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Startskudd for Storhaugdagen 
På lørdag braker det løs. 
En historisk begivenhet 
finner sted når den første 
Storhaug-dagen går av sta
belen. Marked, sightse
eing, sopebobling, tur
marsj og grilling er bare 
noe av det som står på 
programmet denne dagen. 
Kristin Gustavsen, Erik 

" Jesman Pedersen og 

... 

Gerhard Sund i arrange-
mentskomiteen håper på 
fint vær og stor oppslut
ning om bydelsfesten. 

Mer side 3,8 og 9 

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 
DAMER OG HERREFRISØR 

Telefon 51 56 38 90 

PEDERSGT. 22 

ÅPNINGSTIDER: 

Mand.-onsd. 10.00-17.00 
Torsd.fred. 10.00-17.00(18) 

Lørdag 10.30-13.30 

- Stor pedagogisk utfordring
Det sier Eli Ryssdal, som 
er rektor ved Storhaug 
skole, om følgene som 
rehabiliteringsarbeidet 
ved skolen har fatt. 
Mandag denne uka 
stengtes dørene ved sko
lens hovedbygning og 
åpnes ikke igjen før i ja
nuar neste år. Dette 
medfører at skolens ele
ver i mellomtiden må fa 
undervisning andre ste
der i bydelen. 

Mer side 4 

FRISØR 
og 

SOLARIUM 
Tlf: 51 89 15 51 

STORHAUG FOTKLINIKK �•ut,_ SONETERAPEUTEN 

_ KJETIL TVEIT• Tlf. 51 89 20 80 i felles lokaler med frisør. Off. godkj. fotterapeut ønsker 

!!' Soneterapi / refleksologi, Bindevevsmassasje velkommen til å ringe, evnt. komme innom for 
,.;"�----------------------t ..... imebestilling. Gode tilbud til eldre/uføre.
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(c, I Haugesundsgt. 7 • For personlig velvære I Tlf. 51 89 22 24 



Side 2 

Klart for sommer 

T
rærne er for lengst blitt grønne og bydelens mange
blomsterbed bugner i alle mulige farger; Gult, rødt, 

blått og grønt slår i mot deg fra alle kanter hvor du ser en 
hage, et tre eller en blomsterkasse. Snart er det sommer. 

Men det er ikke sikkert at det hadde vært slik. At det er
det grønne som i dag dominerer bydelen vår. Papir, 

plastikk og annet avfall hadde vært potensielle kandidater til 
nettopp et slikt skue. Hadde det da ikke vært for at bydelen 
har sin tradisjonelle ryddeaksjon hvert år. 

!slutten av hver april-måned flere år på rad nå, har beboere,
foreninger og lag, bedrifter, skoler, barnehager og andre

tatt i et tak for at bydelen vår skal bli klar for vår og sommer. 
At bydelens trær og blomster skal fl dominiere, framfor skrot 
og søppel. Det er ingen liten innsats som blir lagt ned hvert 
år heller. Det viser den imponerende mengden av avfall som 
blir «samlet» inn hvert år. 

Det er viktig med en slik aksjon og da på flere måter.
Selvfølgelig, som allerede nevnt, er den viktig for å gjø

re det rent og pent i gater og friområder, men jeg tror at den 
også spiller en sentral rolle på andre områder. Det er en nes
ten søppelfri bydel som nå kan gå sommeren i møte og det 
tror jeg bydelens beboere er stolte av. Det er kjekt å kunne 
vise resten av byen en slik bydel - en bydel som ikke er i for
fall. 

Et annet aspekt er det sosiale. Gjennom en slik ryddeak
sjon er det en forholdsvis stor mulighet for at naboer kan 

bli bedre kjent . Det tror jeg faktisk har funnet sted også. På 
lekeplassen, i gata eller friområdet møtes folk som kanskje til 
daglig ikke ser hverandre så ofte, men som allikevel nesten 
bor vegg i vegg. Kanskje blir de også mens de rydder, enige 
om å arrangere en grillfest eller et annet sosialt treff i gata el
ler et friområde i nær tilknytning. Det betyr litt å skape seg et 
sosialt nettverk der man bor. 

På lørdag er det duket for Storhaug-dagen. En gedigen fest 
som skal se dagens lys for første gang i historien. Den er 

nok et bevis på at saker og ting er i ferd med å skje. Da med 
en bydel som for fl år siden kom svært dårlig ut på en nasjo
nal levekårsundersøkelse. Grip sjansen, se nødvendigheten 
og møt opp på bydelsfest! 

Stå på og ha en god sommer! 
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For egen regning

Det skjer på Storhaug! 
Storhaugdagen 98 er lørdag 6. 
juni. La oss håpe at det blir en 
suksess. Programmet er vidtspen
nende og variabelt, noe for en
hver, både ung og gammel. Møt 
opp på markedsplassen Nytorget, 
se på boder og stands, fl med mu
sikken fra scenen. Ta en rur ned til 
Amoco og fl med dere omvis
ningene der nede. Bli med 
Riskafjord rundt til 
Hillevågsvannet og nyt synet av 
Storhaugs flotte natursti fra sjøen. 
Bruk kollektivtransport. Se byde
len fra «Storhaugdagbussen». La 
barna oppleve litt lått og løye på 
Kyviksmarka med bl.a. minidra
gefestival og vannsklie. De spreke 
kan gå turmarsjen. For de idretts
interesserte blir det markering av 
Midjordhallen, MØT OPP! For 
mer detaljer se program og eget 
oppslag i avisen. For første gang 
blir det arrangert Storhaugdag. Vi 
i Samarbeidsutvalget for beboer
foreningene på Storhaug (SBS) 
håper det blir bra fremmøte på de 
forskjellige arrangementene og at 
det blir en positiv avvikling av de 
forskjellige aktivitetene, slik at vi 
må gjøre dette neste år også. 
Til høsten er det to år siden det 
ble startet opp planlegging av be
boerinitierte gatebruksplaner på 
Storhaug. Og til høsten blir første 

spadestikk tatt på det første pro
sjektet. Som er Vikedalsgaten 
mellom Sanqeidgaten og 
Oppheimsgaten. Sandsgaten fra 
Lyder Sagensgate til 
Nedstrandsgaten og Nedre 
Dalgate fra Store Skippergate til 
Normannsgaten, er godkjent i 
kommunen. Vår Frues plass samt 
begynnelsen av Jelsagaten skal nå 
ut på høring og deretter igjennom 
den kommunale saksbehandling
en. Det er ikke fl timer som er 
nedlagt i «kampen mot asfalten». 
Ideene har vært mange og spensti
ge. Landskapsarkitekter er blitt 
engasjert og møter med kommu
nale saksbehandlere er blitt 
mange. 
Da dette med beboerinitierte ga
tebruksplaner var en ny opplevel
se for kommunen, ble det etter 
hvert laget kjøreregler for denne 
type arbeid. Planer måtte tilpasses 
kommunale planer og tegninger 
måtte tegnes om. TIi slutt kom en 
frem til løsninger som alle kan 
leve med, og planene gikk til hø
ring. Det har vært god kontakt 
med bl.a. Husbanken, både tele
fonisk og møter med tanke på fi
nansiering av overnevnte prosjek
ter. TIibakemeldingen fra 
Husbanken er entydig positiv til å 
være med å finansiere beboeriniti-

Geir Ro/and.sen, leder i 
Samarbeidsutvalget for beboerfo1 
ningene på Storhaug (SBS) 

erte planer. For å fl de i havn 1 

det justeres litt på de kommun 
budsjetter. Så flr vi se om bye 
og bydelens politikere tar o 
hansken og prioriterer disse po 
cive tiltakene fra bydelens beb< 
re. 
Ønsker du som leser dette å va 
med å gjøre noe for bydelen v 
kan du ta kontakt med den na 
meste beboerforening eller noet 
Samarbeidsutvalget (SBS). M 
tanke på den rivende utvikling 
bydelen nå står ovenfor trenger 
alle gode krefter som er villige ti 
ta i et tak. 
Ha en god Storhaugdag og r 
sommeren! 

Neste nummer av Bydelsavisa kommer ut ons 2. sept. 
Innleveringsfrist annonser/stoff: fredag 21. august. 
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Det mellomstore baderomme1 
Enestående design. Ikke minst rakket være der unike klossetter. 
Skapdøren heter Metall, og har mønster i børstet aluminium. 
Møblene er 150 cm brede. 

IFOGIRMER! 

Tlf.: 51 53 50 99, 
fax.: 5156 22 11 
Mob. 94 61 15 80 • 90 11 4520 Haugesundsgt. 30 (Innkjørsel fra Kvitsøy! 

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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Arrangementskomiteen: (F v.) Erik jesman Pedersen, Kristin Gustavsen og Gerhard Sund. 

Klart for historiens første 

STORHAUG-DAG 
Lørdag sjette juni braker det 
løs. Da er alle som vil, og 
spesielt bydelens beboere 
invitert til fest - nærmere 
bestemt historiens første 
Storhaug-dag. Konsert, 
marked, turmarsj, såpebob
ling, vannsklie og grillfest er 
bare noe av det som står på 
programmet denne dagen. 

