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li flytte 
idjordhallen 

- Det er feil at 6eboerne i byde
len mi betale med �t av sine B
grøntomeråder for å B idretts
og svømmehall, sier Erik
Thoring i Naturvernforbundet.
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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 

Df:T PIGGFRIE 
VINTERDEKKET MED 

Z-LAMELLER

VÅRE VINTERDEKK 
ER TESTET OG UTVIKLET 
I NORDEN FOR NORGE. 

Nokia - Falken 

Buzzac - Michelin 

Storsatsing på bydelen: 

50-60 millioner til opprustning

Gleden var stor hos Geir 
Rolandsen, leder i samarbeids
utvalget for beboerforeningene i 
bydelen (SBS) og Torgrim 
Olsen, leder av bydelsutvalget, 

da ordfører Leif Johan Sevland 
kunne fortelle dem at kommu
nen ville satse på Storhaug. 
Formannskapet vedtok i høst å 
sette av en million kroner årlig 

Stor oppslutrii.ng om 
ju,lemarkeder 
Kathrine Erga (f.v.), Elisabeth 
og Anna Tornøw fra Nylund 
skolekorps, vai utkledd som 
smånisser da korpset arrangerte 
julemarked siste iørdagen i no
vember. Det var fullt hus i gym-

salen ,p1 Nylund skole me-d følle 
som ville s� seg jul�ver og 
julepynt., Ogd på Bei;geland by
delssenter ble det anangen jule
marked denne lørdagen. 
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ål opprustning av utemiljøet i 
bydelen - som igjen utløser 
midler som hos Husbanken. 
Kommunen arbeider også for at 
Stavanger skal fa storbymidler. 

Til sammen kan det i løpet av 
de neste åtte til ti årene bety en 
satsing i størrelsorden 50-60 
millioner kroner i bydelen. 
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Avisstryret for bydelsavisa, fra venstre Torgrim Of.sen, leder Dagfin n 
Opsa/ og Bodil Ka/vik. 

• 

Frivillig 
abonnement 
Støtt opp om din lokale avis 

Neste år kan bydelsavisa feire sitt 10- års jubi
leum. Vi trenger din støtte for å sikre at vi 
også kan gi ut avisa i framtida. Da i form av 
frivillig abonnement. Beløpet bestemmer du 
selv. 

Benytt konto nr. 8160.07 .32609 

Vi i avisstyret vil ønske alle våre lesere og an
nonsører en riktig god jul og et godt nytt år. 

STYRET 

Neste nummer av 

-
FOR STORHAUG 

kommer ut 

onsdag 17. februar 1999 

Innleveringsfrist for annonser og stoff: 

fredag 5. februar 1999 

Øl 
Utgiver: Storhaug bydelsutvalg

-< 
Adr.: Postboks l 608, Kjelvene 

4004 Stavanger 

Avisstyre: Dagfinn Opsal (leder), 

C Torgrim Olsen og Bodil Kaivik 

ffl 
Redaktør: Ole G. Ueland
Tlf.: 51 58 50 83 

r- Mob.: 92 65 99 8 2

"' 
E-mail: ogueland@online.no

Annonsesalg: Vidar Aanensen 

�

Tlf.: 51 56 00 42 
E·mail: .aanensen@lu.stud.his.no 

Distribusjon: Nylund skolekorps, 

- Tlf.: 51563 1  26 el. 515633 44 

"' Opplag: 7. 200

► 
Trykk: Dalane Tidende 

FOR STORHAUG 

Bydelsavisa 

For egen regning

Storhaug en levende bydel 
Av Helge Dagfinn Andersen, I.trer på 
Storhaug skole, oppmann for ll. 
Brodds småguttelag 1998, represente
rer SV i kommunal.styret for undervis
ning og barnehager og er vararepresen
tant i Storhaug bytkl.sutvalg 

Jeg takker for anledningen til å kom
me med noen ord her i spalten for 
egen regning. Først vil jeg takke for 
en fin bydelsavis. Hver gang avisen 
kommer, blir en liten gledesstund, 
hva bringer den av lokale nyheter 
denne gang? Det er fint at vi stor
haug-beboere f¼.r anledning til å 
komme med våre meningsytringer 
om de nære forhold, som raskt kan 
bli lest og fundert over. Bladets unge 
redaktør er glad for leserbrev som fin
ner veien til bydelsbladets postkasse. 
Det som ligger meg mest på hjertet er 
samholdet og tryggheten i bydden. 
Vi fortdler til barna på skolen at ven
ner er viktig å ha. For alle gjdder det 
å ha noen å gå til dier ta kontakt 
med, når du er glad, trist dier redd, 
alt blir så mye bedre når du har noen 
å dde sorger og gleder med. 
Kriminalitet blir ofte begått av men
nesker som føler seg ensomme, unyt
tige, ledige, uten jobb, uten fritidsin
teresser, uten ansvarsføldse. Det er 
forddrene/foresatte som har hoved
ansvaret for oppdragdsen av sine 
egne barn og må derfor ha medan
svar i skolen, noe skolen er pliktet å 
legge til rette for. Elevrådet på 
Storhaug skole ble bedt om å kom
me med forslag til opparbeiding av 
friluftsområdet på Kyviksmarka. 
Elevene laget forslag til tiltak, det 
samme har barn i området gjort. De 
har møtt opp sammen med beboe
re/brukere, med en representant for 

kommunen. Nå ser det ut som 
Kyviksmarka skal bli bedre opparbei
det både til spill og utfoldelse, bedre 
muligheter for folk til å sette seg ned 
med noe å spise/drikke. Et godt ek
sempd på hva vi kan f¼ til dersom vi 
står sammen. 
Hvilke muligheter dier tilbud har 
barn/ungdom til å kunne dyrke sine 
interesser i fritiden? Det finnes bare 
en fotballklubb i bydden som driver 
med tilbud til barna, idrettslaget 
Brodd. En bydelsklubb som i år er 85 
år, med eget klubbhus, åpent for alle 
hver tirsdag og torsdag, her sdges 
varm/kald drikke og snacks. Som an
dre idrettslag strever klubben med å 
f¼ nok frivillige, både til trenere/hjd
pere og ledere til å drive klubben. 
Her trengs det ikke store kvalifikasjo
ner for å være med, men voksne som 
vil prioritere noe av sin tid til å tilret
tdegge for spill og lek. Idrettslaget 
Frisinn har også store tradisjoner i 
bydden vår, her ble det tidligere dre
vet med både friidrett og svømming. 
Hvordan står det til nå? 
Hva da med dere som ikke har barn, 
har voksne barn, er blitt ddre, har 
dere ikke noe ansvar for den oppvok
sende slekt? Jeg mener alle har ansvar 
i form av vennlighet, hjelpsomhet og 
åpenhet. Steinar Aarstad skrev mye 
om å bry seg i siste nummer av by
delsavisa (nr.5), jeg er så enig med 
ham, livet blir så mye rikere dersom 
vi bryt oss. Det bor mange ddre i by
dden vår. Mange sitter og venter på 
besøk i sine hjem eller i eldre/syke
hjem. I andre kulturer enn vår har el
dre mennesker en mye større betyd
ning. Eldre sitter inne med mange er
faringer og opplevelser. Det er stort å 
høre eldre fortdle om hvordan byde-

Levekår på Storhaug 
Av Torgrim Of.sen (Ap), 
leder av bytkl.sutvalget 

Stavangers befolkning og i særddeshet 
Storhaugs befolkning far med jevne 
mdlomrom presentert resultater fra 
levekårsundersøkelser. Like sikkert 
som nye levekårsundersøkelser kom
mer, like sikkert er det dessverre at 
Storhaug ligger på bunn i levekår. For 
mange av oss er dette forstemmende, 
for vi vet at kommunen er klar over si
tuasjonen, og vi er klar over at mye 
kan gjøres for å bedre levekårene i 
Storhaug bydd. Mange både blant 
administrasjon og sentrale politikere 
vil nok si at de ønsker å gjøre noe, 
men at de har hde kommunen å ten
ke på. For meg er det en naturlig tan
ke at kommunen bestemmer seg for å 
ta en dugnad ved å bestemme at man 
ikke lenger vil dier kan akseptere at 
en bydd i kommunen skal ligge så 
langt etter de øvrige bydder i levekår. 
Hvis Stavanger kommune ikke be
stemmer seg for at levekårene på 
Storhaug skal bedres så er det å be
trakte som en planlagt forskjellsbe
handling av innbyggerne i byen. 
Storhaug har 200 o/o overdekning av 
arbeidsplasser dvs. bydelen er vertskap 
for en stor innpendling fra andre by
deler. Dette forteller oss at Storhaug 

har en mye større verdiskapning enn 
de fleste av byddene i Stavanger, og 
dette er ikke av ny dato, dette har på
gått i hele dette århundret. Disse fak
ta forteller oss at Storhaug bydel i alle 
år har tatt belastningen med trafikk, 
støy og forurensning for at Stavanger 
skulle kunne utvikle seg til å bli en av 
Norges største og rikeste kommuner. 
Sette i lys av dette har ikke Storhaugs 

beboere f¼tt lønn som fortjent. 
Stavanger begynner å f¼ store proble
mer med å kunne tilby byens innbyg
gere bolig på grunn av at det nesten 
ikke er utbyggingsarealer igjen innen
for eksisterende kommunegrenser. 
Alternativet er å satse på byfornyelse, 
i Storhaug bydel er det store arealer 
som med fordel kan byfornyes, men 
flertallet i bystyret synes at det er bed
re å la disse arealene ligge brakk. 
Stavanger trenger boliger til befolk
ningen, det er private skatteytere som 
skaffer kommunen 95 o/o av skatte
inntektene som kommunen skal bru
ke til innbyggernes fdles beste. 
Stavanger fører for tiden en kamp for 
å f¼ frigjøre ekstra arealer til boligbyg
ging, vi f¼ alle håpe at kommunen 
lykkes med dette, med det er en alvor
lig tankevekker at kommunen nå må 
slite for å f¼ frigjort arealer til bolig
bygging. Jeg tror Stavanger hadde hatt 
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len så ut på deres tid, hvordan de 
bod.de og arbeidet. Er det slik at vi 
alltid skal bli invitert for å møtes dier 
kan vi fremddes banke på døren for 
å slå av en prat? 
Storhaug, mangfoldets bydd, skrev 
Gunnar Roalkvam i nr. 4 av bydelsa
visa, husene våre er gjeme ikke så 
store, men de er frodige og ikke så 
private som i andre strøk. Her er en 
herlig blanding av gamle og unge og 
av forskjdlige kulturer, vet vi om 
hverandre? Det er blitt flere beboer
foreninger i bydelen vår. «Smått og 
godt» sang en kjent stavanger-grup
pe for noen år tilbake. Gjennom be
boerforeningene kan vi komme nær
mere hverandre, vi kan møtes til sam
linger, dugnader og fest, og på den 
måten bli bedre kjent. 
Tenk også på hvor stor betydning be
boerforeningene har hatt i kampen 
for å f¼ tunnden fra Strømsbrua til 
Steinhagen, arbeidet begynner like 
over nyttår. En stor takk til Geir 
Rolandsen fra samarbeidsutvalget for 
beboerforeningene, for det arbeidet 
som gjøres. 
Det var bare noen betraktninger fra 
en beboer som trives godt i bydelen, 
med ønsker om at folk skal komme 
nærmere hverandre i det nye året, at 
julen skal bli en fredelig og hjertelig 
tid, med tanker og varme for dem 
som ikke har det så godt! 

sterkere kort på hånd hvis vi kunne 
vist til byfornyende prosjekter som 
viste kommunens vilje til å utnytte 
arealene. Jeg mener også at det må 
være en økonomisk gevinst å hente 
for kommunen ved at man ved by
fornydse kan utnytte de ressurser som 
i form av infrastruktur allerede finnes 
i en etablert bydel. 
Etter disse hjertesukk vil jeg også f¼ 
lov til å u�n glede over at 
Storhaugtunnden nå endelig skal 
igangsettes. Vi må også glede oss over 
rehabiliteringen av Storhaug skole, vi 
må hdler ikke glemme at realisering
en av svømme- og idrettshall er kom
met et steg videre. 
Med disse ord vil jeg f¼ lov til å ønske 
alle beboere og de som har sitt arbeid 
i bydden en riktig god Jul og et godt 
Nyttår. 
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Beboere frykter bomaskin i Sandeidgata 
Eieren av tomta i Sandeidgata 21, der Birger Johnsen tidlige
re hadde steinhuggeri, har søkt kommunen om å få bygge 
30 boenheter på et område som kun er regulert til 14. 
- Bofabrikker av denne typen er en forsøpling av det som
politikerne så fint kaller trehusbyen Stavanger, sier Trond
Sigvaldsen, som er leder i Storhaug vest beboerforening.

Negativ effekt 
Beboerne i området mener at poli
tikerne må bli tøffere og stille 
krav til utbyggerne. 

