
lertidige strakstiltak, sier Mari
anne "Kinnari. 

Marianne Kinnari, som er leder av Bergeland beboerforening, mener at kommunen må iverksette midlertidige 
strakstiltak for å forbedre trafikksituasjonen i området. Her sammen med barna Hanna og Mika. 

Et betent område 

I prosjektet «Storhaug Visjon 
2020» står Bergelands-området 
først på lista over områder som må 
forbedres. Et av målene i prosjek
tet er å beholde barnefamiliene i 
bydelen. Kinnari mener at dette 
målet ikke vil bli nådd hvis ikke 

dagens trafikksituasjon ikke en
dres betraktelig. - Alle er klar over 
at dette er et betent område. 
Dessverre tør ingen å ta tak i pro
blemet, men skyver det heller over 
til de kommunale etatene der det 
blir liggende. Vi var imot den nye 
revyscenen i utgangspunktet. Da 
sa politikerne at en betingelse for 
at denne skulle ra bygges, var at 
trafikkproblemene skulle løses. 
Først nå er de i gang med å utrede 
problemene og det ser ikke ut til at 
det vil skje forbedringer med det 
første. Det kan være greit for de 
som ikke bor her at probleme 
klumpes hos oss, men jeg mener at 
disse burde fordeles, sier Marianne 
Kinnari. 

Det enkle bad. .. 

Fare for forfall 

Storhaug er, som «grønn bydel», 
med i det landsomfattende 
Bærekraftige lokalsamfunn. 
Kinnari mener at mye må gjøres 
hvis man ønsker at bydelen skal 
være en foregangsbydel når det 
gjelder miljø. - Området her nede 
står i fare for å forfalle. Man kan 
risikere at folk ikke vil bo her, for 
her er det ikke miljø for vanlige fa
milier. Og det blir bare verre. 
Problemene det vil medføre kan 
gi ringvirkninger for hele 
Storhaug, sier Marianne Kinnari 
og stiller spørsmål med måten 
man har løst gjennomgangstrafik
ken i bydelen på. - Enkelte gater 
blir gjennomfartsårer og når tra
fikken øker blir disse enda mer be-

en stilren, men rimelig baderomsinnredning. Speilskapet har tre hyller for 
småting, likeså overskapene. Servantene er 60 cm, Foss Servant og skap

.. 

dybden er på 47 cm. Kom innom for en nærmere titt ..... 

Tlf.: 51 53 50 99, 
fax.: 5156 22 11 
Mob. 94 61 15 80 - 90 11 4520 Haugesundsgt. 30 (innkjørsel fra Kvitsøygt.) 

lastet. Den nye Storhaug-tunnel
len vil nok avlaste beboerne på 
østsiden av bydelen, men for oss 
vil nok situasjonen bli ganske lik 
det den er idag. Jeg savner en over
ordnet plan, som verner over alle 
beboerne i bydelen i like stor grad, 
sier Marianne Kinnari. 

BERGESEn � RSR 

- VI SKAL VIDERE

Bydelens • 
ELEKTRIKER 

GIILLBMiD 

lwJ.,� 
Pedersgt. 6 

Gratis parkering i 15 min. 
utenfor butikken. 

Ring først 51 89 35 71 

■ 

lJ!reRVAA(j &urlJQA/S 
Aut. installasjonsforrening Stavanger 

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

51 89 54 31 

Er det lenge siden du har sett oss? 

0,0 
CARL E BUCH AS 

optk:us 
Kirkegt. 3, 4006 Stavanger 

Tlf: 51 52 04 25 
Siste nytt i innfatninger og brilleglass. Synsprøve. 

� 

� ' Aase Marie Bowitz 
i Z0NETERAPAUT • AKUPUNKTUR 

i OFF.GODKJENT.SYKEPLEIER 
� MNNH 

· · · · Tlf. 51 53 12 4_8,_- · .,_

Jelsagt. 62;_ 4012 Støvang�! 

Nymannsveje 

Q @��� 
0 ®fil@l}!J � 1P� \ 

1 
� �u .{ja,cl.nui 
S �G Sørnestunet 16, tlf. 51 56 20 99

inl!'O SHllT 
SILKETRYKK AS 

-

Ryfylkegaten 22, 4014 Stavanger, tlf 51 86 26 95 • fax 51 86 22 35 

� 
norske serigrafers forening 

VILLE PASKEPRISER 

PANYTORGET 
Fenalår av 

«Villsau.lammet fra Austevoll» 

kr. 220,- pr. lår 
Unn deg virkelig litt påskesnadder og benytt denne 

anledningen til noe utenom det vanlige. Vi frister med 
et begrenset parti med fenalår som er bearbeidet på 

«den gamle måten». 

Denne stammen av villsau beiter hele året ute på 
havøyene utenfor Bergen og får ikke kunstig f6r. 

Kjøttstrukturen er mager og litt grovere i sin 
konsistens, og det naturlige foret som sauen spiser 

gir kjøttet en spennende snerten smak av vilt. 

For deg som søker det «ville» kan dette blir en 
«snadder» opplevelse. 

Nytorget 8 - 4013 Stavanger 
Tlf. 51 89 22 35 • Fax 51 89 22 35 
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Stadig flere storhaugbeboer 
kildesorterer 

Vi kildesorterer mer og vi kil
desorterer flere fraksjoner. 
En undersøkelse foretatt av 
Renholdsverket viser at folk 
på Storhaug har blitt flinkere 
å kildesortere det siste året 
og flere er positive til gjen
bruk av avfall nå enn for ett 
år siden. 

Av TERJE TORKILDSEN, 

PROSJEKTMEDARBEIDER 

I MILJØHEIMEVERNET 

Stabsleder i Renholdsverket Leif 
Oftedal tror at kildesortering er 
kommet for å bli: - Vi har ikke noe 
valg. Lover og regler for behand
ling av avfall har blitt skjerpet de 
siste årene og det ville rett og slett 
blitt for dyrt for kommunene å 
drive avfallshåndtering i dag slik 
som vi gjorde før. 

Oftedal innrømmer at det har være 
en del prøving og feiling i arbeidet 
med å innføre kildesortering i 
Stavanger. - Det er klart, det har 
ikke være problemfritt og det kan 
vi heller ikke regne med at det skal 
være når vi innfører noe nytt som 
griper inn i folks hverdag slik som 
dette gjør. Papirinnsamlingen fun
gerer bra og der har den gjort 
lenge. Folk har blitt vane med å 
kaste papir og papp i den grønne 
dunken og i fjor samlet vi inn over 
6000 tonn papir fra privathus
holdningene i Stavanger. 

Mange klager på at miljøstasjone
ne er stygge og at de er plassere for 
lange borte fra der folk bor. Er du 
enig i denne kritikken: - Vi har 
høre dette før og car det til etterret
ning. Vi har også begynt med en 
prøveordning i en del av byen der 
man kan kaste plast i en egen 
plastpose sammen med papir i den 
grønne dunken. Denne ordningen 
har allerede blitt innført med drik
kekartonger og mye tyder på at 
folk synes det er greiere å kaste sor
tert avfall i egne dunker enn å leve
re det på en miljøstasjon. Vi vil 
derfor etterhvert prøve ut en ord-

ning med et nytt spann for glass 
og metall, og på denne måten gjø
re miljøstasjonen overflødig. 

