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Stor dag på haugen 

For andre året på rad var det duket for bydelsfest da beboerforeningene 
i bydelen arrangerte Storhaugdagen femte juni. Med strålende sol og 
masse aktiviteter lå ale til rette for at dagen skulle bli en suksess. Og det 
ble den. Fra utescenen i Pedersgata (bildet) kunne man nyte underhold
ning i flere ulike varianter. På markedsplassen på Nytorgec var det et 

yrende folkeliv. Her var det blanc annet bruke- og byttemarked, og mu
ligheter til å kjøpe antikviteter, brukskunst og eksotisk mat. Det fore
gikk også aktiviteter andre seeder i bydelen; Både ved Amoco, i den nye 
Scorhaugtunnelen, ved Sørnes gartneri og på Kyviksmarka. 

Mer side 4 og 5 

Stor ·oppsl·�ning 
om Ryddeaksjonen 
Todcl'Slaughcer (bildet) var bare1en av de mange som deltok under 
årets 'Ryddeaksjon. Alt fra barnehager til båtforeninger deltok da by
delen, som tradisjonen tro, skulle,,klargjøres for sommeren. 

Mer side 8 og 9 

Kamp for 
spikerfabrikken 

� 

De var mildt sage sjokkerte, beboerne til Spikerfabrikken, da de 
fikk vite om kommunens andreutkast ål reguleringsplanene 
for Spikerfabrikk-området. Stemningen var amper da bydels
utvalget skulle ca stilling til reguleringsplanene på sitt junimø
te. Rundt 25 beboere hadde møtt opp for å markere sitt syn på 
saken. Storhaug Øst beboerforening frykter at planforslaget, 
som går ut på å rive Spikerfabrikken og reise bygninger på 
henholdsvis tre og fire etasjer, kan bety at bomiljøet forringes. 
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Side 2 

Fantastisk! 

D
et var ikke fa jeg spurte om hva de syntes om årets
Storhaugdag. Det var ikke mange, om nesten ingen som 

klarte å sette ord på det de hadde opplevd denne lørdag den 
femte juni. Men et ord stod igjen som en fellesnevner - fantas
tisk! 

F
antastisk var det. En gedigen folkefest for bydelen for andre
året på rad. De må ha gjort seg gode erfaringer fra fjorårets 

arrangement SBS (Samarbeidsutvalget for beboerforeningene i 
bydelen), for en mer vellykket fest må man etter min forstand 
lete lenge etter. 

F
or det første tror jeg SBS må ha kontakter med de høyere
makter. Varsler fra meterologene om regn og annet uvær til 

cross, sola skinte klisjeaktig fra en blå himmel da bydelsfesten 
startet. Todd Slaughcer, som satt i SBS sin arrangementskomi
te, påstod han hadde sendt fire fakser og tre e-postmeldinger til 
de høyere makter. Godværet må ha tydet på at de nådde fram. 

E
t godt og variert program var også med på å gjøre
Storhaugdagen til det den ble. Spredt til Nytorget, 

Amocoparken, Sørnes, Storhaugtunnelen og Kyviksmarka, var 
det nok å finne på. Problemet ble heller kanskje å planlegge 
godt nok til at man fikk være med på alt det kjekke som fore
gikk. 

Markedet på Nytorget var kanskje kjernen i årets arrange
ment. Proppfullt av mennesker. Proppfullt av boder; Alt 

fra rene info-stands til boder der det ble solgt brukte gjenstan
der. Man følte seg nesten som en turist i egen bydel, for slike 
tilstander er vel sånn man opplever når man besøker større byer 
i Europa. Det er vel nettopp dette mange ildsjeler i bydelen øn
sker. At Nytorget skal blomstre av menneskeliv - ikke av biler 
og eksos. 

S rorhaug har som bydel kommet dårlig ut på flere ulike un
dersøkelser de siste årene. Det har blitt sagt at Storhaug er 

en dårlig bydel å vokse opp i. Kanskje er Storhaugdagen bebo
ernes svar på dette. For jeg tror man må se denne dagen i lys av 
det som har foregått i bydelen gjennom en årrekke. Storhaug 
har et av de best utbygde nettverk av beboerforeninger i landet. 
Engasjement, samhold og optimisme er det jeg har opplevd 
som et kjennetegn på disse foreningene. På denne fest-lørdagen 
kunne beboerforeningene endelig sole seg i glansen av alt det 
harde arbeidet som er lagt ned de siste årene. 

D
et er bare å ta av seg hatten og gratulere SBS med et fan
tastisk arrangement. Og til sist - en riktig god sommer til 

alle i bydelen! 
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FOR STORHAUG 

Bydelsavisa Nr. 3 JUNI 

- For egen regning

Det «gode liv på Storhaug 
Frivillighetssentralen en tidlig 
morgen. Det er helt stille på 
Midjord bydelshus. Lekeplassen 
utenfor er helt tom. Jeg hører på 
stillheten både ute og inne. Slike 
øyeblikk er sjeldne, og lite typiske 
for Storhaug bydel. 
Etter snart 7 år som leder av 
Frivillighetssentralen her i bydelen 
sitter jeg i denne totale stillheten 
for å skrive ned tanker omkring 
det «Frivillige Storhaug». Og jeg 
vet mye om det frivillige engasje
mentet her på Storhaug. Samtidig 
vet jeg for lite, fordi den frivillige 
innsatsen her er så omfattende. 
Bydelen har nettopp lagt bak seg 
Ryddeaksjonen-99, og Storhaug
dagen-99. Begge arrangementene 
er basert på en formidabel og im
ponerende frivillig bydelsdugnad 
fra beboernes side. Disse aksjons
dagene kommer på toppen av alt 
det daglige frivillige arbeidet i lag 
og organisasjoner. Det frivillige 
arbeidet i hverdagen danner basis, 
og er en forutsetning for de «store 
løftene» som bydelsdugnadene 
representerer. 
Storhaug er gjennomsyret av et 
felles nettverk der svært mange 
kjenner hverandre p.g.a. felles del
takelse i møter, lag og foreninger. 
Dette nettverket er en forklaring 
på hvordan «de på Storhaug» i fle
re sammenhenger klarer å mobili
sere store deler av bydelen. Her i 

bydelen har jeg truffet mange for
skjellige, kjekke og greie folk som 
er glad i sitt frivillige arbeid. Men, 
noen ganger har de vært slitne. 
Da undres jeg på hva det er som 
driver disse personene til å stå på 
videre? Hvorfor utfører så mange 
så mye frivillig innsats her i byde
len? Hva er det som gjør at folk 
rydder søppel med smil og glede? 
Er folk så snille her på Storhaug? 
Har de mer eid og krefter enn an
dre? 
Jeg har ikke alle svarene på dette. 
Men, det ser ut til at mange har 
funnet «det gode liv» gjennom fri
villig innsats. «Det gode liv» som 
gir hverdagen mening. Frivillig 
innsats som medfører at de treffer 
nye mennesker, og far brukt sine 
evner og kunnskaper. De deltar i 
arrangement/tiltak som gir ny læ
ring og vekst. De opplever at det 
er godt å være til nytte for andre 
og for bydelen. De har opplevd at 
det er kjekt å gjøre noe sammen 
med andre, og vice at noen har 
bruk for dem. 
Det frivillige engasjement er en av 
grunnpilarene i det demokratiske 
systemet. At så mange har funnet 
«det gode livet» medfører jo også 
et levende demokrati i bydelen. 
Nå hører jeg at foreldre/barn
gruppene er på vei inn på Midjord 
bydelshus til sin ukentlige sam
ling. Stillheten er brutt - nett-

verksarbeider starter i hver 
Historisk har frivilligheten 
vært usynlig. Som en motv 
dette så vil Bydelsavisa fr 
presentere «ukjente» og «kj 
personer i det frivillige livet 
Storhaug. 

Lykke til videre! 

Beau 
Leder av Frivillighetss 

på Sto 

StiØt!t °'' em din lokale avis! 

·Bydelsavisa,feirediår sit:t<ti-årsjubileum og-vi
trenger din støtte for at bydelen også i framti
da har sin egen avis. Vedlagt denne avisa skal
det være en gir · for- frivillig åbonne-
ll}ent, der du se er bS.!løpet du vil
støtte oss mc;.d:

Benytt konto nr. 8·160.07.3260 

Blanketten adresseres: 

Bydelsavisa fo.r Stot:haug 
Postboks 1608 Kjelvene 
4093 Stavanger 
«Frivillig abonnement>► 
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Beboerne i Storhaug Øst beboerforening 

Til kamp mot reguleringsplaner 

Trygve Thesen fra Prosjektpartner, som på oppdragfta kommunen har utarbeida de nye reguleringsplanene for 
Spikerfabrikk-området, måtte tål.e mange ampre og kritiske spørsmål fta bekymrede naboer til Spikerfabrikken. 

Stemningen var amper da bydelsutvalget i begynnelsen av juni skulle ta stilling til den nye 
reguleringsplanen for området der Spikerfabrikken ligger. Beboerne i Storhaug Øst bebo
erforening la under «åpen halvtime» på bydelsutvalgsmøtet fram sitt syn på saken. - De 
nye planene overumplet oss fullstendig. Vi frykter at en gjennomføring av disse vil skape 
et dårligere bomiljø, sier Bente Nyman fra beboerforeningen. 