Det er Asplan Viak Stavanger AS 
som har fremmet forslaget på veg
ne av Sandeidgata 21 AS. I vår 
søkte eieren av tomta om å fa byg
ge 33 boenheter i området, men 
etter behandling i kommunalsty
ret for byutvikling, ble søknaden 
avvist. «Det er ikke gjort noe syn
lig forsøk på å fa til en annen type 
bebyggelse som lettere kan har
monisere med bebyggelsen rundt 
og gi bedre uteoppholds- og lekea
realer. En av hovedgrunnene til å 
redusere tomteutnyttelsen var å fa 
bedre og større utearealer. Dette 
kan i liten grad sies å være opp
nådd her», stod det å lese i kom
munalstyrets oppsummering og 
konklusjon. Allikevel ble det gitt 
rom for at utbygger fikk prøve seg 
på ny. Kommunaldirektør Halvor 
S. Karlsen stilte seg positiv til pro
sjektet hvis det ble bedre tilpasset
omgivelsene og hadde en noe la
vere utnyttelse av tomta. Nå er alt
så saken på nytt ute til offentlig
ettersyn.

- Prinsipielt er kommunen i mot
fa slikt prosjekt, men vanligvis er
del: kapitalen og utbyggerne som
vinner i en slik sak. Vi skjønner at
utbygger er ute etter å tjene peng
er, men for oss som bor i dette
området har et bokompleks med
30 leiligheter en negativ effekt på
nærmiljøet. Blant annet vil parke
ring være et problem, og også stor
gjennomtrekk av leieboere vil ha
en innvirkning. Vi sier ikke nei ril
14 boenheter tilrettelagt for bar
nefamilier, men vi mener at en
bofabrikk vil være med på å øde
legge kvaliteten i et allerede vel
etablert område, sier Gerhard
Sund, som er nestleder i beboer
foreningen.

Gerhard Sund (f v.) og Trond Sigvaldsen, henholdsvis nestleder og leder i Storhaug beboerforening, mener at et 
bokompleks med 30 leiligheter vil være med på å ødelegge kvaliteten i et allerede vel etablert område. 

- Arrogant utbygger-
På bydelsutvalgsmøte tredje no
vember i høst vedtok et enstem-

mig bydelsutvalg å gå i mot utbyg
gers andreutkast til planer for 
Sandeidgata 21. Dessuten ble det 
vedtatt at Svein Terje Førlands 
(SV) forslag skulle følge saken. 
Dette gikk ut på at saken må vur
deres på ny i lys av sin nærhet til 
Storhaug skole, og i den anled
ning at det må vurderes hvorvidt 
området skal legges ut til skole-, 
lek- eller grøntformål. Med andre 

KunstskolestUdenter vi I 
bruke bygget til galleri 

' f 

Rundt .frokostbordet sitter Siri Johanne Lorntzsen Bondsaksen, Tor Jørgen ¼n Eijk, Marte Lill Wiik og 
Anders Engnæs. Stein Cato Sætre var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Det er ikke bare beboere og poli
tikere som er opptatt av hvilken 
skjebne Sandeidgata 21 far. Nå 
har en gruppe elever fra 
Kunstskolen i Rogaland kastet 
blikket på bygningen, som de 
mener vil være en ypperlig plass 
for film og video, kunst, teater 
og dans. Vår drøm er et atelier 
der vi som studenter kan ha ut
stillinger. Pr. i dag finnes det 
ingen slike steder for oss, sier Siri 
Johanne Lornczsen Bondsaksen, 

som er student ved kunstskolen. 
For å vise at de virkelig mener al
vor, har studentene markert seg 
på flere måter. Ved å komme seg 
inn bakveien i det nedlagte 
steinhuggeriet, har de satt opp en 
utstilling i form av en TV og en 
sofa. Dette kan sees gjennom ut
stillingsvinduet på hjørnet av 
bygningen. Dessuten spiste de 
fem fra kunstskolen frokost i det 
samme rommet en lørdag og 
søndag for to uker siden. Dette 

er en måte å markere vårt ønske
de territorium på. Det er viktig 
at det ikke bare blir med ordene, 
men at vi også viser vår mening 
ved handling. Vi har fatt positive 
signaler fra naboene i området 
og håpet er at både vi og dem 
kan fa en bygning som begge 
parter kan benytte seg av, sier 
kunstskolestudent Tor Jørgen 
Van Eijk. 

OGU 

ord at kommunen løser inn om
rådet og omregulerer det til dette 
formålet. 
- De fleste vet at Storhaug er den
bydelen i byen som har færrest
kvadratmeter med grøntområder
til sine beboere. Dessuten viser
alle prognoser at økt elevtall vil
sprenge kapasiteten ved Storhaug
skole om noen år. Derfor er det
viktig at vi tør å tenke nytt, selv

om området nå er regulert for bo
ligformål. Dessuten har vi med en 
arrogant utbygger å gjøre. Et så
pass stort avvik fra reguleringspla
nen er ganske provoserende. Hvis 
politikerne i Stavanger mener at 
de ønsker å myke opp byen i form 
av å øke antall grønne- og friom
råder, så er det nå de har mulighe
ten til å vise dette, sier Svien Terje 
Førland. OGU 

BYDELSAVISA 

ønsker alle sine lesere 
og annonsører 
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Prix • gule priser på 
julehandelen-

vi gir 2% kjøpeutbytte på alle varene. 
Familieribbe 
Kalkun ass. str 

Lutefisk frossen 

Sylte hel/halv 
Pia hestesko 1,5 liter 

Mandler California 500g

Pepperkaker Boks, Sætre 

Husets julebrus 1,5 liter 
Coca/Cola Cola light 1,5 liter 
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Innbringende TV-aksjon 
Det ble samlet inn kr. 198 
337,50 under årets TV-aksjon i 
bydelen. Alle rodene ble dekket 
og aksjons-komiteen kom vel i 
mål med god hjelp av gaster fra 
Madlaleiren. Gaster og andre 

bøssebærere ble godt tatt vare 
på av representanter fra 
Frivillighetssentralen. Ikke 
mindre enn 160 vaffelruter ble 
stekt til dem som var i aksjon 
denne dagen. 

Holder timeplanen 
Rehabiliteringsarbeidet ved 
Storhaug skole går etter planen 
og er forventet ferdig første fe
bruar neste år. Håndverkerne 
skal være ferdige første januar, 
samtidig som etterinstallering 
av fast inventar starter. 

Skolegården må også rustes opp 
etter lang tid som arbeidsplass, 
før man starter flyttingen av 
møbler og pulter fra lokalene 
som skolen i dag bruker til un
dervisning. 

Valg av nytt styre 
i Storhaug SV 
Den 23. november ble det av
holdt årsmøte og valg av styre i 
Storhaug SV på SV-huset, 
Nytorget 6. Nytt styre består av 
Arnt Bækholt som leder, Rune 
Røisland som sekretær, Arvid 
Sandal som kasserer, Jorun 
Nyrud som 1. mai ansvarlig og 
Elin Rydningen som ansvarlig 
for valgprogram-99. Ellers ble 
det vedtatt at våre representan
ter i bydelsutvalget på 
Storhaug; Svein Terje Pisani 
Førland (fast), Sigrid Bøthun 
(vara), Dagfinn Andersen (vara) 
og Niels Skramstad (vara) til
trer som styremedlemmer. De 
viktigste sakene for Storhaug 
SV framover er arbeidet for at 
kommunen delegerer mer makt 
og penger til bydelsutvalgene, 
samt bedre oppvekstvilkårene 

for barn og unge i bydelen. 
Hver mandag kl.19.00 før by
delsutvalgsmøtene vil Storhaug 
SV arrangere formøte med sine 
bydelsu tvalgs-reperesen tan ter. 
Møtene finner sted på SV-hu
set og skal fortsatt ha form som 
åpne medlemsmøter. Årsmøtet 
ble innledet med 1 minutts 
stillhet til minne om vår kjære 
partikamerat Ingeborg Bæk
holdt som døde fra oss for kort 
tid siden. Ingeborg minnes som 
en herlig inspirasjonskilde, med 
enestående arbeidskapasitet, en 
respektert representant for par
tiet i bydelsutvalg, bystyre og 
formannskap og som pr. i dag 

det eneste æresmedlem i 
Storhaug SV! 

Storhaug, den 23.november 5)8 
Referent Niels Skramstad 
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Millionsatsing på Storhau! 
Femte november ble hand
lingsplanen for prosjektet 
«Visjon Storhaug år 2020» 
enstemmig vedtatt i 
Formannskapet, og kanskje 
enda viktigere - kommunen 
vedtok å sette av penger til 
iverksettelese av en del av 
planene som er blitt utar
beidet i prosjektet. 

Nå har kommunen opprettet en 
fast årlig post på budsjettet som 
setter av en million kroner til det
te formålet. Målet for disse midle
ne er i første omgang å løse ut 
midler fra Husbanken. - Beboerne 
på Storhaug har vært utrolig flinke 
i denne saken. At vi nå satser på 
bydelen skyldes i hovedsak et stort 
engasjement fra både bydelsutvalg 
og beboerforeninger. Storhaug er 
den bydelen i Stavanger med mest 
utviklingsmuligheter, sier 
Stavangerordfører Leif Johan 
Sevland (H). 

50-60 millioner
Vedtaket fra Formannskapet sier
også at kommunen vil «ta et inia
tiv overfor staten med tanke på å
forhandle fram avtaler om tilgang
til byfornyelsesmidler». Dette er
midler som til nå har vært forbe
holdt landets tre største byer;
Oslo, Bergen og Tronheim.
Kommunenes sentralforbund og
Husbanken har nå satt ned en ko
mite som skal se på nye kriterier
for fordelingen av disse midlene. I
en kommentar fra Rådmannen i
forbindelse med behandlingen av
2020-prosjektet heter det at:
«Med de planer og prosjekter som
nå foreligger kan investeringer til
opprustning av gater og uterom
for de neste 8-10 år fort komme
opp i 50-60 millioner kr. for den
ne bydelen. Kommunens andel vil

En opprustning av Nedre Dalgate er et av de prosjektene som står øverst p 
prioriteringslista. 

variere fra prosjekt til prosjekt, og 
anslås i snitt til å ligge på 1/3 del». 

- Vi trenger resultater
Og kanskje var det også på tide at
kommunen gjorde alvor av å ville
realisere en del av de mange plane
ne som er blitt utarbeidet i forbin
delse med visjonsarbeidet i byde
len. For stemningen blant mange
beboere har heller vært laber før
vedtaket kom. Man snakket om at
det var grenser for hvor lenge det
var mulig å opprettholde pågangs
mot og optimisme i forbindelse
med planarbeidet og fryktet at
mange av planene var utarbeidet

kun for planenes skyld. - Det stor 
engasjementet som beboerne i by 
delen har vist i dette prosjektc 
trenger jevnlig å bli ispedd resulta 
ter for å opprettholdes. Derfor c 
det veldig gledelig å kunne kon 
statere at kommunen nå har be 
stemt seg for å spytte penger i pla 
nene, sier Geir Rolandsen som e 
leder i samarbeidsutvalget for be 
boerforeningene i bydelen (SBS) 
Øverst i bunken av planer son 
man ønsker skal realiseres, er ei 
opprustning av Nedre Dalgate 
Vår Frues plass og Sandsgata. 

OGl 

Ny annonseselger i bydelsavisa 

Denne utgaven av bydelsavisa er 
den siste der salget av annonser er 
gjort av Egil Sand. Gjennom åtte 
år har han arbeidet med å f¼ store 
og små bedrifter i bydelen og sen
trum til å annonsere i avisa. Det 
har vært en kjekk jobb. Jeg har 
truffet mange hyggelige mennes-

ker i ulike butikker og bedrifter, og 
folk har kjent meg igjen. Nå følte 
jeg at avisa trengte nye krefter og at 
det derfor var på tide at andre 
overtok jobben, sier Egil Sand. 
Ny annonseselger for bydelsavisa 
er Vidar Aanensen. Han er student 
ved Høgskolen i Stavanger, nær-

Bydelsavisas an
nonseselger gjen
nom åtte år, Egil 
Sand, ønsker 
Vidar Aanensen 
lykke til i arbeidet 
med å skaffe an
nonser til avisa. 

mere bestemt ved lærerskolen, og 
ser fram til jobben. 
- Jeg ser på dette som en utfor
dring. Dessuten virker det som en 
jobb som lar seg kombinere med
studiene, fordi den gir muligheter
for fleksibel arbeidsåd.

OGU 



L 

N r.6 desember 98 Bydelsavisa Side 5 

Mot Midjordhall i grøntområde 
- Jeg har ikke noe i mot en svømme- og idrettshall, men
bygger man den på grøntområdet på nedsiden av Midjord
stadion, mister bydelen enda et friområde, sier Erik
Thoring, som er aktivt medlem i Naturvernforbundet.

I et brev ål Stavanger kommune 
peker Naturvernforbudet- i 
Rogaland på at Storhaug ikke har 
en eneste kvadratmeter med friom
råde å miste. Med sine 36 kvadrat
meter pr. innbygger, mener 
Narurvemforbundet at kommu
nen tvert om bør gjøre becydelige 
anstrengelser for å øke andelen sli
ke områder i bydelen. 

På bekostning 
av friområder 
Nå har Thoring og Naturvern
forbundet kastet biller på tomta 
ril den nylig nedlagt:e Vestlandske 
Spikerfabrikk. Her mener man at 
beliggenheten vil være ideell, både 
med tanke på nærheten til 
Midjord og at hallen også vi få en 
bra lokalisering for rrafikk. 