Noen seeder i Stavanger er det inn
føre brune dunker for organisk av
fall og røde spann for spesialavfall. 
Får vi dette også på Storhaug? 
- Fra og med 1.1.1998 vil det ikke
være lov å kaste såkalt våtorganisk
avfall på Sele. Det betyr at vi må
finne andre løsninger. NAR job
ber nå med et komposteringsan
legg på Hogstad i Sandnes som
skal kunne ca imot avfallet fra de
brune dunkene og omdanne det til
jordforbedringsmiddel. Hvorvidt
dette står ferdig til 1. januar neste
år er vel tvilsomt, men når det er
ferdig vil også Storhaug ra tilbud
om brune dunker. En annen løs
ning er å kompostere det organis
ke avfallet hjemme i en varmkom
postbinge. Disse koster litt penger,
men man vil ved å bruke egen
komposebinge slippe å betale av
gift for det organiske avfallet og på
den måten tjene inn investeringen
i løpet av relative kort eid. I tillegg
rar du et gode jordforbedringsmid
del som du kan bruke i hagen. Når
det gjelder de røde boksene for
spesialavfall vil beboerene på
Storhaug ra uedelt disse ril neste år. 
Inntil da må de levere spesialavfal
let på brannstasjonen.

I framtiden vil vi altså ha et grøne 
spann for papp, papir, drikkekar
tonger og plast, et brune spann el-

ler en komposebinge for org 
avfall, et nytt spann for gla 
metall, en rød boks for spes 
fall og den gamle grå dunke 
resten. Er du ikke redd for at 
blir for mange spann å hold 
på? - Det trenger ikke være s 
alle skal ha hvert sitt S] 
Tanken er at naboer eller bo 
lag kan dele på dunkene. D 
også være mulig å ra spann 
forskjellig størrelse ale ecte1 
man har bruk for. Vi prøver 
et system for veiing av søppe 
parallelt med dette bygger v 
en database som skal samle 01 
ne informasjonen fra veii. 
Dette vil gjøre det mulig å le! 
rette for en rekke forskjellig, 
ninger alt etter hvordan folk 
det. Når vi innfører veieordn 
vil vi kunne belønne de sa 
flinke å kildesortere med en 
renovasjonsavgift. På samme 
som de som er flinke til å 
strøm rar lavere scrømregnin! 
de som er flinke til å redusere 
pelmengden ra lavere avfallsa 

Hvor mye er det snakk om a1 
vil kunne spare på å kildesort 
- Det vil variere ale etter hvoc
husholdningene er og ikke
hvor høye avgiftene blir i fe
den men for å ca et hele kc
eksempel: Hvis du kaster en
den grå dunken vil det kost
fem ganger mer enn hvis du
den i den grønne, sier stabs)
Renholdsverket Leif Oftedal.

«For at det sl(al 15U fin:t. og fur at dyrene ikke skal 
skjære seg,pl glasskk»

«Dersom. vi ikke rydder blir det masse søppel . ., 
&a8år 

FJin:IJtJr 

;cFor l skape økt trivsel i bo-,. og næro.mddene», 
Astrid(�ftoordinator) 

«f(,r 4 fl det fint oS eydd:ig rundt �. og p1 grunn 
av der sosiale med. 3. gjøre ·ilett.c· .wnmcn med an• 
dte.11 
Jøha,me (beb(ltr) 

«For l Ben � og trivelig bydel." 
Bjarte (parkavdelingen i Stavanger kommutl(!) 

«Fra,skolens sideer ået det holdning-sskapcnd 
som er det viktigste.• 
He[u (rektor på ¼ss,vi skok) 
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Blekkulf søker miljødetektiver 
i den grønne bydelen! 

Av ANNE TONE FJERMESTAD, 

NATURVERNFORBUNDET I 

ROGALAND 

Blekkulfs Miljødetektiver er bar
neorganisasjonen til Norges 
Naturvernforbund. Vi er 15000 
miljødetektiver mellom 3 og 13 år 
rundt om i landet, som setter lu
pen på mange viktige miljøsaker 
rundt om i nærmiljøet. I år starter 
Blekkulfs Miljødetektiver lokallag 
flere steder rundt om i landet. I 

., Rogaland har vi et eget fylkeslag, 
og vi ønsker nå å ra i gang aktivite
ter/et lokallag på Storhaug. Her 
kan miljødetektivene møtes, utfø
re viktige oppdrag og dra på spen
nende oppdrag sammen. 

,-

Vi ønsker å komme i kontakt med 
foreldre, besteforeldre og barn 
(potensielle og eksisterende miljø
detektiver), som kunne tenke seg å 
være med på dette arbeidet. Hva 
med å starte miljødetektivklubb 
med ongane i gadå?, sammen med 
mormor og pappa? Snakk med na
boen, og tromm sammen en liten 

miljødetektivsamling med barn og 
foreldre. Blekkulfs Miljødetektiver 
skal være en klubb for, med og av 
barn, men erfaring har vist at det 
er nyttig å ha noen voksne med 
også. Så her har du sjansen til å ta 
med poden om ettermiddagen 
/kvelden, for å gjøre noe gøy sam
men med hverandre og for miljøet 
(du slipper barnevakt og dårlig 
samvittighet). 
Vi ønsker primært å etablere selv
stendige «små celler» i lokalmiljø
et, slik at «ongane i gadå», eller en 
beboerforening, faktisk kan utgjø
re en slik «celle» eller miljødetek
tivklubb. På denne måten styrkes 
samholdet og den lokale patriotis
men. Det er vår påstand at men
nesker som btyr seg om miljøet lo
kale også vil kjenne ansvar nasjo
nalt og globalt. 
Flaskeposten er miljødetektivenes 
medlemsavis. Den kommer ut 8 
ganger i året, og temaene varierer 
fra haier og Einstein til tagging og 
tigre i livsfare. Idebanken er en del 
av Flaskeposten, og her rar dere 

ideer til ting dere kan gjøre når 
dere møtes. 
Blekkulfs Miljødetektiver ønsker å 
bidra til: 
• større naturglede ved å vise hvor
viktig samspillet i naturen er
• større selvtillit og tro på at vi kan
gjøre noe for å beskytte naturen og

hindre miljøødeleggelser 
• konkrete forslag til hva medlem
mer og lokallag kan gjøre for å be

vare naturen og grøntområder i
nærmiljøet
Hvis du har lest deg helt ned hit,
er du klar for å slå på tråden til
Anne Tone Fjermestad, sekretær
for Blekkulfs Miljødetektiver,
telefonnummer 51 52 88 11
(Naturvernforbundet), for mer in
formasjon om Blekkulf og mulig
hetene for å starte en miljøklubb i
gaten din. Vi vil være behjelpelige
med det meste, og vi er her for
dere!
Og husk:
Bruk hodet - vi har bare en klode!

Attearmet klem fra Blekkulf 

100 tonn postka�sereklame 
i søpla på Storhaug 
I fjor kasta folk på 
Storhaug omlag 100 tonn 
postkassereklame i bosset . 
Det utgjer i følgje Fretex 
1400 hogstmodne tre og 
folk på Storhaug er ikkje 
verre enn i andre bydelar. 
Samla kasta folk i 
Stavanger over 100 tonn 
postkassereklame i søpla i 
1997, det vil seia nesten 
15000 tre. 

