
5 • 99 - Argang 11 FOR .STORHAUG Okt. 

rtsfylt 
lkefest 
r med regnbyger til 

. V æret klarte ikke å 
en demper på oppslut
ns om årets Varden-
' som i år gikk av sta
for tolvte året på rad. 
vanlig strakk Varden
e seg over seks dager 
neholdt alt fra renne
P til orgelkonsert. 

Mer side 13 

HERREFRISØR 

5156 38 90 
ERSGT.22 
INGSTIDER: 

10.00-16\30 
10.00-16.30(18) 

10.30-14.00 
«etter avtale,, 

Strålende bydelskonsert 

Søndag tredje oktober gikk historiens første Storhaug
konsert av stabelen på revyscenen i Stavangeren. Espen 
Hana (bildet) var der. Det var også Gunnar Roalkvam, kvin
nekoret Volvene og musikalske talenter. I tillegg hadde nes
ten 400 publikummere løst billett og på applausen å døm
mer var de mer enn fornøyde med det de fikk se og høre 

Spikerfabrikken: 

Kjemper videre for bevaring 
Marte Nyman Solberg, Bente har utarbeidet forslaget til regu
Nyrnan og Katrine Ødeskaug leringsplanene for Spiker
(bildet) er blant beboerne som fabriklf.-områdec, gjør det klin
ikke har gitt opp kampen om å kende klart ar bevaring ikke er 
bevare Spikerfabrikken. Trygve akruelt. 
Thesen fra Prosjektpartner, som Mer side 4 

denne kvelden. For i det tidligere bedehuset sto blant annet 
musikk av Theodorakis, Espen Hana og Chopin , kjente og 
ukjente folketoner, samt de kjente og kjære diktene til 
Gunnar Roalkvam på programmet. 

Kommunens planer 
om å etablere en hel
sestasjon for rusmis- "' 
brukere i Erichruups
gat.e,, møter massiv 
motstand fra flere 
hold i byddM. Det er 
St Perri aldershjem, 
Samarbeidsut"Valget 
for beboerne i bydelen 
(SBS), Bergeland be
boerforening og Stor� 
haug bydelsutValg. 
som er motstandere av 
he1$eswjonens plan
lagte· beliggenhet. 
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De frivillige 

P
å Storhaug treffer vi
dem overalt. I beboer

foreninger, i fotballag, i 
korps, gjennom 
Frivillighetssentralen. 
De bruker fritida si til å 
gjøre noe for andre. Uten 
en eneste klingende mynt i 
lønn. 

H
va er det som f"ar de
frivillige til å fortsette 

år etter år? Hva er det som 
gjør at de fortsetter år etter 
år med å yte frivillig inn
sats? 

!forrige utgave av
Bydelsavisa startet vi en

ny spalte kalt «Du e goe 
du». Som kanskje observert 
har spalten fatt fast plass på 
side to i avisa. 

H
er forsøker vi å finne
ut av årsaken til folks 

frivillige innsats. Hva som 
er drivkraften i det frivillige 
arbeidet. Samtidig ønsker 
vi også å trekke fram folk 
som legger ned en impone
rende mengde frivillig ar
beid, for faren er ofte at vi 
glemmer å sette pris på ar
beidet de legger ned. 

, Tet du om en person vi 
V burde skrive om? Ikke 

nøl, men tips oss i dag! 

Utgiver: 
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Bydelsavisa 

• For egen regning

Bjarne Middelthon representerer 
K,f i Storhaug bydelsutvalg. 

- Duegoedu

Kjære beboere 
Av BJARNE MIDDELTHON (KRF) 

Litt uvant er det fortsatt for oss øy
boere og vite at vi tilhører 
Storhaug bydel. Vi har i alle år til
hørt Hundvåg/Øyane bydel, og i 
den forbindelse føler vi oss fortsatt 
på sidelinjen. Det skyldes flere 
ting, bl.a. veier og avstand til sen
trum og bydelen. 
Veiforbindelse for oss er et ukjent 
begrep, da det er sjøen som fort
satt er ferdselsåren. Før i tiden var 
det sjøen som bandt folket sam
men, da mye av kommunikasjo
nen foregikk på den. Nå er det 
sjøen som skiller oss, hvilket jeg 
tror mange av dere beboere på 
Storhaug ikke tenker igjennom! 

Sjøen er en av grunnene til at 
mange utkantstrøk i Norge er blitt 
avfolket, men det har vi på øyene 
kjempet imot i alle år, og fortsatt 
vil vi kjempe for å bebo disse fine 
øyene. Men det har sin pris, det 
krever noe av samfunnet, både av 
forståelse av hvordan et slikt sam
funn kan fungere. For oss betyr 
kommunikasjon, båter og antall 
anløp mye. Skal vi kunne ta del i 
arbeid, skole og fritidsaktiviteter i 
bydelen, så er vi avhengig av å 
komme oss over sjøen. Vi kan hel
ler ikke ta bilen med oss hjem og 
parkere utenfor huset vårt slik dere 
på fastlandet kan gjøre. Vi er av
hengig av å kunne parkere i nær
heten av rutebåten, noe vi håper å 

kunne finne 
dere. 
Dette ser nå ut til å bli et p 
for oss, da kommunen/ fylket 
bruke plassene våre til h 
terminal for andre folk i R 
fylke. Dette et hjertesukk 
beboer / bydelsmedlem som 
ver å finne seg til rette i en flott 
del. Ellers vil jeg som medie 
Storhaug bydelsutvalg for Krf 
med å gjøre bydelen til en god 
del å bo i for unge og gamle. N 
nå skal inn i et nytt årtusen 
jeg minne oss om å løfte b · 
oppover mot Ham; «Jesus so 
troens opphavsmann og 
der» . 