- Vår oppgave er å ivareta de grøn
ne områdene, og de har ikke
Storhaug mange av. Det er lett å
bruke disse områdene som en sal
deringspost. Nå har bydelens be
boere kjempet for en hall og fått
det, men de må allikevel betale
med å gi fra seg et av de få friareale
ne i bydelen, sier Erik Thoring.
Og i brevet fra Naturvernforbun
det peker man på at det virker som
om friområder kan bebygges bare
byggeformåler er godt og sam
funnsnytåg. Det mener man vil
gjøre bystyrers mål om å srycke by
ens beboere sin tilgang ål nære tur
områder ål tomt prat.

- Det vil komme til å koste kom
munen en helt annen sum enn det
å bygge der man i dag har plan
lagt:. Innløsning av tomta vil koste
dyrt, men jeg tror allikevel ar det
te er en måte som byen bare er
nødt riJ å tenke på. Ellers blir de
resterende grønne flekkene i
Sravanger sakte men sikkert spist
opp, sier Erik Thoring. Han reage
rer også på at gruppen som jobber
for hallprosjektet i media har om
talt området ved Midjord stad.ion
som busker og kratt. Det er net
topp i slik vegetasjon at man fin
ner et vidt biologisk mangfold.
Her er det et rikt dyreliv, mange

Erik Thoring mener at den nye hallen på Midjord bør ligge på tomta til den nylig nedlagte Vestlandske 
Spike,fabrikk. 

Midjordhall 
i 2002 

innsekter og masse forskjellige 
planter. Dessuten er er slikt områ
de en eventyrlig lekeplass for barn. 
Her får de virkelig sjansen til å 
oppdage hva naturen har å by på. 

OGU 

Der har vært knytter stor 
spenning til årets budsjett for 
dem som har kjemper for en 
kombinert svømme- og 
idreccshall på Midjord. Da var 
det kanskje mange som trakk 
et gledens sukk da formann
skapet i slutten av november 
bestemte at midler til denne 
skal bevilges i år 2002. 
- Det har lenge bare vært fa
gre ord, så derfor var det eks
tra godt ar hallen kom inn på
kommunens budsjett. Da har
vi noe mer konkret å arbeide
med, selv om vi selvfølgelig
skulle sett ar pengene kom tid
ligere enn hva man har be
stemt seg for, sier Geir
Rolandsen, som er leder av
beboerforeningene i bydelen.
På nyåret vil man arrangere et
srørre møte der svømme- og
idrettshallen på Midjord skal
diskuteres.

TtdJigm ansatt ]mny Selvikvåg (fo.), forskok'4rer Bittm Gilje og as
siste,,t Dorrit Knudsen. 

Jubilanter· på fotojakt 

OGU 
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IFO CERA 

l!4. februar kan Varden menig
� �hage fe.ire S0-hs jubi
�- Bamehagcn, som j 1949 
siartct opp som Hctlandsmarka 
daghjem i andre lokaler enn da� 
gens, jakter nå ertet bilder r.att si
den.den�- Planen er A lage en 
fotomontisje som skal sålles ut i 
be,rnehagen under jubileer. 
&!$ten skal strekke seg over tre 
cbger. En dag der man feirer in
ternt med barna i barnehagen, en 

- det beste sanitærporselenet noensinne
TRENGER DU RØRLEGGER ? 
• Bolig • Industri • Sanitær • Sprinkler • Kjøling
• Små og store oppdrag • Modernisering • Varme • Reparasjoner

dag med åpene hus der alle som 
ønsker det er velkommen og en 
siste dag hvor man arrangerer scor 
rest for innbudte gjester. Vi øn
sker også å komme i kontakr med 
de første som struter i barneba
g� i 1949, for det vil være spen
nende 1 høre deres historie, sier 
Bitten Gilje, som arbeider som 
førskolelærer i barnehagen. 

OGU 

RØR 
� TEKNIKK A/S Haugesundsgt. 30. Tlf. 51 53 06 90
....I =MFirii§i4+!\i 948 39 930 (Innkjørsel fra Kvitsøygt.) 

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån. 

Navnetilføyelser. 

Restaurering. 

Torsdag til 18 

Tlf: 

518933 56 

lh. l9aaland (Jranill Å.s 

Kirkebakken 36 (v/ Hetlandski"'en) 
4012 Stavanger 

1:ILBUD 

FROSSET ØRRET 

pr kg 

29,
FERSK LAKSEFILET 

pr.kg 

50,-

Erfjordgt. 22 
Tlf. 51 56 39 48 

Storhaug 

Blomsterhandel og Binderi 

tort og godt utvalg i juleblomster 

Velkommen til en hyggelig handel. 
. , 

elefon: Sl 52 66 29 Telefax: Sl 52 08 41 
Jelsagt. 4 

STAVANGERLYKTER 

Håndlagde i kobber 
Smykker - lysestaker i 
messing, kobber og Jern. 
Reparasjonsarbeider utføres 

ALLTID TILBUD 

Hetlandsgt. 45 (hjørnet 

M
N l 

Langgt./Hetlandsgt.) Stavanger, 

( 
Tlf. 51 89 40 39 

C Åpningstider: -
man-tred.kl.16, tors. 19, lørdag 14, � 
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Slik vil Storhaugtunnelen bukte seg under bydelen -fra Strømsbrua i forkant av bildet til Haugesundsgata i bakgrunnen. 

Tunnelarbeidet starter over nyttå 

Om et drøyt år blir det gjennomslag. Da kommer tunnelen ut igjen rett på 
Strømsbrua, midt i bildet. Blyanttegningen viser hvordan det vil ta seg ut. 
(Tegning: Thorir Helgason) 

Første dynamittsalven i det som skal bli Storhaugtunnelen 
blir fyrt av i Haugesundsgata i tida rundt 1. februar. 

TEKST OG FOTO: BIRGIT HØILAND 

GUDMESTAD, STATENS VEGVESEN 

Tunnelen skal bygges fra aust mot 
vest, og innslaget blir i 
Haugesundsgata like ved Rema
butikken. Fordelen med å starte 
arbeidet på denne sida, er at over
skotsmassen som blir tatt ut ikke 
trenger å fraktes gjennom gatene 
på Storhaug. Massen blir tatt ut 
gjennom tunnelen og ned til sjø
en, der det skal fylles ut til indus
triområde. 
Boringa og spreninga i tunnelen 
kommer til å kunne merkes over 
store deler av Storhaug, men folk 
har ingenting å frykte. Om lag 50 
hus står helt eller delvis oppå tun
neltraseen, blant annet Varden kir
ke og Varden Menighets barneha
ge. Et par hundre hus til ligger tett 
inntil traseen. 

Dur og drønn 
- Eksplosjonene fra tunnelspreng
inga vil lyde som romling eller un
derjordiske drønn. Deretter er det
sprengass som må ut. Den vil kun
ne sees som ei grågul sky som
kommer ut av tunnelåpningen.
Skya består av nitrøse gasser. Den
vil fortynnes etter hvert, og når

den kommer ut representerer den 
ikke noen fare for omgivelsene, 
sier geolog øyvind Riste. Han har 
vært konsulent for vegvesenet og 
gjort geologiske forundersøkelser 
til prosjektet. 
Ellers kan de som bor nærmest ri
sikere å høre duren når det blir bo
ret hull til salvene. Ved tunnelinn
gangen i Haugesundsgata kan det 
bli litt trafikkstøy når massen frak
tes ut, og dessuten vil det være ei 
ventilasjonsvifte som kan bråke 
litt. Vifta må være der for å sikre 
frisk luft til tunnelarbeiderne. 

- Pakk ned porselenet
For de fleste er støy og rystelser et
forbigående fenomen som kom
mer nærmere, passerer og avtar et
tersom arbeidet går videre.
- Glassdører vil vibrere, og krystall
og porselen som står i hyller og
skap kan komme til å klirre. Det
kan bli litt utrivelig, men det er
ufarlig. Sjøl om noen skulle synes
at det blir nifst akkurat når tun
nelarbeidet passerer under der de
bor, betyr ikke det at det er farlig å
oppholde seg verken i huset eller
ute på gata, understreker øyvind
Riste. Sjøl har han kontor i
Birkelandsgata i utkanten av

Storhaug, og regner med at ha 
merke når salvene blir fyrt av. 
Også dyr, for eksempel katte 
hunder, kan bli litt urolige n 
det verste ståket står på, m 
Riste. 

- Jeg ønsker ikke å dramati:
men dersom folk er usikre, p
jeg å råde dem til å ta de mest
difulle krystallgjenstandene
ned fra hyllene, pakke dem i:
aviser og oppbevare dem i pap
ker mens arbeidet pi
Vedvarende vibrasjoner kan
gjenstander til å bevege seg, o,
kan de kanskje komme så nær
lekanten at de faller
Sannsynligvis skjer det ingen t 

men tar en sine forhåndsregle
en sikker og slipper å bekymre
seier Riste.

Gammer torvmyr 
Vegvesenet på sin side vil 
være sikker. Derfor har de sor 
nære naboer til anlegget fatt be 
- eller vil straks fa besøk - av
som ønsker å lage tilstandes
port på husa. T il sammen skal
skrives 250 slike rapporter.
Innenfor ei sone på 25 mete1
traseen skal forholdene dokum
res både utvendig og innvend
ei sone på 25 til 50 meter fra n
en greier det seg med utvendig
siktigelse. Unntaket er bygnini
i Lysefjordgata og Karlsminne�
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Her er husa bygd på ei gammd
LOrvmyr, og vegvesenet vil doku
mentere tilstanden ril bygningene så
!angr &a uaseen som 80 meter. 
- Vi er veldig oppmerksomme på
setninger som kan oppstå i grunnen.
Det gjelder i hele cunnelrraseen, og
ikke minst i den delen som pass<.,er
under den gamJe myra. Vi kommer
ål å gjøre alle nødvendige tiltak for å
hinder ar grunnen synker. Det skal
ikke mange millimeter til, før dører
og vinduer i husa blir skjeve. Derfor
bar vi heller ikke satt noen dato fur
nå.r tunnelen skal være ferdig. MAiet
vått er å gjennomføre prosjektet
uren skader på bebyggdsen over, sier
prosjektleder øyvind KommedaJ
Statens vegvesen RogaJand.
Holder øye med 
grunnvannet 
Grwmfjellet på Storhaug er fymn.
Det er en relativt solid bergart, men
steinen har det geologen kallar en
skifrig struktur. Den kan dele seg i
flak - som skifer. Der vil si ar arbei
derne må bruke mye tid på å stabili
ser runnden etter hven som arbei
det går framover. Det er også stor
forskjell på hvor mye fjell der er
mdlom den planlagte runneltraseen
og husa over. Der tunnelen ligger
dypest er det 30 meter fjell over,
mens der bare er fem meter på det
tynneste. Oppå fjellet igjen ligger
det grus og jord. 
Det som kan føre til setninger i
grunnen, er at nivået p:\ grunnvan
net endrer seg. Vegvesener vil sørge
for ar dette ikke skjer. Dersom der
begynner å lekke vann ned i tunne
len, vil det være et alvorlig tegn. For
å komme et evenruelt problem i for
kjøpet, blir det san opp avanserte
målesystem i brønner som er borer

Fakta 
1
om 

tunne en 
Storhaugtunnelen blir 1280 
meter lang. Arbeidet vil strekke
seg over 1700 meter, og vil in

kludere fire rWJdkjøringer. Det
er også planlagt en ny under
gang med ramper i krysset mel
lom riksveg 44 og Strømsbrua,
som adkomst: ril en planlagt ny
to�topp i ljillcvåg.
Arbeidet begynner i 
Haugesundsgata ca.. I 5. desem
ber 1998.
Tunnelarbeidet staner ca. 1. fe
bruar 1999, og vil fo� fra 
klokka 0600 til 2.300 mandag 
til fredag og fra klokka 0600 til
1600 på lørdager.
Hde prosjelaet koster 127 mil
lioner laoner. Staten bet.aler 50
prosent og Rogaland fylke og 
Stavanger kommune betaler 25
prosent hver,
Massen som blir t.att ur av tun
nelen skal kjøres konesre veg 
ned til sjøen der der skal fylles
ut til industriomdde.
Det er venta gjennomslag ved
Strømsbrua våren 2000. Hde
prosjektet skal veie ferdig og 
�nes p¼ forsommeren 200 l.

ned fra gatenivi Måleinstrumenta
som skal brukes, er så følsomme at
de fanger opp de aller m.insre en
dringer i grunnvannsnivået 
- Dersom noe skjer, er vi klare ril å
pumpe vann inn igjen i grunn
vannsreservoarene, for å kompense
re for der som måne lekke ut, for
klarer øyvind Kommedal. 
Dette kalles vanninfiltrasjons, og
Statens vegvesen skal � hjelp av eks
tern kompetanse til akkurar dette
arbcidec. Elles skal eracen gjøre tun
nelarbeider sjøl, ta seg av sikringa og
bygge ponalene i hver ende av run
nelen. Lys, ventilasjon og asfaltdek
ke inne i tunnelen vil sannsynligvis
bli satt bort til private firma.
Deler på regningen 
Prisen på Storhaugrunnelen er 127

millioner kroner. Prosjektet er et
spleiselag der staten betaler den ene
halvparten, og Rogaland fylke og
Stavanger kommune deler på den
andre halvparten. Pengene som veg
vesenet legger i prosjektet kommer
via statsbudsjetter, og dette er det
eneste nye prosjektet som det ble
satt av pengar til i RogaJand i 1999.