Av TERJE TORKILDSEN 

Fylkesleiar i Miljøheimevernet i 
Rogaland, Hege Aasbø, er be
kymra over at folk rar stadig 
meir reklame i posten: - Det er 
tre grunnar til at me vurderer 
postkassereklame som ein uting 
for miljøet. For det fyrste er 
postkassereklamen, som all an
nan reklame, med på å auka kjø
pepresset i samfunnet. Mange 
av dei store miljøproblema me 

strir med i dag kjem av eit altfor 
stort forbruk i vår del av verda, 
og me må heller jobba med å re
dusera forbruket vårt, enn å 
auka det. For det andre oppfor
drar postkassereklamen deg ofte 
til å reisa langt for å skaffa deg 
det det blir reklamert for. Det er 
fyrst og fremst dei mange kjøpe
sentra på Forus og Mariero som 
annonserer gjennom postkasse
reklamen. 
Dersom eg skulle fylgje oppfor

dringa frå kjøpesenteret Maxi i 
Sandnes om å setja meg i bilen 
og køyra nesten to mil for å kjø
pa ting som er like billige og lett 
tilgjengelege på Storhaug, er eg 
miljøsyndar av to grunnar. Eg 
forureinar unødvendig på den 
lange køyreturen og eg unngår å 
støtta handelsstanden i nærmil
jøet mitt, noko som på sikt kan 
føra til at dei må leggja ned. 
Den tredje grunnen til at me ser 
på postkassereklamen som mil
jøfiendcleg er sløsinga med res
sursar. Dei aller fleste kastar re-

klamebrosjyrane rett i søpla 
uran å ha bladd i dei. Tal frå 
Reinaidsverket viser at bebuara
ne på Storhaug i 1997 kasta 100 
tonn reklame i det svarte og grø
ne bossspannet. 
Tala for heile Stavanger er om

lag ti gonger så høge. I følgje 
Fretex utgjer i 1 tonn returpapir 
14 hogstmodne tre, det vil seia 
at folk på Storhaug i fjor kasta 
reklame tilsvarande 1400 tre. Eg 
lurer på om nokon har talt kor 
mange tre det finst på Storhaug, 
og om det er mange fleire enn 
1400. 
Men kva kan folk flest gjera 

med denne ressurssløsinga? 
Alle kan reservera seg mot post
kassereklame. Det er berre å fyl
la ut eit skjema på posten og fes

ta eit lite raudt klistremerke på 
postkassa. Frå og med i år f"ar du 
offentleg informasjon sjølv om 
du ikkje vil ha reklamen, så det 
er ingen grunn til å la vera å re
servera seg, seier Hege Aasbø. 

Øko.nomi 
og sty.ring 
,Ryddeaksjonen i Storhaug by
del støttes økonomisk med kr. 
15.000,- fra Storhaug bydelsut� 
:valg' og, kr� 8.90Q;- fra miljø
verntiltak. Stavanger · koinmu:. 
ne,. Ftivillighecssentralen i byde
len har det k®rdinerende an
svar. Styringsgruppe for rydde
ali:sjonen består av Wilhelm 
l"Iedand fra Statens Vegvesen, 
Bjarte Nordbø fra park, Kjell 
Kaarvang fra renhold, Uer 
Forgaard fra Næringsforeningen 
Sttavanger Øst, Grethe W. 
Pedersen fra skolene, Helge 
J�n fra V�y skole, Si�d 
Bækholt fra nitid, Beate Kvia 

FERSK LAKS 

pr kg 39,
FERSK LAKSEFILET 

pr.kg 59,
RøKET LAKS 

pr kg 85,-
-

Erfjordgt. 22 
Tlf. 51 56 39 48 
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Astrid Andmm er «rytltuge,it
ra/H under årets stort ryddeak
sjon i bydelen. 

fra Fiiv.illighetSSCntralen og 
Astrid Andersen som ellgasjert 
�ryddegeneral». 

TIPS 

OSS! 

Bruk 
postkassene på 

Midjord og 
Bergeland 
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I Utdeling av 
plastsekker og 
hansker 

på Midjord Bydelshus 
torsdag 23. april 
kl. 09.00 - 20.00 
og fredag 24. april 
kl. 09.00-15.00 
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Fiskepiren 
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VI oppfordrer beboerne 

I Storhaug bydel til a

rydde rundt sine 

områder disse dagene! 

RYDDINGEN! 
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Oppsamlingsplasser for 
søppel i plastsekker 
l. Ved Kjelvene lekeplass
2. Ved St. Johannes kirkes parkeringsplass
3. Ved urmakerforretning i Pedersgt., v/inng. til ABC-gata
4. Foran Store Skippergate 33/35
5. Ved hjørnet av Vaisenhusgt. og Erichstrupsgt.
6. I begynnelsen av Vikedalsgt. - mot Saudagt.
7. Foran St. Svithun skole
8. Ved lekeplassen i Haukeligt.
9. Ved lekeplassen i krysset Lysefjordgt. og Avaldsnesgt.
10. Ved transformator i Lysefjordgt. mellom nr. 80-82
11. Ved Steinhagen barnehage på parkeringsplassen
12. Ved inng. til grusbanen på Storhaugmarka
13. Parkeringsplassen v/Midjord bydelshus
14. Parkeringsplassen/transformatorhus v/Ramsvig skole
15. Ved lekeplassen i Sandnesgt.
16. Ved aldersbolig i Boktrykker Dreyersgt.
17. I enden av Digranesvn., nesten v/Pannevikodden
18. V/lekeplass i Lindøygt.
19. Godalen badeplass v/kiosken
20. Ved Waisenhusstranda
21. Vardeveien midt i bakken
22. Ved Varden telefonkiosk
23. Gjesteparkeringsplass til Sameiet Godalstunet
24. V/Paradisvn. 67 - motorbåtforeningen
25. V/inngangsport til Strømvig Kolonihage, Strømvig2
26. V/porten til Linjegods-terminalen i Paradis
27. På Lervigtunet
28. Breivig, v/båtplassen
29. På Vassøy, v/barnehagen

Bil for spesialavfall 
VNarden telefonkiosk, fredag 24. april kl. 16.00- 19.00 

Hageavfall 
På Varden vil det også i år stå containere for tørtutiing a.v hageavfall. 
Under ryddeaksjonen kan det hentes miljøvennlige papirsekker til 
hageavfall. Disse må kastes i containeren på Varden. 
NBl Kun hageavfall i containeren - unngå bruk av plastsekker. 

Miljøstasjoner 
Ved Varden kirke 
Ved Rema 1000 i,.,Støperigata 
På Kyviksmarka_ved Hetlandskirken 
Ved havnevesenet på Jorenholmen 
På,kaia på Vassøy 

Bedrifter som støtter/ deltar i ryddeaksjonen 
Bonafide Translatørbyrå NS støtter aksjonen med planting av trær 
langs den «Blå promenade» 
Amoco Norway Oil co. støtter aksjonen med sittebenker langs den 
«Blå promenade». 
Ellen Jepson har bidratt med Ryddeplakaten og Logo 
Rogaland Elektro NS rydder rundt sin eiendom 
Bedrifter tilknyttet Næringsforeningen Stavanger Øst dekker utgif
tene til boller og brus 
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Hvem�dderhvor-1998 
Barnehagene 
Varden 
Ramsvikskogen 
Emmaus 
Storhaugmarka 

St. Johannes 
Steinhagen 
Storhaug fam.barneh. 

Skolene 
Storhaug 
Nylund 

St. Svithun 
Ramsvig skole 
Vassøy skole 
Godalen vgs. 