74 år og engasjert i det mest 
- Som pensjonist har jeg rikelig med tid. Det koster meg så
lite å ta litt av denne og bruke den til å hjelpe andre, sier
74-årige Finn Toresen.

Og det er sannelig ikke lite Toresen 
har involvert seg i etter han gikk 
over i pensjonisttilværelsen. T vert i 
mot er han snarere med på: det 
meste. I perioden 1991 til 1995 
satt han i bydelsutvalget for 
Pensjonistpartiet og Toresen, som 
har vært skuespiller i en tiårsperio
de, gjorde seg ikke bare bemerket i 
form av politisk dyktighet. Ved 
hvert møte i den fireårsperioden 
han var bydelsutvalgsmedlem, åp
net han møtene med å lese et dikt. 
Med til historien hører også at han 
aldri leste samme dikt �o ganger. 
I 1992 var han med på å opprette 
Frivillighetssentralen i bydelen og 
satt senere som formann i styrings
gruppen for sentralen. Da 
Kommunalstyret for helse- og so
siale tjenester i Stavanger kommu
ne overtok styringen av 
Frivillighetssentralen ved årsskiftet 
97 /98, foresatte allikevel Toresen 
sitt arbeid i sentralen. Den tidligere 

lokale styringsgruppen ble omgjort 
til en ressursgruppe. Toresen fort
satte som formann og gruppas ar
beidsoppgave er å knytte bydelen 
og Frivillighetssentralen sammen. 
I 1980 var Toresen med på å eta
blere Lions Club Stavanger 
Storhaug. I år ble han der valgt til 
president i et år framover, noe han 
også har vært tidligere. Men det 
stopper ikke med det. Da beboer
ne gikk sammen for å starte bebo
erforening i Godalen, var Toresen 
selvfølgelig med også der. Nå sitter 
han i styret for beboerforeningen. 
- Hva er det som er drivkraften bak
alt det frivillige arbeidet du legger
ned?
- Jeg er en urolig sjel og har alltid
vært engasjert. Selv om man er
pensjonist er ikke det synonymt
med at man ikke kan bidra med
noe. Vi kan hevde oss på flere are
naer, sier Toresen.
I 1975 fikk Toresen beskjed av le-

gen om at han har leddgikt. Da 
kunne han ha valgt å slutte i job
ben og i stedet motta uføretrygd, 
men den gang ei. 
- Jeg så på det som en terapi å kun
ne gå på jobb istedenfor å sitte
hjemme og synes synd på meg selv.
Jeg tror det er viljen det står på, for
jeg er sikker på at de fleste kan hvis
de vil. I hvert fall når det gjelder
frivillig arbeid, sier Toresen.
Foruten å sitte i styringsgruppen
for bydelens frivillighetssentral,
deltar han også aktivt med frivillig
arbeid. Blant annet er det å gjøre
matinnkjøp til eldre og uføre noe
av det han bidrar med.
- Arbeidet jeg legger ned i
Frivillighetssentralen dreier seg rett
og slett om godt naboskap. I dag
er alle så opptatt av sitt eget, noe
som også gjelder frivillighet. Jeg
oppfordrer alle som har tid og vilje
til å bidra, for behovet er stort, sier
Toresen.

ALLIANSE 
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onsertsuksess 
or kor med gjester 
ter lenge blitt skrevet 
tivt om bydelen i avi

e. Med denne konser
ville vi vise at Storhaug 

en mangfoldig bydel 
mange kreative og 

ke mennesker, sier 
talskvinne Nina 

s i kvinnekoret 
ne. 

tredje oktober gikk histori-
førsce Srorhaugkonsen av sta

på revyscenen Stavangeren.
4k som opptrådte var flinke, er
liten tvil om. Ekstra kjekt er det
ogd at alle som opptrådte bor
Storhaug. Verter var kvinneko
Volvene og med seg hadde de

som Espen Hana, Gunnar
og Signy Sandsberg. 370

nde publikummere var møn
og på applausen og dømme

de mer enn fornøyde med det
se og høre. 

seg hør og bør var det venene
lpner konserten. Med kjente
ukjente folketoner innledet

c musikkarrangementet,
furegikk på en scene pyntet
roser og stearinlys i anledning
ugkonserten. Mon tro om

ikke var noen blant publikum
drømte seg vekk og så for seg
og fjorder same budeia som

på kua, da koret sang folke
med enkd tekst i form av

· da di da di». Volvene sang også
av den kjente grekeren

rakis, som var tilre rtelagr kor. Med seg ål dette hadde de
iller Signy 5':tndsberg fra
d teater. 

Kjente og ukjente folketoner samt Theot/Qrakis-musikk tilrettelagt for kor, var noe av da vertene kvinnekoret 
Volvene bidro med under komerten. 

Morsomt og tankevekkende 
- Jeg er kjempefornøyd og har bare
f¼tt positive tilbakemeldinger i et
terkant av konserten. Dette ga
mersmak og vi har mer enn gjerne
lyst til å arrangere en liknende kon
sert ål neste år, sier dirigent Kirsten
M. Bjerga i Volvene. 
Nestemann ut var bydelens egen
forfatter Gunnar Roalkvam. Han
leste opp morsomme og tankevek
kende tekster som handlet om slik
det var i gamledager. Om «poretis
maem som kjørte rundt i bydden
med frukt og grønt som han solgte
til «kånene i gadå». 
- Det er viktig å være glad i den
plassen vi bor, sa Roalkvam. 
Han leste også opp utdrag fra de
kjente og kjære diktene om Toffa.