Bydelsavisa 
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Her skal tunnelarbeidet begynne rundt]. februar. Tunnelen skal ned og inn akkurat der det røde huset står - og huset skal rives. Det store treet i bak
grunnm til vmstre er fredet og skal sttl ved siden av tun!)elinngangen. Blyanttegningen viser hvordan det vil se ut når anlegget er ferdig. (Tegning: 
Thorir Helgason) 
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Våre 

Rogalands bunader 
kan leveres i syv 

forskjellige mønstre 
og et variert utvalg i veststoff er. 

Vi leverer også utstyr til bunadene. 

NORDAKER 

BUNADERAIS 

Østervåg 19 - 4013 Stavanger - tlf. 51 89 48 48 
Åpent hver dag 9-16. Torsd. 9-19. Lørd. 9-14. 

STØRST UTVALG I LEKER 
MARKLIN LEKE Hama 3004 

STARTSETT KOMMODE GAVESEff 

i heitre med 6000 perler m/tilbehør 

Hobby kr. 1050,- 3 skuffer 110,-
Delta kr. 1290,- 43x40cm 

PUSLESPILL mlnytt større lokomotiv 

465,-
fra 6 til Stort utvalg i 

tilbehør 12000 biter 

HUSTVEDT AS 
østervåg 19 

Din ecco butikk 
i Stavanger 

Åpent: Fra 11/12 til 23/12 9-20 lørd.9-16 

Vi har alt til 

juleforberedelsene 
og feiringen! 

• Julepynt
• Julepapir og bånd
• Julegaver
• Julekort
• Frimerker
• Lys og servietter
• og mye mer

GOD JUL! 

Alltid nybakt brød 

Statoil Service Haugesundsgaten 
Telefon 51 89 30 25 

Statoil Service Lagårdsveien 
Lagårdsveien 123, tlf. 51528744 
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Viktig eldrefest på 12. året 

Thoralf Friestad og Etta Neuman var fornøyd med oppmøtet på årets 
julemarked på Berge/and bydelssenter. 

Det var stor stemning blant de innbudte gjestene da Lions Club i bydelen arrangerte fast for rundt 90 eldre på 
Midjord bydelshus. 

,,Stort oppmøte på 
bydelens julemarkeder For tolvte året på rad inviterte 

Lions Club på Storhaug rundt 90 
eldre til julefest på Midjord by
delshus. Arbeidet i nærmiljøet er 
en av hovedoppgavene til Lions 
Club. 
- Gjennom dette arrangementet
når vi fram til personer som ikke
har så lett for å ko.mme seg ut ved
egen hjelp. Jeg tror at det er like
viktig for å treffe andre mennes
ker som det er for oss. Jeg tror vi
som arrangører har det like kjekt

som gjestene våre, sier Ragnvald 
Motland i Lions Club, Storhaug. 
Gjestene er håndplukket etter en 
liste satt opp av hjemmehjelpene i 
bydelen. Ved hjelp av denne lista 
sendes det ut en invitasjon og el
dre som har behov for transport 
blir hentet av foreningens med
lemmer og transportert til 
Midjord. På festens program stod 
blant annet servering i form av 
smørbrød og kaker, musikk ved 
innleid pianist og julesanger. 

Foreningens nærmiljøarbeid har 
også kommet til syne andre steder 
i bydelen. Blant annet har man 
kjøpt inn et piano til Skipper 
Worse i Rosenli og man har også 
sørget for at ungdomssenteret i 
Varden kirke har fått ny belys
ning. Dessuten er Lions Club fas
te deltagere med stand under 
Vardendagene og også gode med
hjelpere under den årlige TV-ak
sjonen. 

OGU 

Det er ikke få julemarkeder 
som blir arrangert rundt om
kring i byen i tida før jul. 
Dette gjelder også for bydelen 
og to av disse er julemarkede
ne til Bergeland bydelssenter 
og Nylund skolekorps. Begge 
gikk av stabelen den siste lør
dagen i november og det var 
ikke få som møtte opp for å 
sikre seg julegaver og julepynt. 

menter på samme tid, sier 
senterleder Astrid Gjuvsland. 

Stor dugnadsinnsats 

Musikalsk begivenhet i St. Petri - Blitt en tradisjon
På Bergeland bydelssenter er
julemarkedet blitt et viktig år
lig arrangement. Brukerne,
som i hovedsak er eldre perso
ner, får anledning til å vise
fram og selge det de gjennom
en lang vinter, vår og høst har
laget på kurs ved bydelssente
ret. Dette er enormt viktig
for våre brukere. Julemessa gir
dem et mål med det de driver
med, ved at de da kan vise
fram resultatet av et langt års
arbeid. Julemarkedet er blitt
en tradisjon i bydelen og de el
dre legger ned et fantastisk ar
beid gjennom hele året.
Derfor er det ekstra kjekt at
det kommer så mange folk hit
for å se og kjøpe. Det er ikke
dårlig tatt i betraktning at det
er så mange liknende arrange-

På Nylund skole var det 
Nylund skolekorps som skapte 
julestemning. Først på fredag 

den 27. november, med ten
ning av julegran, julemusikk 
ved aspirant-, junior- og seni
orkorps, utdeling av pepperka
ker og salg av gløgg, grøt, ju
lenek og kranser. På lørdagen 
var det duket for korpsets årli
ge julemarked. Gymsalen på 
skolen var fylt med julete 
gjenstander som foreldrene i 
korpset hadde laget. 

Volvene i aksjon i Sola kulturhus tidligere i høst. 

Man venter fullt hus når koret 
Volvene Jg Storhaug bydelskor 
inntar St. Petri kirke sammen 
med Hanne Krogh. Begivenheten 
finner sted 18. desember og star
ter klokka 19.30. Jeg ringte til 
Hanne Krogh og spurte om hun 
ville delta på en konsert sammen 
med oss. Hun var ikke sen om å 
svare ja, da hun fikk høre at det 
var en konsert bestående uteluk
kende av kvinner. Det å få lov til 
å jobbe med henne er meget spesi
elt, fordi hun er en genuin musi
ker og et varmt menneske. 
Dessuten er hun veldig flink til å 
få fram det essensielle i jula, sier 
Elisabeth J. Fawcett, som er nest
leder i Volvene. Koret, som i dag 

består 50 kvinner, ble startet for 
rundt fire år siden. Dirigent 
Kirsten Bjerga har i løpet av den
ne tida gjort en stor jobb. Da 

Volvene startet opp i 1994, var 
det bare to av medlemmene som 
kunne lese noter. Gjennom iher
dig øving og trening er blant an
net dette noe av det man har lært 
seg. 
- Dette blir en flott konsert på
mange måter. Blant annet vil ko
reografien bli spesiell siden vi skal
synge i en kirke. Dette er ment
som en fredelig og fin åpning på
julehøytiden. Med andre ord en
ypperlig måte å starte jula på, sier
Elisabeth J. Fawcett.
Volvene skal også i aksjon før den
18. desember. Torsdag 10. de
sember er det duket for konsert
sammen med Reidar Larsen på re
vyscenen Stavangeren.

OGU 

- Foreldrene har gjort en kjem
peinnsats. De har laget abso
lutt alt fra gevinster i lotteriet
til gjenstandene som vi har i
salgsmessa. Det kan også tas
med at de har bakt 100 kran
sekaker og laget 160 poser
med hjemmelaget snop. For
ikke å glemme korpsets Lars
Hallgren, som har laget et
pepperkakeslott bestående av
250 deler. Dette arrangemen
tet betyr mye for oss både so
sialt og økonomisk, sier Liv
Cate Stensland arrange
mentskomiteen. 

OGU 

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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ALLIANSE 
..------�:,--·-:f' , 

Vi ri/byr landets største utvalg av allianse ring�,; Ørr![>Ynt,
annbdnd og kjeder ril meget konkurransedykllge priser. 

Du finner a//rids en anledning. 

''' 
Mesterg!!_ll 
KRISTOFFERSEN 

ARKADEN, TLF. 518943 34 

JULEGAVETIPS 

LEKER 

Nye Fokus 
Klubbgt. 5, 4013 

Stavanger 
Tlf. 51 89 31 42 

Nr. 6 Desember 

Hjemmelaget midda� 
Hver dag fra kl. 11-18 

SMØRBRØD - KAKER - IS - DESSERTER FRA DISK 

Selskapsmat 
ti I hverdagspris 

-=- YJrt8 
ARKADE'.\! 

��- flt}ltl 
�t\RK.{\DE:\T 

Klubbgt. 5 tlf. 51 89 31 60 
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Løvås Bruktbu Pedersgt. 25 tlf. 51893554 

ILADER •BØKER• VIDEO •KJØP• SALG• BYTTE 

Gi litt tid i gave 

Mod nr EH· lt.04 58P 
Dame, b1colour, 
WR I 00. dato. 

-... 798,-

Mod.nr l:.M�5l74,5IP 
Dame. b1colour, WR 100. 

,atirglass, dato. 
v.,i 1198,-

Viste modeller finnes også i herre. Alle modeller fles i mange varianter, 

OCITIZEN 
URMAKER 

THV. THORBJØRNSEN A/S 

Nytorget 12, 4013 Stavanger • Tlf/fax 51 52 07 66 

C.VLLBMEO 

KMl 
Pedersgt. 6 

Gratis parkering i 15 min. utenfor butikken. 

Bydelsavisa 

':Jacobsen 
C/Jlomster 

Side 11 

Lag ditt eget julekort ! 
Visittkort 

Fargekopiering 

Etiketter 
i mdnge for . . 

Hjørnet 
Pedersgata/Normannsgt. 14 

. .. �• 
.�,.. 

Tlf. 51 89 34 99 

Fax 518960 77 

Nytorget 4 

Tlf. 51 89 08 90 

HÅRKLIPPER 
Philips HQ 2 

JULE

GAVEl'IPS 

Norske M77 
militærstøvler 

785,-

Villmarksgenser 
290,-

Parkering rett utenfor døren. 

,�1.1��1) 
,,\l�l:IMl'OIU 

Godt utvalg i all belysning. 

r:'IRUNESTAD ELEKTROA/s 
� Tlf. 51 89 3110 - Pedersgt. 2 e Pedersgt. 4 7 

:J{ar jeg g{emt noe 
iår også? 

«Pinnvilt», pinnekjøtt og fenalår fra lam av villsauen 
fra Austevoll, kjøtt- smaksrik mat for den kreesne, 

Råvarer med økologisk opphav ideelt til julebaksten 

Økologosik dyrkede frukt og grønnsaker. 
Til jul er kun det beste godt nok. .. 

Til høytiden hører IS. Velsmakende iskrem alernati
ver. Utrolig lik den «orginale», men et sunnere 
alternativ. 

Det finnes ikke sunne «gotterier», men vi fører et ut
valg som er sunnere. 
Ja, julen kan bli en fest på en alternativ måte .... 

Lendeparken på Nytorget 13 Tlf. 51 89 22 35 
HIiievåg, Haugåsveien 8, tlf: 51 58 05 90 
Lars Hertervigsgt. 5,_ tlf 51 52 88 44 
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Samarbeidsutvalget 
for beboerforeningene på Storhaug 
1998 går mot slutten og det be
gynner å bli tid for å gjøre opp 
status for dette året, selv om års
meldingen skrives først på nyå
ret. Like viktig er det å gjøre opp 
status fordi vi oppnår resultater 
av det engasjementet som legges 
ned i frivillig innsats for nærmil
jøet. 
«Visjon Storhaug år 2020 fra vi
sjon til handling» ble behandlet 
og enstemmig vedtatt i 
Formannskapet 5. November 
1998 (sak. nr. 3353-98). Planen 
er viktig som redskap for at større 
og mindre enkelttiltak skal utar
beides og behandles i trå med et 
overordnet mål. Like viktig er 
vedtaket i forhold til det å få fi
nansiert og realisert planene. 
SBS har som tidligere beskrevet 
lagt ned mye arbeid i å løse ut 
midler til realisering. SBS's hen
vendelse til politiske partigrup
per om manglende kommunal 
andel til gatebruksplaner resul
terte i en nyopprettet post i bud
sjettet på 1 mill kroner årlig! SBS 
oppfatter dette som et viktig før
ste skritt på veien. Disse midlene 
skal i første omgang løse ut mid
ler som pr. i dag er tilgjengelige i 
Husbanken. 
I Formannskaps-vedtaket til 
«Visjon Storhaug år 2020 - fra 
visjon til handling» heter det 
imidlertid at: «Stavanger kom
mune tar initiativ overfor staten 
med tanke på forhandle frem av
taler om tilgang til byfornyelses
midler.» 
Dette er midler som til nå har 
vært forbeholdt Oslo, Bergen og 
Trondheim. Kommunenes 
Sentralforbund og Husbanken 
har nedsatt en nasjonal arbeids
gruppe som skal se på nye kriteri
er for tildeling av disse midlene. 
Arbeidsgruppen hadde møte i 
Stavanger 25. November. 
Stavanger kommune v/ Olav Stav 
deltar i gruppen bl.a. som resul
tat av satsingen på prosjektet 
«Storhaug Grønn bydel». SBS v/ 
Geir Rolandsen og Kristin 
Gustavsen ble invitert på møtet 
og la fram det arbeidet som er 
gjennomført og argumenterte for 
at midlene bør åpnes for oppføl
ging av det arbeidet og engasje
mentet som finnes på Storhaug i 
dag. I flg. Formannskapssaken 

utgjør dette anslagsvis 50-60 
mill kr. de neste 8-10 år, der den 
kommunale egenandelen anta
gelig vil ligge på ca. 1/3 av kost
nadene. Her er det mye å jobbe 
med - og fortsatt mye å oppnå! 