Reguleringsplanene for kvartal 32 
og 34, som gjelder for området ved 
Spikerfabrikken, ble tidligere i vår 
endret etter at de hadde vært ute 
på en høringsrunde. Det var i april 
i fjor at kommunen kom med et 
første planforslag for det de har 
kalt •Midtre Storhaug». Her hadde 
kommunaldirektøren foreslått at 

området kunne bevares og at kvar
talet der Spikerfabrikken ligger 
kunne benyttes til blant annet kul
turaktiviteter og bydelskafe. 
Derfor var de mildt sagt sjokkerte -
naboene til Spikerfabrikken - da de 
fikk høre om kommunens andreut
kast til reguleringsplanen. Den 
nye planen har en tomteutnyttelse 

på rundt 150 prosent. De foreslår 
at Spikerfabrikken skal rives og at 
det reises bygninger på henholdsvis 
tre og fire etasjer på området. 
- Da Stavanger kommune i april i
år endret sine reguleringsbestem
melser, ble det bestemt at nye bygg 
som blir oppført skal harmonere
med bebyggelsen i nabolaget. Jeg

Beboere vil verne Spikerfabrikken 
I sammenheng med kom
munens nye reguleringspla
ner for Spikerfabrikk-områ

iet, har beboerne i området
aret en aksjon for å beva
Spikerfabrikken . 

minst peker de på at bygning
er et viktig minne om bydelenes 

,torie. 
,rikken foneller om generasjo

,e før oss og om tidligere tiders 
ider- og industrimiljø, sier 

id Næsse som stanet opp støtte
. nen. Næsse rar støtte for sitt

fra Fortidsminneforeningen i 
,d. I et brev til kommunal
for byutvikling daten an-

juni, skriver foreningen at: 
finnes svæn mange argumen

for at industribygget (spikerfa
n red.anmerk.) i Nymanns-
140 skal fa stå i sin nåværen-

1rm, arkitektoniske, miljømes
historiske er blant dem. 
· .eforeningen vil så

som overhodet mulig fraråde 
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Støtteaksjonen for bevaring av Spikerfabrikken hadde egen stand under årets 
Storhaugdag. (Fv.) Arvid Næsse og Atl.e Larsson. 

nvmg av denne bygningen. 
Stavanger må ikke på en så forhas
tet og planløs måte som her miste 
viktige historiske minnesmerker». 
Støtteaksjonen for Spikerfabrikken 
var representert med egen stand 
under Storhaugdagen femte juni. 
Her delte man ut t-skjorter til til
hengerne av en bevaring av 

Spikerfabrikken. 
- Vi hadde god oppslutning om
vån syn under Storhaugdagen. Det
viser at folk er bevisst på det som
skjer i bydelen. Nå håper jeg at by
antikvaren går inn for at
Spikerfabrikken skal vernes, sier
Arvid Næsse.

OGU 

har vanskelig for å se at bygningene 
foreslått i den reviderte regule
ringsplanen er i tråd med disse be
stemmelsene, sier Svein Egil 
Klungtveit fra Storhaug Øst bebo
erforening. 

Helse- og sosialsenter 
Den største endringen i regule
ringsplanene er kanskje at man nå 
ønsker å samle bydelens helse- og 
sosialtjenester på et sted. Dessuten 
ønsker man å bygge sårt tiltrengte 
omsorgsboliger der 
Spikerfabrikken ligger i dag. 
Storhaug Øst beboerforening ser 
også bydelens behov for at helse
og sosialtjenestene samles på ett 
sted, men frykter at det blant an
net vil føre til økt trafikk i 
Nymannsveien. Det virker ikke 
som om man har tenkt på beboer
ne på de broløse øyene når man 
har tenkt å legge et helse- og sosial
senter til Midjord. Dessuten burde 
kommunen foreta en grundig ana
lyse av hvordan trafikkforholdene i 
området kan komme til å bli, sier 
Bente Nyman, som er leder i bebo
erforeningen. 

Amper stemning 
Dagen før bydelsutvalgsmøtet i be
gynnelsen av juni, hadde beboer
foreningen på kort varsel mobilisert 
til folkemøte på Midjord bydels
hus, der rundt 75 personer stilte 
opp for å kjempe mot kommunens 
planer. Beboerne var også godt re
presentert da bydelsutvalget skulle 
ta stilling til reguleringsplanene. 
Rundt 25 motstandere av kommu
nens planer hadde møtt opp på 
møtet som ble avholdt på Ramsvik 
skole. Under bydelsutvalgets «åpne 

halvtime» fikk beboerne legge fram 
sitt syn på saken. Det fikk også 
Trygve Thesen fra Prosjektpartner, 
som på oppdrag &a kommunen 
har stått for utarbeidelsen av de nye 
planene for Spikerfabrikk-områ
det. 
- Et prosjekt som dette vil være
med på å heve strøket. I planene
ligger det blant annet foreslått to
og et halvt mål til grøntarealer,
kunne Thesen blant annet opplyse
beboerne. Det virket ikke som om
beboerne ble beroliget av dette, og
det var ikke fa ampre og kritiske
spørsmål fra beboerne som Thesen
måtte svare på.

Syv mot fire stemmer 
Bydelsutvalget var også splittet da 
de behandlet planforslaget. Terje 
Rønnevik rettet kritikk mot kom
munen, som han mente hadde 
opplyst altfor dårlig om de nye pla
nene. Bodil Kalvik pekte på at lo
kalene der politiet tidligere holdt 
til, måtte være et godt alternativ til 
et helse- og sosialsenter. Da man 
endelig kom til avstemmingen, 
vant Ap, SV, H og KrF med syv 
mot fire stemmer fram med sitt 
forslag. Dette gikk ut på at bydels
utvalget støtter prinsippene i de 
nye reguleringsplanene og at plane
ne tas til nærmere etteretning når 
de mer detaljerte bebyggelsesplane
ne foreligger. Videre i vedtaket pe
ker man på at byggehøyden må re
duseres, samt at 
Kommunalavdeling for helse- og 
sosialtjenester må komme med mer 
informasjon om hva en samling av 
deres tjenester i bydelen vil inne
bære. 

OGU 

Prix butikken i bydelen 

Igjen senker PRIX 
prisene. Nå på 

Gule Priser ga
rantert billig 

I 

varer �elkommen til �
bY.Qge/ig hand_ru,_ 

Kjøpeutbytte 
hver gang du handler 

Asbjørn Klostergt. 39, Tlf. 51 56 30 29 
0 
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Side 4 

I. 

Fuli fort på vannrutsjebanen på Kyviksmarka. 

Bydelsavisa 

Yrende folkeliv, strålende sol og masse arrangementer. Det virker som om det 
meste klaffet da årets Storhaugdag gikk av stabelen forrige lørdag. 
Bydelsfesten, som ble arrangert for første gang i fjor, var en kjempesuksess. 

- Scorhaug har i mange år blitt
kritisert for å være en dårlig bydel
å vokse opp i. Årets Storhaugdag 

var vår måte å motbevise det på.
At vi er flinke skal de som har kri
tisert ikke fa ta fra oss. Jeg er
mektig imponert over samholdet
og hvor flinke vi er ril å fl til noe
sammen. Det er enormt mange
ressurssterke mennesker i bydelen.
Kanskje kritikken forstummer nå
når folk har sett at vi kan, sier
May Lis Grimstad fra Kjelvene og
Badedammen beboerforening.

Eksotisk markedsplass 
Apningen av Scorhaugdagen var 
der John Petter Hernes, leder i 
kommunalstyret for kultur, idrett 
og kirke, som stod for. Han pekte 
på at mye har skjedd i bydelen si
den bydelsfesten ble arrangert i 
fjor. Storhaug har fltt sin runne! 
nummer to. Aker bygger høybygg 
ved Badedammen og viser at de 
satser på bydelen. Stavanger 
kommune har satt idretts- og 
svømmehall på Midjord på topp 
av prioriteringslisten sin, oppsum
merte KIK-lederen i åpningstalen 
sin. Og tilhørerne sparte ikke på 
applausen. På Nytorget var bilene 
byttet ut med markedsplass. Her 
var det brukt- og byt remarked, og 
muligheter til å kjøpe antikviteter, 
brukskunst og eksotisk mat. 
Dessuten hadde flere lag og orga-

nisasjoner sine egne informa
sjonsstander, og også klovneri og 
ablegøyer foregikk på markeds
plassen. 

Masse aktiviteter 
Men det var også mye annet som 
foregikk denne fest-lørdagen. På 
scenen i Pedersgata arrangerte 
man «Ungdommen trår riJ», der 
ungdom fra bydelen underholdt 
med både sang, dans og musikk. 
Senere ble der sceneshow for både 
store og små publikummere. Fra 
klokka 15 og utover var det 
Musikkens dag som foresatte. I 
Amocoparken arrangerte man 
stintefiske for barna. 
- Jeg tror vi har satt på et lire for
godt agn, for de som har vært her
har tau masse fisk, kunne stinte
sjef Ove Andersen opplyse. På
grunn av cekniske problemer ble
det ikke Riska.fjord som kjørte
rundtur mellom Amoco og
Hillevågsvanner, men en reserve
båt ble sau inn og ifølge mann
skapet var det mange som benyt
cet sjansen til å se Storhaug fra
sjøsiden.
Ved Hillevågsvannet var det satt
opp en veceranbuss som fraktet
båtpassasjerene tilbake til Amoco.
På Kyviksmarka hadde man satt
opp en vannsklie til barna, og her
var det også muligheter for gril
ling mens korpset Hjallarhorn bi-

hov for avkjøling denne v 
lørdagen, stod også omvisni 
den nye Storhaugrunnelen 
programmet og også ved g 
riet i Sørnes foregikk det flere 
riviteter. 

Mye planlegging 
Det kan ikke ha vært 
som arrangementskomiteen 
Samarbeidsutvalget for bebo 
på Storhaug (SBS) har lagt n 
Storhaugdagen. I den sam 
heng kan det opplyses at pl 
gingsarbeidet startet allerede i 
bruar. I komiteen satt Si 
Bækholt, Todd Slaughter, 
Sollid Næss, Astrid And 
Svanhild Svihus (leder) og 
Rolandsen. Dessuten hadde 
en egen komite for scenen 
Pedersgata. Her var det leder 
Nylund fritidsklubb, H 
Sundby, som sørget for at alt 
som det skulle. 
• Jeg har fltt bare positiv re.s
Årets Scorhaugdag var helt fan
tisk og det virker som at mange
forbedringene vi gjorde fra f;
rets arrangement var velly
Jeg tror Storhaugdagen nå
satt seg og at den i framtida vil
en årlig tradisjon, sier Sv
Svihu . OGU



I Amoco-parken 
fikk barna prøve 
seg på stintefiske. 

· tian Hatland var en 
'arianne Nyhagens s 

Bydelsavisa 

Kovnen Ray Speedys abkgøyer med ballonger 
falt godt i smak hos barna. 

Til venstre: Karin Khan {t.v.) hadde med seg en 
sukkerspinn-maskin fra Pakistand som barna på 
Nytorget fikk prøve. 

Under: Gabriel Haga fraktet festdeltakerne fra 
Paradis til Amoco, i en buss som sist gikk i ordi
nær trafikk på 50-tallet. 

T 
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Er det lenge siden du har sett oss? 