Vi fikk høre om
h e rme t ikk in
dlLruien slik den
var i gamleda
ger, om
Storhaug som
en gang i histo
rien var det see
det i landet med
flest samvirkelag
og om amerika
pakker på 50-

Denne kvelden 
var det helst den 
musikalske si
den av Espen 
Hana vi.fikk 
møte, men han 
hadde også tid 
tiL humoristiske 
innslag. 

tallet. Pakker som inneholdt tyg
gegwnmi av merket Wrigeley.
Volvoane 
Etter pause var det duket for byde
lens kanskje største multikunstner.
Noen kjenner ham kanskje fra
Rogaland teater, som en av brødre
ne til Bøken eller for den siste pla
teutgivelsen hans « Tunge kyss».
Uansett var det mest den musikal
ske siden ved Espen Hana vi fikk
oppleve denne søndagskvelden. V i
fikk høre sangene «Skål», «Gule
sko» og «Han ska re himmelen» fra
cd'en som kom ut i 1996.
Dessuten presenterte også Hana
noen av sangene fra hans nye cd
som er i anmarsj. Da med sangene
«Eg reise aldri aleina» og voggevisa
«Kaspers sang» 
Men selv om det var mest den mu
sikalske Hana som opptrådte på
konserten, manglet det ikke på hu
moristiske innslag. 
- Skulle vi ha stanet eget mannskor
på Storhaug måtte det vel hete
Volvoane, undret Hana mens latte
ren runget fra salen i det tidligere
bedehuset Bethania.
Unge talenter 
Storhaugkonsenen inneholdt også
mer enn «verdenskjente» artister
og forfattere fra rorhaug. Den ga
også det fram.møne publikum en
smakebit av hva som spirer og gror
av unge, musikalske talenter i by
delen. Christel Smith sang om
Garborg dikcsyl<lus Haugtussa,
som Edvard Grieg har san musikk
til. Mareike Bechtel brakte oss inn
i musikalenes verden. Med flott
kostyme i form av grønn drakt,
hatt og tokk, sang hun utdrag fra

Forfatt-er Gttnnar Roalkvam brak
te oss tilbake i tiden med sine dikt 
om hermetikkindustrien og ameri
kapakkene som inneholdt tygge
gummi av merket Wrigeley. 

musikalen «Lady in the showbox».
Eva Bjerga Haugen derimot, bidro
med musikalsk w1derholdning i
form av pianomusikk av velkjente
Chopin. Hun hadde sannelig ikke
lagr lista lavt, for Chopin sin scher
ro i h-moll er vel nesten en te.se på
hva er klaveret har å by på.. Fra dec
hissige, raske tempoer cil de mer
romantiske adagio-pregede delene.
Det er i hven faJl ingen tvil om ar
talentenes prestasjoner lover godt
for bydelens musikalske framtid.

Side 3 

Møteplan for 
Bydelsutvalget 
Det holdes tO møter i Storhaug bydelsutvalg før jul. Møtene er
lagttil 9. november og 14. desem
ber. Sted er som vanlig Bergeland
bydelssenter og begge møtene
sr.arter .k,lokka 18.00 med åpen
halvtir_ne.

Nytttak på 
Brodd-huset 

�

Helt siden sommeren 1998 h� 
en ivrig dugnadsgjeng fra
idretrslagct Br(?d.d arbeidet med
å skifte ut taket på klubbhuset,
NI er arbeidet snart ferdig øg
mønsteret i ,de svane og røde
takpannene l�er liren tvil om
hvem som holdet til i klubbhu
set De svarte takp�e er for
met til bokstaver og dannet
navner på i<\renslaget. 
Btodd har fltt god fløtte fra lo
kale bedrifter til opprustningeti
av klubbhuset. Rådhuset
Øgreid har bidratt med takpan
ner, Vinje og Thorsen med stil
las og mønetakpanner, og også
fra MesterbHkk har byddsklu,b
ben fltt en hjdpende Mnd.

Småjobber 
Ungdommene i Småjobb-
sentralen ved Midjord bydels
hus er Idar for arbeidsoppdrag
o�å i høst og vinter. Det kan
,være oppdrag som rengjøring,
hagearbeid, lettere malearbeid,
opprydding ute og inne og syk
lrelbud. Ungdommene tar mel
lom 50 og 80 kroner for utført
arbeid. For bestilling av opp
drag - ring Småjobbsentralen
på tlf.: 51 50 89 98 I 96.
Telefonen er bemannet alle
hverdager fra klokka 9 - 14.

Torgrim Olsen 
fortsetter 
Leder for Storhaug bydelsut
valg, Torgrim Olsen (Ap), fort�
setter i samme verv for en ny
fireårsperiode. Det er også av
klart at SV vil sitte med nestle
deren i Bydelsutvalget de neste
fire årene. Resten av Bydels
urvalgetS �-ammensetning blir
presentert i desemberutgaven
av Bydelsavisa.
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Oppklaring og frustrasjon: 

Kampen fortsetter for Spikerf abrikke 
- Jeg tror det har vært en
del feiloppfatninger, for hel
se- og sosialsenter er mye
mer enn sosialkontor, sier
Inger Elvik, som er helse- og
sosialsjef for Storhaug.
Tirsdag femte oktober var
hun en av paneldeltakerne
da Storhaug arbeiderlag ar
rangerte åpent møte om
Spikerfabrikken på Midjord
bydelshus.

PaneUeltakerne måtte svare på mange spørsmål fra de frammøtte beboerne. Fra 11emtre Torgrim Olren (bydelsztt-
11algsleder ), Inger E/11ik (helse- og sosialsjef far Storhaug), Lise M. Storås (overarkitekt i Kommunala11delingfar 
byutvikling) og Geir Rolandsen leder i SBS. 

Runde 20 tilhørere hadde møre 
fram for å lyrre til hva paneldelta
kerne hadde å si om Spiker
fabrikken på Storhaug arbeiderlags 
.\pne møre. I panelet satt Geir 
Rolandsen fra Samarbeidsutvalget 
for beboerforeningene på Storhaug 
(SBS), Lise Storås (overarkitekt i 
Kommunalavdeling for byutvik
ling), Inger Elvik, (helse- og sosial
sjef for Storhaug) og Torgrim 
Olsen (leder av Storhaug bydelsut
valg). 