Av OLE G. UELAND 

Ideen til arrangementet kom før 
jul. Ildsjeler i bydelens beboerfore
ninger ønsket å lage en folkefest 
for bydelen, hvor både beboere, 
lag og foreninger, samt næringsliv 
skulle delta. Første virkedag etter 
endt juleferie satte man i gang 
med planlegging og sjette juni blir 
altså ideen en realitet. - Vi hadde 
nok større ambisjoner for arrange
mentet da vi begynte i januar, 
men festen på lørdag vil bli en 
prøveklut for en bydelsfest som vi 
håper skal arrangeres igjen og 
igjen i årenes løp. Målet er uansett 
at bydelens beboere skal komme 
ut og sammen og vi håper at de på 
den måten blir bedre kjent med 
hverandre. At vi ikke kun ser na
boene våre når vi setter ut søppel
dunken på torsdager, sier Gerhard 
Sund fra arrangementskomiteen. 
Om historiens første Storhaug
dag blir en suksess, er det opp til 
beboerne selv å bestemme. 
Oppslutningen om arrangementet 
vil bli avgjørende for om det blir 
fest også neste år. 

Satser på godt vær 
Også været vil spille en avgjørende 

rolle denne dagen. De fleste av ar
rangementene vil foregå utendørs 
og komiteen kan fortelle at de har 
gjort en spesial-avtale med værgu
dene. De har allikevel forsikret seg 
med en del telt hvis været allikel 
skulle bli dårlig. Offisiell åpning 
av dagen vil finne sted på 
Nytorget John Peter Hernes, som 
er leder i KIK (kommunalavdeling 
for kultur, idrett og kirke), vil stå 
for åpningstalen, mens Nylund 
skolekorps sørger for musikk. 
Nytorget vil senere på dagen fun
gere som markedspl�s og også bi
ten av Pedersgata fra 
Vinmonopolet bort til Langgata, 
vil bli benyttet. Her vil butikker, 
lag og foreninger drive salg og in
formasjonsarbeid. - Nytorget fun
gerte, som mange sikkert vet, som 
markedsplass før i tida. Nå forsø
ker vi å blåse nytt liv i denne, sier 
Erik Jesman Pedersen i arrange
mentskomiteen. Utenfor serve
ringsstedet Martinique vil det stå 
en scene der lokale grupper vil fa 
anledning til å profilere seg. 
Senere på dagen vil denne scenen 
bli brukt til Musikkens dag. 

Flere steder involvert 
Programmet denne festdagen er 
lagt opp med tanke på at flere ste
der i bydelen involveres. - Vi øn
sker at sider av bydelen som kan
skje ikke vises fram til vanlig, kan 
bli eksponert. Arrangementet dek
ker ikke fullt så mange områder 
som ønskelig, men dette er en 
prøveklut for et arrangement som 
helt klart har et vekstpotensiale, 
sier Kristin Gustavsen, fra arran
gementskomiteen. Programmet 
for dagen er lagt opp som en 
rundtur i bydelen. Arrangmentene 

avløser hverandre etterhvert som 
timene går. Fra Nytorget går fer
den til Amoco der det blant annet 
vil bli omvisning på Wyvern og 
Anna af Sand. Mellom klokka 
10.30 og 14 har man anledning til 
å fa se Storhaug fra sjøsida. 
Riskafjord vil kjøre sightseeing-tu
rer hver halve time fra Amoco og 
ferden ender opp i 
Hillevågsvannet. Halvor «Hasiv» 
Sivertsen vil fungere som guide på 
turen. 

Grillfest i gatene 
Vel framme ved Hillevågsvannet 
har festdeltakerne flere valgmulig
heter. En veteranbuss er leid inn 
for å frakte folk mellom arrange
mentene. En tur med denne vil 
koste ti kroner. Ellers vil det bli ar
rangert en turmarsj, som har start 
og mål på Storhaugmarka og går 
via Midjord og Godalen. Alle del
tagere på denne vil motta et di
plom. På Midjord vil det også 
være en markering av bydelens øn
ske om egen idrettshall og arran
gementskomiteen har i den anled
ning mv1tert bystyret. På 
Kyviksmarka vil Egil Bjørnestad 
ha malerverksted for barna og her 
vil det også være drageverksted. 
Vannsklie og såpebobling vil også 
finne sted her og forholdene vil bli 
tilrettelagt for familiepiknikk. - Vi 
oppfordrer folk til å ta med grill
mat, for vi stiller med griller, sier 
Gerhard Sund og legger til at av
slutningen av dagen er en enda 
større oppfordring: 
- Ta med dere stoler og bord og lag
grillfest i gata der dere bor.

KVALITET PA 
ARBEIDET! 

wa-6-lrlllll. 

NYBYGG • REHABILITERING 

VI TILBYR: 

Side 3 

• RASK SERVICE • FAGMESSIG ARBEID.

• LETT TILGJENGELIG • FA'ST PRIS

Haugesundsgt. 27, 4014 Stavanger 

51 8918 10 

Telefax 51 89 01 90 

MUSIKKENS 

DA& 

F estivalstemnin9
på Nytorget med ca 20

forskjellige band 

Uteservering 

Fri 

entre. 

og 
utescene. 



Side 4 

Stian T. Lunde (5 A)
- Det er litt dumt, for da flr
vi ikke være på skolen, men

jeg tror at skolen og gymsalen
blir fin når de er ferdige med
å arbeide.

Thor Campe (3B)
- Det er kjedelig, for da Br vi
ikke ha klasserommet vån. I
mellomtida skal vi være i
gymsalen. Det blir kjekt, for
da skal vi bare ha en skille
vegg mellom oss. Jeg tror
kanskje det kan bli litt bråk.

Lars Sebastian Fløysvik (2B)
- Da kan vi ikke leke i skole
gården lenger og det blir
dumt. Vi skal være i Salern o_g
der Br vi jo et klasserom. Det
blir bra.

Snorre Fløysvik (Snan I .kl.)
- Jeg tror det blir fint på sko
len nh de er ferdige å bygge.
Jeg skal være i et gult hus nh
jeg begynner på $le.olen
(Salem). Det blir nok litt ran
å v.iere der og ikke på skolen.

Stcffua lkbtrøm (2B)
- Det blir dumt, for jeg har
lyst ril å ga pl skolen. Jeg vet
ikke hvordan det blir å vzre i
Salem,men ttor at det kan
skje blir kjekt.
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Storhaug skole stenger dørenE 

Storhaug skole er forst ventet gjenåpnet i januar neste år. Imens må ekvene fil undervisning rundt omkring i ulike lokaler i bydelen. På bildet ses gymsa 
len som snart er ferdig rehabilitert. 

På mandag stengte Storhaug skole dørene på grunn av re
habiliteringsarbeidet som foregår ved skolen. Det vil den 
forbli forbli helt til i .begynnelsen av januar neste år. Elevene 
vil i mellomtiden få undeNisning i lokalene til frimenighe
ter, kirkelige organisasjoner, på St. Svithun ungdomsskole, 
samt at gymsalen på Storhaug skole også vil bli benyttet. 

Av OLE G. UELAND
- Dette blir en kjempestor pedago
gisk utfordring. I det neste halve
året må vi drive skole på en høyst
uvanlig måte og det betyr at vi må
tenke pedagogikk i høyeste grad.
Da spesielt i forhold til utstyr, inn
hold og ulike arbeidsmåter. Men
det blir ingen krise, for vi har for
berede oss på dette i et halvt år nå,
sier Eli Ryssdal, som er rektor ved
skolen. Arbeidene med å rehabili
tere gym alen scanet allerede i ja
nuar i år og skulle ener planen
stått ferdig nå. Slik er imidJercid
ikke siruasjonen i dag. Arbeidene
ligger pr. dags dato rundt fire uker
eaer planen, men administrasjo
nen ved skolen håper ar den er fer
dig 19. juni. - Da skal kontoret
flyrces over dit. Det er viktig ar det

går i boks, for vi må være klare suk
ar vi kan ra imot de nye førsteklas
singene som skal begynne ved sko
len til høsten. Det blir nesten litt
komisk å skulle vise dem rundt på
en byggeplass, sier Eli Ryssdal.
Funn av antikviteter 
I lang tid har man arbeidet med å
pakke ned utstyr og materiell ved
skolen. Eskene har blitt nøye mer
ket før det skal kjøres ril et lager på
Forus. Noe av utstyret er også blitt
pakket ned for å flyttes til de ulike
stedene som det skal drives under
visning på. Mye er også blitt kas
tet. - Vi har funnet en god del an
rikvicecer, for man må ikke glem
me ar dette er en skole fra 1902.
Det er spesielt kunst det dreier seg
om. Ellers er det en nedslin skole
vi pakker ned, sier Eli Ryssdal.

BYGGMESTER 

TERJE FØRLAND TELEFON: 51 89 05 88 -MOBIL: 94 67 51 34 
� TAUGT.20-4014STAVANGER � 

�
. . . .

�
Alt innen rehabilitenng. 

Bruk din lokale byggmester 

M$N, BRUDEPAR. OG PO�FJUNG. 

REKLAME- OG INOUS1lU-

FOfOGRAFERJNG
AVF01'0GRAFERING AV
GAMLE BILDER. 