00 
CARL E BUCH AS 

opticus 
Kirkegt. 3, 4006 Stavanger 

Tlf: 51 52 0-4 25 
Sisle nytt i fatninger og brilleglass. Synsprøve. 

FOTPLEIE 
I samme bygning som SR-Bank, Rimi og Det Bl� Kjøkken 

Du er velkommen til å ringe for timeavtale 

PS/ Gratis parkeringsplasser 

STORHAUG FOTKLINli<K 
Off. godkjent fotterapeut med 16 års erfaring 

Haugesundsgt.7, tlf. 51 89 22 24 

Bydelens eneste 

bakeri og 

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

lnPO SHllT 
SILKETRYKK AS 

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

A 
norske serigrafers forening 

BYGGMESTER 

TERJE FØRLAND 
TELEFON: 51 89 05 88 - MOBIL: 94 67 5 l 34 

TAUGT. 20-4014 STAVANGER i 

a Alt innen rehabilitering. �. T� 

Bruk din lokale byggmester 

Brødregt. 18 -Tlf: 51 89 19 19 

PILKING TON 
ELVIGS GLASS 



En stolt gjeng som i slutten av mai kunne presentere splitter nye bydels
guider for hver enkelt bydel i Stavanger. (F.v.) Ottar Vold (KIK), Svein 
Bergsage! (park), Marianne Wieser (konsulent), Kai Borgersen (seksjo 
der KIK) og Elsie F. Steinsvik (fritidskonsulent Tasta bydelshus). 

Ny guide til egen byd 
I slutten av mat lanserte 
Kommunalavdeling for kultur, 
idrett og kirke (KIK) en 12 siders 
bydelsguide for hver enkelt bydel i 
Stavanger. Heftene inneholder in
formasjon om blant annet frilufts
liv, kulturliv, infrastruktur og ut
viklingsplaner i bydelene. Dessuten 
er de også utstyrt med omfattende 
kartmateriell. Bydelsguidene er et 
samarbeidsprosjekt mellom KIK 
og flere ulike kommunalavdelinger. 
I tillegg har også Stavanger 
Boligbyggelag, Hetland 
Boligbyggelag, Sparebank 1 SR
Bank og Eiendomsmegler 1 bidratt 
til gjennomføringen av prosjektet. 
- Målgruppen er først og fremst by
delenes innbyggere og innflyttere.
Gjennom guidene ønsker vi å sette
fokus på bydelenes kvaliteter og gi
folk muligheten til å identifisere
seg sterkere med bydelen sin. Jeg
håper at vi kan hjelpe innflyttere til
å finne seg raskere til rette der de
bor og at beboere generelt sett flr

økt lyst til å utforske sitt nær · 
For i guidene finnes det info 
sjon om veldig mye på mange 
skjellige plan, sier Kai Borge 
som er seksjonsleder i KIK. 
Det var fritidskonsulent Elsie 
Steinsvik ved Tasta bydelshus 
belyste behovet for og kom på i 
en om å lage guider for hver e 
bydel i kommunen. Mari 
Wieser, som er redaktør for by 
avisa på Tasta - På Tastavis -
samarbeid med Ellen Jepson 
for utarbeidelsen av innholdet. 
- Det var ingen liten jobb å s
samle sammen så mye oppl ·
er om hver enkelt by
Opplysningene måtte sjekkes
dobbelsjekkes, og gjennom
det med dette har jeg sa
Stavanger kommune på kryss 
tvers, sier Marianne Wieser.
dem som er interesserte i å
seg en guide over bydelen sin,
disse til salgs for kroner 20 på
delshuset. O 

Savner politiker-initiati 

Hilde Noer Bo"evik og May Lis Grimstad .fra Badedammen og Kjelvent 
beboerforening, krever at politikerne nå må ta kontrollen over 
Badedam-området. 

Ttl tross for at politikerne i kom
munedelplanen for Stavanger sen
trum, som ble utarbeidet i 1994, sa 
at reguleringsplanen for 
Badedammen måtte revideres, er 
lite eller ingenting gjort. Aker er 
godt i gang med sin utbygging i 
området og snart er man også i 
gang med det åtte til ti etasjers bo
ligprosjektet «Stavanger brygge». 
Badedammen og Kjelvene beboer
forening, samt Øvre Blåsenborg 
beboerforening, har henvendt seg 
til både ordfører, rådmann, for
mannskapet og partiledere, men pr. 
dags dato har man enda ikke mot
tatt svar. Beboerne krever at det må 
innføres byggestopp i Badedam-

området inntil man har revidert 
guleringsplanen som ble utarbei 
i 1987. Jeg forstår at utbygg 

prøver seg med å umytte tomt 
på best mulig måte, men vi 
ikke tolerere at politikerne · 
kan stå ved sine vedtak. Dette er 
såpass markant område at det · 
bør stytes av penge-interesser. 
må kommunen gripe inn og sø 
for at også andre interesser blir · 
retatt, sier May Lis Grimstad, so 
er leder i Badedammen og Kjd 
beboerforening. Også bydelsu 
get har gått inn for byggest 
inntil den 12 år gamle regule · 
planen er revidert. OGU 
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remiere for farge_rik 
tballturnering 

u hørt om fotballagene
dilla United, T-he un-

,ars eller Fargeblind
? De var alle deltakere
dd arrangerte fotball

ring på Midjord i slut-

Brodd iverksatte et pro
samarbeid med Stavanger 
e. Under parolen 

n er fargeblind», arbeider 
,ot vold og rasisme. I den 
dse ble det arrangere foc
ering på Midjord i slutten 
der nettopp bydelens inter

preg stod i sentrum. 
en innbydelse var elever 

til syvende klasse ved sko-
und og Storhaug blitt opp
til å danne sine egne lag. 

fikk maks ha ti spillere og 
pfordrec elevene om å sette 

fargerike 1� både med 
gutter. 
barn og unge fra mange 

·delen. Denne turneringen
re samhold og fellesskap

alle som bor på Storhaug,

uansett hvor de kommer fra i ver
den, sier Trond Bergevik, som var 
leder for turneringen. 

Mange deltakere 
Ikke mindre en 170 skoleelever 
hadde melde seg på da turneringen 
startet. Hovedsakelig fra bydelens 
barneskoler, men også co lag med 
elever fra T jensvoll. Turneringens 
mål var ikke å kåre vinnere og tape
re. Alle deltakere ble premiere i 
form av en diplom. Dessuten had
de man satt ned en jury som delce 
ut premie til laget med de morsom
ste draktene, det mest fargerike la
get og laget med det beste navnet. 
Til å åpne turneringen hadde man 
hentet inn Tom Sanne fra Viking. 
Han dømte i tillegg ml 
den første fotball
kampen. 

Ikke bare fotball 
Det manglet ikke på 
aktiviteter å finne på 
for fotballsparkerne. 
For selv om kampe
ne gikk i etc på 
Brodds gressbane 
mellom klokka 11 
og 17, kunne man 

ToPI Sanne fra Viking FK --

tilby deltakerne annen underhold
ning i pausene. Ved Midjord by
delshus var det satt opp en scene 
hvor det blant annet var under
holdning i form av sjonglering og 
dans. På østsiden av Midjord-ba
nen stod en ny bane for sandvolley
ball klar til bruk. Det var en sliten 
turneringsleder som kunne konsta
tere at ale gikk som planlagt: 
- Dette er noe hele nytt for oss. Det
er ikke lite åmer til planlegging 
som ligger bak. Når turneringen er 
ferdig skal vi sette oss ned og evalu
ere denne. Så car vi med oss de po
sitive erfaringene til neste års turne
ring, sier Trond Bergevik. 

OGU 

Side 7 

Møteplan for Storhaug 
bydelsutvalg høsten-99 
Datoen for høstens to første møter i bydelsutvalget er satt til tirs
dag 31. august og tirsdag 5. oktober. Den videre møteplanen vil 
bli vedtatt av det nye bydelsutvalget på sitt første møte etter val
get. 

Nyttårsaften· 1999/2000 
Skal vi ikke prøve oss på et fel
lesarrangement på nyttårsaften 
1999/2000 på Varden. Vi kun
ne ha hatt et fakkeltog for barn 
med eventuel\ felles oppskyt
ning av fyrverkeri tidlig på 
kvelden - i tillegg til felles opp
skytning av fyrverkeri klokka 
24.00. Det hadde være et fan
tastisk syn - samt at det ville 
trygge oppskytningen fra 
Varden. Det ville være både 

[ES 

,pAfJ �1. 

1'18-' 
M_y

-=-
hrce=�ør:=A.s 

AUT. RØRLEGGERFIRMA 

barne- og familievennlig. Det 
ville være positivt for oss som 
bor i området (Varden 
Midjord - Godalen 
Storhaug), å ha et sånn offisielt 
felles møtepunkt på nyttårsaf
ten -Jcanskje det kunne bli en 

· tradisjon?

Ta kontakt med
Elisabeth på
clf.: 51 56 10 23

a 

SANITÆR � 
VARME � 

· SPRINKLER 
KJØLING 

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

�' 

1tl 
� 
;;; 
;; 
s � 

Aase Marie Bowitz 
OFF.GODKJENT SYKEPLEIER 

Tlf. 51 53 12 48, 
Jelsagt. 62, 4012 Stavanger 

ÅPNINGSTIDER 
Man-fre:9-21 • lørdag: 10-18. SØNDAG 13-19 

KRISTIANS MATSENTER 
Hjelmelandsgt 77 • 4012 Stavanger 

GODKJENT ENTREPRENØR I FAGOMRÅDENE A, B OG C1 
0 0 

VART MAL ER FORNØYDE KUNDER! 
NÆRINGSBYGG • BOLIG • INNREDNINGER 

NYBYGG•PÅBYGG•REPARASJONER 

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

MESTERHUS 
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Arets ryddeaksjon vel i hav 

,,;,. 