Idrettslag 
Brodd Fotball 

Frisinn 
Storhaug FK 

Menighetene 
St. Johannes 
Varden 

Metodistkirken 
Stavanger indremisjon 

Båtforeninger 
Ramsvig Båtfor. 
Stavanger Motorb.for. 
Seilfor. av 1928 
Østkanten båtforening 

Kolonihager 
Rosendal og Ramsvig 
Strømvig 

Kommunale etater 
Storhaug helse og sosial: 
- Sosialsjefens stab
- Storhaug his

- PO avd.
Fritid, Storhaug bydel:
- Fritidsklubben
- Bergeland bydelssenter
- Midjord bydelshus

Beboerforeninger 
Badedammen og Kjelvene 
ABC-kvartalet Vel 
Bergeland 
Øvre Blåsenborg 

Midtre Storhaug 
Nylund 
Storhaug Øst 
Storhaugmarka 
Godalen 
Sameiet Godalstunet 
Steinhagen 
Sletten Vel 
Emmaus 
Rosenli Borettslag 
Storhaug Vel 

Vassøy Vel 

Rundt barnehagen, på lekeplassen og parkeringsplassen, torsdag 23.april 
Området rundt barnehagen, fredag 24.april 
Lekeplassen og fotballbanen i Sandnesgt. og barnehageområdet, fredag 24.april 
Lekeplassen Storhaugmarka, barnehageområdet og den «hemmelige hagen« i 
Ramsvik, torsdag 23. og fredag 24.april 
Området i og rundt barnehagen, fredag 24.april 
Området i og rundt barnehagen, torsdag 23. og fredag 24.april 
Lekeplassen på Midjord, onsdag 22.april 

Området i og rundt skolen, Oftedalsplass, Vår Frues plass, fredag 24.april 
Skolegården og området rundt, lekeplassen i Lysefjordgt., lekeplassen på 
Storhaugmarka, i og utenfor skolehagen, skråningen ned fra Midjord mot skole 
hagen, langs gjerdet i Søndre og Nordre Ramsvigv., Breivik båthavn til stranda i 
Rosenli, Waisenhus strand og naust, vika bak Ramsvig skole, Waisenhus strand, 
fredag 24.april kl.9-11 
Området rundt skolen og fra Ramsvig langs turstien til Paradis 
Plenen og området rundt skolen, torsdag 23.april ca. kl.12 
Området rundt skolen 
I og utenfor skolegården og stien mellom Østre Ring og Paradis. Rydder med 
jevne mellomrom 

Midjordbanen, parkeringsplassen rundt Broddhuset, Nordre Ramsvigv. til båt 
havn 
Krattet nedenfor Midjordbanen og langs Søndre Ramsvigv. til båthavnen 
Langs gjerdet rundt Midjordbanen, onsdag 22.april 

Området rundt kirken og Johannesparken, fredag 24.april 
Meisene: Egersundsgt./Nymannsvn. vNarden kirke 
Ulvungene: Bak kirka opp til Vardevn 
KFUK: Friområde fra Vardevn. opp til flaggstanga 
KFUM: Miniarboretet i Godalen 
Området i Breivig 
Fortauet rundt bygningen, ryddes hver fredag 

Området v/båthavna 
Fra Marinastasjonen og langs Paradisv., rydder hele årec. 
Området v/Seilforeningen, rydder i mai 
Området ved Breivig båtplass, torsdag 23.april 

Området i og rundt kolonihagen, lørdag 18.april 
Området i og rundt kolonihagen, lørdag 25.april 

Området rundt Klokkargården 
Området rundt Birkelandsgt. 2-4 
Området rundt Hetlandsgt. 39 

Området rundt fritidsklubben 
I hagen og rundt huset 
Området rundt huset 

Kjelvene lekeplass/ballbane og Badedammen, lørdag 25.april fra kl.13 
Området i ABC-kvartalet, lørdag 25.april 
Eget boområde, lørdag 25.april 
Kyviksmarka og eget boområde, lørdag 25.april (oppmøte Kyviksmarka mellom 
kl. 11 og 12) 
Eget boområde, lørdag 25.april 
Lekeplassen i Lysefjordgt. og eget boområde, lørdag 25.april 
Eget boområde, lørdag 25.april 
Lekeplassen og marka, lørdag 25.april 
Godalen badeplass 
Eget boområde, lørdag 25.april 
Grøntområde i Steinhagen og veirabatt langs Trafikkgt., lørdag 25.april ca. kl.11 
Lekeplass v/Islandsgt. og eget boområde, lørdag 25.april 
Lekeplassen v/Sandnesgt. og aldersboliger i Bjerkreimsgt., lørdag 25.april 
Området rundt blokkene, i begynnelsen av mai 
Lekeplassen i Vikedalsgt., Vår Frues plass, Oftedalsplass og eget boområde, 
lørdag 25.april 
Friområde på Vassøy i samarbeid med skolen 
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HAKON DAGLIGVARE 

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

VI HAR ON-LINE OG FLAX! 
0 

Åpningstider 9 .00 - 20.00 (16.00) 

BARN" BRUDEPAR 96 POWØTWOI'�RØEl/lN6. 

RE&LAM&. ©@ 1Ni>l!i:� 

FOTOGIWÆRING 

AVFOTOGRAFERING AV 

GAMLE BILDER. 

INNRAMMING 

FOTOGRAFMESTER THOR E. ESPELAND 

PARADISSVINGEN 1, 4012 STAVANGER TELEFON 515 283 55 

:J!,jørna�alongen 
frisør for hele familien 

Sti 

Åpningstider 
man-tir:10-16 onsdag: STENGT 

tors-fre: 10-19 lørdag: 10-14 Ellers etter avtale 
Karlsminne 91A • vis a vis Prix 

Bydelens eneste 

bakeri og 

konditori 

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

NYMAN'S GLASS 

Skal du skifte vinduer 

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

«VI UTFØRER ALT I GIASSARBEID» 
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Innsamlingsaksjon godt i gar 
Av OLE G. UELAND

Foreløpig er det kommet inn 
rundt 25 000 kroner til restaure
ringen av det gamle kirkeorgelet i 
Se. Johannes. Neste år feirer kirka 
90 år og i den forbindelse ønsker 
menigheten at dagens kirkeorgel 
skal gjennomgå en fullstendig res
taurering, noe som er ventet å 
koste 3,75 millioner kroner. 
Mesteparten forventes dekket av 
Kirkelig Fellesråd, men man er 
også avhengig av pengestøtte fra 
private og bedrifter. 
- Jeg er fornøyd med givergleden
så langt, men vi håper til slutt å nå
en halv million kroner i innsamle
de midler, sier Torstein Gilje, som
er aksjonsleder i St. Johannes me
nighet. De fleste av bidragene har
til nå vært på 100, 200 og 500
kroner og kommer fra privatper
soner. Menigheten har vært i kon.: 

takt med Næringsforeningen
Stavanger Øst og venter nå på at
også bedriftene skal være med på å
bidra.
Innsamlingsaksjonen er forventet
å vare et sted mellom to og fem år. 
- Vi gir oss ikke før vi har nådd

Aksjonsleder Torstein Gilje. {Arkivfoto) 

målet, for jeg er ikke i tvil om at vi 
vil klare å nå det, sier Torstein 
Gilje og opplyser at det også er 
mulig å kjøpe aksjer i orgelet. Det 
nye orgelet vil fl rundt 2000 piper 
som i snitt koster 1875 kroner. En 
aksje tilsvarer denne prisen og 
som et bevis på at man eier en slik 
mottar man et aksjebevis. Som ak
sjeeier blir man også automatisk 
invitert til åpningsfesten som vil 

finne sted når orgelet er ferdi, 
taurert. 
Vil du støtte St. Johannes m 
het i arbeidet med å restaurer, 
keorgelet, kan pengegaver i 

inn på konto nummer 320 
21835. På giroblanketten sic.i 
stå: St. Johannes menighet, o 
komiteen v/Torstein Gilje, 
mannsveien 63, 4014 Stavani 