INNRAMMING

FOTOGRAFMESTER THORE. ESPEI.AND 
PARADISSVINGEN I, 4012 STAVANGER TELEFON 515283 55

Første- til tredjekJassingene skal
under rehabiliteringsarbeider fl
undervisning i lokalene ril Sion,
Metodistkirka og Salem. Fjerde og
femte skal holde ril i gymsalen på
skolen, mens sjette og syvende skal
holde til på Se. Svithun ungdoms
skole.
Muligheter 
- ikke begrensninger
En uvant arbeidssituasjon har aJli.
kevel ikke skapt sure miner blant
koiens ansatte. • De har vise en
porty og flott innstilling, og det

er ikke fl dugnadstimer de har lage
ned. Årsaken cil derte er kanskje at
det er inspirerende å skulle fl en
ny skole og dermed en tilnærmet
ny arbeidsplass, sier Eli Ryssdal og
legger til at også barna har være
positive: - De har ryddet og stått
på, og det er ikke fl kilo med søp
pel de har kastet i containerne. De
som kanakje er mest overgitt over
vår situasjon er de som kommer
på besøk. Hakesleppet blir om
mulig enda større når de hører
hvordan vi skal drive undervisning
til høsren. Der handJer om å se
muligheter - ikke begrensninger,

fl 
Myhre Rør A.s 

AUT. RØRLEGGERFIRMA

sier Eli Ryssdal.
Vekt på tverrfaglighet 
I byggeperioden vil skolen forse
:1 legge opp en så normal underv
ning som mulig, men det er kJ:
at elevene vil fl oppleve lite utt
om det vanlige. - Den nye lærep
aen, som kom i fjor høst, legi
scor vekt p:1 tverrfaglighet og <
er akkurat derte vi skal utnytte 1 

I de tre siste ukene før sommer
rien vil vi ha et Stavanger-prosje
der man vil ca ucgangspunkte
nærmiljøet, sier Eli Ryssdal. Da
de eldste elevene drive rent pi
sjektarbeid, mens de yngste
jobbe tematisk og først og fren
ha som mål å bli bedre kjent m
byen. Det blir nok uansett en sl
le der elevene blir meget gc
kjent med byen, Mde geograf
og arkitektonisk. Skolen komn
også til å benytte eg flittig av s1-
lehagen. • Nå håper vi bare at
habiliterings-arbcidet er ferdig
januar og ar man ikke støter på
alt for mange forsinkende dem<
eer underveis.

SANITÆR 

VARME 

SPRINKLER 

KJØLING 

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

Bydelens enestE 

bakeri og 

konditori 

Nonnannsgt. 38 -4014 Stavanger-Tlf.: 51 89 01 56-51 89 01 5,
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Tilstandsregistrering før ny tunnel 

Martin Aske, som er overingeniør i Statens Vegvesen, regner med at arbeidet med å til
standsregistrere alle bygninger over den nye tunnelen er ferdigførste oktober i år. 

Av OLE G. UELAND 

I april vedtok Stortinget 
den nye Storhaugtunnellen 
og det vil antageligvis bli 
satt av midler til denne på 
neste års statsbudsjett. 
Tunnelen vil foruten Staten 
bli finansiert både av fylke 
og kommune. Stavanger 
kommune har alt avsatt 
penger til prosjektet, mens 
man fortsatt venter på at 
fylkeskommunen skal gjøre 
det samme. - Vi arbeider 
som om alt vil gå i boks slik 
at det blir byggestart til høs
ten, men før vi starter noe 
som helst anleggsarbeid vil 
vi foreta en tilstandsregis
trering av alle bygninger 
som ligger over en ny tun
nel, sier Martin Aske, som 
er overingeniør i Statens 
Vegvesen. Vegvesenet har 
inngått en avtale med fir-

maet Torger Carlsen A/S 
for denne jobben. 
- Utredningsarbeidet er et
så stort arbeid at vi måtte
legge det ut på anbud. Det
var dette firmaet som kom
best ut, sier Martin Aske.

Fotografering og rap
port 
Alle hus som ligger i en av
stand av 25 meter fra tun-• 
nelens senterlinje vil bli be
siktiget både utvendig og 
innvendig. Bygninger som 
ligger mellom 25 og 50 me
ter fra senterlinja bli kun 
vurdert utvendig. 
Besiktigelsen vil skje ved fo
tografering og rapport-skri
ving, og det er spesielt 
grunnmur og pipe som 
man er ute etter å sjekke. 
Vi gjennomfører disse regis
treringene for å unngå tvis
tespørsmål ved eventuelle 

skader som er påført byg
ninger under anleggsarbei
det, sier Martin Aske. 

Ferdig første oktober 
Tilstandsregistreringen er 
planlagt å starte i uke 24 og 
før den tid vil de berørte 
husstander bli informert pr. 
brev. - Vi skal i nærmeste 
framtid i et møte med 
Torger Carlsen A/S for å fa 
kartlagt hvilke husstander 
som vil bli berørt før som
merferien. På den måten far 
vi informert disse i god tid 
på forhånd. Antageligvis er 
det områdene fra 
Haugesundsgata og opp til 
området ved 
Karlsminnegata som først 
vil bli berørt, sier Martin 
Aske og legger til at til
standsregistreringen skal 
være ferdig til første okto
ber i år. 

Stikk innom eller ring for bestilling 

tlf/fax. 51 52 58 55 

manda 

tirs , . � cn.ia -13.

So . , er u 

�jørna�alongen 
frisør for hele familien 

Karlsminnegt 91A • visla vis Prix 

Storhaug 

Blomsterhandel og Binderi A/S 

Stort og godt utvalg i sommerblomster 

Velkommen til en hyggelig handel. 

Telefon: 51 52 66 29 Telefax: 51 52 08 41 

... 

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 

LERVIKSVEIEN 22 -4014 STAVANGER-TLF. 518463 20 

10 liter 

ren Linoliemaling 
- det beste alternativ for bevaring

av eldre bygninger. 

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

Klinken Lavpris A/S 
(vis a vis Europris og Rema 1000) 
Tllf 51 89 57 78 • Fax: 51 89 51 48 
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MESTERSKILTER 

TORE BJØRNSEN 

Pedersgt. 69, 4013 STAVANGER 
Tlf. 51890341 • Mob. 94615470 - Fax 51890737 

Bydelsavisa 

Bl LLIG
'------------=

LESESTOFF 
En del amerikanske blader NA 5,• 
.KiØP - salg - bytte. Blader og bøker
Walt Disney-kfassikere på V1cleo 

«Bruktbua» Løvås 
Pedersgt. 25 • tlf. 5189 35 54 • mobil: 911 53 190 

___ -�. .g Man-ons 9.30 - 17 • tors 9.30 - 19 • Lørdag 9.30-14.00 •;,;,;-< ·r• -

Bydelens 8 
ELEKTRIKER 

Ring først 51 89 35 71 

■ 

Z;,treRVAA§. &«lROA/S 
Aut. installasjonsforrening Stavanger 

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

MC Kurs 8. iuni 
Teorikurs kl.B 17. iuni 

Teorikurs: c- D E 13. august 
Informasjon og påmelding tlf. 51 89 30 BO 

NYTORGETB 

st; STAVANGER TRAFIKKINSTTIUPTt
- AUTORISERT TRAFiKKslcol.E =

Nr.3 Jun 

• 111 .···. rpt
· 11� I.I-li

Ql)LLSlltED 

l<a,.,l� 
Pedersgt. 6 

Gratis parkering i 15 min. 
utenfor butikken. 

Byens beste utvalg i 1 

til hjemmet 

URMAKER 

THV. 
THORBJØRNSEN A 

Nytorget 12, 4013 Stavang, 

Tlf/fax 51 52 07 66 

Storhaugdagen 6. juni på Nytorg 
Tillater været flytter vi butikken ut på fortauet med kj 

petilbud, demonstrasjoner og smaksprøver. Benytt aIJ 
ledningen denne spesielle dagen og besøk oss på Nytori 

Nytorget 8 - 4013 Stavanger Tif. 51 89 22 35 • Fax 51 89 22 

VEGGLAMPE 

98,-

Ute Vegglampe 
«sorVhvit» 

TV Kah11e 148,-

Besøk vår nyoppussede butikk. Parkering rett utenfor dø1 

1:1 RUNESTAD ELEKTROAh 
l!::i Tlf. Sl 89 31 10 - Pedersgt. 2
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Hjemmekompostering på Storhaug 
Mange hageeiere på 
Storhaug er vant med å 
kompostere hageavfall i 
kaldkompostbinger, eller rett 
og slett i en haug i hagen. 
Kompostering av kjøkkenav
fall i varmkompostbinge har 
derimot ikke vært så vanlig. 
Det kan imidlertid se ut som 
dette er i ferd med å endre 
seg og mye tyder på at 
1998 vil slå alle hjemme
komposteringsrekorder i 
Stavanger.· 

Klima og bosettingsmønster gjør 
at Stavanger er skreddersydd for 
hjemmekompostering. De milde 
vintrene gjør ac komposten sjelden 
fryser og de kjølige somrene for
hindrer overoppheting og lukt. 
Dessuten har de fleste, også på 
Storhaug, en liten hageflekk der 
de kan plassere binge, og der de 
kan nyuegjøre seg den ferdige 
komposten. 

Hvis du er litt fingernem, kan du 
lage en kompostbinge selv. Det 
finnes også en mengde varianter å 
fl kjøpt i jernvarehandler, hage
sentre, hos Renholdsverket eller 
direkte fra produsenten. Disse 
bingene koster mellom l 500 og 
2500 kroner og for mange er dette 
i det meste laget men det er god 
grunn til å tro at man vil tjene inn 
dette beløpet og mer til i løpet av 
kompostbingens levetid. Renova
sjonsavgiften vil i løpet av de nær
meste årene øke kraftig, og med 
den nye ordningen med veiing av 
søppelet vil man ved å redusere av
fallsmengden kunne spare mange 

penger. Tall fra renholdsverket vi
ser at ca. I /3 av søppelet vårt er or
ganisk avfall som kan komposte
res. Hvis man tar hånd om dette 
avfallet selv i en privat kompost
binge vil man altså kunne redusere 
renovasjonsavgiften med opptil 
l/3. Man vil dessuten slippe å 
bruke den brune dunken som vil 
bli innført over hele byen i løpet 
av et års åd. 