Gunnar Sivertsen fikk god hjelp av Gaute La/and og Rolf Davidsen fra Park til å kvitte seg med hageavfallet på 
Varden. 

q�atal� H(� ;:;z!:._f i:! 
På vegne av stynngsgrup� b del, og for en flott gJen�o_m
gratulere med en ren og . in aJ 

r ikke minst for det posmve 

ført bydelsdugnad. Og v1 � e. 
nger skoler, barnehager, me-. d alle lag, ioren1 ' all . 

orde 
samarbeidet me b b erforeninger som e gJ 
nigheter, kolonihager og �-:n Ryddeaksjonen-99 var_ en 

sitt til en vellykket r��de J st�rre deltakelse, totalt mindre 

aksjon med miljøpro l ' me h en større andel av bosset 
mlet boss (4 tonn), og v�r. c l de bedrifter for 

oppsa . akk samud1g iø gen . ble kildesorte�t- V1 t � R: ddeaksjonen-99: S�o�sing av 
støtten i forbindelse me f y v• Bank og Forsikring, Arne 

boller og brus til ungene ra:St::
anger lnstallasjo_n a/.s og LS 

Bø Pedersen & Sønner als, 
ds a en god pns pa brusen.

Solland a/ s. Rimi i Haugesu� �� :å bollene. Bonafide 

Bakehuset Kneipen ga en ?o P ed benker i bydelen. Ellen
b • støttet aksjonen m Translatør yra dd lakat og logo. bidro med fin ry ep Jepson b "d t' v: . 

Tusen takk for samar e1 e • 

Med hilsen Beate }.\.vza

R ddeaksjonen-99
Styringsgruppen, 'J 

Bjøm Arild Erlsland fra Nylund beboe,forening. Pølser og brød til sultne rydde-re, f v. Oda, Adeleine, Stian T., Stian H. og Håkon. 

Miljøpris til ryddeaksjonen på Storhaug 
• Næringsforeningen Stavanger Øsrhar i mange år delt uc en miljøpris. Denne har vanligvis gått til bedrifter i bydelen som har arbeider med miljøfremmende tiltak. Miljøprisen for 1998 gikk derimot ikke til en bedrift, men tilFrivillighetssentralen på Storhaug,som har stått som koordinator forde årlige ryddeaksjonene i bydelen. - Vi ville markere at vi sener storpris på den gruppen av ildsjelersom holder til pa Midjord bydelshus. De skal ha en stor takk for atStorhaug er den reneste bydden iStavanger og som i den sammenheng har den største stjernen hosRenholdsverker. De årlige ryddeaksjonene har vært med på å utvikle en spesiell holdning ril å holde det rent på Storhaug, sier PerForgård fra næringsforeningen.Prisen består av et bilde av fore-

ningens symbol som er dampveivalsen på Kjelvene lekeplass. - Dette er en pris som tilfaller helebydelen. Det er vi som står for koordineringen av ryddeaksjonen,men det er beboerne som står forgjennomføringen. Jeg er glad forat Næringsforeningen StavangerØst ser og verdsetter alt det dugnadsarbeidet som blir lagt ned ibydelen. Jeg tror en slik pris kanvære med på å stimulere til at dugnadsånden opprettholdes, sierBeate Kvia, som er leder forFrivillighetssentralen påStorhaug.
OGU 

Torger Carlsen (t.h.} og &r 
Forgård fta N11.ringsforeningen 

Stavanger Øst, ovtrrakte i forrige 
uke miljøprisen for 1998 til 

Beate Kvia og 
Frivillighetssentralen. 
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Leserbrev-----------

akk for flott ryddeinnsats 
.edammen og Kjelvene beboerforening var i år 

tidligere år med på årets ryddeaksjon på 
haug. Vi startet på Kjelvene lekeplass, hvor de 
:e var i flertall og gjorde en kjempejobb med å 
sand, rake blader, ta opp glass osv. Når vi var 

·,ge på Kjelvene lekeplass, dro vi ned cil
ildedammen hvor noen beboere allerede hadde 

et. Kaj Gundersen hadde vært og hentet spesi-
,debuksa si og var langt uci og fisket opp allslags 
1 sammen med resten av beboerne. 

men har et dykkerfirma som nærmeste 
- Techno Sub - og sporty som de er stilte de

med co dykkere som også fikk opp en del boss.
dugnaden spanderte beboerforeningen på 
t, kaker, kaffe og brus. 

�en og Kjelvene beboerforening vil fa 
alle som i år stilte opp på dugnaden - kjem-

tt innsats! Ellers vil vi minne om vår årlige St. 
fest i Badedammen. Alle er hjertelig velkom-

Vennlig hilsen ledu 
Badedammen og Kjelvene beboerforming 

May Lis Grimstad To glade beboere, Lise Wal/in og Hdkon Nilsen. 

Fra venstre beboer Kai 
Gundersen, dykker Jostein 
- og Yngve!

HAKON 
DAGLIGVARE 

Side 9 

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

VI HAR TIPPING OG FLAX! 
0 

Åpningstider 9 .00 - 20.00 ( 16.00) 

5KG 
GRILLPØLSER 
GRILLPØLSER 

150pr.krt 
3498 pr.kg. . 
4990 TACOGRILL . pr.kg

.. 3990 BACON WURST pr.kg 

KJØTTPØLSER 2,998 pr.kg
2,5 kg pk. frosne 
NAKKE 

3990 KOTELETTER pr.kg
SVINE 
KOTELETTER 

SOMME-ff 
KOTELETTER 

WILMASTE K 
Fersk og røkt 
GRILLRIBBE 
Moden og grillklar 

ENTRECOTE 

4990pr.kg 

5990pr.kg 

4998pr.kg

5990pr.kg 

11998pr.kg

TASTATORGET Tlf: 51 54 19 22 
I SENTRUM (ved Torget) Tlf. 51 52 14 37 

�, -1-,,, 
. 

. -
. 

� ·-· ,4 ♦ -J B 
Kjøtt & pølseforretning 

DEN GODE GAMLE 

KJØTTBUTIK·EN 
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Vi spår en sol
fylt sommer 
handel .... 
Alle har sine egne, spesielle 
sommergleder. Noen drar til 
sjøs, noen til fjells, mens andre 
foretrekker byen. Felles for oss 
alle er håP.et om god ti vær, noe du 
garantert far på Steen & Strøms 
sommermarked. 
Gjør sommerhandelen. i varme omgi
velser og fa alt du trenger for å gjøre din 
sommer komplett. Velg Steen & Strøms 

sommermarked - der solen alltid skinner. 

Velkommen! 

Bydelsavisa 

Halve byen 
Hele kvelden 

STAYANGE 
STORSE TE 
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egn skadeforsikring i banken 

Tryg: 

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

Ta kontakt! 

. d fot at gjestene d. e tornØJ 
1ne skal vær 

rokost • Lunsj • Overtidsmat • Koldtbord 

pekemat • Smørbrød • Selskapslokaler 

m/pommes frites og salat + 0,5 I mineralvann 71,• 
burger 130 gr 40,-

urger 43,-
rger m/pommes frites og salat ' , 61,-
burger m/pommes frites og sajat 64,-

KANSAS STYLE CHICKEN 
3 biter kylling 

med salat, pommes frites 
og 0,5 I mineralvann 

85-
For enkel bit '5,- pr stk 

_ ..... .---. �-- -------

Åpent: man-fre 07.30 -17.30 

Vurderer du å 
selge boligen? 
Det er stor pågang av kjøpere, 
lite for salg 
og prisene er gode. 

Kontakt oss for 
en gratis 
og uforpliktende 
prisvurdering. 

Eiendomsmegler 1 er der du er! 
Vår kontaktperson i Storhaug bydel er 
Anita Gundersen, tlf. 51 50 90 75 og 
Grethe Eriksen, tlf. 51 50 90 82 

Du kan også kontakte bydelsbanken til 
Sparebank 1 i Østre Bydel som formidler kontakt med oss. 

EiendomsMegler f) 

TA LI-NG
" 

• " 0 
'\ 

1·0: liter 

Ren linoliemaling 
- det beste alternativ for bevaring

av eldre bygninger. 
Ren linoliemaling fra Fix Fabrikker A/5 

er anbefalt av Riksantikvaren. 

Støperigt. 16 (vis a vis Europris og Maurits) 
Tllf 51 89 57 78 • Fax: 51 89 51 48 
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,. 
O.H.MELING & CO 

SHIPOWNERS 
PO.BOX 217, 4001 STAVANGER (Norway) 

Paradisveien 28 
TELEPHONE 51 52 90 35 

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

Storhaug 

Blomsterhandel og Binderi 

Stort og godt utvalg i blomster 

Velkommen til en hyggelig handel. 

Telefon: 5152 66 29 Telefax: 5152 08 41 
Jelsagt. 4 

Bydelsavisa 

SENK FAR1EN

PÅ STORH/\UG 

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av: 

- Senk farten på Storhaug, oppfordrer (fo.J Hikie Fjeldstad Larsen, Inger-Elin Lande og Adeleine Thornow
Nylund beboerforening.

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger. 

Aksjon mot raske biliste 
El. anlegg for messer. 

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM 

m;g,imumi.
A

u 

- Jeg vet om mange som ikke tør å slippe barna sine ut ale
ne. Store deler av bydelen er regulert til 30-sone, men det
er alt for få bilister som overholder denne fartsgrensen,
sier Hilde Fjeldstad Larsen fra Nylund beboerforening.

LERVIKSVEIEN 22-4014 STAVANGER-TLF. 518463 20 

::1:1�:.

Haugesundsgt. 30, 
Stavanger 

• 
Telefon 51 56 20 35 

BRUK BYDELENS EGET TRENINGSSENTER 

lngen innmeldingsavgift 

Nå også med Spinning -
kønøisJøPJs,ir:ettJing med instruktør 

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

Tirs. - tors.: 14.30-21.00 
Lørdag: 13.00-17.30 

ALLIANSE 
__ Jlti.. __ 

���-�H�H 

Vi tilbyr landets største utvalg av allianse ringer, ørepynt, 
annbånd og kjeder til meget konkurransedyktige priser. 

Du finner alltids en anledning. 

''' 
Mestergy_ll 
KRISTOFFERSEN 

ARKADEN, TLF. 51 89 43 34 

Det er Samarbeidsutvalget for be
boerforeningene på Storhaug 
(SBS), Storhaug bydelsutvalg og 
Nylund beboerforening som har 
satt i gang en aksjon som de har 
kalt «Senk farten på Storhaug». 
Startskuddet gikk på 
Storhaugdagen den femte juni og 
målet er gjøre 30-sonen bedre 
kjent, samtidig som man også hå
per å ra flere bilister til å overhol
de denne fartsgrensen. Som virke
middel har man delt ut et bil-klis
tremerke til alle foresatte i skoler 
og barnehager i bydelen. For de 
som ikke har bil å klistre dette på, 
mener ,man at for eksempel søp
peldunken kan være et godt synlig 
alternativ. 