«Vi vil bli hørt, ikke bare spørt» 
Årsaken til de siste månede� aksjoner for å be
vare Spikerfabrikken er følgende: 
Konummen har utarbeider forslag til ny regu
leringsplan for området Midtre St0rhaug. 
Planen irmeholdt oppcirmelig veldig mye po
sitivt, I planutkastet leste vi med soor glede: 
«FormMec med reguleringsplanen ed. sikre -og 
videreutvikle ec verdifulle boligomdde, her
under kulturhisroriske kvaliteter i bebyggelse, 
gateløp, hager og vegetasjon. Forslaget skal 
medvirke ril 1 sikre og ruste opp boligmiljø og 
barns oppvekstvilkår.» 
Spikerfabrikken ble spesielt fremhevet som et 
viktig fysisk element i området, bMe pga sine 
arkitektoniske kvaliteter og sin hlstoriske ver
di, men ikke minst pga sitt potensiale ril å 
kunne bli et spennende og viktig knutepunkt 
for beboerne. Det ble &emhevet som svært 
viktig at bydelen her hadde sjansen til fl tilret• 
telagt et lokalsenter sentrale i bydelen. 
Planforslaget inneholde også tegninger av hvor 
flott dette kunne bli: Kafe, bydelskino, nær� 
butikk, skatebane, ungdomsklubb, selskapslo
kale.N>SV. Ikke rart vi ble glade?! 
Men .... akk. Da planen ble lagt ut ril offentlig 
ettersyn begynte andre å kaste interessert blikk 
på derte området, Spikerfabrikken gikk kon
kurs, og eiendommen ble solgt. Samådig har 
Helse- og sosialetaten i bydden vært på utkikk 
etter ny come i lengre eid. De har behov for å 
samle alle sine tjenester under ett tak, og det 
foreslått at derte i<takec» skulle ligge på Spiker
fabrikkens tomt. 
Dermed ble fremmet er rev iden forslag om ri
ving av Spikerfabrikkens lokaler og oppføring 
av et 4 og 5 etasjers bygg fremmet. 
Ak det som ble fremhevet som viktig for oss 
som bor her inne ble fjernet med et pennes
trøk. Alle våre behov ble med ett tilsidesatt for 
helse- og sosialetatens behov. pikerfabrikken 
og dens historiske og kulturelle betydning ble 
med ett hele uvesenclig. Det er en gire for oss 
hvordan et femetasjers kontorbygg skal kunne 
bety en beåkelse for oss som bor her inne. 

Joda, det er lage inn en liten Kiwibutikk og 
bydelskafe, d det er da fo�kt å legge inn noe
som vi kan fl glede av. O,g for all del; om
sorgsboliger er vel og bra, for de mr tross alt 
ikke tomme på kveldstid. 
Men: Kommunen har tydeligvis glemt ale den 
selv and som viktig for å fl opprustet bomil
jøet i ornridec. Spi.lcei:f.tbtikken ble med ett 
ikke så viktig som kulcu.chistotisk bygning. 
Man argumenterer med at den ikke er verne
verdig. og at det ikke er økonomisk lønnsomt 
å bevare den. Når ble det økonomisk lønn
somt å ta vare på historie? Tenk om disse argu
mentene skulle bli benyttet hver gangelemen
ter over en viss alder ble foreslått tare vare på? 
Oa skulle byen vår væn et spen{lende syn. 
I)essuten er det et hav av muligheter mellom 
vern og riving. Det har vært utvist særdeles Ji. 
ten futitasi fra arlcicektens side, som overhode 
ikke har forsøke å innlemme deler av eksiste
rende bygningsmasse engang. Alle spor skal 
fjernes i økonomiens og lønnsomhetens navn. 
Beboerne på Storhaug er i stor grad aktive og 
engasjerte mennesker. Vi blir oppfordret til å 
være nettopp det, med løfi:er fra både her og 
der om å bli hørt og tatt .med i planleggings
prosesser. N.\ føler vi oss fullstendig lurt. Vi 
har full forståelse for helse- og sosialetatens be
hov. Æce-være,.dem for det arbeidet de gjør. 
Men denne type senter kal i følge kommunen 
legges til bydelens bydelssenter. Bydelssenter 
for Storhaugs vedkommende er Stavanger sen
trum, ikke Midjord. 
Vi stiller oss de.�suten spørrende til om det nå 
er rette cidspunkr for å vedta plassering av det
te senterer, sea i forhold til visjon Urban 
Sjøfronr Storhaug. 
Vi sitrer igjen med en følelse av det her er 
crukkec en rekke forhastede sluminger, og 
man har funnet en lettvint løsning for plasse
ring av helse- og SO$ialsenterec. Der er forbau
sende hvor raske en så alvorlig endring av re
guleringspJanen kommer, forhascec eller ei, 
med bakgrunn i ec behov fur et samlende bygg 

for en kommunal avdding. Hvor gjennom
tenkt er denne samlingen med bakgrunn i de 
argumenter som ble føre i planens I.utkast. 
Dette er langt fra noen optimal plassering av 