Ærespris til korpsentusiast 

Av OLE G. UELAND

Etter lang og tro tjeneste i 
Nylund skolekorps og korpsmil
jøet ellers, ble Fred Blomgren 
tildelt Norges Musikkorps
forbunds fortjenestemedalje. 
Tildelingen fant sted i gymsalen 
på Nylund skole, der skolekorp
sene fra Nylund og Storhaug 
inviterte til bydelskonsert. 
Hovedpersonen visste før 
konserten ingenting om at han 
skulle hedres denne søndagset
termiddagen. - Dette var uven
tet. Jeg har hatt tre barn som har 
spilt i Nylund skolekorps og det 
er hovedsaken til at jeg har vært 
med i korpset så lenge. På den 
måten har jeg kunnet følge dem 
tett i oppveksten, noe jeg ser på 

som unike. Musikkantene er 
fantastisk kjekke, til tider har 
det vært travelt, men det har 
også vært noen veldig kjekke år, 
sier Fred Blomgren. Foruten å 
ha sittet i styret i Nylund skole
kors i 15 år, var det han som for 
par år tilbake kom på ideen med 
å starte foreldrekoret «Drolle
hålå Sangerknaben mit Bud
aien». 
Gymsalen på Nylund skole var 
fullstappet av foreldre, søsken og 
annen familie denne søndagen. 
Først ut av korpsene var aspiran
tene fra Nylund. Med kjent mu
sikk som Yesterday og Nocturne 
på programmet, fikk aspirante
ne kjempe-applaus etter endt 
innsats. Juniorene fra Nylund 
var neste post på programmet og 

Fred Blomgren bli 
tildelt fortjeneste
medaljen av Helg, 
Johansson fra 
Norges 
Musikkorps
forbund. 

de beviste at det ikke er noe å s 
på rekrutteringen i korpset. N 
av juniorene skulle neste dag tn 
over i seniorkorpset.· Storhaui 
skolekorps bidro blant anne· 
med «Jubilantmarsj» og derette1 
var det seniorkorpset til Nylunc 
som avsluttet konserten. 

- Foranledningen for denne
konserten var et seminar for as
piranter og juniorer, og dette var
første gang at vi har arrangert et
seminar der aspirantene har del
tatt. Å være med i et korps er en
fritidsaktivitet for livet. Alle kan
være med, for dette er en hobby
uten reservebenk, sier Turid
Rønnevik, som er formann i
Nylund skolekorps.
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Velkommen til Steen & Strøm - Arkaden 
Storhaugs eget handlesenter 

KLÆR OG SKO: 

Adehu.:n, 
Capo ne, 

Ch.rnral Boutique, 
Cubu.,, 

Oin \ko, 
Dre:,,mann, 
Enzo Poli, 

Hennes & 1vlauritz, 
KappAhl, Lindex, 

i\fatch woman, 
MTV moteklær 

Odds .\latth, 
Portohei lo, 

Skinn-Forum, 
The Shirt Facrory Shop, 

Varner� r.len\ Iform:, 
Vil'ikes, 

Working Girl. 

BRILLER, 

KOSMETIKK, 

SMYKKER 

OG VESKER: 

Bella Donna, 
Brilleland. 

Es1he1iq11e Parfrmeri, 
Gullsmed I. Kristoffersen, 

Odd's Vesker, \'ira. 

A.B.C. 

gata 

Like ved Nytorget 
ligger A.B.C gata 
som fikk sitt navn 
si tidlig som i 
l 981. Årsaken åJ
det noe besynderli
ge navnet er rett og
slett gatas form.
Liten som den er,
er den likevel knek
ket i tre deler; en
ned fra Nytorget,
en løper paralldt
og den siste kom
mer opp og møter
Nytorget igjen. Tre
deler: A, B og C!

Arkaden er fullpakket av spennende nyheter: Duse farger, store smykker, 
eksotiske dufter, høye hæler og mye mer av det som er i tiden akkurat nå. 

Om du har noe spesielt å feire eller rett og slett bare ønsker å ra det 
meste ut av en etterlengtet vår 

- kom innom Arkaden og la deg inspirere.

steen&strøm 
ARKADEN 

HVERDAGER I 0-20 LØRDAG( 16) 

Trea kant-basseng/ 
sandkasse 

Lastebil 
ml bøttesett 

før 169,-før 398,-
o o 

NA 199,- NA 99,-

LEKER 

11,•e 

Dukkevogn 
før 699,-

NA 399,-

f••l�IIS 
Arkaden, Stavanger 
Tlf.: 51 89 31 42 
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BYGGMESTER 

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

TAUGT. 20-4014 STAVANGER 

a a� •• Tti
♦

, Alt innen rehabilitering. �••T"♦, 

Bruk din lokale byggmester 

AUT. RØRLEGGERFIRMA 

SANITÆR 

VARME 

SPRINKLER 

KJØLING 

Støperigaten 33, Boks 1648 - Kjelvene, 4004 Stavanger Tlf; 51 89 45 23

GODKJENT ENTREPRENØR I FAGOMRÅDENE A, B OG C1 

VART MAL ER FORNØYDE KUNDER! 
NÆRINGSBYGG •BOLIG• INNREDNINGER 

NYBYGG•PÅBYGG•REPARASJONER 

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

MESTERHUS 

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 

LERVIKSVErEN 22 -4014 STAVANGER - TLF. 51 84 63 20 

Glassmesteren i Sentrum ! 
Brødregt. 18 - Tlf: 51 89 19 19 

@ 
PILKING TON 

ELVIGS GLASS 

n I ,  __ • -
Nr. 2 April 98 
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Dette er tn fast'spaite i bydelsavisa, sqm omhandler bydelens mange bebqerforeninger. N4,mere bestem 
konsentrerer vi oss om en i hvert nummer. Hvillun beboerforeningen tilhører jeg?. hvilke hjertesaker h1. 
den? og hvem skal jeg snakke med hvis jeg vil engasjere meg? Kanskje blir noen all disse spørsmålene beJ
i denne spalten. 

�ystartet beboerforening i Godalt 

Godalen beboerforening 
Oppretcet: 1998

Leder: Erik Jesman Pedersen 
MEruæsAl<ER: 
• Tryggere skolevei
• Paradisutbyggingen
• Scorhaugtunnellen
• Økt trivsel og samhold blant

naboene

Av OLE G. UELAND 

Helt siden 1996 hadde man 
tenkt tanken, men først i febru� 
ar i år ble Godalen beboerfore
ning opprettet. Årsakene til at 
man ønsket å stå sammen var 
flere. - Vi har han et genera
sjonsskifte i området. Da vi flyt

tet inn her bodde det ingen barn 
i gaca vår. Nå bor det hele 13

der. Med små barn blir man 
også automatisk engasjert i en 
del saker. Er eksempel på det er 
arbeidet med å skape en ayggere 
skolevei. Barna her nede ,går en
ten på Nylund eller Storhaug og 
alle må de krysse større veier fur 
å komme til skolen. Vi har ringt 
rundt i området og det er mange 
som krever en cryggere skolevei, 
sier Erik Jesman Pedersen, som 
er leder i den nyopprettede be

boerforeningen. 

Flere aktiviteter 
En annen årsak til at beboerfor
eningen ble opprettet, var at 
man ønsket å bli bedre kjent 
med hverandre. I fjor sommer 
arrangerte man en fest for bebo
erne og oppmøtet var så bra at 
man ønsker å gjøre det samme 
også i år. Man vil dessuten ar
rangere en fest etter at ryddeak-

•"':t - - - � • 111• 
.. , 

_ ... ,' t t.i

'(: 
-�t'
. ·'

sjonen er ferdig i april. Leder av GfJdaien bebfJer[orening, Erik Jesman Pedersen. 