0 
la IIHfl\\Vllm�lll(ffi))i IS§ 

BEGRAVELSESBYRÅ 

51 88 33 66 

Til tieneste 
hele døgnet 

Mye gjennomgangstrafi 
- Folle må bli mer bevisste
det er 30-sone i store deler av
delen. De fleste kjører kanskje
når de leser det på skiltet,
når de har kommet rundt
sving har de glemt det. D
er heller ikke alle klar over 3
nen. Mange av skiltene har
og er klare for utskiftning.
mye gjennomgangstrafikk er
viktig at vi rar opplyst bili
om fartsgrensen, sier
Fjeldstad Larsen og legger ·
biler som ikke overholder
grensa er med på å forringe
vekstmiljøet.
- Vi har ra friområder i byd
For mange av barna på Stor
er gata den eneste lekeplassen
har. Det er kanskje den vik· 
årsaken til at vi må gjøre noe
forbedre trafikksituasjonen.

BERGESEn� 
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torhaug skal trø til 

w,t Aslaksen (FrP) fra bytklsutvalget og Geir Ro/and.ren (SBS) er med når Swrhaug nå skal trø til Som tilskuere (f v.) 
Stav (miijøvmisjefStavanger kommune), Marit Slmeberg Storli (ktkr for «Sykkel i Stavanger»), Unni Evang (Statens veg
og Trygve Forgård (Markedsforing.rhuset). 

mål å få flere på sykkel, er det nå satt i gang et nasjonalt 
rosjekt på Storhaug. «Storhaug trør til!» heter prosjektet 
!t er Statens vegvesen Rogaland og Stavanger kommune
nå skal bruke bydelens beboere som prøvekaniner for å
ut hva må gjøres for at flere benytter seg av sykkel som

komstmiddel.

.ug er en perfekt bydel å kjø
·• forsøksprosjekt i. Med sin

av bolig og næringsliv, 
·1g som den er sentrumsnær,
e bydelen et Stavanger i mi

. Dessuten skal Storhaug nå
sted som er tilrettelagt for de
trafikkantene. Med den nye
en skal vi sørge for å fa bile
ler jorda. Det som er spesielt
tte prosjektet er at det er be
og arbeidstakerne selv som
bestemme det som må gjø

,r at flere skal benytte seg av
n sin, sier Unni Evang fra
vegvesen. 

ig kartlegging 
sammenheng har man enga

kedsføringshuset til å fo-
grundig kartlegging av syk

bydelen. Rundt 500 beboere 
'·n oppringt i forbindelse med 

spørreundersøkelse. Flere 
edere har blitt intervjuet 

·es syn på sykkelbruk og sist
:e minst ble det i mai må

gen to beboerpanel på 
d bydelssenter. 

disse panelene 

ble foretatt fra beboerforeningene i 
bydelen og hensikten var å komme 
i dialog med beboerne for å fa en 
større forståelse av deres forhold ål 
sykkelbruk. 

Markedsorientert 
12 beboere var med på det første 
panelmøte, mens det andre hadde 
en deltakelse på 15. Likt for begge 
var at beboerne ble stilt 8 ulike 
spørsmål. Resultatene fra disse er nå 
samlet i en rapport. 
- I denne saken forholder vi oss ikke
ål en type syklister, men mange
ulike målgrupper. Noen sykler fordi
de ikke har råd ål noe annet, noen
synes det er tøft å sykle, noen sykler
for å mosjonere, mens andre sykler
av miljøhensyn. Beboerpanelene
belyste særlig co årsaker til at folk
ikke sykler. Noen var ærlige og sa at
det var de selv det stod på. Andre
pekte på hindringer av ulik art. Det
kunne dreie seg om hekker som
strekker seg ut over fortauet, høye
fortauskanter, mangel på sykkelsta
åver, for lang avstand til jobb og at
bilene står parkert på begge sider av
gata. Når vi nå skal fa flere til å sy-

kle er det vikåg å arbeide marked
sorientert. Vi må ut å høre hva sy
klisten mener vi skal gjøre for at 
han eller hun benytter seg av sykke
len sin, sier Trygve Forgård fra 
Markedsføringshuset. 

Mange forslag 
Forrige tirsdag møttes en nyoppret
tet ressursgruppe på Bergeland by
delssenter for å diskutere hvilke ak
åviteter og tiltak som kan være 
med på å øke sykkelbruken i byde
len. Gruppa består av representan
ter fra beboerforeningene i bydelen, 
bydelsutvalget, Stavanger kommu
ne og Statens vegvesen. Og det 
manglet ikke på forslag denne kvel
den. Et gikk ut på at beboerfore
ningene skulle konkurrere seg i 
mellom om hvem som fikk flest på 
sykkel. Et annet forslag var å arran
gere egne temamøter om sykkel. 
Helge Dagfinn Andersen (SV) fra 
bydelsutvalget, mente at Midjord 
stadion måtte være et velegnet sted 
for cross-sykling. 
- Hvis vi skal klare å nå målet må
det jobbes hele åden. Vi må holde
interessen oppe og det tror jeg først
og fremst skjer ved at beboerne ser
resultater av ulike tiltak, sier Unni
Evang og legger til at hun mer enn
gjerne tar i mot forslag om hva som
bør gjøres for å bedre sykkel-vilkå
rene i bydelen.

OGU 

Stor tegnekonkurranse 
ør til» og vinner en tøff sykkel. IJ1Illevcringsfrist: 

• . 0 • ,er - ... � . __ esse og alder.Jury: Britt.Elve Strand (grafisk de-
,� Marit Sletteberg Stod� og UM.i Evang (Sykkel �"0�n�y), Yi:IJn,eren blir tij�e��t- ��ciehake.

fom m;,q,fogo. ]'egt1!J!&��'�nde.s . ._e.ller_le,vtres til: 
kommune konuminalavdeling byutvikling, Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger 
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Stikk innom eller ring for bestilling 

tlf/fax. 51 52 58 55 

Åpningstider 
man. ogfred.:10-16 • ons.: STENGT 

tirs. og tors.:10-19 • lør.: 10-14. Stengt ann�ver lørdag 

1!,jørna�alongen 
frisør for hele familien 

Karlsminnegt 9 lA • visla vis Prix 

Master Kolonial 
Emmausveien 

Betal med bankkort! 

Lotto, Vikinglotto, Tipping , Flaxlo'1.d 
+ Oddsen

Mandag-fredag 9.00-18.00, Lørdag 9.00-16.00 

email 

Bydelsavisa: 

ogueland@ 

online.no 

iB 
MESTERSKILTER 

TORE BJØRNSEN 
Pedersgt. 69, 4013 STAVANGER 

li 51890341-Mob.94615470-Fax5189073 

0,,,1-:r•ri,r. PHH'Ll 

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån. 

Navnetilføyelser. 

Restaurering. 

Torsdag til 18 

Tlf: 

518933 56 

th. l9aaland (Jranifl A.s 

Kirkebakken 36 (v/ Hetlandskirken) 
4012 Stavanger 
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Folkevandring i Storhaugtunnel 
I anledning Storhaug-dagen holdt Statens vegvesen tunnelanlegget åpent, og flere hundre 
tok turen inn for å se hvor langt arbeidet har kommet. I tillegg til å gå inn i tunnelen kun
ne interesserte ta en nærmere kikk på maskinene som blir brukt i tunneldrifta. 

TEKST OG FOTO: BIRGIT 

HØILAND GUDMESTAD 

Sjøl om det var strålende sol over 
bydelen den 5. juni, var det 
mange som ofra noen minutter 
med dagslys for å se hvordan en 
uferdig vegtunnel ser ut inni. 
Tunnelen var da 86 meter lang av 
en total lengde på 1260 meter. 
Framdrifta går sakte fordi det 
gjennomføres et omfattende tett
ningsarbeid for hver salve som kan 
fyres av. 

De fleste av dem som var innom i 
tunnelen var folk som bor på 
Storhaug, og mange hadde allere
de fatt føling med -arbeidet. 
Boring og sprenging går ikke lyd
løst for seg, og både støy og vibra
sjoner er merkbare i bydelen. 
Vibrasjonene fra boringen kan 
dessuten forplante seg i uventede 
retninger, og det er ikke alltid dem 
som bor nærmest som merker rys
telser og vibrasjoner best. 
Vegvesenet bruker en datastyrt 
borerigg for å bore hull til spreng-

ladningene og hullene som det 
blir spruta sement igjennom når 
tunnelen tettes. For å finne ret
ningen og vite nøyaktig hvor en er 
når en jobber inne i fjellet, brukes 
fastmerker og en laserstråle. 
Datamaskinen i boreriggen bru
ker informasjon fra laseren til å 
regne ut hullplassering og retning. 
På Storhaugdagen fikk alle inter
esserte, både barn og voksne, kla
tre opp i riggen for å ta en titt på 
dette spesielle utstyret. 

Tetningsmasse opp i dagen 
Fjellet under Storhaug er ikke 
like kompakt og solid alle ste
der, og for å hindre grunn
vannsenkning i området over 
tunnelen blir det brukt mye tid 
og krefter på tetningsarbeid. 
20 timers arbeid uten stopp 
har ikke vært uvanlig. Noen 
overraskelser har det også 
vært. 

For å være sikker på at ikke 
grunnvannet siger inn i tunnelen 
blir det boret hull rundt hele tun
nelprofilen, og tynn, flytende se
ment blir med stort trykk presset 
inn i hullene. Sementen trenger 
inn og fyller alle hulrom i fjellet 
over, under og på sidene. Slik blir 
det et skjold av sement rundt hele 
tunnelen. 

skje at sementen tyter ut på mer 
upassende steder. For å ha kon
troll på det, er det hele tida folk 
som går vakt over tunneltraseen 
når sementen blir presset inn i 
fjellet. Siden sprengingsarbeidene 
bare foregår på dagen, blir ofte 
dette tetningsarbeidet gjort om 
nettene. Det er forklaringa på at 
vegvesenets folk noen ganger kan 
observeres rundt i hagene på 
Storhaug på nattestid. 