et helse- og sosialsenter. Dette senteret skal 
o� ålfredsstille behovene til beboerne p.t de
broløse øyene. Kommunen har selv uttalt ar
om.rader er en viktig r�urs for boligutbyg
ging. Uttalelsen bør følges opp. Det riktige i
dette området vil etter vår mening være bolig
utbygging og opprusting av fabrikken til et
viktig møtested for lokalbefolkningen, der
Storhaugs beboere kan fl en mulighet fur kre
ativt samvær. Het kan neuopp mangfoldet fa
sin storstue. Beboernes behov må tas på alvor.
Det er ikke akseptabelt at en hel bydel skal
ofre genuine kulrurhistoriske verdier, samt ril
sidesette egne behov for å huse offenclige kon
torer av rene økonomiske og prakciske hen
syn.
Beboerne på Storhaug må taS på alvor. Vi lar
oss ikke avspise med argumenter som at det
ikke finnes bedre alternativer til lokalisering av
ec slike senter. Hvor nøye er dette vurdert?
Hvor nøye er konsekvensene av det forelig
gende vurdert? Hva vet man om konsek.vense�
ne? Er det noen som med Mnden på hjertet
tror at derte prosjektet fører til ac beboerne ber
inne blir tilført noe positivt? Med all respekt
for helse- og osialerarens behov og politiker
nes beslutningsarbeid� ta planene opp til re
vurdering, og prøv å se situasjonen fra vår side.
Derte området har ikke det nødvendige over
skuddet som ·kal til for å kunne ta i mot ec
slikt senter.

Hilsen 
Storhaug øst Beboerfarm ing. v/Bmte Nyman 

Nylund Beboerforening, vi Kitt Elise Skogland 
Giljehaugen Beboerforening, vi Anette Dahl 

Horjegaten og omegn Beboerforening, 
v/Arvid Nesse 

Steinhagen og Lervik Beboerforening. 
v/Øystein Thorsen 

- Helse- og sosialsenteret vil
annet inneholde legesenter,
stasjon, kontorer for hjem
pen, same et lokalt servi
som skal betjene bydelen
formasjon om alle kom
tjenester, opplyste Inger El
Geir Rolandsen la vekt på
nes ønsker om hele eller d
varing av Spikerfabrikken.
- Spikerfabrikk.en er et synlig
nesmerke på bydelens hisrorw
er viktig for Storhaug og Sro
idemitet at vi tar vare på
vi ønsker ikke å preservere
en. Vi ønsker å leve d
Rolandsen ril de frammøtte.

vil føre ril rasering av områ 
Spikerfabrikken blir revel. 
annet pekte hun p.\ at nye 
ninger p.\ den aktuelle ro 
bety økt utnytting enn ved 
ring av dagens bygning. Hun 
ne allikevel opplyse at kom 
har bedt utbygger å mod 
foreslåtte reguleringsplanene. 
Bydelsutvalgsleder Torgrim 
(Ap) pekte på at det er viktig 
samlet helse- og sosialtjen 
bydelen. 
- Det er vedtatt ac alle bydeler
ha helse- og sosialsenter som
ner bydelens innbyggere.
legge senterer på Midjord b ·
liggende sentralt i bydelen og
med lettere tilgjengelig fur
innbyggere, sa Olsen.
I løpet av høsten skal r
planen for kvartal 32 og 34
annengangsbehandling i ko
nen.

- For vår del er der ikke
bevare Spikerfabrikken slik 
er i dag, ier Trygve The.sen
Prosjektpartner.
Det er Prosjektparmer som
utarbeider forslaget ril �
ringsplanene for området
Spikerfabrikken ligger i dag.
- Vi har rart kommunens
modning om å bryte opp
ningsmassen til etterretning
våre nye planforslag har vi
bygningen opp i flere bygni
Byggehøyden er vi derimot
skeptiske til å moderere, for
duserer vi den, tror vi derre
svak økonomi i prosjekret,
Theseo.
Han håper ar byggingen av
hel e- og osialsenrer kan
me igang allerede til omm
og opplyser at det også er salt
800 kvadratmeter ril ny
varebutikk i planforslaget
Spikerfabrikk-området.
sannsynlig blir det i åfall
varekjeden Kiwi som f¼r
holdssred på Midjord.
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som utbyggerne ønsker, starter byggearbeidene på boligblokka allerede til neste år. 1 

i nye leilighe 
Sandeidgata 

munalstyret for byutvik
har gitt klarsignal til at 
kan reises boligblokk i 
deidgata 47-49. Går alt 
r planen håper de pro
tansvarlige å komme i 
g med byggingen allere
tidlig neste år. 

de juni i år sa Fylkesmannen i 
and nei til boligblokk i 
eidgata 47-49. Da på bak

av en klage fra naboene til 
planlagte blokka. Beboerne 
et at bygget ville medføre 
per som tap av utsikt, økte 

roblemer og mer støy. 
mmunalstyret for byutvikling 

på møte åttende oktober 
esmannens vedtak til etterret
men innvilget likevel selska

Sandeidgata 47-49 sin søknad 
å reise boligblokk 

deidgaca. 
1 er veldig glade for kommunal
ets vedtak og tror det nå blir 
ing av boligblokka, sier pro-

rban 
jøfront 

Onsdag tredje november holdes 
det åpent møre om gigantvisjonen 
Urban Sjøfront Storhaug. Møtet 
avholdes på Bergeland bydelssen
ter og starter klokka 19. 
Arrangører er Samarbeidsutvalget 
for beboerforeningene i bydelen 
(SBS) og næringsforeningen 
Stavanger Øst. 
- I disse dager staner arbeidet med
første delregulering, som dekker
omradet fra Breivik til Avaldsnes
gate. Med møtet ønsker vi å infor
mere på et tidlig tidspunkt, slik at
bydelen har mulighet ril å komme 
med merknader ril planarbeidet, 
sier Kristin Gustavsen (SBS)
På det åpne møtet vil også visjon
Urban Sjøfront Storhaug bli pre
sentert i sin helhet. 

sjektleder Nils Bø i Unipak AS. 
Men utbygger er av Kommunal
styret for byutvikling pålagt å jus
tere prosjektet på en del områder 
før det kan iverksettes. 