I tiden som kommer er det viktig 
at «Visjon Storhaug år 2020 - fra 
visjon til handling» blir gjort 
kjent og f°ar en forankring både 
politisk- og administrativt i 
Stavanger kommune. Behovet 
for dette synliggjøres bl.a ved at 
privat forslag til regulerings- og 
bebyggelsesplan for Sandeidgata 
21., i samme periode legges ut til 
offentlig ettersyn. 
Kommunaldirektørens forslag til 
vedtak om å avvise planen byg
ger på vurderinger som i hoved
sak er i trå med «Visjon 
Storhaug år 2020». I lys av areal
situasjonen og befolkningsøk
ningen i regionen må vi forvente 
at diskusjonene om fortetting 
kommer også på Storhaug. En 
forsvarlig fortetting i områder 
som tåler dette er forsvarlig areal
forvaltning. Å benytte fortet
tingsargumentet i enkeltprosjek
ter som Sandeidgata 21 er imid
lertid feil. Ved en forsvarlig for
tetting vurderes større områder, 
av relativt ensartet karakter, sam
let. Området vurderes i forhold 
til om det er egnet til fortetting 
og konsekvensene ved en fortet
ting evalueres. SBS henstiller 
kommunen til å gjennomføre sli
ke vurderinger på et objektivt 
grunnlag i Stavangers boligområ
der, inkl. Storhaug, og bruke det 
som føringer for vurdering av 
enkeltprosjekter. Da unngår vi 
enkeltprosjekter som går imot 
ønskede utviklingsretninger ned
felt i overordnede kommunale 
planer og vedtak. 

Ulike arbeidsgrupper skal nå føl
ge opp «Visjon Storhaug år 
2020». SBS tok allerede i som
mer mmanv til oppstart av 
Randsonegruppen, etter fore
spørsel fra Styringsgruppen for 
Grønn bydel. Arbeidet er godt i 
gang og omhandler problemstil
linger som: trafikk og parkering, 
bolig vs. næring, grøntområder 
og skjenkepolitikk i overgangen 
mellom sentrum/næring og bo-

ligområdene i bydelen. 
Endelig ser det også ut til at 
Stavanger kommune har perso
nalkapasitet til å behandle tra
fikk- og parkeringssituasjonen 
på Bergeland. I følge «Soneplan 
for skilt og mindre fysiske tiltak, 
Sone 2», skal problemstillingen 
behandles 1 1999. 
Randsonegruppen har invitert 
kommunen til å innlede arbeidet 
med et felles arbeidsmøte allere
de før nyttår, og har fått positiv 
respons på det. Målet med sam
arbeidet er å sikre framdrift og 
samkjøre sammenfallende arbeid. 

SBS jobber også aktivt for å lette 
realiseringen av andre typer til
tak. for eksempel er tema for 
årets siste temamøte, 9.desem
ber: Sikre skoleveger. 
Transportplan-avdelingen stiller 
for å fortelle hvordan beboerne 
skal gå fram for lettere å ra vur
dert og evt. realisert trafikksi
kringstiltak i sine nærområder. 
En annen gladmeldinger fra siste 
periode er at nærmiljøprosjektet 
på Kyvikmarka nå er prioritert 
som et av de 20 prosjektene som 
skal igangsettes i 1999. Prosjektet 
ble ført oppover på prioriterings
listene sent i prosessen og 
Parkavdelingen hadde begrenset 
tid og ressurser til å sluttføre pla
nene innen fristen for behand
ling av disse prosjektene. Da viste 
imidlertid beboerne innsats og 
ansvar!! I løpet av en snau uke 
hadde beboere i området, 
Storhaug skole og andre brukere 
omdannet en stikkordsmessig 
søknad til konkrete planer, be
skrivelse og kostnadsoverslag. 
Møter og befaringer ble avholdt 
og kompromisser diskutert og 
evaluert! Arkitekt Todd Slaughter 
fra Øvre Blåsenborg beboerfore
ning stod for koordingering og 
utarbeiding av dokumenter. 
Kommunen har gitt svært positi
ve tilbakemeldinger,- og det en
gasjemenret som ble vist er den 
aller beste søknaden for å komme 
tidlig ut også blant de 20 første! 
Avslutningsvis vil vi benytte an
ledningen til å takke for innsat
sen i 1998 og ønske alle en god 
jul og et godt nytt år - og lykke 
til med innsatsen for nærmiljøet 
også i det nye året! 
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Kristin Gustavsen 

Stor tro på 
samarbeidsgevinst 
- Mange bedrifter har sittet på
gjerdet og ventet på at
Storhaugtunnelen skulle komme.
Med denne på plass tror jeg det vil
ha en stor innvirkning på næ
ringsområdet her nede, sier
Kristin Gustavsen. Hun ble i høst
ansatt i en 50 prosents stilling som
prosjektmedarbeider for Nærings
foreningen Stavanger Øst. Da
først og fremst med arbeidsoppga
ve å følge opp utvikling og mar
kedsføring av området. Fra før har
Gustavsen halv stilling som pro
sjektmedarbeider i samarbeidsut
valget for beboerforeningene i by
delen (SBS), men hun ser det ikke
som noe problem å ivareta både
nærings- og beboerinteresser.
- Det at jeg sitter i disse to stilling
ene er en klassisk konflikt. Jeg er 
veldig var over situasjonen og sier i 
fra hvis det blir motstridende in
teresser. Før jeg startet i jobben for 
næringsforeningen tok jeg det opp 
med SBS, og fikk velsignelse fra 
alle hold. Jeg opplever dette som 
en stor mulighet til at beboere og 
næring kan hente ut samarbeids
gevinster, for det er overraskende 
hvor like små grunneiere og bebo
ere er i synet på nærmiljøet, sier 
Gustavsen. 

Koordinere interesser 
Det var på en forespørsel fra næ 
ringssjefen i Stavanger kommun 
at Gustavsen fikk tilbud om å ut 
vide stillingen sin til også å omfat 
te næringsområdet Stavanger Øs1 
Prosjektmedarbeiderstillingen va 
ment å vare fram til jul, men n 
ser det ut til at den blir forlenget 
- Næringsområdet her nede bestå
av mange og små grunneiere
mens områder som Paradis oi
Hinna består av få og store. De
betyr at det er svært viktig å hjelp,
til i samarbeidet med å koordiner,
interesser. Grunneierne viser klar
økt interesse for å satse og det leg
ges ned ressurser for å se hvorda.J
vi skal ra det bedre i området. V
er da også tvunget til å tenke pi
denne måten, siden strategisk næ•
ringsplan, som kom i vår, har son
hovedmål å høyne arealutnyttelse
samt å sette inn tiltak for en gene•
reil opprustning av, sier Kristir
Gustavsen.

OGl 

• Møte 3. november 1998 ST<ORHAUG BYDELSUTVALG 
Fordeling av tilskudds
midler 2. halvår 1998 
Varden menighet 2500 kr. 
Storhaug historielag 2500 kr. 
Kristent innvandrerarbeid, 
Rogaland 1000 kr. 
Giljehaugen 
beboerforening 1500 kr. 
St. Johannes menighet 500 kr. 
Midtre Storhaug 
beboerforening 2500 kr. 
Lørdagsdriftgruppen Vassøy 
v/Jonas Stensen 7500 kr. 
Nylund fritidsklubb v/Hege 
Sundby 15000 kr. 

Nylund skolekorps 12000 kr. 
Vassøy barnekor 4000 kr. 
Emmaus barnehage 1000 kr. 
Lions Club, avd. Storhaug 2500 kr. 
FAU, St. Svithun skole 7500 kr. 

Privat reguleringsplan for 
Stiftelseskvartalet: 
Såfi:elsgara, Vaisenhusgata, Brei
bakken og Bergelandsgata. Et enstem
mig bydelsutvalg vedtok at planen ak
septeres, men da under forutseming 
av at det reguleres ål leiligheter og ikke 
ål hybler, samt at det ikke aksepteres 
frikjøp av pa.Ikeringsplasser. 

Privat forslag til regulerings
plan for Sandeidgata 21 
Bydelsutvalget fattet enstemmig 
vedtak om at forslaget til regule
ringsplan må avvises. Dessuten 
vedtok man at Svein Terje P. 
Førlands forslag om at det må drøf
tes hvorvidt området skal legges ut 
til skole-, lek- eller grøntformål , 
skulle følge vedtaket. 

Kommunal representant 
Hilde Iversen {H) er oppnevnt som 
ny representant til Storhaug famili
ebarnehage. 

Ny representant 
i bydelsutvalget 
Framskrittspartiets Britt Eva Førre 
er flyttet fra bydelen og søkte i den 
forbindelse om fritak fra sitt verv 
som medlem i bydelsutvalget. Ny 
representant for partiet er Kai 
Morten Terning. 

Privat forslag til 
reguleringsendring: 
Gangbro mellom Møbelmagasinet 
og parkeringshuset på Jorenholmen 
Bydelsutvalget gikk enstemmig inn 
for den nevnte gangbro, men med 

forutseming om at den rives mec 
parkeringshuset, og at det også rive 
dersom forretningsdriften i tredje 
etasje hos møbelmagasinet avvikles 

e-mail
bydelsavisa 

ogueland@online.no 
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Dette er m fast spalte i bytklsavisa, som omhandkr bytklens mange bebonforeningn: N.ermere bestemt konsm� 
� vi oss om m i hvm nummn: Hvilken beboerformingen tilh,re, jeg?, hvilke hjertesaker har tkn?og hvem 
skai jtg snakke med hvis jeg vil mgasjere meg? Kanskje blir nom av di.su spømnålme besvart i tknne spalten. 

Det er yrende liv på Kyviksmarka når elever fra Storhaug ,kok inntar omrlltkt. 

Stolte beboere på Øvre Blåsenborg 
ØYRE BLAsENBORG BEBOERFORENING 

LEDER: Todd Slaugbter 
MERIQ:.SAKER.: Gatebruksplaner, opprustning av Kyviksmarlca, randsoncproblemarikken 

Storhaugs svar på Gamle 
Stavanger. 
- Mye met interessant, hev
der leder Todd Slaughter.
Flere store prosjekter er i
anmarsj i området dekket
av Øvre Blåsenborg beboer
forening.

Avgrenset av Pcdcrsgata .i nord, 
Normannsgata i øst, Store 
Skippergate og Kirkebakken i syd, 
og Kongsteinsgata i vest, finner vi 
Øvre Blåscnborg beboerforening. 
Her har små eller ingen hager 
«tvunget>, beboerne ut i gatene og 
ført til arrangementer som bebo
erfest på 17. mai eller St. Hans, og 
scor felles dugnadsinnsats under 
Storhaugdagen og ryddeaksjonen. 
- På Øvre Blåsenborg bor det
unge og ekire, famge som rike.
Dette g,ør at vlre beboere repre
senrerer er komplett tverrsnitt av
byen� befolkning, dcssucen har vi
fargeåke variasjoner i ulJke ermn
ske bakgrunne . Dett�. sammen
med mange flotte bygninger. gjør
området mye mer intere&\ant enn
Gamle Stavanger. Vi er stolte over
å høre til i Srorhaug bydel og v1 er

BERGesene_._ 

- VI SKAL VIDERE

stolte over å bo på Øvre 
Blåscnborg, sier Todd Slaughter, 
som er leder i bcboerfurcningcn. 

Opprustning av 
Nedre Dalgate 
Allerede i 1980 startet beboerfore
ningen med planene om å ruste 
opp Nodre Dalgate. Med ønske 
om å lage en grønn lunge i et om
råde preget av asfu.lt, gikk man i 
gang med å utarbeide gatebruks
planen. 
- Vh intensjon c:r å føre gata, som
er preget av trafikk, støy og eksos,
tilbake til beboerne, sier Todd
Slaughcer. I fjor ble planene for
Nedre Dalgate vedtatt i kommu
nen og man håper nå på ar opp
rustningsarbeidet vil ta til i løpet
av nesce år. Forandringene vil da
komme blant annet i form av at
benker, busker og rrær vil komme
til å prege gata ener endr arbeid.