Fordi sprekkene i fjellet noen ste
der går helt opp i dagen, kan det 

Ei helg i begynnelsen av mai tok 
den flytende sementen vegen opp 
gjennom et hulrom og endte i en 
kjeller. Dette ble raskt oppdaget 
og ryddet opp i. Natt til 20. mai 
ble det også drevet tetningsarbei
der, og da kom 50 liter sement 
opp i en, fortauskant i 
Nyrnannsvegen. Det ble også 
raskt oppdaget og sementen ren
sket opp. 
- Vi må jobbe i ett nåf vi først be-

gynner dette arbeidet, og ofte tar 
det 20 timer før det er tett. 
Deretter kan vi sprenge oss fram 
seks meter til i tunnelen, før vi må 
til med ny runde med tetting. 
Hver salve er bare tre meter, og 
det skyldes at vi har strenge krav 
til hvor sterke rystelsene kan være, 
sier Knut Borge Pederst;n, ingeni
ørgeolog i Vegdirektoratet. 
Vegvesenet er også nøye med å 
måle grunnvannsnivået. Hver dag 
blir dette kontrollert med svært 
nøyaktige instrument. Til nå er 
det bare registrert naturlige sving
ninger. Det er boret hrø1:mer der 
en kan fylle på vann dersom 
grunnvannsstanden skulle synke. 
Disse brønnene er testa og funge
rer godt, men foreløpig har det 
ikke vært bruk for dem. Lavere 
grunnvannstand kan føre til-set
ningsskader, og derfor er denne 
beredskapen nødvendig. 

Håkon og Lise Fossestøl var blant dnn som var inni Storhaugtunn 
vegvesenet holdt anlegget åpent i anledning Storhaugdagen 5. juni. 

Hjemme hos tunnelgjengen i Søylandsgata 
Tunnelarbeiderne jobber ti timers skift i 12 dager, og har deretter ni 
dager fri. Mange av dem pendler langt for å komme til Storhaug, 

• og mens de er her bor de i brakkeleir i Søylandsgata, like ved båt
havna.
• 

Dette er ett av skiftene som jobber t Storhaugtunnelen. Fra venstre står kokk Therese 
Sørheim .fra Madla, Terje Kydland .fra Bjerkreim, Asgeir Nordtveit .fra Vtits, Torgeir 
Logn vik .fra Flatdal i Telemark og Anders Bratte/and .fra ½ille i Setesdal. 

Det er kanskje ikke så mange p'å en god middag er det lite mer 
Storhaug som har lagt merke til enn avislesing og IV-kikking 
vegvesenets brakkeleir. Den lig- som frister. Noen tar seg en rus
ger diskret plassert litt utenfor letur ute, andre et slag kort. 
allfarveg, og karene som bor der Bare Anders tar seg en bytur en 
gjør ikke så mye av seg. De bo- gang i blant. 
rer og sprenger og bråker fra seg Maten er viktig for trivselen. og 
i arbeidstida, og tar stort sett li- den er stort sett bra, mener ka
vet med ro når skiftet er over. rene. Dessuten har de en luksus 
Anders Bratteland fra Valle i på brakka som de tydelig setter 
Setesdal, Torgeir Lognvik fra pris på, og som de ikke kan tilla
Flatdal i Telemark, Terje te seg hjemme: - Her er det bare 
Kydland fra Bjerkreim, Asgeir jobb og ingen bekymringer om 
Nordtveit fra Vats og kokk andre praktiske ting. Etter mid
T herese Sørheim fra Madla sy- dagen kan vi gå rett fra bordet 
nes det går greitt å bo"på brakke.:- og lese avisen med god samvir
- Det blir en .livsstil, og der er· tighet, gliser de. 
veldig sosialt. Men det forurser-, Anleggsarbeiderne har mange år 
ter sjølsagt at vi tåler hverandre med brakkeliv bak seg, og har 
vi som bor sammen, for vi ser bodd på mange forskjellige ste
mye ril hverandre, sier Torgeir. der. Men sjelden har de bodd så 
- Det blir en vane å pendle, og sentralt som nå.
der spiller liten rolle hvor en er - Jeg husker da vi jobbet og bod
fra. Eneste forskjellen er ar noen de i Frafjord. Da måtte vi ham
bruker lenger tid enn andre på srre tobakk. I Frafjord er der 
hjemturen, sier Anders. ikke butikk, og nærmeste forret
Alle er enige om at det blir mye ning var alltid stengt når vi var 
soving. Etter et ti timers skift og ferdige med skiftet. Jeg husker 

en gang jeg skulle kjøpe so 
Jeg måtte kjøre fire mil! fo 
Asgeir. 
Ingen av karene i tunnelgj 
har sett særlig til naboene 
på Storhaug. Brakkene r 
ikke slik til, og arbeidsøkt 
lange.• 
- Men vi beundrer tålmodi
ten deres, det må du ra med, 
de fire. 
Kokken Therese har også 
dager. Hun begynner kl 
fire om morgenen og jobb 
klokka 18. I mellomtida 
hun bare fri tre timer på fo 
dagen. 
- Jeg lager frokost med var
kald mat. Karene smører 
seg matpakke. I mellomti 
ger jeg kaffemat, baker og� 
reder middag og dessert. I 
legg har jeg ansvar for all re 
ring, forteller Therese. H 
ker jobben sin, men synes· 
mellom at det kan bli lin 
mye å gjøre. 
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ANNONSE 

0 

LOKALDEMOKRATIET MA STYRKES 
Lokaldemokratiet må styrkes 

* Storhaug SV vil arbeide for at det innføres de
sentralisert bydelsforvaltning på Storhaug.
Bydelsutvalget må få mer makt og større økono
miansvar. Resultatene fra prøvebydelsprosjektet
for Storhaug (avviklet i 1995) viste at desentrali
sering er en riktig vei å gå for å oppnå mer demo
kratisk styring og økt engasjement i kommunepo
litikken.
* Storhaug SV vil at kommunen skal prioritere
økonomisk støtte til beboerforeningsarbeid og
•Grønn bydel>> på Storhaug. Storhaug SV ser po
sitivt på at beboerforeningene fungerer som på
drivere i mange miljøsaker - ofte der bydelsutval
get ikke strekker til .
* Bydelsaviså på Storhaug formidler bydelens in
teresser. Avisa skaper engasjement hos beboerene
og er sentral for alle som ønsker mer lokaldemo
krati. Storhaug SV vil at avisas høye kvalitet vide
reføres samtidig som antall utgivelser i året økes.
Kommunen må gi mer økonomiske støtte til by
delsaviser enn i dag.

Helsetjenester er en menneskerett 

SV er imot privatisering - verdien av et menneske 
skal ikke bestemmes av lommeboka. Det er i dag 
mangel på personell innen helse og sosialsektoren 
på Storhaug. Lønnen må opp og arbeidsforholde
ne må bedres. Pasienter har krav på stabile for
hold med faste ansatte. Stavanger kommune må 
styrke økonomien for helse- og omsorgstjenester 
i bydelene. 

Mer penger til barn og ungdom 

* SV sier nei til privatisering av barnehager og
skolefritidsordninger. Dette må være en kommu
nal oppgave. På sikt må skolefritidsordningen bli
gratis. Det samme gjelder tilbud om barnehage
plass for alle.
* Storhaug SV vil at kommunen skal gi de unge et
skikkelig fritidstilbud på Storhaug. Fritidsklubben 
bør få egnede lokaler for både junior-(barnesko
len) og seniorgruppa (ungdomskolen) 
* Stavanger SV vil at det skal bygges idretts- og
svømmehall på Midjord. Nå er tiden inne for at
Storhaug får sin egen idretts- og flerbrukshall på
linje med de andre bydelene.

Bomiljøet må prioriteres 

Storhaug bydel har i dag minst friareal pr. innbyg
ger , bare 36 kvm mot 116 i snitt i Stavanger. 
Mange politiske partier finner det likevel naturlig 
at innbyggertallet på Storhaug skal stige de neste 
årene. Storhaug SV vil stille strengere miljøkrav 
til boligfortetning enn det som er dagens praksis. 
Husk at det er deg som velger og politikerne som 
har makt til å avvise eller stille betingelser til mor
gendagens byggeprosjekter. Med dagens enorme 
utbyggingspress på Storhaug er det viktigere enn 
noen gang å velge inn SV' ere som tør stå imot de 
tunge bygge- og profittinteressene. 
Storhaug SV vil 
* påse at kommunen følger opp sitt ansvar for å

1 

styrke bydelens kommunale servicetilbud i sam
me takt som innbyggertallet vokser
* pålegge investeri.I1gsselskaper/kommunen og
innarbeide betydelige grønt- og rekresjons-områ
der i sine byggeprosjekter
* avvise byggeplaner som er uforenelige med tre
husbebyggelsen og bydelens egenart
* regulere personbiltrafikken
* satse på flere bydelsbusser nå

Dersom du ønsker mer informasjon om Storhaug SV 

kan kontakte SV-huset på Nytorget 6. Tlf.nr. 51896989. 

UMBRO 

T-SKJORTE

eru .ø 
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Arbeidsglade 
ungdommer 
klare ti I dyst 
- Dette er et ypperlig tilbud som mange flere burde be
tet seg av, sier Inger Hunsbedt Grønning når hun snakk
om Småjobbsentralen ved Midjord bydelshus. Fra uke 2
står ungdommene ved bydelshuset klare til også å ta ar
beidsoppdrag på dagtid.

Det var i forrige uke at Inger 
Hunsbedt Grønning trengte hjelp 
til å stelle i hagen. På kort varsel 
stilte Helene Mui og Jennifer Lee, 
som til daglig er elever ved St. 
Svithun ungdomsskole, klare til 
dyst. 
- Ungdommene kan utføre ar
beidsoppgaver som er for tunge for
meg. Jeg kan på det sterkeste anbe
fale Småjobbsentralen til andre. År
saken til at mange ikke tør å benyt
te seg av ungdommenes arbeids
kraft tror jeg ligger i at de ikke tør
å stole på dem. Det finnes fantas
tisk mye fin ungdom og jeg har
full tillit til dem, sier Hunsbedt
Grønning, som leste om tilbudet i
Bydelsavisa. Nå angrer hun nesten
på at hun ikke har benyttet seg av
tilbudet tidligere. Og St. Svichun
elevene var minst like fornøyd med
arbeidsoppdraget.
- Det er veldig kjekt å arbeide ved
Småjobbsentralen. Vi bestemmer
selv om vi vil ta jobbene vi blir til
budt og det er ikke dumt med litt
ekstra penger.

arbeidslystne ungdommer i 
len. I mars etablerte man sen 
på årsbasis, slik at bydelens 
nå kan benytte seg av arbei 
een hele året. Fra å utføre 
på ettermiddager, vil man i 
til 27 legge om til å ca i 
beidsoppdrag på dagrid. 
- Småjobbsentralen er noe vi
har prioritert i Fritid Storha
del. Jeg tror det er verdi
unge knytter kontakter med
bydelen. Dessuten far de 
god praktisk arbeidserfaring,
dig som de også far større

Inger Humbedt Grønning var svært fornøyd med inmatsen til Jennifer Lee (t.v.) og Helene Mui fra 
Småjobbsentra/en. 