- Vi ønsker å styrke samholdet
og fl i stand aktiviteter som kan
føre ril at trivselen i området
øker. Om sommeren er Sørnes i
Godalen et naturlig midtpunkt
og der er viktig at vi holder det
ved like. Varden er også et områ
de som vi bør arbeide for å gjøre
anraktivt. Ikke minst for barna,
som blanc annet bruker grusba
nen der oppe på ettermiddage
ne, sier Erik Jcsman Pedersen.
Som en modell for hvordan be
boerforeningen skal drives, vil
man bruke de allerede etablerte
beboerforeningene i bydelen
som modeller. Styret består i dag
av seks personer og man cok fle
re hensyn da dette ble opprettet.
Styret skulle bestå både av dclre
og unge, personer av begge
kjønn, og også av nyinnflyttede
og de som har bodd i omradec
over lengre tid. - Det synes jeg vi

har Btt til, sier Erik Jesman 
Pedersen. 

Viktig med samhold 
l høst var Paradis-utbyggingen
et hecr tema for beboerne i
Godalen. - Vi er nærmeste nabo,
men har ikke kunnet uttale oss
før nå fordi vi ikke har stått
sammen, sier Erik Jesmann
Pedersen. Den nye Storhaug
runnellen er også en sak som blir
fulgt med argusøyne og man er
spesielt interessen i følgene av
denne. Scøy, stengning av gater i
byggeperioden og hvor uclufc
ningen av eksos fra cunnellen vil
være, er noe av det man vil ha et
svar på.

Til barnas beste 
En sak som man har kommet et 
stykke på vei med, er arbeidet 

med å skape en tryggere skole
vei. Håpet er at denne komrne1 
på budsjettet i kommunen ti: 
neste år. - I denne saken gjelde1 
dec å være tålmodig, men der ei 
ikke lett. Vi må følge de demo
kratiske spillereglene, men må 
også tenke på barnas sikkerhet. 
Spørsmålet blir da hva som veier 
tyngst, sier Erik Jesman 
Pedersen. Godalen beboerfore
ning består av rundt 200 hus
stander og man ser det som en 
viktig oppgave at disse B.r infor
masjon om hva som skjer; Da på 
Storhaug generelt og i beboer
foreningens område spesielt. 
- Jeg tror ikke at alle er like en
gasjene i alle saker, men håper
på et sammensurium av beboere
som kan fremme det ril det et
felles beste, sier Erik Jesman
Pedersen.
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Idrettshall på Midjord 
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Hallgruppa, som blanr annet består av representanter fra idrenslagec Brodd, Frisinn friidrett, 
Stavanger basketballklubb og Samarbeidsurvalget for beboerforeningene i bydelen (SBS), har mot
can mange forslag ril hva en eventuell idreccshall på Midjord bør inneholde. I forrige nummer av 
bydelsavisa hadde vi et skjema hvor inreresserce kunne krysse av for det de syntes hallen burde in
neholde. Dessuten har der også ligget skjema på bydelshusene på Midjord og Bergeland. Søylene 
over forteller hva som til nå er mest populære. Fristen for å si sin mening er enda ikke gått ur (3. 
april), så der er foresatt mulig å si sin mening i denne saken. 

TRELAST - MALING 

GARDEROBE-KJØKKEN 

VERKTØY-TAK 

PARKETT -LISTVERK 

PANEL -FLISER 

ISOLASJON 
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Storhaugdagen 1998 
Lørdag sjette juni er det klan for 
Storhaugdagen. Målet med den
ne dagen er .\ arrangere en fest
dag i bydelen der det fokuseres 
på bydelens verdier og tradisjo
ner, aktuelle arealplaner og utvik
llngi;trender, dugnadsad,eid og 
frivillig innsau for bydelen, og 
eksisterende og potensielle akti
vitecs- og møtearenaer; gater, 
parker, plasser, lokaler, mm. 
På programmer sjette juni sw en 
markedsplass-/gate pl Nytorgct 
og i Pedersgata,, underholdning 
og aktMreter på Kyviksmarb, 
aktiviteter i Gpdale,n/Stømsbrua, 
koroppsetning, ursfilling på Vår 
Frues Plass, sighcseeingbater, en 
madcering fra aksfon$SfUppa 
opprettet i forbindelse med 
Storhaugballen og en markering 
av ny giv i byd.dens næring,sliv. 

Det er ni sendt ut en invitasjon 
til lokale butikker, foreninger og 
organisasjoner om å telta med Ut
salg. lopperm1rked, byttemarked, 
informasjonsstands, mm. 
Pedersgata og pl Nyt0rgct. 
Skulle der allikevel være fore
ninger og lag som ønsker å delta, 
,men som ikke har mottatt denne 
invitasjonen, setter: vi pris p.\ at 
denne informasjonen blir videre
sendt. Det er mulig å komme 
med inspill til programmet for 
Storhaugdagen og vi er ogd 4pne 
for andn: som er lysme på delta
gelse i arrangcmenttt. Ta umid
delbar kontakt med: 
Samarbeidsutvalget for beboer
foreningene på Scorhaug (SBS) 

v/Kristin Gustavsn, 
Kmlsminnegata 6a 

4014 Stavangtr 

Etterlysning 
Hafrsfjord Forlag arbeider n¼ av, blir heller ikke omtalt! Så her 
med en ny billedbok fra Østre er det også opp ril dere hvordan 
by<lel (bind 2), og igjen etterly- boka blir til slutt. Ta kontakt 
ses gamle fotografi fra bydelen. hvis du har bilder å line bore! 
Både tidsrom og geografisk av- Bildene returneres selvsagt. Har 
grensning vil bli den samme du enkle bilder, kan de gjeme 
som i bind 1, det vil si bilder fra sendes i posten, men ønsker du 
1880-årene og fram til 1960, fra ar vi skal se på bildene sammen, 
det som tidligere kaltes kan du ringe, og så Onner vi en 
Hetlandshalvøya. Mange mis- tid vi kan creffes. Ta kontakt på 
forstu og cror at disse bøkene er tlf. 51 55 84 99, eller send bil
tradisjonelle historiebøker om der til Hafrsfjord Forlag v/Marit 
bydelen, men husk at det er fo- Karin Alsvik, Postboks 624 
tobøker! Det vi ikke flr bilder Madla, 4040 Hafrsfjord. 

(gndnentillS 

10 ØØØ> 
ptlt'II}! pr. 

krone OØØ 

Vi gir deg 

5-doble Dominopoeng

ØGREID på nye sommerdekk - tilsvarende 10% prisavslag 
Gjelder kjøp av dekk fra Continental og Michelin i hele april og rna, 

HANDELA/S 
Yerksgt. 62, tlf. 51 85 41 41 fax: 51 85 41 40 
Åpent: Man-fre til 7-19 •Lørdagtil 9-14 

{} STATOIL 

Statoil Service Haugesundsgaten 
Telefon 51 89 30 25 
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Tre generasjoner i samme korps 

Plankegjerde skjem
mer ut Pedersgata 
Av Ole G. Ueland 

Det er snart gått ti år siden plan
kegjerdet i Pedersgata ble satt 
opp. Anledningen var byggingen 
av Bergelandstunnellen og gjerdet 
var ment å være midlertidig, noe 
det viste seg å ikke bli. -
Kommunen har gjort sitt. De har 
rustet opp Pedersgata og den er 
blitt flott. Nye forretninger og ny 
næringsvirksomhet har etablert 
seg i gata. Hvorfor må vi så ha 

·-·

dette skammens gjerde ståendes, 
undrer Torgrim Olsen (Ap), som 
er leder av bydelsutvalget. 
Gjerdet ble satt opp av Kruse 
Smith og Olsen mener at det er 
dette firmaet som er synderen i 
denne saken. - Kommunen for
venter at de som har eiendommer 
pusser opp selv. Hvorfor skal ikke 
dette også gjelde for Kruse Smith, 
spør Torgrim Olsen. 