Må justere prosjektet 
Blant annet tilfredsstiller ikke da
gens prosjektplan krav til estetisk 
utforming og må derfor bearbei
des. Kommunalstyret peker på at 
den framskutte sokkeletasjen mot 
Sandeidgata virker dominerende i 
forhold til boligdelen og bryter 
opp fasaden på en uheldig måte. 
Utbygger er derfor pålagt å trekke 
parkeringsetasjen tilbake slik at 
boligblokka rar samme avstand til 
fortauet i alle etasjene. Videre pe
ker kommunalstyret på at planløs
ningene må bearbeides slik at 
oppholdsrommene får tilstrekkelig 
dagslys, noe som gjelder for de 
midterste leilighetene i bolig
komplekset. 
Når utbygger har utbedret bolig
blokka etter kommunalstyrets 
krav, må det søkes kommunen om 

igangsettelses 
denne tillate!: 
klart for å star 

Overskrider 
utnyttelsesgraden 
Det planlagte boligkomplekset i 
Sandeidgata er blitt innvilget en 
del dispensasjoner. Blant annet er 
det gitt dispensasjon for at bolig
blokka overskrider tillatt utnyttel
sesgrad med ti prosent. Dette er i 
tråd med fylkesmannens og kom
munens praksis. 
Boligblokka har også fått dispensa
sjon når det gjelder gesimshøyde 
over åtte meter. Dette begrunnes 
med at den nye blokka, med en 
gesims som omtrent tilsvarer ge
simsen på naboblokka, vil være 
med på å danne en helhet for den
ne delen av kvartalet. Kommunal
styret mener at tap av sol og lys for 
beboerne på den andre siden av 
gata ikke vil være større enn en må 
regne med i tettbygd strøk. 

Kristin Gustavsen (prosjektmedarbeider i SBS) fra venstre og Torger 
Carlsen (leder i Næringsforeningen Stavanger Øst). 

Strømsparerid,e - -� ; 
varmepumpe 

70 prosent reduksjon av 
strømforbruket til oppvar. 

ng, i forhold til det en vil
ved bruk av panelov

er målet for Sjøba
ag i Lervik

består av 46 
le ferdig

anger 
lir 

varmet opp av en varme
pumpe på 35 kW, som hen
ter varmen fra fjæra der boli
gene står og leverer den som 
golvvarme til boligene. På 
ekstra kalde dager kan en 50 
kW elektrokjele koples inn 
i tillegg. 

Normannsgt. 38 -4014 Stavanger-Tlf.: 518901 56-51 89 01 54 

lnf!'O SHllT 
SILKETRYKK AS 

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

� 
norske serigrafers forening 

BYGGMESTER 

TERJE FØRLAND 
TELEFON: 518905 88-MOBil.,: 94 67 51 34 

TAUGT. 20-4014 STAVANGER 

a a �••v"� Alt innen rehabilitering. �.av.,� 
Bruk din lokale byggmester 

Brødregt. 18 -Tlf: 51 89 19 19 

PILKING TON 
ELVIGS GLASS 
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Beboer te-

Leder Marit Sktttbe:,g.,St11rli< «efor «Sjk'kel {Stavang� h_Jper'llt'Jil 1mtngr 
som m'u/ig mtfter opp på mi_t,t. · · 

Onsdag 27. oktober inviteres dcl,, prosj�et p� -Storhaug, siededer 
til åpent møte i forbindelse- med Marit Sleµeberg Storli for JSykkd 
sykkelprosjektet «Storhåug trør · i Stavangeo,. 
ril•. l\.:{øtet -finner sted på Hl!fl oepfordrer inc..�e J by
Jkrgeland 6ydels�ter. die(l ril· 1 ,en�jeie ;s�1rfo; ølet 
- Her vil vi pr�et:1tcre spørrcun- sykkelbruk. i bydel�� Run rror
dersøkelsen som er gjort i forbin- økt sykkelbruk vil gagne aile par· 
deise med prosjektet. Ut i fra det ter. Syklistene vil fa bedre forhold 
som kommer fram i denne, vil vi og også miljø- og arealmessig vil 
trekke ut en del anbefulinger til det virke posicivt .inn på bydelen, 
hva det bør saLSCS på i der videre fievder Sletteberg Srorli. 
arbeidet med sykkelprosjektet. 1 Ressursgruppen i syl<l5elprosjektet 
tillegg vil vi presentere vinneren «Scorhaug trør ril» vil bruke vinte
av tegnekonkurransen som ble ut- ren ciJ � planl�e. Først til vlren 
lyst i juni. Yl har arr inn. mellom vil det være mulig tse resul�ter i 
20 og 30" tegninger i konkurran- fo:rm av fysiske tiltak for 1 bedre 
sen om å tegne logo for sykkel- syklistenes forh�d på Storhaug. 

� 

Fyrverkeri nyttårsaften 
Brannvesenet anmoder foreninger 
etler lag i bydelen om å gå sam
men om .\ · arrangere fyrverkeri
oppskytning nytthsaften. Ønsker 
rnan å skyte opp store raketter, 
som fuller inn under kategorien 
klasse fire - ,kalt pyroreknisk vare -
må den eller de som står ansvarligi; 
for oppskytilingen melde seg på 
kurs snarest Kurset er gratis, men 
man må selvsagt selv stå fur,'Uln• 
kjøp av .fyrverkeri. lnteres.serte kan 
ra ko_ntak.t med overbauinmestet 
Age Jo�1,1.i Sea.vanger brannve-
'sen. 
- Jeg tror bydelen vil være tjent
med å ha ,et stort fellesarrange
ment ,og :v,ed å·dele rå utgiftene re
-duserer man o� kostnadene 
nyttmatten, sier Johnsen� 

Han anbe
fuler at all 
o p p sk y t
hing av
fyrverkeri
6nner sted
på Vård.en.
- Her er
det er godt
scy-kk:e tll
nærmes,te. 1._ ,
be' yggebenge}qhmm

og ø.ef er h-.ill!'r ikke,s5: mye vegeta
sjon i form av trær eller busker i 
området, sier-Johnsen. 
Også, Storhaug bydelrutvalg hu 
anbefalt at fy�kenoppskytning 
sig& på Var�. IDet ble enstem
mig ved.tatt på møtet som funr 
sted fem.te oktober. 