Varmkompostering er ikke van
skelig men det krever litt opplæ
ring før man setter i gang. 
Plassering av bingen er vikåg. Den 
bør stå i skyggen slik ar den ikke 
blir utsan for for mye sollys og 

MILJØHEIMEVERNET 
v/Svein Nyhus 

den bør stå på gress, grus eller bro
stein slik ac underlaget kan absor
bere eventuelt sigevann. Likeså er 
der viktig å vite hva man kan kaste 
i bingen. I utgangspunktet kan alt 
som kan brytes ned i naturen 
komposteres, det vil si alt fra mid
dagsrester og kaff�filter til gress og 
potteplanter. Det som ikke må 
kastes i bingen er ting som ikke 
raske brytes ned i naturen, slik 

Brødregt. 18 -Tlf: 51 89 19 19 

r 
j 

PILKING TON 
ELVIGS GLASS 

som plast, bleier, 
hermetikkbokser og 
spesialavfall. Der er 
også viktig at man 
ikke f¼r et for ensartet 
avfall. Bare kaffegrut 
er f.eks ikke bra, men 
i en vanlig hushold
ning er dette sjelden 
er problem. 
Nøkkelen ål å lykkes 
med varmkomposte
ring er å blande det 
organiske avfallet 
med strø. Strø er kar
bonrikt materiale 
som feks bark, flis,
kvister og løv. Når vi 
blander strø sammen 
med det organiske av-
fallet f¼r vi en nedbrytning som er 
mest mulig effektiv, og vi unngår 
råtten lukt. En tommelfingerregel 
er at vi bruker I del strø til 3 deler 
avfall. Det er også viktig å røre i 
komposten av og til slik at strø og 
avfall blir blandet sammen. Hvis 
komposten ikke 
fungerer eller begynner å lukte er 
det fordi vi ikke har et riktig for
hold mellom avfall og strø. Da må 
vi rette på dette ved å tilføre det 
som komposten har for lite av. 
Det som skjer med potetskrellet 
eller kjøttbeinet i en kompost
binge er det samme som skjer med 
et blad eller en fugl som faller til 
bakken i naturen. 

Milliarder av mikroorganismer 
bryter ned det organiske materia
let og omdanner det til varme, 
vann, karbondioksid og nitrater. 
Varmen merker vi ved at det dam
per fram komposten. En kompost 
kan holde opptil 70 varmegrader, 
men det ideelle er rundt 50. 
Vannet fordamper eller siger ut i 

MILJØHEIMEVERNET 
v/�nNyl,u, 

bunnen av bingen og karbondiok
siden tas opp gjennom lufta av 
plantene omkring som en del av 
fotosyntesen. Nitratene blir lig
gende igjen i kompostbingen og 
utgjør næringen i den ferdige 
komposten. En god kompost er 
tre ganger så næringsrik som hus
dyrgjødsel, altså en skikkelig kalo
ribombe for plantene. 
Hjemmekompostering er et yp·
perlig miljøtiltak fordi organisk 
avfall nest etter spesialavfallet er 
det mest problematiske avfallet på 
søppelfyllingene. Når det organis
ke avfallet råtner på Sele dannes 
der metangass som bidrar til .\ øke 
drivhuseffekten. Vi f¼r dessuten 
store avsig som forurenser grunn
vannet i nærområdet. Ved å nytte
gjøre oss vårt eget avfall hjemme 
unngår vi dessuten den foruren
sende transporten med søppelbil, 
og vi reduserer bruken av industri
elt framseile kunstgjødsel fordi vi 
B.r er prima jordforbedringsmid
del til hagene og blomsterkassene 
våre. 

Grønne familier mottar 
søppel på Storhaug-dagen 

Lørdag 6. juni er det som kjent 
Storhaugdagen. Da vil du finne 
grønne familier på stand på 
Nycorgec sammen med 
Blekkulf. Hvis ale går som plan
lagt vil du da kunne ca med deg 
maravfallet ditt og kaste i en 

kompostbinge på standen ål 
.. Grønne familier på Storhaug». 
Du vil også kunne fl en innfø
ring i hvordan komposteringen 
fungerer og hvilke andre tiltak 
du kan gjennomføre for å fl en 
mer miljøvennlig hverdag. 

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

familier 

nå! 
Grønne familier er mi� 
visste husholdninger som 
ønsker å bidra til en mer 
miljøvennlig hverdag. 
GnmM Eønilier pl Stodjaug 
har ni eksistert i man ett og 
ett halvt At og tallet pl delu" 
kmck � suger
.tig. P.r. dåga dato er æ 89 
� funilier p1 Storhaug 
og dette er visstndk den $tør
st.e gruppen grønne &miller i 
landet! Det koster ingenting :S 
bli grønn familie og du for
plikter deg ikke ovafor andre 
enn deg selv og de du bor
sammen med. Det er et kjer
nepunkr i «Grønne � 
ideologien ac den enkelte hus
holdning selv skat bestemme 
hvilke miljøtiltak de vil vzre 
med på. Gmnne f.u:ni.lier er 
organisert: slik at dec er en 
5pen arbeidsgruppe som set
ter i gang åltak og arrange
mem som alle grønne fu.miller 
kan delta pl Arbeidsgruppen 
har i vh ogsl avsluttet en stu
diesirkel pl boka
�mdigV1s uom alle grønne 
familier Br utdelt gratis. Det 
har i vh vzrt et viMt 6-afall fu 
atbcidsgruppen og det er di:r
for nødvendig at nye folk 
med ideer og engasjement blir 
med i åtbcidsgrup� 
Oppslutningen om arrange
menrene i -vir har vært s1 som 
s1, men et arrangement som 
fikk relativt stor oppslutning 
var temamøtet om urter på 
Bergeland bydelshus den 25. 
mars. For noen uker siden 
fikk vi melding om at vi Br 
ålskudd fra kommunen til 
innkjøp av komp<>Stbinger og 
vi vil i den sammenheng iu
rangcrc kompostkurs på etter
sommeren. TIi høsten ønsker 
vi :1 SJarte opp med Øko Team 
på Storhaug. ØkoTeam er en 
ny og spennende form for 
studiesirkel der deltakerne 
gjennom en kott periode må
ler sitt eget forbruk og således 
blir mer miljøbevisste. Øko
Team er nyttig og lærerikt 
men det er også veldig sosialt 
og derfor midt i blinken fur 
de som ønsker å bli bedre 
kjent med naboene sine. 
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Kjeringholmen 

/ 
Fiskepiren 

/ Jore�olmen

I. Nytorget og Pedersgata ( I 0.00-15.00)

2.Amoco-parken (I 0.30-13.30) 

].Motorbåtforeningen (11.00-14.00) 

4.Strømvig Kolonihager ( 11.00-14.00)

5.Sørnes Miniarboret ( 11.00-14.00) 

6.Sørnes Gartneri ( 11.00-14.00) 

7. Midjord ( 12.30) 

8. Rosendal & Ramsvik
kolonihager

9.Storhaugmarka

I O. Kyvikmarka

( 11.00-14.00) 

( 12.00-14 .00) 

( 14.00-16.00) 

- Sightseeing med Riskafjord
Avganger fraAmoco-bryggen
I 0.30, 11 .30, 12.30, 13.30

Avganger fra Motorbåtforeningen:
11.00, 12.00, 13.00. 14.00

- Storhaugdag-buss
Går kontinuerlig mellom I 0.00 og 16.00

-Turløype
12.00-14.00

fMIAHIIDfllTVAL41T ,01111011,oHNINGINI ,A ITOIIHAUG 

© DESIGN/KAP.T: ELLEN JEPSON

Bydelsavisa 
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� 

&Ramsvig 
nlhager 
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Lørdag 6. Juni 

10.00 

OFFISIELL ÅPNING 

PÅ NYTORGET 

John Peter Hernes, 
leder i kommunalstyret for Kultur, 

idrett og kirke 

10.00 -15.00 
MARKEDSPLASS 

Butikker. foreninger og lag holder marked på Nytorget og i fedresgata 
Bydelsmusik�re opptrer på utescene, dekorert av Randy Naylor 

10.30 - 13.30 
AMOCO-PARKEN 

Apent hus hos Amoco med omvisning. presentasjon av 0ijemuseet 
Stavanger Sjøfartsmuseum holder omvisning i Wyvern og Anna af Sand 

Aktiviteter i parken 

10.30 - 14.00 
SE STORHAUG FRA SJØS IDEN 

Sightseeing med Riska-fjord. Ta turen og opplev aktivitetene både 
i - og omkring Godalen og på Nytorget/Pedersgata/ Amocoparken 

Avganger: 
Amoco-bryggen: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 

Motorbåtforeningen i Hillevågsvannet: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Det går også egen «Storhaugdag - buss» mellom arrangementene 
La bilen stå - ta buss og båt! Kr. 10,- pr. enkelttur 

11.00 - 14.00 
GODALEN 

Strømvig - og Rosendal & Ramsvig kolonihager - åpen dag m/kafe 
Sørnes Gartneri - hester, ponnier, kaniner og trampoline 

Motorbåtforeningene i Hillevågsvannet - kafe, Sørnes miniarboret - omvisning 

12.00 - 14.00 
TURMARSJ 

Start og mål på Storhaugmarka, via Midjord og Godalen 
Går du turen får du med deg alle aktivitetene i området+ diplom! 

12.30 
MIDJORDHALLEN 

Vil du ha svømme- og idrettshall på Storhaugf - møt opp på Midjord! 

14.00 - 16.00 
KYVIKSMARKA 

malerverksted for barn med Egil Bjørnestad 
Mini-dragefestival, gratis vannsklie, såpebobling og underholdning m.m. 