INAL 

IDAS 

EDRE 
2-deh m/hette

Marineblå med:

-hvite/ røde eller
grønne striper

Av OLE G. UELAND 

Ikke alle korps kan, som 
Storhaug skolekorps, skilte med 
at de har medlemmer som kom
mer fra tre generasjoner i en og 
samme familie. - Korpset sliter 
for tida med rekrutteringa og 
det er det som er årsaken til at vi 

har fire familiemedlemmer i 
korpset, sier eldstemann Ove 
Andersen, som sammen med 
Margareth Andersen også spiller 
i foreldrekorpset «Ove og di». 
Til sommeren skal skolekorpset 
på tur til Bergen, der de stal 
delta i Bergensiaden. Da i klasse 
for generasjonskorps. 

Storhaug skolekorps kan skilte med medlemmer 
fta tre generasjoner i en og samme familie. 
(Fv.) Ove Andersen (50), Margareth Andersen (27), 
Kristian Hodne Andersen (JO), 
(foran) Svein Ove Andersen (15). 

Torgrim Olsen (Ap), som er leder av bydelsutvalget, mener at det snart ti 
år gamle pkznkegjerdet skjemmer ut Pedersgata. 

PÅSKEEGG 
ass. størrelser 

STAVANGER SENTRUM: KAMPANJEPERIODE:TIR31/3-LØR 11/4 

��--=-- � 
Støperigt. 16, Vegg i vegg med Rema l 000/ICA Maurits ved Bybrua 1;= � 
tlf. 51 89 18 90, APENT: man-fre 9-22, lørdag 9-18 ·.

-

Nr. 2 Apri. 

Årsmøte 
Storhaug pensjonistforenin 
hatt årsmøte og følgende pe1 
ble valgt til å sitte i sryret: 
Christiansen {formann), I 
Foss (kasserer), Kirsten M, 
Hanstad (sekretær), Eli Toq 
og Martha Ødegård (sryrc 
lemmer), Harriet Visted og 
Pettersen (varamedlemmer). 

Leselystne søkes 
I år ble det startet en litte 
gruppe på Bergeland byde 
ter. Gruppa samles på byde 
teret annenhver mandag fra 
ka 11.00 til 13.00. Pr. i dag I 
gruppa av fem medlemm, 
man ser gjerne at dette tallet 
større. Litteratur-interessert, 
ta kontakt med Bergeland b: 
senter på telefon 51 53 52 6 
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Trim til 
musikk/aerobikk 
Velkommen til trim på 
Nylund skole i gymsalen. 
Tid: Torsdager kl.20-21. 
Husk gode sko! 
Håper å se gamle og nye tri
mere! 
Hilsen Hanne Nødland. Frisinn 
Sportsklubb. 

UTPÅTUR
ALDRI SUR 
Spasertur for godt voksne i fri
luftsområder. 

21. april: Ryggstranden
28. april: Tursti Rosenli
5. mai: Kvernevik - Viste
12. mai: Missisippi - grilling
19. mai: Bjørnøy - Hundvåg
26. mai: Stokkavannet
9. juni: Lindøy

Egen buss fra Rosenli kl.9.30, 
Midjord bydelshus kl.9.45 
Bergeland bydelssenter kl. l 0. 
Bli med oss på tur! Det er øn
skelig med påmelding. 
Middag etter turen kan bestil
les hos Skipper Worse, Rosenli 
på tlf.: 51 56 20 04. 

I.L. BRODD
Ledige plasser for fotballspille
re (miniknotter), født 1991/92
til sesongen 1998.
Trening hver mandag kl.17-18
på Godalen vgs.
Henv. Harald Halvorsen
tlf.: 51 89 05 21 

Det gode liv etter 60 
Bergeland bydelssenter arran
gerer i samarbeid med 
Storhaug helse- og sosialsenter 
temamøter en 
onsdag i måneden, fra 
kl.11.15-12.15. Vil du være 
med på trim så starter den litt 
før kl. I 030. 
* 22. april - «Rosendal syke
hjem og aldersboliger - for
hvem?»
* 27. mai - «Hvordan opprett
holde en aktiv tilværelse?
Forebygging og tilrettelegging»

St. Johannes pensjo
nistforenig inviterer 
til Misjonskveld i 
St. Johannes menighetssenter 
19. april kl.19.00.
Tale av misjonsprest Kjetil
Aano, sang av Tananger mu
sikklag.
Bevertning: Hjemmebakst.
Offer til misjonsarbeidet i Det
Norske misjonsselskap.
Alle hjertelig velkomne!
Med hilsen St. Johannes mi
sjonsutvalg

Familiebading 
Vi er en gruppe på 10-15 fami
lier som leier svømmehallen på 
Solborg folkehøgskole. 
Tid: Hver lørdag fra kl. 13-14. 
Passer for unge og gamle i alle 
alderstrinn - spesielt for den 
som vil lære å svømme. Rent 
vann med lite klorsmak til 
temperatur på 29 grader! 
Interesserte blir ført opp på 
venteliste. 
Kontakt Niels Skramstad på 
telefon 51 52 79 86. 

Jriliø 
Bergeland bydelssenter 

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

Senterleder: Etta Naumann 

Fri forming 
Tid: Torsdager kl. l 0..13.30 

Trim 
Tid: Mandag og onsdag 
ld.10.-10.30 

(mandag m/fysioce�t) 

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

Litteraturgruppe 
1id: Hver 2.mandag kl.11-

13 

Bridge 
Tid: Hver 2. rirsdag ltl. l 0-13, 
same hver torsdag kl.16-20 

Hyggekvelder 
Tid: 15.04 og 17.06 
Se egne oppslag! 

Snekkerverkstedet 
Apennnan� til torsdag 
kl. 9- 14 for interesserte. 
Ledige plasser! 

Barselgruppe 
0-12 mnd.- fre. kl.10-12
6-12 mnd.-frc. kl.12-14

Varm mat hver torsdag 
Nyhet! Middagsservering 
hver onsdag kl. 12 
Bestilling dagen før innen 
kl. 13 

Bydelsavisa 

Natteravner 
på Storhaug 
Vi har bruk for flere natterav
ner. Det er kjekt, sosialt og gi
vende frivillig innsats - som 
ungdommen i bydelen setter 
pris på. Alle natteravner går i 
like jakker, slik at alle ser hvem 
v1 er. Dersom DU vil være 
med, ta kontakt med 
Natteravnene på Storhaug, 
v/Steinar Aarstad 

Gå på kurs gjen
nom AOF i Storhaug 

bydel! 
Stavanger AOF tilbyr, i samar
beid med Bergeland bydelssen
ter, følgende kurs våren 1998. 
For påmelding, ring 
Bergeland bydelssenter 
på tlf.: 51 53 52 67 
eller AOF på tlf.: 51 50 02 50 

For pensjonister: 
Svømming 
Nye deltagere er velkommen 
Tid: Onsdager kl.14.30 
(St.Svithun ungd. skole) 

Snekring og sløyd 
Kom og bli med i vårt flotte 
verksted! 