Satser på jungeltelegrafen 
Småjobbsentralen ved Midjord by
delshus er blitt et årlig foretak for 

Vi har mye kjekk og positiv
dom som vi skal være stolte a
Torhild Halvorsen ved Mi
bydelshus. Ale nå er der m
ringe bydelshuset og avtale
som kan gjøres i ukene 25 til
- Det er ofte et problem for så
folk å fl seg sommerjobb. H
ikke hadde vært her, er der en
for at de hadde stått uten jobb
håper jeg at jungeltelegrafen
folk far vite om tilbudet.
håper at flest mulig vil ben
av oss i sommer, sier Stig
som står for koordinasjon og
kedsføring av Småjobbsentral

TEORIKURS 
CDE-kurs 17. august 
8-kurs 25. august

MC-kurs - ADR-kurs
«Vi har minibuss»

INFORMASJON/PÅMEWING st; tlf. 51 89 30 80, mobil 901 90798 • NYTORGET 8

STAVANGER TRAFIKKINSTITUTT t 
- AUTORISERT TR"flKKSl(OLE -

P.\ lørdag reiser dirigent Espen Andre Magnussen 
(bildet), 55 musikanter og 20 foreldre fra Nylund 
skolekorps på rur til Skottland. Nærmere bestemt er 
det Stavangers vennskapsby Aberdeen som er reise
målet. Offisiell mottakelse i rådhuset, utendørskon
sert og besøk på en sekkepipe-fesåval, er bare noe av 
det som sr.år på programmer for korpsmusikantene. 

- Det er en tradisjon i korpset at vi hvert rredj
reiser til utlandet, og det er en tradisjon det er
å ta vare på. For det er kjent for musikanr
komme seg ut av øvin�lokalene og være samm

andre sosiale sammenhenger. På den måren blir
også bedre kjent med hverandre, sier 11
Rønnevi.lc, fra Nylwtd skolekorps.
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✓·� ·;a..-··�:J,: Ny skolegård på 
Nylund skole 
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Det var forddreurvalger (FAU) ninbord er bare noe av det som 
ved Nylund skole som tok initia- ble resultatet av foreldrenes inn
rivet til at skolegården til den over sats. Opprustningen foregikk i 
90 år gamle skolen måtte rustes samarbeid med kommunen, som 
opp. Over tre helger i vår, der tok seg av grovarbeidet. Men FAU 
rundt 25 foreldre deltok, ble ure- gir seg ikke med detre. G�r alt et
arealet til Nylund-elevene gitt en eer planen skal der også bygges 
skikkelig •ansiktsløftning». Ny screethochey-bane og en fotball
sandvolleyballbane, nytt gress og bane i skolegården på Nylund 
nye planter, nymalt uværsskur og skole. 
nye lekeapparater samt bordten- OGU 

øte på tvers av alder
1 er 20 elever og 2 lærere som vil invi

til et lite treff i vår nyrehabiliterte sko
e torsdag. Vi byr på kake og 

:elte. 

lød innbydelsen som klasse 1 b ved Storhaug 
overleverte en innbydelse ril en gruppe eldre 

Bergeland bydelsenter i forrige uke. Storhaug-
1c: har ro ganger tidligere besøkt de eldre ved 

teret. Nå er det altså de eldre som skal 
på besøk til dem. 

tror det betyr mye at det knyttes positive for
mellom barn og eldre. Man burde arbeide 

mye sterkere for ar de eldre kan fungere som en 
ressurs i skolen. De vokste opp i helt andre kår enn 
der vi har i dag, og har dermed verdier og en histo
rie som jeg tror er verdifulle for dagens skoleelever, 
sier Astrid Gjuvsland, som er leder ved bydelssen
teret. Helge Dagfinn Andersen, som er klassefor
stander for 1 b, er enig. 
- Flere av dagens skoleelever har ikke sine bestefor
eldre i Stavanger. Mange av de eldre ser lire til sine
barnebarn som muligens er i andre deler av landet.
Da er det eksrra hyggelig å kunne møtes på tvers av
alder og lære hverandre å kjenne.

OGU 
Glatk Nyiund-ekver. (Fv.) Camilla Salvesen (5c), Tirii Hjerthoim (4c), 
Tine Hovland Bøeng (le) og Linn Christin Røed Evensen (3c). 

Vår Jultsusmaling inneholder 
hele 68% tørrstoff� 

'ffli 

� 
PRISEKSEMPEL: 

101. Oljemaling, hvit

101. Oljedekkbeis, hvit

10 L Oljebeis, hvit

101 Gårdsmaling, rød

3 1. Vindusmaling, hvit

398,-

398,-

398,-

298,-

259,-

KJEMPETILBUD 1/2 PRIS 

31. Panellakk 99,50

DU FINNER ALT DU TRENGER I V ÅR BUTIKK:
Utvendig maling - Innvendig maling - Murmaling - Gulvmaling 

Lakk - Glassfiberstrie - Miljøtapet - Lim - Sparkel osv. 

Skagerrak 
MALING STAVANGERAS 

Støperigt. 31a tlf. 51 53 11 54 fax 51 53 20 98 

-Rett over gaten for Europris og lea Mauritz-

TRELAST -MALING 

GARDEROBE -KJØKKEN 

VERKTØY-TAK 

PARKETT -LISTVERK 

PANEL -FLISER 

ISOLASJON-VEDOVNER 

gr�,:i�""•"'_4 7., ro<. -' >< ••,,_;�<'."i, Z � ,• .... ��<I �;,t � _ -�_,.,,_; ," .,/;;';��,,,_;; 

!l!;t;f;;', ,,:,. 'fil]1ØGREID·f, ·., ,,_,,.,·.······;.·;'. 
���-'�,;t�, :· ; ·�H-. �+o E'�L- :t:\., " ... ,{ ��� .... ,:;1:V� V J '1\.,'· .. �· • h  

;,.\_ ❖· 

�jJ2-:J�;: .. 10 ••.c'.!1i-,, ,,.& .. J,nws-: ,� ,_.,,_., t-.. �;;; :":> 

yerksgt. 62, tlf. 51 85 41 41 fax: 51 85 41 40 
Apent: Man-fre til 7-19 •Lørdagtil 9-14 

-( 
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Nyansettelse 
Stig Molde (bildet) er 
ansatt som arbeidsle
der i 'Fritid Storhaug 
bydel. 31 -årirtgell skal 
fø.rst og fremst stå for 
markedsføring og ko
ru:dinerint ved 
Sm.!jobbsenttalen. 
Molde hår nettopp 
vendt hjem til Norge 
etter f-cm 1t som 
landslagssjef for USAs 
og, �das tdematk
kjørtrc. 

JUNI 

TILBUD 
En spesiell kombinasjon av livsviktige 

fettsyrer, mineraler og vitaminer 
kan være løsningen for deg. 

Bio-Marin 

Bio - Selen + zink 

Bio - Glandin 25 

139,-
149,-
355,-

Velkommen til en førsommerhandel i 
våre butikker og alle vi hos 

Brit's Helsekost ønsker dere en 
riktig god sommer. 

���� [ll@��[ll Lf□l1 

���[ll �[1�@�□�@ 

GARTHERIUTSAtG 
Q IBM� 
Q ®����� 
Q �©fil®IB□�®æ 

Q ®fil®��§[;)� 
Q ���@� 

VI BRINGER 
BLOMSTER 

�G �:1':!s�!
,c

4015 Stavanger, fax: 51 5620 91 

Bydelsavisa 

Henry Pedersen, som er leder i aksjonskomiteen for rehabiliteringen av orgelet i St. Johannes kirke, mangler 
rundt J 40 000 kroner for prosjektet kan bli en realitet. 

Halvveis til ferdig 
restaurert kirkeorge 
Til nå har det kommet inn 
rundt 100 000 kroner av de i 
alt 240 000 kronene som 
man trenger i innsamlede 
midler til nytt orgel i St. 
Johannes kirke. Foruten 
dette bidrar Stavanger kom
mune med rundt 3,5 millio
ner kroner, samt at man 
også har fått tildelt 200 000 
kroner fra diverse legater. 

1 - Orgelet er et svært viktig element
i sammenhenger som blant annet 
dåp, konfirmasjon og bryllup. 
Dessuten vet jeg at det er mange 
musikkinteresserte i bydelen som 
vil sette stor pris på et godt in
strument, sier Henry Pedersen, 
som er leder i aksjonskomiteen for 
rehabiliteringen av orgelet i St. 

Johannes kirke. Helt siden 1909 
har musikkinstrumentet forsynt 
kirkegjengere med himmelsk mu
sikk fra sine mange piper. Men 
det begynner å bli en del år siden 
kirkens organist, Gjert Lunde, 
pekte på at tonene ikke lenger er 
like himmelske som de en gang 
var. - Et godt orgel er skjønt å høre 
på og det er viktig at organisten 
har et arbeidsinstrument som han 
føler seg vel med, sier Pedersen. 