P iknik og grilling - vi holder grill 

16.00 - og utover kvelden 
GRILLING OG LØYE I GADÅ 

På  eget initiativ 

SAMARBEIDSUTVALGET FOR BEBOERFORENINGENE PÅ STORHAUG 
Parkering på Jernbanelokket og Jorenholmen 

Takk til Storhaug byclel5Utvalg, Byclelspolitiet og Stavanger kommune• Miljøutvalget, for økonomisk tilskuelei 
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Glimt fra folketoget 

Brodd feirer i tlr sitt 85-års jubileum - og det var godt synlig i årets fol
ketog der det buktet seg gjennom Storhaufl gater. 

Drollehålå Sangerknaben mit Budaien, foreldrekoret til korpsmusikan
tene på Nylund skole, i kjent posituer. De både høres og sy,µ når nasjo
naldagen skal feires. 

And-ektig vårtur 

Andemor på vandring med syv små. 
Bildet er tatt i klubbgata 17. mai. 
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- Idrett er f argeblinc
Av OLE G. UEUND Dec er ·slagordet når Brodd idrett.slag nå skal iverksecte et invandrerprosjekt i klubben. Med 200 000 kroner i økonomisk støcce fra Stavanger kommune skal idrectsla- �\; �ffl� gec arbeide med integrering av in- .,..._�� vandrere. - Først og fremst vil vi jobbe med å incegrere dem vi har alt har i klubben pr. i dag. Det gjelder da både barn og foreldre. Vi har spillere fra omtrent hele verden. Blant annet kan nevnes Chile, Portugal, Jugoslavia og England. I dag er rundt 15 prosene av bydelens beboerne innvandrere, så grunnlaget for et slikt ar-

CharBroil 

CB250 
beid er helt klan tilsccde, sier Brodd-formann Trond B

ergevik står i spissen når idrettslaget nå iverksett,Trond Bergevik, som er formann i sitt innvandrer-prosjekt.idremlager. Arbeidet med prosjektet scanet så tidlig som før jul i fjor og i disse dager settes planene ut i livet. Denne uka reiser cre re998,· 
Propanflaske 6 kg 
kompositt. Lett i 
vekt. Gjennomsiktig 
for •nk•I kontroll av 
propannivlet. 

Vi har alt du trenger til sommerens 
impulsive grillopplevelser! 
En gassgrill er "et must" for grillentusiasten. 

vil bli snakk om å opprette egne lag for innvandrere. - Det ville virke srikk i strid med det som er presencanrer fra idrettslaget til våre intensjoner. Dessuten er dec Drammen for å se på en lignende andre klubber som har forsøkt der prosjekt i klubben Drafn. 
med dårlig resultat. Vi er mer ener å skape et lag der farger fellesskap står i sentrum. 

Vi har flere modeller på 
lager, samt tilbehør og 
propanflasker i forskjellige 
størrelser. 

øø� i\,,;;c_ 

:11 11; ,IL. 

OØØ h111dlc

- Vi håper at dette blir et langvarigprosjekt, for derte arbeidet er ikkegjort p:1 kun et år. Tålmodighet eret viktig såkkord, for nå i begynnelsen har vi helt klare mye :\ lære.På lang sikt Mper vi at prosjektetvil urarte seg til å omfatte mer ennbare incegrerings-arbeid. Vi srarcernå opp igjen kafeen på klubbhusetog drøm men er at ungdom frahele bydelen kan ha dette som etsamlingssted også i helgene, sierBergevik og opplyser at dec ikke

GODKJEN
T 

ENTREPRE�ØR I FAGOMRÅDENE A. BOG C1 

VART MAL ER FORNØYDE KUNØERI 

() STATOIL 

Statoil Service Haugesundsgaten 
Telefon 51 89 30 25 

BYENS BILLIGSTE MALING 

Skagerak. Malingsfabrikk i Arendal har åpnet fabrikkut• 
salg i Stavang�r. Våre produlCter 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 har alle typer og blander GLASSFIBERSTRIE alle fa"er. Finstruktur 9,.90 pr m Priselc$Cmpel. Lavstruktur 9,90 pr m 10 I. Latex 03 rnattlbvit 198,- Grovere typer 11,.90 pr 10 I. Latet 07 silkematt hvit 218,- Fiskeben 15,40 pr m 10 I Oljedekkbeis bv.it 389,- Prisene gjelder ved kjøp av hele 10 I Oljebeis hvit 389,- ruller på 50 m., Ved kjøp av mindre 10 I Husmaling hvit 389,- mengder kommer et tillegg på 10 I Gårdsmaling rød 259.,· kr 2,- pr m. Vi har alt 11tstyret du trenger for ! MRJØTAPET gjøre arbeidet selv, Mange mønstre, 

Åpningstidø":, 
man-tirs-ons 10-16 
tors-fre 10-19 • lørd 10-15 

Ruller a'35 mpr m for alle typer. kr,13.90 

kagerrak 
MALING STAVANGERAS 

Støperi gt. 3 la tlf. 51 53 11 S4 tax Sl 53 20 98. 
-Rett over gaten for Europris øg Reøut 100()..

NÆRINGSBYGG. eouo • INNREDNINGER NYBYGG•PÅBYGG•REPARASJONER 
Tlf. 51 89 14 40 

Fax 51 89 06 79 Haugesundsgt. 7, 4014 Stavanger 
MESTERHUS 

JUNITILBUD 

�am!Jål 
-et bedre liv med vann Tradition har et et klassisk design, men det finnes varianter ... 
Nostalgi utstyr. 
Se vår utsilling. Klossett/ servanter 

Åpent når det passer deg, bare ring: � Tlf.: 51 53 50 99, fax.: 51 56 22 11 
• 

a Mob.9461 1580 
I IBesøksadr.: Haugesundsgt. 30 

!%MM 
1 · 1 • � I Service I · · 
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Flere og flere i bydelen 

oppdager hvor det 

. d fot at gJeste11e d" re {oøØJ 1ne skal væ 

• Frokost • Lunsj • Overtidsmat

er billig å kjøpe 

grill,naten 

• Koldtbord • Spekemat • Smørbrød

KANSAS STYLE CHICKEN 

Frosne og ferske 

Sommerkoteletter 
2 stk 

Beef burger 

Biffstrimler pr kg 

Entrecote i skiver pr kg 

Grillpølser soo gr 

Pølsebrød 12 stk 

Hamburgebrød a stk 

Gule Priser ga
rantert billig 

I 

pr kg 
4990

19ao

13990

13750 

24ao 
13ao

1490

Kjøpeutbytte 
hver gang du handler 

118 pa!rt kylling, pa-ne'rt og frityrstekt på Kansas mate 
1-4 stk pr.stk kr. 1 s-,-
5-8 stk .pr.stk kr. 14,-
9 eU�r flere pr.stk kr. 12',-
å stk Ql/plimmes ftites og salat kr. 112,-
12 stk m/pommes ffites og saJat ler. 21 Sli:--

Hamburger 

Cheeseburger 

HAMBURGERE 

Haml>urger m/pommes-ftites og �at 

Cheeseburger m/pommes frites og $ålat 

Åpent: man-fre 07 .30 - 17 .30 

kr.38,-

� kr.41,--
l<r.6-g1,
kr.62,--, 

Asbjørn Klostergt. 39, Tlf. 51 56 30 29 

Apent 9-20 (9-18) 

Velkommen til Steen & Strøm - Arkaden 
Storhaugs eget handlesenter 

KI.Æ.ROGSKO: 
Adelsten, 
Capone, 

Chantal Boutique, 
Cubus, 

Dressmann, 
Din Sko, 
Enz.o Poli, 

Hennes & Mauritz, 
KappAhl, Lindex, 
Match woman, 
Odds Match, 
Portobello, 

Skinn-Forum, 
The Shirt Factory Shop 
Varners Men' s Home, 

Vrvikes, 

Working Girl 
BRILLER, 

KOSMETIKK 
SMYKKER 

OG VESKER: 
Beila Donna, 
Brilleland, 
Gullsmed I. 

Kristoffersen, 
· 

ri 

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) 

BLOMSTElt BØKIR, 

AVER OG MUSIKK: 

Atkaden Blomster, 
Benni' s Musikk. 

Christiania 
GlasMagasin, 

Gaveidebutikken Fiolen 
Mique, Music-Box, 

Notabene, 
FOTO, SPORT 

OG LEKER: 
Elite Foto, 
G-Sport,

Nye Fokus

KIOSKER OG 
SPISES TEDER 

Baker Brun,

Cafe Arkadea,
Ligo Kiosker, Toli 

DMRSE: 
Combi Frisør, 

Mister Minit Skomaker, 
Rens på limen 
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HAKON DAGLIGVARE 

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

VI HAR ON-LINE OG FIAX! 

Åpningstider 9.00 - 20.00 (16.00) 

GRANITT - SKIFER - MARMOR 

.·., .,,_
{,.l 

t- ·t,; 
i 

-

Birger Johnsen 
Steinindustri 

Etablert 1914 Sørflåtveien 8 - 4018 Stavanger Tlf. 51 58 68 60 - Fax: 51 58 68 61 

Prøv vårt avanserte selvvask-anlegg 
med Kårcher høytrykksutstyr! 
Anlegget er profesjonelt utstyrt med en 

kraftig høytrykkspyler, varmt og kaldt vann og 

alt du ellers trenger for å få "ny bil" med aktiv 

egeninnsats. I butikken har 

vi et stort utvalg av vaske

midler og bilpleieartikler. 