Korrekt framgangsmåte 
Det var på nære nipper ar 
Kyv1ksmarka ikke ble med 1 kom
munens pl.mer ov� nærm1ljøpro
SJekter. Kun en iherdig innsats fra 
beboerne i Øvre Blåsenborg bebo
erforerung, med Todd Slaughter 1 

spissen, førte fnområdec inn på 

kommunens planer. Nå står en 
opprustning av Kyviksmarka som 
et av de 20 prosjektene som 
Stavanger kommune skal iverkset
te til nem k Opprustningen vil 
føre ril store furbed.ringer av et av 
bydelens B grøntområder. 
Fotballbanen vil fa ekstra gjerder 
og man vil også bygge en bane 
som blant annet kan benyttes til 
basketball, volleyball og badmin� 
ton. På lekeplassen forbedres 
sandkassa og det settes opp en ny 
klatrevegg. En tursti skal anlegges 
slik at det er mulig å gå tur på.mar
ka og denne vil fa parkbelysrung. 
Dessuten vil en del av området 
rundt bli beplantet og man håper 
på økt biologisk mangfold i form 
av flere dyr og planter. I beboernes 
planarbeide har flere instanser vært 
med på å si �in mening om 
Kyviksmarka. Da blant annet 
Storhaug miljøklubb, en fotball
gruppe, Naturvernforbundet og 
elever fra Storhaug skole. 
- Det er bra at kommunen hører
på hva vi beboere har å s1 i cc sli.kr
prosjekt. Vi har han er finr sainar
beid og detre må sies å være en
korreke framgangsmåte, sier Todd
laughn:r.

OGU 

FOTPLEIE 
I samme bygning som SR-Bank, Rimi og Det Blå Kjøkken. 
Fotterapeut med lang erfaring ønsker deg velkommen til å 
ringe eller stikke Innom for en hyggelig prat og timeavtale. 

Reduserte priser til Dere med alders og uføretrygd. 
PS/ Gratis parkeringsplasser 

STORHAUG FOTKLINIKK 
Off. godkjent fotterapeut med 16 års erfaring 

Haugesundsgt.7, tlf. 51 89 22 24 

Master Kol()nial 
Emmau-,, c1c11 

Nå kan du betale med bankkort! 

Vikinglotto, Tipping , Flaxlodd 
+ Oddsen og On-Line

Side 13 

Manda -freda 9.00-19.00, Lørda 9.00-16.00 

HÅKON DAGLIGVARE 

Jelsa gata 1 - 4012 Stavanger - tlf. 51 52 23 91 

VI HAR ON-LINE OG FLAX! 

0 

Apningstider 9.00- 20.00 (16.00) 

NYMAN'S GLASS 

Skal du skifte vinduer 

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

«VI UTFØRER ALT I GlASSARBEID» 

PRODUSENT AV: * CZ:
1
,f�---n

.._/��

Brødregt. 18 -Tlf: 51 89 19 19 

PILKING TON 
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BYGGMESTER 

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

TAUGT. 20-4014 STAVANGER 

a Alt innen rehabilitering. �•n�� 
Bruk din lokale byggmester 

, BA:RNt,iiRUEIPAR@� 'P@�fl'f€>:F@G�N�. 
RiEimAME- @@ INE>US1'RI-

FOTOGRAFERING 

AVFOTOGRAFERIN@,.A' 

GAMLE BILDER. 

INNRAMMING 

FOTOGRAFMESTER THORE. ESPELAND 

PARADISSVINGEN 1, 4012 STAVANGER TELEFON 515283 55 

GODKJENT ENTREPRENØR I FAGOMRÅDENE A, B OG C1 
VART MÅL ER FORNØYDE KUNDER! 

NÆRINGSBYGG • BOLIG • INNREDNINGER 

NYBYGG•PÅBVGG•REPARASJONER 

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

MESTERHUS 

AUT. RØRLEGGERFIRMA 

SANITÆR � 
VARME � 
SPRINKLER 
KJØLING 

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

Bydelens eneste 

bakeri og 

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

SKANDINAVIAS STØRSTE VINRASTOFF 

<<Falcon Crest>> 
Nå har vi åpnet salg av vinprodukter i vår butikk. 

Vi fører de anerkjente Falcon Crest vinene, som f.eks. Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Merlot, rød og hvit Rioja osv. ialt 12 forskjellige sorter. 
Prisene er fra 110,- til 370,- for 20-23 Iiter ferdig vin. 

Skal du lage vin av egne bær eller frukter har vi spesielle gjærsatser til 39,-

C�!�N��!�!� 
Støperigt. 31a tlf. 51 53 11 54 fax 51 53 20 98 

-Rett over gaten for Europris og-
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Svømming er mest populært på Apent hus. Her fire glade «badeløver»; (f v.) Edmund Boadu, Davis Benjami, Hosea 
Benjami og Richmond Boadu. 

160.000 kroner til ungdomstilbue 
Da Fritid for Storhaug bydel fikk beskjed om at de skulle få 
160 000 kroner fra Rusmiddeldirektoratet i vår, gikk man i 
gang med å finne ut hvilke tilbud ungdom i bydelen øn
sket. Nå begynner ungdommens ønsker å ta form på St. 
Svithun ungdomsskole. 

Prosjektleder for midlene er Maria 
Alexandre, som også er lærer ved 
Se. Svichun skole. Man har spesielt 
satset på aktiviteter for elevene på 
Se. Svichun ungdomsskole. 
Gjennom en spørreundersøkelse og 
også gjennom sarncale med eleve
ne, har man kartlagt hvilke fritids
tilbud som ungdom i bydelen øn
sker seg. Øverst på lista kom dans, 
og i den forbindelse har man enga
sjert en instruktør og startet opp to 
dansegrupper. En som konsentre
rer seg om hip-hop og en om jazz
dans. Etter at midlene var fordelt til 
ulike tiltak, satt man igjen med et 
restbeløp på rundet 55 000 kroner, 
og etter en konferanse med elevrå
det på skolen ble det bestemt at 
dette beløpet skulle benyttes til å 
bygge en klatrevegg i gymsalen på 
Se. Svithun. Nå er man i gang med 
å hente inn anbud og kartlegge 
forholdene i gymsalen. 

Spent på neste år 
- Det er fortsatt usikkert om
Rusmiddeldirektoratet vil bevilge

et liknende beløp også neste år, 
men man er optimistiske. 
- Vi håper at vi vil fa et beløp i
størrelsesorden 110 000 kroner for
neste år, men dette er noe usikkert
før vi vet hva som blir utfallet av
årets statsbudsjett. Målet vårt med
dette prosjektet er at flere ung
dommer skal bli kjent med hveran
dre, og at både gutter og jenter,
norske som utenlandske blir med. I
bydelen er det et rikt, tradisjonelt
foreningsliv, men her sliter man
med at ungdom faller fra. Vi forsø
ker å ta utgangspunkt i det de vil ha
av aktiviteter og skape mest mulig
omkring det, sier Sigrid Bækholt,
som er leder for Fritid, Storhaug
bydel.

Sårt trengte kroner 
Etter å ha slitt med økonomien i 
snart tre år, er fritidstilbudet Åpent 
hus ved St. Svithun en av dem som 
fikk støtte i prosjektet. I høst kun
ne miljøarbeider og leder for ung
domstilbudet, Aina Østraac, kon
statere at det var kommet 26 400 

Fullt hus for 
Drållehålå 

sårt trengte kroner på konto. 
- Dette har ført til at vi kunne opp
rettholde tilbudet og også opprem
en del nye aktiviteter, sier Østraat
Når dørene åpnes hver tirsdag Of
torsdag mellom klokka 17 og 19
er det spesielt svømming som e1
populært. Faktisk så populært a1
man har vært nødt for å sette en
øvre grense på 15 personer i bas
senget av gangen. Her har man en
gasjert en svømmetrener som både
fungerer som badevakt og lærer for
dem som ikke kan svømme.
- Det er veldig kjekt å svømme.
Det er sosialt og her treffer jeg nye
venner, sier Richmond Boadu ved
bassengkanten på Se. Svithun skole.
Av andre tilbud på Åpent hus er
blant annet baking, basketball,
valgfritt ballspill og data. Nå er
man på jakt etter frivillige som øn
sker å gjøre en innsats. Det kan
være både foreldre og besteforel
dre.
- T il svømmingen er vi spesielt på
jakt etter en dame, mens det også
er behov for en mann som kan
være med på ballspill, sier Aina
Østraat og legger til at interesserte
kan ca kontakt på hennes kontor
på St. Svithun ungdomsskole.

'' . .:, ij· 
' 
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Det var ikke mange seter 
ledige i Varden kirke da 
foreldrene til musikantene 
i Nylund skolekorps, sam
let under navnet 
Drållehålå Sangerknaben 
mit budaien, inviterte til 
allsangkveld. Med god 
støtte fra Nylund skole
korps og under trygg ledel
se av musikalsk ansvarlig 
Terje Rønnevik, kunne 
korpsforeldrene by på 
kjente og kjære sanger for 
et enrusiastisk publikum. 

andre er dette nettverks
bygging i ordets beste for
stand. Når vi som foreldre 
far anledning til å drive fri
tidsaktiviteter sammen 
med barna våre, blir vi 
kjent med hverandre på 
tvers av familier og alders
grupper. Noe som både 
gjør det tryggere og triveli
gere i korpset, sier Terje 
Rønnevik. Årets arrange
ment var det fjerde i rek
ken av allsangkvelder med 
Nylund skolekorps. Ikke 
mindre enn 20 000 kroner 
har blitt det økonomiske 
resultatet av disse. Av tidli
gere års overskudd har dis
se pengene blanc annet til-

Terje Rønnevik /,edet an under allsangkveld i ¼mien kirke. 

- Dette har etablert seg til å
bli et bydelsarrangement. 
Det er kjekt å synge og jeg 
tror vi er med på å fylle et 
behov hos mange. For det 

falt Kirkens bymisjon og 
Ramsvik sykehjem, og 
ungdomsarbeidet i Varden 
menighet far årlig en del av 
dette. I år skal overskuddet 

fra allsangkvelden gå til 
kulturaktiviteter ved 
Rosendal sykehjem. 

OGU 



STAVANGER - BERGEN

-for bedre trivsel
og velvære 

AANS 
OL

DAGLIG RENHOLD 

Hovedrengiøring - Byggrengiøring - Husvask 
Oppskuring/boning - Tepperens 

Vinduspuss - Matteutleie 

Tlf: 51 53 01 70 

Faks 51 53 04 70 

IWII FllnT a.1 
Tlf: 51 56 20 40 

Faks 51 56 34 92 

Mobil: 928 41 227 
Oljeindustriens 

Leverandørreg i ster 

Nymansveien. 136 - 4015 Stavanger

• Frokost • Lunsj • Overtidsmat

• Koldtbord • Spekemat • Smørbrød

JULEMIDDAG 

Ribbe m/julepølse, medisterkake og rødkål 
Pinnekjøtt m/kålrotstappe 
Juletallerken 
Riskrem 

110,-

140,-

150,-

40,-

JULEKOLDTBORD 1111[1 1 :, ,'t'IC:011PJ 

Reker, m/majones • Gravlaks m/dillstuede poteter(varme) 
Sursild, tomatsild • Kalkun m/waldorfsalat 

Roastbiff m/løk og remulade • Julepa\legg m/rødkål og svisker 
Spekeskinke m/eggerøre potetsalat 

Tre sorter brød og smør 
Risl<rem m/rød saus 

. Pr person 215,-
Med varm rett: 

Pinnekjøtt m/kålrotstappe eller Svineribbe m/medisterkake, 
julepølse, rødkål, poteter og sa�. 

Pr rson 275,-

Åpent: man-fre 07.30 - 17.30 

TAKMALING 

10 liter 

ren Linoliemaling 
- det beste alternativ for bevaring

av eldre bygninger. 
Ren linoliemaling fra Fix Fabrikker A/S 

er anbefalt av Riksantikvaren. 

Støperigt. 16 (visa vis Europris og Maurits) 
Tllf 51 89 57 78 • Fax: 51 89 51 48 

NISSEANTREKK 
STORE STØRRELSER & BESTE KVALITET

Frakk m/hette, 
kappe og belte 195,-/245,-/295,-
Frakk m/hette, 
kappe og belte 375,-

2-delt m/jakke,
bukse, lue og belte
2-delt m/jakke, bukse,
kappe, lue og belte 545,-
Dame Nissekjole,
m/kappe og lue 495,-
Dame Nissekjole,
glitter m/kappe og lue 545,-

Nisseluer vanlig 15,-
Tykk 45,-
m/bjelle 20,-
X-lang 35,-

m/snømann/nisse 25,-

m/blinklys&musikk 45,-
m/rastafletter 49,-

Overtrekk sko 85,- , 195,-
Nisseskjegg 
hvit eller offhvit 59,- / 95,- / 145,-

Nissemasker • Neser• Briller & Bollekinn 

� � ,BIRKEMO A.S. 
-�:. Asylgt.1 Tlf. 51 89 56 02

Teknisk ho 
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Nylund fritidsklubb • Nylund fritidsklubb • Nylund fritidsklubb

......... 

Nina Bredal (f v.) og Cecilia Bie er nye skribenter i bydelsavisa. 