ROSER 
GAR1NERIUTSALG 
Q[3(!!)� 

Q ®fn��� 
Q �©fil@[OO[i-Oæ)� 
Q @fil®�!t!l� [P� 

Q �©�[!i§)� 

YIBRIHGER 
BLOMSTER 

Sømeslunet 16, v/Ramsviktunet Sykehjem 
Uf. 51 56 20 99, fax� 51 56 20 91, 4015 Stavanger 

Bydelsavisa 

Frodig hage i 
asfaltens junge 
I bydelen med minst grønta
reale pr. innbygger og som 
en godt bevart hemmelighet 
for mange, ligger Rosendal 
og Ramsvik kolonihage. Nå 
ønsker styret for koloniha
gen å åpne opp portene of
tere, slik at den blir en del 
av bydelens grøntområder. 

I dag holder Rosendal og Ramsvik 
kolonihage åpent for allmennheten 
hver søndag hele halvåret. Da har 
alle som vil anledningen til å spa
sere en tur blant frodige og grønne 
parseUer, eller man kan ta turen til 
hagens forsamlingshus - hagehuset 
- for en kopp kaffe, va.fler, is, brus
eller kake.
- Det er mange som legger søndag
sturen innom kolonihagen og vi 
har mange stamgjester i kafeen. 
Nå ønsker vi ac kolonihagen i 
framtida kan bli en enda større del 
av bydelen enn det den er i dag. 
Før det kan skje må vi blant annet 
se på ulike måter å forhindre at ha
gen blir utsatt for hærverk. Åpne 
kolonihager er prøvd ut både på 
Østlandet og i Danmark, og her 
har dette være stor suksess, sier 
Reidar Kvam, som er leder av sryret 
for kolonihagen. 

Meningsfull hobby 
Samtlige av Stavangers kolonihager 
ble opprettet rundt 1917/-18. En 
på Våland, en på Eiganes og to på 
Storhaug; i bydelen har vi både 
Rosendal og Ramsvik kolonihage 
samt Scrømvik kolonihage. Da ha
gene ble opprettet var tanken at de 
skulle være et tilskudd til byens be
folkning i form av områder til 
grønnsaksdyrking. I dag fungerer 

Leder Reidar Kvam i Rosendal og Ramsvik kolonihagf vil gjøre hagen 
ti/gjengeligfor bytklms befolkning. 

nok kolonihagene mer som et om
råde for rekreasjon der leietakerne 
fritt kan bestemme hva som skal 
dyrkes. 
- Der å eie parsell i en kolonihage
fungerer som en hobby, som for
det meste dreier seg om å stelle
med jorda, dyrke eller snekre på
hytta. En ting er i hvert fu!J sikker.
Et par timer med arbeid på parsel
len gir meg alltid god samvittighet,
for arbeidet er meningsfullt. En
kommer i kontakt med naturen og
ser ac plantene vokser, men jeg skal
ærlig innrømme at en av og ål kan
bli litt lei av å kjempe en evig kamp
moe ugress, snegler og klumprota,
sier Kvam.

Regelmessig inspeksjon 
l Rosendal og Ramsvik kolonihage
er det i dag 108 parseller, som alle
har en størrelse på rundt 250 kva
dratmeter hver. Leiepris for en par
sell er på 740 kroner i året, samt at
alle leietakerne er forpliktet å selge

ut en loddbok på 200 kroner 
Hvert år er det en viss gje 
nekk av leietakere, noe som 
det ikke har hopet seg opp · 
nye som vil leie i hagen. 

Flere ganger i året er kolon· 
styre ute og inspiserer de fo 
ge parseUene. 
- Vi leier områder her n
kommunen og er derfor fo
retningslinjer som sier at 
holdes j god stand. Er ikke 
len i henhold ål retningslin·
vi leietaker en advarsel. I s·
stans har vi ren ril å si opp 
ler hennes leieavtale , sier 
Kvam.
Men heldigvi skjer det ikke
folk blir kastet ut av kolo ·
fordi parsellen ikke er
Tvert i mot er de fleste p
mer enn veisreir, noe styret
å sette pris på. Hvert år p
de beste parsellene i form av
plom.



r. 5 - OKTOBER 99 Bydelsavisa 

assiv motstand 
ot helsestasjon 

munens planer om å 
lere helsestasjon for rus
rukere i det gamle 
adet i Erichstrupsgate 

møter massiv motstand 
lere hold i bydelen. Man 
er kommunen har valgt 
liggenhet for det plan
rusmisbruk-tilbudet. 

e og ansatte ved St. Petri al
cm er av dem som har protes
t helsestasjonen. 
kter at en slik helsestasjon au

tisk vi samle flere rusmisbrukere 
område som allerede i dag er 

belastet. Kommunen tror et 
tilbud vil bedre situasjonen i 
et. Det tror ikke vi, sier daglig 

Sigrid Bjerg ved St. Petri alders-

brev til Bygge-, bolig- og eien
vdelingen i kommunen datert 
tember, skriver de ansatte og 
ne ved aldershjemmet: «I sine 

levedager må våre eldre fa lov til 
holde seg utenfor huset uten 
for å bli sjenert av rusmisbruke

ofte har hunder med og an
hag et slikt senter vil medfø-

presiserer at det er stor forståel
behovet for et slikt tiltak, men 
at det er den valgte beliggen

som er feil. 
vil vi hjelpe rusmisbrukerne, 

· ngen vil ha dem nær seg. Jeg
c vil protestere mot å fa en slik
jon som nærmeste nabo, sier 