0 STATOIL

(O(!)� !'nl:lc; I': il:,:,. 
OQC!> 1i 1•1-1 1 , · 

Statoil Service Lagårdsveien 

Lagårdsvn. 123. Telefon 515287 44 

Bydelsavisa Nr. 3. jur 

Dette er en fast spalte i bydelsavisa, so'm omha,u/kr bydelens mange beboerfortningn: N,mnere bestem, konsentrerer vi oss om en i hvert nummn. Hvilken beboerforeningen tilhører jeg?, hvilke hjertesaker ha den? og hvem skai jeg makke med hvis jeg vil engasjere meg? Kanskje blir nom av disse spømnåknt bes i denne spalten. 
assøy

� 
I 

.J_ -

En kort båttur fra byen lig
ger Vassøy, som også er del 
,av Storhaug bydel. Det er 
kanskje ikke alle som er 
klar over dette,. men i janu
ar 1996 ble bydelen utvidet 
til også å omfatte byøyene. 
I september 1996 opprettet 
man Vassøy vel, som i dag 
arbeider aktivt for at 
Vassøy-beboere skal få det 
så godt som mulig. 

Av Ole G. Ueland 

Det er slett ingen dhlig tilvekst bydden ble tilført fur godt over to år siden. Slik situaSjonen i dag er på Vassøy, kan det kanskje sies at det må være den ulåmate plassen for et barn å vokse opp; Lire trafikk. kort skolevei og store friarealer kan nevnes i den sammenheng. - Narurlig nok er øya omgitt av sjø på alle kanter, så er du interessert i båt er dette en fin plass å bo. Det er fredelig her ute og øya kan skilte med noe for en hver smak. Øya har egen skole med en idrettSbane like ved og vi 
kan også skilte med postkontor og butikk. Dessuten tar det med de fleste ferjeavgangene ban: syv minutter før du er i byen. Ulempen med å måtte ta ferge er allikevel at man er avhengig av den, sier Per Eikemo, som er pr.-

VASSØY VEL 
0PPR,ETTET: I 996 LEDER: INGER LISE SIVERTSEN 
HJERTESAI<ER: 

BEDRE FERGETILBUD • PARKERING• MILJØ 

ansvarlig og vararepresentam Vassøy vel. 
Bra båtforbindelse Fergetilbudet er da ogs1 noe av det som har opptatt beboerne på øya. I et eget rure-råd, hvor beboere fra de veiløse øyene har vært representere, har man Btt komme med sine ønsker til de som setter opp bår-ruta. 1 dag har Vassøy rundt 25 anløp hver dag og det er Eikemo godt fornøyd med. - Dette er det beste rureålbudet vi noen gang har hatt. Båtene er bedre og raskere, og rura er bra lagt opp. Morgen og ettermiddag har vi anløp hver halve rime, mens det resten av dagen og kvelden er en gang i timen. Man må ikke glemme at det er mange hensyn å ta når en slik rute skal legges opp. Folk som jobber skift-arbeid, skoleelever og andre har alle sine interesser, sier Per Eikemo. 
For få parkerlngsplasser Parkeringsplassene som beboerne på Vassøy disponerer på Jorenholmen, er også er hett diskusjonstema på øya. Stavanger kommune har delt ut 200 sonekort, men pr. i dag har Vassøybuen bare 40 plasser å parkere bilen sin på nar de skal ta ferga hjem. - Jorenholmen er under ut
bygging og parkeringsplassene er i ferd med å bli spist opp. Kapasiteten p! bilferga er ikke 

Per Eikemo, vararepresm PR-ansvarlig i Vassøy �l fornøyd med dagens farget 
stor nok til at alle kan len sin hjem og øya er I ikke tilrettelagt for n fikk. Derfor er der vikci f¼ en ordning på dettt 
Br en løsning på dagei forhold, sier Per Eike bor det rundt 700 t Vassøy. De fleste av dii i byen, mens det kun jobber på øya. 
Grønn øy 
Som sagt har Vassøy sler tatt øyas Størrelse ning. Vassøy er, Storhaug, med i det tende prosjektet 1<8æ( kaisamfunn». Da son Vassøy». I den anle 
log Tore Nilsen utar te hvor han har kar logiske mangfoldet Dessuten har man lai så, der det er satt I som forteller om � Naturstien er en la: skolen benytter � J På plakatene kan m� fra rådyr ål trær og skal det kanskje leg ikke er like glade i ri sempel hadde jeg hi av rulipaner, men e besøkt av rådyra hi igjen. Allikevel er , skue hvis du treffer; 
turen, sier Per Eilcej 

BRUK BYDELENS EGET T� ENING$� 

Ingen innmeldingsavgift 

Nå også med Spinning 
kondisjonstrening med instr 

Haugesundsgt. 30, 
-Stavanger 

.. Telefon 51 56 20 35 

Åpningstider: Man., - ons., - fre.: 13.00-21. Tlrs. - tors.: 14.30--21 Lørdag: 13.00-17 
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Tagging under Bybrua 
Tagging, som det heter så fint, er i 
de fleste tilfeller bare et finere ord 
for hærverk. For hærverk må man 
jo kalle det som er malt på vegge
ne under Bybrua i 
Johannesparken. Her er det stort 
sett nazisymboler og rasistiske be
merkninger som er hovedpoenget. 
Ikke før har kommunen vært og 
malt over griserier, så har pøbelen 
vært frampå igjen i nattens mulm 
og mørke, for å lage nye griserier. 
For de er jo så feige at de ikke tør å 
gjøre dette i dagslys. 
Nå har kommunen sikkert gitt 
opp å finmale vegene under 
Bybrua. For der er over et år siden 
siste gang der ble malt over all tag
gingen. For det har jo ingen hen
sikt allikevel. 
Er det rart man er bekymret for 
ungdommen som vokser opp i 
dag? De har noen fritidssysler som 
koster samfunnet tusenvis av kro-

ner å reparere. Hærverk har det vel 
alltid være, men ikke på langt nær 
slik som i dag at det belaster sam
funnet så voldsomt, rent økono
misk. Det kan jo like godt være 
voksne personer, som ungdom, 

- Verre for fotgjengere

i Haugesundsgata

Vi er mange som bor og/eller ar
beider i Østre bydel på sjøsiden 
av Haugesundsgate. 
Bussforbindelsen fra sentrum er 
dårlig - bare en avgang i timen. 
Det er derfor vanlig at de av oss 
som fremdeles ikke har valgt pri
vatbil, tar busser som skal videre 
til Hundvåg fordi disse har hyp
pige avganger. Vi går da av på 
holdeplassen før tunnelen til 
Bybrua. Her har vi lenge savnet 
en fotgjengerovergang. 

- Nå er problemet blitt atskillig
større fordi det er under bygging
en refuge med gjerde midt i
veien. Med andre ord kommer vi
ikke lenger over gata til hjem
og/eller bolig når veiarbeidet er

ferdig. Dessuten er det også en 
hel del boliger med mange eldre 
mennesker uten bil i området. 
Det er flott at Hundvåg-området 
har fått et bedret busstilbud, men 
sørgelig at vår del av byen får et 
dårligere, som betyr mer privat
bilkjøring. 
Mange flere vil etter dette måtte 
bruke privatbil (noe det oppfor
dres sterkt fra alle kanter om 
IKKE å gjøre). Hva med dem 
som ikke har bil? 
En fotgjengerovergang ville hjul
pet mye på dette - særlig nå når 
Hundvåg-bussene går hyppigere. 

Storhaugbeboer 

som gjør slike ting. Jeg har aldri 
sett noen utføre hærverket. Men 
uansett, jeg synes det er helt uak
septabelt å grise til offentlige plas
ser slik som vist på bildet. 

Sigurd Bøe 

BERGESEn e ASA 

- VI SKAL VIDERE

STORHAUG 

APOTEK 

ÅPNINGSTIDER:: 
SQmmeFluk)dng, 

I.juni ·�. 31., august
08�-;. 16.00,

Torsdag 08:00 - l8l00 
Lørdag 08.30 - 13.00 

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån. 

Navnetilføyelser. 

Restaurering. 

Torsdag til 18 

Tlf: 

518933 56 

th. 'l9aaland (Jranill Å.s 

Klrtcebakken 36 (v/ Hetlandskirken) 
4012 Stavanger 
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Master Kolonial __ 
Emmausvcien 

Nå kan du betale med bankkort! 