Faces of fo·ol·s! 
Av NINA BREDAL 

Erik på el-gitar, Frank på bass, vo
kal, trommet og nesten alt som 
·går· an å spille på, @ruistian som
egentlig spiller trommer spiller
bass iSlant, 'Tommy som ikke er
her i dag spiller egentlig bass.
Christian, Erik og Frank er 16 år,
Tommy er 14. De har ikke opp
trådt ennå. Alle ropte i kot: ;it de
ikke gruet seg til å opptre utenom
Erik,.han har litt nerver, det,er iklce
lenge til de skal opptre for. første
gang. Det er nemlig 17. desember

på St. Svithun ungdomsskole på 
juleavslutningen og den 19. de
sember på juleavslutningen på 
Nylund fritidsklubb. 
Faces of fools har spilt sammen i 
nesten tre måneder, men Frank har 
spilt i mange år sier han stolt. Alle 
kunne spille litt av hvert da de be
gynte, men Tommy kunne ingen
ting,,Det er .som tegel Er@k som 
skrrver og lager sangene til Faces 
of:fools.· Målet1til guttebandet erå 
gi ut en dobbelt-cd og bli med på 
Roskilde festivalen. 

Vinnerne av stjerner i sikte ble Ronny Strømlang, Daniel Sætre og Espen 
Haukson og det med musikk fra gruppa 666. 

Stjerner i sikte på Nylund 
Av CECILIA BIE 

Anne-Kristin Evensen (10 år) var 
en av dem som var med i stjerner i 
sikte på juniorklubben. Hun og 
fire andre jenter opptrådte som 
Boney M med sangen «Brown 
girls in the raim,, men vi har bare 
med oss Anne-Kristin Everrsen. 
- Det å være med i stjerner i sikte
var ganske gøy og spennende, selv
om vi ikke vant, sier hun fort.
Hun legger også til at hun var litt
nervøs, men det gikk jo ganske
bra.

Vinnerne var de tre sjarmørene 
Ronny Strømlang (10), Daniel 
Sætre (10) og Espen Haukson. 
Disse tre guttene danset og mimet 
til 666 med sangen «Amok». Vi 
spurte dem om hva de syntes om å 
vinne og da skreik de i kor at det 
var dødskult, og at de gjerne vil 
vinne flere ganger, for det å vinne 
var visst utrolig gøy. Alle guttene 
hadde vært med på å lage dansen. 
De hadde bare øvd fire til fem 
ganger før de skulle opptre, så de 
hadde ingen forventninger om at 
de skulle vinne. 

Nylund fritidsklubb 
TRENGER VE>KSN.E MEDARBEIDERE!! 

Er du engasjert i barn og unges oppvekstvilkår? Er du kreativ? Har du spesi
elle·kunnskaper eller ferdighetcrcsom dl.J, tror bar.ti' og urigdornif iqter�rt i? 
Er du .interessert i å bruke enkelte kvdaer eller helger på at wigaommeri på 
Storhaug skal ha et rusfritt og �,steq;� yrere? · · 
Da kan DU være den vi er på jakt �er! 
Nylund fritidsklubb har ledig stilling som fritidsarbeider 3. hver hdg. 
Arbeidet består av å tilrettelegge for uifgdotnmen•slik,at Kluoben blir ebat- · 
traktlvt sted å være. Klubben drives e1:ter 1µ1gdon:unens øniker og ideer, og 
innholdet i de ulike helgearrangementene bestemmes av ungdommen selv. 

Høres dette interessant ut, så ta kontakt med fritidsklubbleder Hege Sundby 
på tlf.: 51 53 54 12 • Nylund fritidsklubb, Postboks 1568, 4004 Stavanger 

Nye skribenter i Bl 
Fritidsklubben ved Nylund fritids
klubb har fltt egen spalte i bydels
avisa. I den anledning har vi fltt to 
nye skribenter; Cecilia Bie og 
Nina Bredal. Begge er 15 år og ele
ver i tiende klasse ved St. Svithun 
ungdomsskole. På fritida er de ofte 
på fritidsklubben . 
- Det er her alle vennene våre er

og det har kommet mange n: 
tiviteter ved klubben i høs 
oppfordrer vi flere til å komrr 
for da blir det enda kjekl, 
være her, sier Nina Bredal. D 
spennende å lese om hva de t 
skribentene vil skrive om i 
mende utgaver av bydelsavis: 

t 

Guttebandet Paces of fools hevder at de ikke har nerver før debuten i 
der juleavslutningen på St. Svithun ungdomsskole. 

Velfortjent fotballfes 
1a blind 

Stolte innehavere av innsatspokalene for 1998-sesongen. (F. v.) Halv, 
Solbø Hagen (lillegutt 12 år), Mathias Wijnen (smågutt 13-14 år), 
Kristian Rasmussen (gutt 15-16 år), Simon Løvås (lilleputt 11 år) o 
Heima Ravnås Hauge (lillejente 12 år). 

Det er blitt en tradisjon at 
spillere, ledere og opp
menn i idrettslaget Brodd 
markerer endt sesong sen
høstes på Midjord bydels
hus. 

I år var fotballfesten delt i to. 
Først feiring for de yngste, så for 
de eldre spillerne senere på kvel
den. På menyen stod foruten 
utedeling av diplom til alle spille
re, pølser, is og brus. Og for de 
eldste var det også utdeling av 
ferdighetsmerker og innsatspoka
ler. Pokaler som gikk til den spil
leren som gjennom en lang fot
ballsesong hadde vært flinkest til 
å blant annet stille opp på tre
ninger og kamper, gi positive 
kommentarer til sine medspillere 
og på den måten vært med på å 
bygge opp laget sitt. Dessuten 
leste trenere og oppmenn opp 
årsrapport for sitt lag, før også de 

fikk en fortjent takk for innsat: 
i form av en blomst. 

Spennende sesong 
Mye har skjedd i Midjord-kl1 
ben det siste året. Blant annet I 
idrettslaget blitt deltaker i p 
sjekter «Idretten er fargeblin 
Med hovedmål å gjøre klub� 
flernasjonal, noe den også bæ 
preg av i dag, har Brodd i h, 
gitt ut en brosjyre som fortel 
om dette prosjektet. Dessut 
har alle drakter og også klubb( 
vimpel fltt påtrykt prosjekt 
logo. 
- Nå venter vi spent på om vi
økonomisk støtte til prosjek
også neste år, for vi har lagt
god del planer, sier Tro
Bergevik, som neste år vil fra
som formann i Brodd og k,
konsentrere seg om prosjekt
Med seg til å arbeide med pi
sjekter har han med seg Svf
Gunnar Thomassen.
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'Storhaug historielag 

Hva har skjedd til na-

V1 har hatt tre åpne møter på Bergeland bydelssenter, og 
vi er svært fornøyde med oppslutningen så langt. 35-50 
personer har møtt opp, og mange har hatt mye å bidra 
med av supplerende opplysninger til foredragsholderne. 

Av CAROLYN FJELD, SEKRETÆR I 

STORHAUG HISTORIELAG 

På første møte tok Gunnar 
Roalkvam for seg «barndommen 
på Storhaug i 1950- og 60-åra». 
Han fikk fint fram mangfoldet i 
bydelen på denne tida. Som ek
sempel tok han for seg et par 
kvartaler i Nymannsveien (ved 
Emmausveien) hvor det var 20 
butikker; flere kolonialbutikker, 
snopekiosker (hvilken drøm for 
barna), skomakere etc. Og lukte
ne understreket også mangfoldet; 
hermetikkindustri, gummi, sjo
kolade og mye mer. Her var blom
strende industri og hus med hager. 
Skolene var veldig store og hadde 
tre kategorier lærere: de gamle 
mannlige med stor fortellerglede, 
de gamle «jomfruelige» frøknene 
og de strenge «sersjantene». Folk 
hadde sterk kontakt til landet 
Qæren og Ryfylke). Utlandet var 
fjernt, men samtidig nært på 
grunn av misjon (Madagaskar og 
Kamerun) og sjøfolk. Mange had
de slekt i Amerika. 

På det andre møtet snakket 
Halvor Sivertsen Hasiv om 
«Oppvekstvilkår på Storhaug mel
lom to verdenskriger». Østre by
del var Stavangers mest folkerike 
bydel i mellomkrigstida. 
Grunnen til dette var nok først og 

fremst hermetikkindustrien som 
ga mange arbeidsplasser (ikke bare 
selve hermetikken, men også em
ballasje, trykking av etiketter et�.), 
og folk ville bo nær arbeidsplas
sen. Her var ikke lekeplasser, men 
trygt å leke i gata, og hager med 
frukt og bær. Godalen var et yndet 
turmål, men det var veldig langt 
dit. Og Badedammen hadde delt 
bading mellom gutter og jenter. 
På Strømvik badeanstalt kostet 
det 10 øre å komme inn. Om 
høsten lagde barna «propell/vind
mølle» som ble sluppet ut ved 
Johanneskirken. Det bodde flere 
familier i hvert hus. Ofte delte to 
familier et kjøkken, og hadde gjer
ne hvert sitt kjøleskap. 
Gasskomfyr var vanlig. For å fa 
gass måtte en legge på en 10-
øring. «Gassmannen» kom og 
målte, skrev ut regning og trakk 
fra det som var lage på av 10-
øringer. Skarlagensfeber og kik
hoste var vanlige barnesykdom
mer. Tuberkuløse ble sendt til 
Ramsvik tuberkulosehjem. De 
syke ble hentet i «smittevognen». 
Så kom helsevesenet og røykte ut 
rommet de hadde ligget i. De el
dre som ble syke ble liggende 
hjemme. Det var noen fa gamle
hjem, ingen sykehjem. 

På møte 17. november tok John 
Gunnar Johnsen for seg følgende: 

«Gatelangs fra Jorenholmen nl 
Myllehaugen i hermetikkbyde
len», basert på hans bok 
«Gatelangs» (bind to med samme 
tittel kommer ut i disse dager). 
Mange hermetikkfabrikker og 
eiere ble nevnt. En av de første og 
største hermetikkfabrikkene i 
Stavanger var Hauge-Thiis på 
Jorenholmen. Her var det ca. 250 
ansatte i 1890-årene. Denne fa
brikken brant i 1937. Fisken kom 
inn på Fiskepiren (v/Tau-ferja). 
Derfor var det innkjøpslagre i 
dette området. Herfra ble fisken 
fraktet ut til fabrikkene for fored
ling. De fem skipsverftene på 
Strømsteinen (Badedammen) ble 
etterhvert omgjort til hermetikk
fabrikker. 800-1000 mennesker 
jobbet her en periode. Christian 
Bjellands virksomhet blomstret på 
begynnelsen av dette århundret. I 
1922 var Bjellands skatteligna 
inntekt 50 % av det totale over
skuddet i hermetikkindustrien i 
Stavanger og han gjorde kjempe
salg i Amerika. I dag er det kun 
en produsent av fiskehermetikk i 
Stavanger: «Holmens» i 
Gauselvågen. Norges eneste sard
inprodusent ligger i Bergen. 

Tema for våren 1999: 

Dette har vi tenkt å ta for oss til 
våren: 
• Bydelen i bydelene
• Nytorget
• Bosetting på Storhaug

i de eldste tider
• Byvandring Rarnslandsbjerget

Fem glade og nyvalgte styremedlemmer i Storhaug historielag. Herman Nygård (f.v.), Carolyn Fjeld, Gro 
Rolandsen, Fredrik Sivertsen og Anne Torunn Braut. 

Heftig dåp for historielag 
17. november ble det avholdt stif
telsesmøte for det nye historielaget
i bydelen. Alle historieinteresserte
var invitert til Bergeland bydels
senter, der blant annet vedtekter,
økonomi, valg av nytt styre stod
på planen. Kanskje noe uventet,
oppsto det en heftig, men dog
med godt humør, en diskusjon
om navnet til historielaget. To al-

ternativer ble lansert: Storhaug 
historielag og Historielaget for 
Østre bydel. Etter en avstemning 
blant de frammøtte måtte allikevel 
tilhengerne av det sist nevnte al
ternativet, med Halvor «Hasiv» 
Sivertsen, godta at navnet skal 
være Storhaug historielag. Da 
med 12 mot 6 stemmer. Det ble 
dessuten bestemt at medlemskon-

tingenten skal være på 100 kroner 
i året. Nytt styre ble valgt (se bil
det), med Sigrid Bækholt og 
Kjerstin Dahl som vararepresen
tanter. lil valgkomiteen valgte 
man Svein Stensland, Fred 
Blomgren og Gunnar Roalkvam, 
og som revisor Halvor Sivertsen. 

OGU 
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MESTERSKILTER 

TORE BJØRNSEN 

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

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 

AfllUIICEig1isiiuisøi' 
LERVIKSVEIEN 22-4014 STAVANGER-TLF. 518463 20 

NÅ ER DET TID FORJULEIZLIPP!! 

Stikk innom eller ring for bestilling 
tlf. 51 52 58 55 

Åpningstider 
man-fre:10-16 onsdag: STENGT 

tirs-tors: 10-19 lørdag: 9-13. 