Fortsetter innsamlingen 
Til neste år fyller orgelet i likhet 
med kirkebygningen 90 år. Det 
var kanskje også bakgrunnen for 
at man i fjor vinter startet opp 
med en innsamlingsaksjon i St. 
Johannes menighet. 
- Det var kanskje et lite påskudd
for oss at vi har jubileum neste år.
Restaureringen kan kanskje sees

på som vår gave til 
Responsen fra privatperso 
menigheten har vært stor. 
kvinneforening har støttet 
med hele 20 000 kroner. Nå 
ter vi bare på at bedriftene i 
len også vil hjelpe oss med å 
målet, sier Torstein Gilje, so 
innsamlingsleder i menigh 
Går alt etter planen kan orge 
St. Johannes kirke tas ned n 
vår og sendes til Tyskland for 
restaurering. Arbeidet hos o 
byggeren i Bonn er forventet 
to år. Er man interessert i å 
orgelaksjonen kan man be 
seg av kontonummer 3201 
21835. På giroblanketten skal 
stå: St. Johannes menighet, o 
komiteen v/Torstein G 
Nymannsveien 63, 
Stavanger. 
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2 mannsstemmer og vi 
flere mannsstemmer, 
basser. Kontakt 

luss 
treff for alle 

. Tors. 23.sept. 
nighecssalen, 
rke. Andakt 
·esc Gunnar
Servering - ut
e over 50 år 

!kommen.

endagene 1999 
fest med bl.a. 

billøp: lør. 25.sept. 
·•·egudstjeneste:
26.sept.
,!uss-formiddagstreff:
23.sept. kl.11
for barn og voksne 

,torhaug: 
28.sept. kl. Il 
utlodning 

'ttckningsmøte: 
,. 29 .sept. kl.19 
Varden kirke 

Natteravnene 
på Storhaug? 
Vi er i dag ca. 40 mennesker 
som vil bidra til at Storhaug 
bydel skal være en trygg by
del å bo og ferdes i, og vi vil 
gjeme bli flere. Vi er tilstede 
for ungdommene i bydelen 
primært fredag og lørdag 
kveld, og vi ønsker å oppnå 
en positiv kontakt med by
delens ungdom. Som ravner 
skal vi først og fremst være 
oss selv, som edrue voksne 
mennesker som er ute i gate
ne om kveldene. Vi er ikke 
politi eller offentlig hjelpeap
parat , og vi skal vise respekt 
for ungdommens privatliv. 
Lurer du på noe eller har du 
lyst til å bli en av oss, så ta 
kontakt med en av oss i sty
ret: 
Steinar Aarstad, 
tlf.:51529317 
Rune Røisland, 
tlf.:51890577 
Kjell Herigscad, 
tlf.:51561354 
Hege Sundby, 
tlf.:51894149 
Ingrid D. Carstensen, 
tlf.:51562012 

Ferie sammeorl 

Bydelsavisa 

Historielaget 
på Storhaug 
inviterer medlemmer og an
dre interesserte til ny møte
serie. Møtene blir avholdet 
på Bergeland bydelssenter 
Foreløpig program for høs
ten-99: 
1irs. 31.aug. kl.18 
Bydelsvandring i Rosenli 
v/Fredrik Sivertsen 
Oppmøte: 
Parkeringsplassen v/høy
blokkene 
1irs. 28.sept. kl.19 .30 
Nytorget før og nå 
v/byantikvar Elsa Grimnes 
Tirs. 26.okt. kl.19.30 
«3 generasjoners liv i og 
oppfattelse av stedet 
Varmen» 
v/Knut Magne Galta (om 
hans hovedoppgave om 
Varmen) 
1irs. 23.nov. kl.19 
Fra Storhaug til Stortinget 
- om Lars Oftedal
v/Professor Berge Furre
Hjertelig velkommen til
alle interesserte!
Vil du være med
i historielaget?
Ta kontakt med Carolyn
Fjeld på tlf.: 51 89 02 88

Felles gudstjenester 
St.Johannes-Varden 
1 sommer 
v/sokneprest Vassbø: 
27.juni: St.Johannes kirke
4.juli: Varden kirke
11.juli: St.Johannes kirke
18.juli: Varden kirke
v/sokneprest Edland: 
25.juli: St.Joha..nes kirke
I .aug: Varden kirke
8.aug: St.Johannes kirke
15.aug: Varden kirke

ANDAKTER 
Ramsvigtunet sykehjem: 
Fredager kl.11: 
27.aug: Ellen Jordal
10.sept: Odd Edland, nattv.
24.sept: RolfNordin
Rosendal sykehjem:
Fredager kl.11:
27.aug: Odd Edland, nattv.
1 0.sept: Ellen Jordal
24.sept: Else Plener
Johannesen 
Skipper Worse: 
Fredager kl.I 1: 
3.sept: Odd Edland
17.sept: Ellen Jordal

Side 19 

Tilbud om aktiviteter på dagtid 
i Storhaug bydel for personer med psykiske lidelser 
Dersom du er i aldersgruppen 25-60 år(+/-) har vi følgen
de å tilby: 
• Turgruppe med base pi Midjord bydelshus,
onsdager fra kl.10-14

• Formingsaktiviteter på Rosendal sykehjem,
torsdager fra kl. I 0-14

Dersom du finner tilbudet interessant, ta kontakt med mil
jøterapeutene Anita Eikelid eller Gunn Gjertsen på tlf.: 51 
84 11 11 for mer informasjon. 

Foreldreforberedende kurs 
Kurset starter ons.15.sept. kl.18.30-20.30 
Kursdager: 15/9, 22/9, 6/10, 13/10. 
Nærmere opplysninger neste nr. av Bydelsavisa 
Kursleder: 
Jordmor, helsesøster, fysioterapeut og psykolog • 
Kostnad: Kr.640,-
Påmelding til Storhaug helsestasjon, 
Birkelandsgt.2, :nnen 08.09. Tlf.: 51 50 89 06 

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

Sentrakn har nå.spesielt behov.for frivillige som har 
ti(l/�t,ti/.J,delta i besøkstjeneste. 

�ker titt å deli:(J,

som fri.villige/kr treftger du hjelp? 

tuen i Varden kirke 
I.sept. kl.19 .30

ing - misjonsoffer
øte kl.19

flei, er 9et n�n som kjenaer1igjen dette problemet? Jeg ønsker i reise på ferie (Syden, 
:ID�,�h i. �tjansandn) sammen. med min sønn. Men jeg hat ingen i.reise

. sammcp med - det hadde� kj�kt l bli kjent med flen.: i sanune•$Jtuasjon - kan$kje kunne1vi 
.� flere,sammen? Pa,forh.b;t&k:unne viHia �kuten mre.resset; hviUmhchov vi \iar i forhold til 
feri�f,betydn�-�v bosted)� �j� kunne·vidcfareri,st,1l>le p�,peinaen,hel,gruppc?
Skrivf'et lue brev! �m 01$en, Nymanqsvn. 177, 4015 Stavan�r 

Ring tlf.: 51 56 15 8� c:llei;ta,c 

Frivillighe�entralc:p pa Mi'gjord , . 
K:ontaktp�:r:son: 'Beate Kvia 

6od·sommer' 
for alle 

fi���.
r1TtD 

Bergeland bydelssenter 
Jelsa_gt 2, 4012 Stavanger 

ru. 515352 67 • Faks 515'.3 98 80 
Daglig kder: Astrid Gjuvsl.and 

i ulrme 29, 31, 32. 
oss om bruk av bydelshuset, arrangementer, tilskudds
og gode nzrmiljøtilrak for alle aldersgrupper! 
for nzrmere samarbeid og kontakt med frivillige or-

1er i bydden. 
· ;tttsludmrln- kommer ut i upttmber. 

i perioden IS.juni- 15.august. 
igjen 16. august og vil,ha 

spennende,tilb�d,til,Jtøsten-99, i,tillegg til dette; 
· 18.30-2I.3(mqngdomsk.afe .�. ' · · · · 
18-21.30 Ungdomskafe
17-20.30 Juniorklubb for alle 5, 6 og 7 klassinger

:18.30-23.30 Kafi! og diskotek 
Lørdag 18.30-23.30 Kafe og diskotek 

i Nylund vaktmesterboligen i ukene 25-27. 

over aktiviteter v/bydelssenreret kommer 
. Interesserte kan ta kontakt med senteret. 

Vi ønsker alle en riktig god sommer! 

�id .,
Frivillighetssentralen 

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 
Tif. 5150 89 96 • Faks 515675 28 

Fritidskonsulent: Sigrid Bækholt 
Miljøarbeider: Torhild Halvorsen 

Vaktmesterboligen, Nylund skole 
Nylundsgt. 1, 4014 Stavanger 

• Tif.: 51 53 54 12 • Fax.: 515271 11 
Fritidsklubbleder: Hege Sundby

Småjobbsentralen i Midjord bydelshus 
Trenger du hjelp til å & utført arbeid som: 

Rengjøring • Hagearbeid • Opprydding • Lettere malearbeid Barnevakt • Rydding av uteomdder 
Feiing og Soping og mye annet ... 

Minstesats er kr.50,- pr. time til dem som utfører 
arbeidet for deg og ungdommene vil ha et ID-kort 
som forteller at de kommer fra Småjobbsentralen. 
Du blir kjent med dem, og de blir kjent med deg. 

Ring oss på tlf.: 51 50 89 98 I 96 
mellom kl.9-13 alle dager og bestill allerede nå. 

Spørsmål ril Småjobbsentralen kan rettes til 
Torhild Halvorsen eller Stig Molde ved Midjord 
bydelshus. 
Fram til skoleferien utføres arbeidet på ettermid
dagstid og fridager. 

Fra 21.juni-9.juli utføres arbeidet på dagtid. 

� 
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1490 
Jordbær, belgiske, 500 g kurv 

Sommerkoteletter, 
Nordfjord, pr. kg 

Laksekoteletter, Lerøy, 500 g 

1950 
Dream Yoghurtis, 1 liter 

Punkt og Prikke. Foto: Hojem AS 

990 
Vannmelon, stenfrie, pr. kg 

Potetsalat, Landlord, 500 g 

1750 
Thousand Island, Idun, 470 ml 

Lollipop, Norsk Iskrem, 10 stk. 

1990 
Tomater, norske, pr. kg 

Grillsalat, Dole 

1320 
Lett rømme, Tine, 3 dl 

ETTSALT 

Kims Chips, lettsaltet, 
Party Food, 300 g 

1090 290 
Kinakål, pr. stk. Champignon, pr. hg 

Grillpølser, Nordfjord, 825 g Pølsebrød, Skoga, 10 stk. 

Biffburger, Nordfjord, 2 pkn. Grillbriketter 

5
50

890 
Lettøl, Grans, 0,33 liter, eks. pant First Choice Cola, 1,5 liter, eks. pant 
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