Vikinglotto, Tipping , Flaxlodd 
+ Oddsen og On-Line

Manda -freda 9.00-19.00, Lørda 9.00-16.00 

NYMAN'S GLASS 

Skal du skifte vinduer 

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

«VI UTFØRER ALT I GlASSARBEID» 

PRODUSENTAV: * <Z:���A-A 

..._/��

BRUKTBILER 

88mod BMW 735 iLA USA utgave med alt utstyr Kr. 229.000 
95 mod Mitsubishi Galant 1,8 Glsi 5/d Combi Kr. 169.000 
86mod Mercedes Benz 3 00  GDTD Diesel Minibuss Kr. 149.000 
9 0mod Chevrolet Starcraft G 3 0  Diesel 6 seter combi Kr. 119.000 
78mod BMW 635 Csi lnnvesteringsobjekt Kr. 89.000 
87mod Volvo 480 ES 3/d Sportsbil Kr. 79.000 
86mod Volvo 240 GL Meget pen bil I.Eier EU-godkjent Kr. 5 9.000 
87mod Opel Omega 2,0 iLS 4/d Sedan Kr. 5 9.000 
9 0mod Ford Cargo 711 Lastebil m/Skap&Li ft Kl.I Kr. 49.000 
88mod Toyota Corolla 1,3 XL 3/D Combi Kr. 3 9.000 
87mod VW Caravelle Combi 6 seter EU-Godkjent 9 8  Kr. 3 8.000 
87 mod Ford Sierra 2,0 CL 5/d Automat/Soltak Kr. 35.000 
87mod Nissan Bluebird 2,0 SLX 5/d Servo/Soltak/Alm.f. Kr. 29.000 
88mod Isuzu Gemini 1,5 IS 3/d Combi Kr. 29.000 
85 mod Volvo 240 DL servo/alm.felger Kr. 29.000 
84mod BMW 5 25i servo/soltak Kr. 29.000 
82mod Opel Commodore 2,Si aut/soltak Kr. 29.000 
87mod Mazda 8 2000 Masi Cab Pickup EU-Godkjent Kr. 29.000 
84mod VW Gol f 1,6 CL soltak/alm.felger Kr. 28.000 
84mod Ford Escort 1,3 Lazer 3/D Soltak Kr. 25.000 

"84mod Opel Ascona 1,6 GL 4/d sedan Kr. 15.000 
86mod Mitsubishi Galant 1,6 GL 4/d Kr. 14.000 
82mod Nissan Laurel 2,0 GL 4/d sedan Kr. 14.000 
83 mod Ford Escort 1,6 L 5/dørs Kr. 5.000 

Vi finansierer bilen for deg på stedet 

Spylerveske 41iter m/sitronduft 25,-

Motorolje 4 liter 80,-

Lampeparafin 4 liter 69,-

VI SKAFFER DET MESTE INNEN BILUTSTYR 

Autocompaniet AS 
Byens billigste bruktbiler 

Ryfylkegaten 57, Stavanger 
Tlf. 51 56 15 35 Fax: 51 56 15 36 mob. 901 12 856 
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Konsert-perle 
på Bergeland 
Av OLE G. UELAND

Elisabeth Barstad på fløyte og 
Yngvild Storækre Hennig på kla
ver hadde med seg et knippe av 
sikre publikumsfavoritter på re
pertoaret, da de gjestet Bergeland 
bydelssenter med en konsert i 
slutten av april. Rundt 40 tilhøre
re var møtt fram for å oppleve dis
se «Kvinner 2» eller K2 som de 
kaller seg. - Det er ikke hver dag 
at vi rar så proffe musikere på be
søk i bydelen. Her slipper man å 
måtte gå i Konserthuset og betale 
masse penger for å oppleve mu
sikk av denne typen kvalitet. Jeg 

Yngvild Storærkre Hennig ved klaver 
og Elisabeth Barstad på fløyte presen
terte publikumsfavoritter da de holdt 
konsert på Berge/and bydelssenter i 
slutten av april. 

er litt skuffet over at såpass ra pu
blikummere møtte opp, men vi 
vil forsøke å gjenta det samme til 
høsten, for dette var en positiv 
opplevelse, sier Trine Steffensen, 
som er kurskoordinator for AOF 
ved Bergeland bydelssenter. 
Barstad og Storækre har begge 
høyere utdannelse fra både inn
og utland, og de fem siste årene 
har de gjort en hel rekke konserter 
sammen som distriktsmusikere i 
Suldal. - Dette er en turne hvor vi 
reiser rundt på ulike institusjoner. 
Med støtte fra Fylkeskommunen 
har vi nå besøkt eldresenter, samt 
syke- og gamlehjem. Det er kjekt 
med denne typen konserter, for 
da møter vi folk på nært hold. 
Dessuten rar vi anledning til å 
spille annen musikk her enn det 
vi ville ha gjort i en konsertsal, 
sier Yngvild Storækre Hennig. 

Vel overstått ryddeaksjon 
Stytingsgruppen for 
Ryddeaksjonen-98 på Storhaug vil 
takke alle barn og voksne, skoler, 
barnehager, menigheter, lag og or
ganisasjoner for den imponerende 
frivillige dugnadsinnsatsen som 
dere har bidratt med for at 
Storhaug skulle bli den reneste by-

delen i byen. Samtidig en takk til 
alle bedrifter som på følgende 
måte har vært med å sponse 
Ryddeaksjonen: Boller og brus til 
barneha

ger/skoler ble betalt av føl
gende bedrifter: Landsbanken 
NS, Arne Bø Pedersen & Sønner 
NS, Norrig NS og Rossnor NS. 

lea Mauritz i Støperigate har gitt 
gunstig pris på brus, og Fredriks 
bakeri har sponset prisen på bolle
ne. 
Amoco Norway Oil Co. har også i 
år sponset benker og bord til plas
sering i uteområdene. Bonafide 
Translatørbyrå har sponset noen 

trær i Pedersgt. og Karlsminnegt. 
Ellen Jepson bidrog med rydde
plakat og logo. 
Takk for samarbeidet under årets 

ryddeaksjon. - Vel møtt til neste 
ryddeaksjon her på Storhaug som 
er satt til: 22.-24. April 1999. 

Beate Kvia, Frivillighetssentralen 

Mange aktiviteter fi'I høs-ten 
Av OLE G. UELAND 

·h
Det går mot slutten fur en lang 
og aktiv sesong ved bydelens by
delshus, men om drøye to måne
der starter man opp igjen med 
nye og gamle aktiviteter. Tall over 
antall brukere, viser klart at det 
er bohov for bydelshus. 1 199.7 
kunne blant annet Bergeland by
delssenter skilte med runde 16 
000 brukere. Blant disse var 28 
lag og foreninger, som spant seg 
fra alt fra beboerforeninger ril en 
sjongleringsgtuppe. 
- Bydelshusene er viktige i det
nettverksskapende arbeidet i py
delen. 'Bergeland bydelssenter, er
en av Storha�gs perl�. H�et_lig- .,
ger fint til og er praktisk'iil flere
formål, sier senter:leder Ena
Neumann.

Kapasitet til flere 
Aktivitetene ved bydelshusene er 
i stor grad bygget opp rundt< fri-

�Y 

villig arbeid. Nå etterlyses også 
nye brukergrupper ril husene, fur. 
selv om bruken er stor, er kapasi
teten større enn,der den er i dag. 
- Storhaug-beboere som har en

S.enterlederEtta Neumann (t.v.) er klarfor å ta fatt på nok en sesong ved Berge/and bydelssenter, mens Trine 
Steffensen fraAOF gir seg tilsommeren. 

ide, for. eksempel til et kurs, kan 
ta kontakt med oss fur nærmere 
informasjon. Vi kan være behjel
pelige i oppstartsfasen, sier Trine 
Steffensen, som er korskoordina:-
tor�for AOF på Bergeland bydels-

senter._ På furmiddagen dispone
res bydelssenteret stort ,semav � 
dre personer og i den. sammen
heng ønsker man at flere pensjo
nister vil benytte.seg av�huset til 
høsten. - Vi kan ålby dem en 

rekke spennende aktiviteter< og 
dette er en fi.n anledning til å bli 
kjent med folle i samme situa-· 
sjon. Ingen har vondt av lit takti
visering, sier Trine Steffensen. 

Nr 

Vardendager 
september 1! 
Varden menighetsd 
herved om dato for 
ne 1998. Den ston 
er lagt til lørdag 26. 
vi håper denne da 
kollisjon med andre 
ter i bydelen. Det b 
treff - 50+ - på forrr 
dag 24. Og avslu 
kningsmøte on 
September på tidlig 
ønsker velkommen 
menter som vi håp 
være et positivt, r 
tilcak for alle Storha 

Med vennlig hi, 
menighet Oi 

admi1 

Årsmøte i Mi1 
Storhaug 
På årsmøte i Midtre 
boerforening den 2: 
ble det valgt nytt 
Herigstad fikk blom 
for tre års aktiv delt: 
Resten av det garr 
gjenvalgt. Dessuten 
styret forsterket me 
nye styremedlemmc 
nå slik ut: Niels Sl 
der), Sigrid Saxegaar 
Johannes Bjerga 
Brynjulf Hovland 
Karin Hakalax (s 
Johann Tull, Mar� 
Geir Rolandsen og 
ble valgt som varamc 

NielsSk 

Nytt styre 
i Vassøy vel 
I april ble det avho 
Vassøy vel og følge 
ble valgt til å sitte i 
Lise Sivertsen (le 
Holmefjord (sekret 
Jonassen Olsen (I 
Arnstein Pedersen (s· 
Følgende tre ble valg 
resentanter: Per Ei� 
Reidar Bertelsen og I 
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UTPÅTUR
ALDRI SUR 
Spasenur for gode voksne i fri
luftsområder. 
Twprogram: 
9. juni - Lindøy
(siste tur før ferien!)
Egen buss fra Rosenli l<l.9.30,
Midjord bydelshus kl.9.45
Bergeland bydelssenter kl. I 0.
Bli med oss på rur! Det er øn
skelig med påmelding.
Middag ener ruren kan beseil
les hos Skipper Worse, RosenJi
på cif.: 51 56 20 04.

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

Internasjonal 
fotballkafe 
på klubbhuset til IL Brodd 
Hver tirsdag og torsdag fra 
kl.17-20 
Alle hjertelig velkommen! 

Tur 
til Morgedal turisthotell for 
Bergeland bydelssenter! 
3. -7 . september 1998
Ta kontakt med bydelssen
teret for mer informasjon!