Stengt annenhver lørdag 

J!,jørna�alongen 
frisør for hele familien 

Karlsminnegt 9 lA • visla vis Prix 

FØRERKORT 
Teorikurs kl.B 11. ianuar 

Teorikurs: 
Buss, lastebil, vogntog 19. ianuar 

HUSK MØRKEKJØRING 
Informasjon og påmelding tlf. 51 89 30 80 

NYTORGET8 

st; STAVANGER TRAFIKKINSTITUTT t
- AUTORISERT TRAFIKKSKOLE -

KOM INN OG SE 
vårt rikholdige vareutvalg 

Eks: Julehobby, jule- og juletrepynt, 
gaveartikler, kunstnermateriell, 

engangservise, papirduker, 
servietter, spill, tegnesaker mm. 

JULEKORT DOBLE OG ENKLE 

+25°/o
Du finner oss nå i Marierogården, 

Breiflåtveiene 2. vis a vis OBS Mariero 

VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL Åpningtider fram til jul 

• .:!!f!'.KONTANT 
Mand.-fred. 1 0-20 

fl 11iiii,NGROS! �,:::�
g 5s 5�0��s
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Tegn skadeforsikring i banken 
Tryg 

Hjemmet ditt 

- enten det gjelder forsikring av bil, båt, bolig, reise eller andre ting.
Det du finansierer hos 088 kan du samtidig forsikre hos oss. 

Ta kontakt! 

SpareBankl) SR-Bank 
ØSTRE BYDEL 

CK 
DECKER 
«Snakelight» 
Slangelyl<t 

Rogalands største markedsplass for bolig 
I 

Vi står klar for å betjene DEG. 

Fordelene ved å benytte oss er mange: 

• vi oppnår gode priser
• vi kjenner ditt nærmiljø
• vi har et stort og velutbygget markedsapparat

klar for deg
• vi er velkvalifisert og har lang erfaring
• vi kan rådgi vedrørende finansiering
• vi har til enhver tid ca 1500 boligsøkende -i 

· i vårt dataregister
• vi kan tilby gratis prisvurdering av boligen din i
forbindelse med salg/kjøp

Skal du kjøpe eller selge bolig? 

Ta kontakt med oss for en hyggelig boligpr 

Vi holder til i Kirkegt.2 

E iendomsMeglel 
Tlf. 51 50 90 90 

BILBANER ass. NISSE 

• 

ANT 
1 33 C 

(jj0® 60c 

-
��0

(fj(fj (fj
EF 

30cm, 5,2 k 
JULEPAPIR pr rull 

rg(f) 
15

STAVANGER SENTRUM: KAMP.PERIODE: TIR 8/12-LØR 19/12 

��---

EUOl'lll• 

Støperigt. 16, Vegg i vegg med Rema 1000/ICA Maurits ved Bybrua � � 
tlf. 51 89 1 8 90, APENT: man-fre 10-21, lørdag 10-19 

.. 
·.



Nr. 6 desember 98 

KURS VED BERGE
lAND BYDELSSENTER: 
Delmrasjnnsrnaling 
Start Tors. 2.feb. kl.12.30 
Varighet 1 Og. a 3t. 
Pris: Kr. 500,-

OJjemaling 
Start: Man. I .feb. kl.10 
Varighet: 10g. a 3t. 
Pris: Kr. 500,-
Tredreiekws 

Start: Ons. 3.feb. kl.10 
Varighet: 10g, a 4t. 
Pris: Kr. 600,-

Trim til musikk 
/aerobic 
Velkommen til TRIM på 

� Nyluod skole i gymsalen. Vi 
start.er opp rorsdag 14. januar 
1999. Kl.20-21. Pårndding 
og betaling ved frammøte. 
Husk gode sko! Håper å se 
gamle og nye trimmere! Er du 
usikker på om dette passer 
for deg, kan du møte opp og 
være med et par ganger før 
du melder deg på. 
Hilsen Hanne Nøland, 
Frisinn Sportsklubb 

Kunne du tenke deg å ha 
det skikkdig gøy sammen 
med andre voksne? 
Bli med i 
VOKSENKORET 
Mange sier de ikke kan 
synge - syng med den stem
men du har! 
Øvelse onsdager fra 
kl.20-22 i menighetssalen, 
Varden kirke 
Siste øvdse før jul: I 6 des. 
Informasjon får du på tlf.: 
5152 89 81 (arb.) - 51 66 
82 02 {priv.) 

Storhaug bydelskor 
10. desember
Hecland kirke k1.19
Arr. Volvene
13. desember
Hetland kirke ld.16
An. Hetland kirke og sok
neprest Hindal
Korpsene i bydelen spiller
17. desember
Ramsviktunet
18. desember
St. Petri kirke 
Korene + Hanne Krogh 
Arr. Volvene 
21. desember
St. Johannes.kirke (arr.)
«Vi synger julen inn"

17. desember
inviterer Brodd IL til
Nisse-kafe
på klubbhuset.
Alle hjertdig vdkommen!
Torsdag 15.12: kafeen
stengt.

Jfilio 
Bergeland bydelssenter 

Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 
Tif. 5153 5267 • Faks 51 53 98 80 

Daglig leder: Astrid Gjuvsland 
Vi holder stengt fra 21. desember - 4.januar 

Fri forming Lefsebaking 
Start: Tors. 14.jan. kl.10- Start: Ons. 13.fcb. kl.10-
13 13 

Svømming 
v/St. Svithun skole 
Start Ons. 13.jan. 
kl.14.30 

Trim 
Mandager og onsdager 
Start: Man. 4.jan. kl.10.30 

Utteraturgruppe 
Start: Man. 1 I.jan. kl.11-
13 

Snekkerverkstedet 
Man. til tors. k1.9-14 
Veiledning av snekker 

Bingo 
Start: Tirs. 12.jan. 

Bridge 
Tirsdager og torsdager 
Stan: T irs. 5.jan ld.10·13 

Vi ønsker g11mk og nye 
brultn-e vel.kommen til 
en ny sesong med mange 
spermende aktiviteter. 

Bydelsavisa 

Arrangementer på 
Midjord bydelshus 
i julen 
Lørdag 12. desember 
kl.17-20 
Tamilske barn og unge ar
rangerer julefest 

Mandag 14. desember 
kl.18-20 
Julefest arrangeres av kur
disk organisasjon 
Servering, musikk, dans 
Alle velkomne! 

Lørdag 2. januar k1.16-18 
Norsk Folkehjelp arrangerer 
juletrefest for barna 
Servering av pølser og brus 
Pris: kr.25,-
Alle velkomne! 

Søndag 3. januar kl.16-18 
Storhaug Øsr beboerfore
ning arrangerer juletrefest 
og nissen kommer 
Salg av pølser og brus, ta 
med rester av julekaker 
Barna tar med en pakke 
hver til kr.20,-
Påmdding til: Reidun tlf.: 
51567218 eller Jorunn tlf.: 
51525611 

Onsdag 6. januar kl. I 7-20 
Stavanger Haik arrangerer 
juletrefest 
Alle velkomne! 

Torsdag 7. januar ld.17-19 
Rogaland Jernvare arrange
rer juletrefest 

St. Johannes kirke 
Førjulskonsert 
Torsdag l 0. desember 
kl.17.30. 
Med St. Johannes 
Barnegospel, St. Johannes 
Tcn•sing og Kor i kjerkå. 
Alle store og små er hjerte
lig velkomne! 

Bach' s juleoratorie 
16. og 17. desember fram
fører Stavanger symfonior
kester Bach's Juleoratorie
kantate I - ill i St. Johannes
kirke.

Dans på 
St. Svithun skole 
Hip hop og breakdans 
Mandager kl.14-15.30, in
struktør - Samson 
Jazzdans, 
Onsdager kl.14-15.30, 
instruktør - Gry Galta 
Dette er et samarbeid mel
lom Fritid Storhaug bydel 
og Høgskolen i Stavanger 
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Tilskudd 1999 fra Storhaug bydelsutvalg 
Lokale stimuleringstiJskudd; 
Stimulere lag og organisasjoner ril å arrangere åpne arrange
menter som styikcr det sosiale fellesskap i nærmiljøet, ril kur
sing og lederutvikling i organisasjonene og ril oppstart av nye 
grupper. 
Rusfiic miljøålbud; 
Tilskudd ril rusfrie arrangementer fur ungdom i helgene. 
Kulomoidler; 
Generelle kulturtiltak i bydden. 
Nc:ttva:bnudler; 
Styrlcing av det sosiale neuvcrlcec rundt barn og unge. 
Eget sø�cma B.s på Midjord bydelshus, Bergdand by
delssenter eller Bydelsutvalgenes sekretariat, Haakon VIIs gt. 11. 
Vi minner om at alle skal sende rapport på bruk av cidligcre til
skudd. 
Søknadsfrister. I 0. januar og 10. septembeL 

Frivillighetssentralen, Storhaug 
Sentralen formidler frivillig innsats mellom de som øn
sker 1 motta. hjelp, og de som ønsker 1 gi hjelp. I rillegg 
arrangerer sentralen forskjellige sosiale treff. og ddtar i 
andre arrangement i bydelen. 

Smmden har nJ tpetielt beh<w for ftivi/Ji_ge som har 
tulllyst til il della j besøkstjeneste 

«KOMME SAMMEN-SNAKKE NORSK» 
p4FREDAGER 

Siste fredag 11.12.98- ld.11-13 

Ønsker du 4 de/t4 som frivillit din trmger du hjelp? 
Ring tlf.: 51 56 15 85 eller ta turen innom 

Frivillighetssentralen p1 Midjord bydelshus. 
Kontaktperson: Beate Kvia 

VI ØNSKER ALLE KJENTE OG 
SAMARBEIDSPARTNERE EN 

RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR. 

�IUJ 
Frivillighe�ntralen 

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

Midjord bydelshus 
Nordre Ramsvigv 1, 4015 Stavanger 
11f. 51 50 89 96 • Faks 51 56 75 28 

Fritidskonsulent: Sigrid Bækholt 
Miljøarbeider: Torhild Halvorsen 

Vi holder &pent Id. 9-13 mellom jul og nyttår 

Foreldre & barn-grupper. Pensjonister: 
Nyfødte Åpent hus tors. kl.9-13 
m/forcldre tors. kl.10.30 Varden pensjonistforening 
Tusenfryd man. kl.10-13 
Midjord barnetreff tirs. 
kl.10-13 

Boogie-ungane 
fre. k1.10-13, 
ledige plasser man. og tirs, 
påmelding/venteliste 
v/Frivillighecssentralen, tlf.: 
51 56 15 85 
Sang, musikk, 
bevegelse og dans: 

Altivitel$/uJnukrm 
for 1998-99 er fmlig. 
Interesserte kan hmwnt:k 
stg til by,delshuset. 

Vaktmesterboligen, Nylund skole 
Nylundsgt. 1, 4014 Stavanger 

Tif.: 51 53 5412 • Fax.: 515271 li 
Fritidsklubbleder: Hege Sundby 

Torsdagsklubben 
Et fritidstilbud til alle som 
går i 5, 6 og 7 k1asse pl 
Storhaug. Vi har ulike 
grupeaktivitcter som dan
segr., kjøkkengr., hobbygr. 
og D J·gr., og også frie ak
tiviteter som biljard, spill, 
lek og annet moro. Hver 
torsdag fra kl.17-20.30. 

Nylund 
friridsk1ubb 

Stengt fra 
21.12.98 -04.01.99 

Ungdomsklubben 
Er et tilbud til aJ.J ungdom 
mellom 13 og 18 k Vi 
bar åpen kafe hver man
dag og onsdag fra 
kl.18.30-22. Det selges 
smhetter, snop og brus, 
og det er mulighcte,c for et 
slag biljard eller andre 
spill. 

Julerock 
Lørdag 19.dcscmber. 
2 band fra Hundv¼g og 
Faccs og Fools fra 
Storhaug. 

Fjdljom/Stavanger blanda 
kor tirs. kveldGoclalen IF 
man. kveld 
Folkedansklubben tors. 
kveld 

Vi ønsker alle våre brukere og samarbeidspartnere 

en riktig god jul og et godt nytt år! 
Hilsm alle ansatte i Fritid, Storhaug bydel 

• Annonser på det skjer siden er gratis for lag og foreninger. Annonseteksten kan leveres i postkassene ved Bergeland eller Midjord bydelshus,
dier sendes B_vdels.ivis.1 for Storh.rng. postboks 1608, Kjelvene, 4004 Stavanger. 



bare lave priser 

Sosisser, Nordfjord, pr. kg Pinnekjøtt, Nordfjord, pr. kg Medisterkaker, Nordfjord, 400 g 

900
3

90 ]90

�-
Surkål, Nora, 3-pk. Kålrot, pr. kg Julebrus, Grans, 1,5 I, eks. pant 

C Y L O E !'J 

( 4' • �
ax 

Farin -iai 
41 ti 

� • e

9900
3900

3950
Farin, lOxl kg Mandler i løs vekt, pr. kg Hvetemel, 4x2 kg 

• 

990
690

Dronning kokesjoko lade, Freia, 100 g Clementiner, pr. kg Marsipan, Landlord, 500 g 

Og 2488 andre varer til faste lave priser. 

Punkt og Prikke. Foto: H01em AS 