For alle: 
Personlig utvikling 
Metoder i gestalt- og psykote
rapi som bidrar til bevisstgjø
ring av egne følelser, reaksjoner 
og handlinger, kjærlighet og 
utvikling. 
Start helgekurs: 15.april kl.19 

Ledige stillinger: 
Fritid, Storhaug bydel har ledi
ge stillinger som fritidsarbeide
re i 40 uker i året, inntil 8 ti
mer pr. uke. Arbeidsoppgaver 
er bl.a. miljøarbeid og rusfrie 
helgetiltak for barn og unge. 
Full utlysningstekst i Stavanger 
Aftenblad 25.03.98. Mer in
formasjon og eget søknadsskje
ma fh ved henvendelse til 
Midjord bydelshus. 
Søknadsfrist: 15.04.98. 

Vil du lære break
dans og disco? 
Vi treffes hver mandag, onsdag 

og fredag fra kl. I 6 til 17 på 
Midjord bydelshus. 
Interessert? 
Ring Siya på tlf.: 51 54 69 75 

Velkommen til 
Konsert 
med 
Elisabeth Barstad - fløyte 
og Yngvild Scorækre 
Hennig - klaver. 

«Perler og svisker» 

Bergeland bydelssenter 
Onsdag IS.april kl.18 
Billeccpris kr.60,
Servering av smørbrød og 
kaffe. 
Velkommen ei! en konsert 
med vakker og variere 
musikk! 
Konserten er scøccec av 
Rogaland fylkeskommune. 

Side 15 

Frivillighetssentralen, Storhaug 

Sentralen formidler frivillig innsats mellom de som 
ø�ked qtQtta, hj�p, og .de.som. 
tiJleggtartangerer sentralen forskj 
deltar i andre arrangement i bydelen. 

Den frivillige hjelpen kan være: 
• Følge til gjøremål
* Gli en tur
*"Handling
"' Hagearbeid
• Små,repe�joner
* i<Kaffekoker>> v/arrangemeni

Foreldre og barn grupper: 
Midjord bydelshus: Man., tirs. og fre. kl. 10- 13 
P · ng/venteliste y/Friyillighetssenrralen 

\>. '6"1\.58§ 

�nsker du å delta soøi�&ivillig 
eller trenger du hjelp? 
Ring tlf. 51561\585 eller ta turen innom 
Frivillighetssentralen på Midjoi::d bydelshus. 
Kontaktperson: Beate Kvia. 

«Komme sammen 

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

Bli kjent med folk på tvers av kulturer, 
og med bydelen. 

Lokalene leies ut til grupper, organisasjoner, møter og arrangement. Vi har oversikt over 
fritidsakdviteter for ane aldersgrupper og kan informere om ullk:e tiJskuddsordninger for 
frivillige organisasjoner. Vi leier ut grill og stylter. Kontakt oss! 

Midjor4 bydelshus 
Nordre Ramsvigv I, 4015 Stavanger 
Tif. 51 50 89 96 • Faks 51 56 75 2� 

Fritidskonsulent: Sigrid Baklwlt 
Miljøarbeider: Torhild Halvorsen 

Tanaiwivo 

Viser furcsrilfingcn 

«Slemme Lats►> 
pl bydelshuset mandag 11. 
mai lcl.14 
Foresrillingen handler om 
mobbing, hvordan.fl de voks� 
nes oppmerksomhet og det l
bli stemplet som «versting» av 
omgivdsene. En furestilling 
med &.re og mye humor. 
Tanaoa,dvo ønsker å presente
re et stykke der barna sdv lir 
tenke og ra stilling. Varer 
ca.35 min. Større grupper: be, 
be,tillc plass. Ring bydelshu
set. Passer for barn S:..i O år. 
Pris kr. 20,-

Historielag
for bydelen sranes til høs
ten. Et fon:løpig styre be
st.te av Carolyn Fjeld, 
Anne Torunn Braut, Gro 
Rolandsen, Gunnar 
Roalkvam og Sigrid 
Bækholt. Vi planlegger en 
møteserie fra september. 
Foreløpige emner er frem
veksten til hermetikkin
dustrien, oppvekst 1 mel
lomkrigstida og bydelen i 
nyere tid (50-60-lira). 
lru:eressert i A være med fra 
begynnelsen av? Kontakt 
Sigrid på bydelshuset. 

Vaktmesterboligen, Nylund skole 
Nylundsgl I, 4014 Stavanger 

Tlf.: 51 53 54 12 • Fax.: 51527l 11 
Fritidsklubbleder: Tove Østlyng Monsen 

Torsdapdubben 
El: fm:idstilbud til alle som 
gle i 5., 6. og 7. klasse. Man 
bn mdde seg pi de ulike 
gruppene og det er en voksen 
leder fqr gruppene. Etter 
gruppeakrivi�ne tt det frie 
alr:tivireter med biljard, spill, 
dans og lek. Det er viktig for 
oss at klubben skal ure en 
uygg og kjekk pws å væte, 
der aJle kan kjenne seg trygge 
og at det er voksne cilstcde 
for barna. 
Hver torsdag kL 17-20.30 
Ulike gruppeaktiviteter fra 
kl.17.18.30 
Dørene :1pnes fur vanlig 
klubb l<l.18.30-W.30 

Kurs 
Det er dansekurs hver man
dag med insnukør fra 

kl.17-20. Dette koster 
kr. I 00,- pr. halvår fur l delta. 

Ungdomstilbud 
i wktmestcrboligen 
Vi harlpent: 
Mandag kHB.30-22 � 
klubb 
Onsdagkl.17-22 kafe 
Fredag kl.18.30-22,3,0 
kan:/ dW<otck 
Lørdag kl.19-23 
ulike arrangementer 

Helgdpent: 
Vi har lpent hver fredag og 
lørdag med ulike tilbud og 
arrangementer. 
Diskotek pl Vassøy følgende 
løtdagCJ: 4/4 - 2/5 og 6/6. 
Disse lørdagene blii: det kafe
tilbud i vaktmesterboligen fra 
kl.15-18. 

Annonser 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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1ne skal vær 

• Frokost • Lunsj • Overtidsmat

• Koldtbord • Spekemat • Smørbrød

. .  � -
A,Ms:fonu ,____ · · 

KANSAS STYLE CHICKEN 

118 part kyl/Ing, panert og frityrstekt pil Kansas mate 
1-4 stk pr.stk kr. 15,-
5-8 stk pr.stk kr. 14,-
9 eller flere pr.stk kr. 12,-
8 stk m/pommes frites og salat kr. 152, .. 
12 stk m/pommes frites og salat kr.198,-

Hamburger 
Cheeseburger 

HAMBURGERE 

Hamburger m/pommes frites og salat 
Cheeseburger m/pommes frites og salat 

Åpent: man-fre 07.30 - 17.30 

kr.38,
kr.41,

kr.56,
kr.59,-

siste fire 

ODIN Norge og ODIN Norden troner 
på avkastningstoppen i tabellen fra 
«Dine Pengen> 5/97 (perioden 
februar 93 - februar 97). 

-

Spare Bank::. ·.: SR-Bank 
ØSTRE BYDEL 

DAGLIGSPAREBUTI KKEN 

li At I I I 
Enkelt, fort og billig 

2000 varer til faste lave priser hver dag. 

�
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VI HAR NORSK TIPPING 
TIPPING 

PAUSETIPPING 

�ODDSEN 

� LOTTO 

� EKSTRA 

)( FLAX V75 

I DATATIPPING-ANDELSLAG-JOKER I 

STØPERIGT. 16. • Åpent 9-22 (20) 
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