Svangerskapskurs 
På Storhaug helsestasjon 
Kurset starter: Onsdag 
30.09, kl.19-21 
Kursledere: Helsesøster 
Pris: kr.630,-
Tema 
«Bli kjent åme», fysiske og 
psykiske forandringer i 
svangerskapet, fosterets ut
vikling. Fødselsforløpet, 
smerrelindring, film om 
fødselen Hvordan bruke 
kroppen under fødselens 
forskjellige faser, enkle av
spenningsøvelser og massa
sje. Barnets samspill, utstyr, 
foreldrerollen, å bli foreldre 
Barselåd, amming, video -
«bryst er bestl,. Barseltreff 
«med de små». 
5 kvelder + barseltreff etter 
fødselen Omvisning på fø
deavdelingen kommer i til
legg. Påmelding til: 
Storhaughelsestasjon, 
Birkelandsgt. 2, 
4012 Stavanger 
T lf.: 515089 06 

Konsert 
p:\ Bergeland bydelssenter 
17. juni
«Perler fra 6Jmmusikken»
v/Semprini og Schøoborg.
Allsang og trekke.pill v/
Kommunekorer.
Enkel servering - liten ut
lodning.
Pris: kr.60,-

ffiliD. 
Bergeland bydelssenter 

Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 
Tif. 51 53 52 67 • Faks 515398 80 

Senterleder: Etta Nawnann 
Snekkena-kstedet 
Åpent mandag til torsdag 
kl. 9.00-14.oo 

.Bingo 

Annenhver tirsdag 
Start 25. august 

Trim 
Mandag (m/fysiocera• 
peut)+ onsdag kl.10-10.30 

Bridge 
Annenhver tirsdag 1d.10-
13 og hver rorsdag kl.16, 
20, Start 18. august 

Frifurmiog 
Totsdagcr, kl.10-13,30 

1.efaebaking 
Onsdager kl.10-13.30 

Banelgruppcr 
0-6 mnd. fredag kl.10-12
6-12 mnd. fredag kl.12-14

lltteratu.rgruppe 
Annchvcr man. ld.11-13 

Hyggekvelder 
- Se egne oppslag!

Litteratur 
Mandag kl. I 1.30-13.30 

Brukerutwlg og &ivillige 
,tir for en del aktiviteter: 
Vann otat hver torsdag 
for.middag 
Kafe - .\pen man.-torsdag 
Onsdagsmiddag bestilles 
dagenfør 
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Historielag på 
Storhaug fra 
høsten! 
Vil du vite mer om byde
lens historie? Kan du noe 
av bydelens historie som du 
vil fortelle til andre? Fra 
høsten tar vi initiativ til en 
møteserie om bydelens his
torie. Vi ønsker møtene 
skaJ fenge og ar dere som 
vil engasjere dere mer i å fa 
fram bydelens historie mø
ter opp! Kontakt oss gjerne 
på forhånd! 
Planlagte møter på 
Bergeland bydelssenter: 
15.sept:
Hermetikkindustrien
v/John Gunnar Johnsen
20.okt: Oppvekst i mel
lomkrigsåra v/Hasiv
17.nov: Storhaug i «nyere
tid», 50- og 60-åra
v/Gunnar Roalkvam
Foreløpig styre: Carolyn
Fjeld, Anne Torunn Braut,
Gro Rolandsen, Gunnar
Roalkvam og Sigrid
Bækhok.

Det gode 
liv etter 60 
Er samarbeid mellom 
Bergeland bydelssenter og 
Storhaug helse- og sosial
senter. Temamøter for gode 
voksne. Starter opp igjen ril 
hø ten! 

Kurs 
i regi av AOF: 
Vi starter opp følgende kurs 
ved Bergeland bydelssenter 
til høsten: 
- Svømming for pensjonis
ter (St. Svithun ung. skole) 
- Oljemaling
- Dekorasjonsmaling
- Bridge for nybegynnere
- Snekring
- Fri forming
- Litteraturgruppe
- Mekkekurs for kvinner
(Midjord bydelshus)
For nærmere informasjon
og påmelding ta kontakt
med Bergeland bydelssenter
eller Stavanger AOF.

Sommermøte 
i St. Johannes 
Menighetssenter 
Der blir møter i menighets
senteret hver onsdag i juli 
måned. Møtene begynner 
kl. 19.00 og alle er hjertelig 
velkomne. På vegne av sta
ben i St. Johannes menig
het vil jeg ønske alle som 
bor på Storhaug en riktig 
god sommer. 

Hilsen Eva Tjemsland, 
Soknediakon 

KIOSKSELGER SØKES 
IL Brodd søker en pensjonist som kan stå for salget av ki
oskvarer i Godalen i sommer. Personen må ha bil ril dis
posisjon. Interessere? Ta i så fall kontakt med IL Brodd på 
cif.: 51 56 35 78 {klubbhuset). Hvis ingen car telefonen 
så legg igjen beskjed på svarer. 

Frivillighetssentralen, Storhaug 
Sentralen for.midler frivillig innsats mellom de som 
ønsker å motta bjdp, og de som ønsker å gi hjelp. I 
tillegg arrangerer sentralen forskjellige sosialcreft og 
deltar i andre arrangement i bydelen. 

Den frivillige hjelpen kan være: 
* F� til giøremll
*Glen.rur
•Handling
• Hagearbeid
• Smårepc_ra.sjoner
., ��ekokerit y/arrangemcm ,,. 
Foreldre og barn grupper. 
Midjord oyddshus: Man., tirs. og tie. J<l JO - 13 
Phndd.ingfvcnteliste v/Frivillighe� · 
tlf.: 51561585 
Ønsker ·h I deka som � 
dier trenger du hjelp? 
Ring tlf: 51561585 eller ta nuen innom 
Frivillighets$Cntralen på Midjord bydelshus. 
Kontaktperson: .Beate Kvia. 

«Komme sammen 
- snakke norsk>>

. Hver fredag kl. 11-13, Midjord bydelshus 
Bli kjent med fulk på tvers av .lrulturer, og med bydelen. 

Fritid i Storhaug bydel omfatter Bergeland bydelssenter, Midjord bydelshus og 
Vaktmesterboligen på Nylund skole. Lokalene leies ut til grupper, organisasjoner, møter 
og arrangement. Vi bar oversikt over fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper og kan 

. informere om uli�e tilskuddS()rdninger for frivillige organisasjoner. Kontakt oss! ·, 

Midjord bydelshus 
Nordre Ramsvigv l, 4015 Stavanger 
11f. SI 50 89 96 • Faks 515675 28' 
, !fritidskonsulent: Sigrid Ba:klwll 
·MiljøarbeiiJJm TorhiltbflaJvo�n

. 

Mi'djord bydelshus e.r Ster}gt fur 
vanlig aktivitet i sommer. Srorhaug 
funiliebarnehago va1 holde til p5 
huset. Bydelsbusei !pner igjen ener 
skoleferien. 

Vaktmestt!rboligen, Nylund skole 
Nylundsgt.1, 4014 Stavanger 

Tif.:51535412• Fax.:51527111 
. Fr(tidsklubbleder: Tul!e Østlyng Monsen 

5.6.: Discosbow, �kon
kurranse & diskotek 

6.6.: Vak.tm&er� 
12.6.: Vaktm� m/6lm 

&;� 
13.6.: Avs;iutri'ing,konscrt 

m/band & dansegr. 

Vi 1pner igjen i 
Vakanena-boligen den 24.8. 
Ve/lwmmm til� alk og spesi
elt til� nye 8.-ltlassing� fta 
høstm. 

Ny aktmtrrskalender 
iugis �septmibcr. 
Vi bet alle grupper og orga-
ni�oner sende oss oppcla
re.rt oversikt over sine aktivi
tetednnen 15. augi.ut! Send 
fjeme med logo. 

Ferieklubb - 1998: 
Fritid Stavanger arrangerer Files Ferigge Ferie 
ogs.t denne sommeren. Det blir rare, spennende, 
kjekke og fine sommeralc
tivicecer i skolens som
merferie. Her p¼ 
Storhaug skal vi ha ferie
klubb i ukene 26-27-28 
og 33, og der vil dere tref. 
fe ledere som jobber 
m/barn og unge i byde
len. Vi skal på turer til 
spennende steder og skal ha ulike aktivitet:cr 
bide p1 land og til vanns. Likedan skal vi bli mer 
kjent i vårt eget nærmiljø. filpcr at denne som· 
meren bli 11U11$t lilre morsom som tidligere år. 
Påmddin�sten var den 20. mai. Derfor: Bli 
med pi Fiks Ferigge Ferie, så har vi det kjekt i 
smtmen .. Evenrudle spersmJl kan tettes til 
Midjord bydelshus eller Vakoncstcrboligcn 
v/Nylund skole. 

Annonser p:1 det skjcr sidu1 cr gr.Hi\ for Llg og fon:ningn. Annorm:tekstcn k.111 leveres i poqbssl'rH: n:d Bergdand dier l\lidjord bydelshus, 
clk-r scndcs B>·dcls.1vis.1 for Storh.1ug. postboks 1 (108. Kjdn:ne, 400·1 St.l\'.rng<.T. 
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Nye knalltilbud hos /CA Mauritz hver ukt 
Waldorfsalat 690
pr. hg 

Italiensk 590 
Salat 
prhg 

Hestesko 

299° Iskake 
1,51 

Kraft 

1190 Dressing 
250 ml ass. pr. fl. 

Tilbudene gjelder torsdag - fredag - lørdag. Kun private husholdnin 

Støperigården 9-22 (9-20) 

STABLESTOL VM-KAFFEN 

TOALETTPAPIR 8 ruller E GSGRILL 

TI ,. ·TI�

Filter/Kokmalt 25 

STAVANGER SENTRUM: KAMPANJEPERIODE:11R'2b/5-IØR6/6 ��;- i. 
Støperigt. 16, Vegg i vegg med Rema 1000/ICA Maurits ved Bybrua � � 
tlf. 51 89 18 90, APENT: man-fre 10-21, lørdag l 0-19 

-
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