- Feil Beliggenhet
Også i Bergeland beboerforening,
som har feierbadet innen sitt områ
de, reagerer sterkt på kommunens
planer.
- Feierbadet ligger i direkte tilknyt
ning til parkområdet ved Sven
Oftedals plass og i tilknytning til par
ken er det en .lekeplass som vil bli
ubrukelig til dette formål dersom vi
far økt renn av rusmisbrukere til par
ken. Etter vår mening er det naturlig
å legge denne type virksomhet til
områder der det ikke bor folk i dag
(for eksempel Byterminalen), skriver
leder i beboerforeningen, Marianne
Kinn'ari, i et brev til Storhaug by
delsutvalg.
I brevet ber hun om at bydelsutvalget
griper fatt i saken og sender en innsi
gelse til kommunen mot at helsesta-

Daglig leder 
Sigrid Bjerg 
og resten av 
de ansatte 
og beboerne 
ved St. Petri 
aldershjem, 
er blant 
dem som 
harprotes
tert på be
liggenheten 
til den 

planlagte 
helsestasjo
nen for rus
misbrukere. 

sjonen blir lagt til Bergeland. 

BU enstemmig imot 
Bydelsutvalget grep fatt i Kinnaris 
oppfordring og behandlet saken på 
møtet som ble avholdt på Midjord 
bydelshus femte oktober. Her sluttet 
et enstemmig bydelsutvalg seg til bre
vet som Samarbeidsutvalget for be
boerforeningene på Storhaug (SBS) 
har sendt kommunen. I brevet hen
stiller SBS på det sterkeste at helsesta
sjonen for rusmisbrukere ikke legges 
til Erichstrupsgaten. 
- Beboerne i Bergeland-området må
nå fa fred. De har hatt belastninger
nok på en stund. Jeg mener det er
viktig å fordele belastningene rundt
på forskjellige steder, slik at noen
ikke sitter igjen med alle, sier leder
Torgrim Olsen (Ap) i Bydelsutvalget.

arbeidsutvalget for beboerforeningene i bydelen (SBS): 

Svært uheldig plassering 
PRO-

er laget visjoner for hvordan 
len vår skal se ut om 20 år 
om «Visjon Storhaug år 

og «Urban Sjøfront 
ug». Innenfor og parallelt 
disse visjonene jobber fore
r og lag i bydelen, deriblant 
Stavanger kommune og næ
ivet for en best mulig utvik
av bydelen. SBS forsøker å 
ekstra overvå ken for enkelrcil
m vil føre utviklingen i en an
ening og som gjør at den res
nsats som legges ned mister 
v sin verdi og effekt. 
å Stavanger kommune, BBE, 
om bruksendring og dispen
fra reguleringsplanen for å 
en helsestasjon for rusmis
i det gamle Feierbadet i 

trupsgate 17, er dette et slik 
SBS har i merknad til 

ger kommune argumentert 
det er svært uheldig å legge et 
· tak i dette området og hen

at bruksendring og dispen-

sasjon ikke blir gitt. I merknaden 
argumenteres det med at dette om
rådet er ett av de største pressområ
dene i bydelen og svært sårbart med 
tanke på videre utvikling både som 
bomiljø og innfallsport til øvrige 
deler av Storhaug. Området er av 
ulike årsaker svært trafikkbelastet, 
det foregår utstrakt «snikhyblise
ring» og det er svært liten tilgang til 
friområder. Dette problemet for
sterkes ved at den lokale parken, 
Sven Oftedals plass, benyttes av 
rusmisbrukere til opphold og salg 
av narkotika. 
Samtidig er det et område med sto
re potensialer og det legges ned mye 
arbeid, både fra huseiere, beboer
foreningene og Stavanger kommu
ne, for å bedre situasjonen. 
Arbeidet har såvidt begynt å vise re
sultater og flere tiltak vil bli iverk
satt. I «Visjon Storhaug år 2020» 
fikk tema «Vern av randsonen» høy 
prioritet. Beboerne har stått for ut
arbeiding av gatebruksplaner for å 
gjøre uterommene egnet for opp
hold og lek med ordnede trafikk
og parkeringsforhold, innslag av 
grønt og sittegrupper. Første pro-

sjekt, del av Vikedalsgata er reali
sert. På Vår Frues plass starter an
leggsarbeidene i oktober og videre 
har Sandsgata og Nedre Dalgate 
høysete prioritet. 
Det foregår i dag forhandlinger 
med Husbanken om et prosjekt 
som vil resultere i samlede overfø
ringer til opprusting av utomhus
miljø i bydelen på 10 mill pr. år i en 
8-10 års periode, der bl.a.
Erichstrupsgate inngår.
Parkavdelingen har gjennom pro
sjektet Nærmiljøanlegg bidratt til
opprusting av Kyviksmarka. Den
lokale beboerforeningen og
Parkavdelingen har også innledet
en dialog om konkrete opprusting
av Sven Oftedals plass. Dette for å
ta tilbake friområde som et attrak
tivt leke- og oppholdsareal til bruk
for beboerne og de nærliggende
skolene. Transportplanavdelingen i
Stavanger kommune har også prio
ritet problemstillingene knyttet til
trafikk- og parkering i dette område
i inneværende år.
Det å legge en helsestasjon for rus
misbrukere i dette området vil øke
konfliktene og bidra til at de ressur-
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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 
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Stikk innom eller ring for bestilling 

tlf/fax. 51 52 58 55 

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

�jørna�alongen 
frisør for hele familien 

Karlsminnegt 91A • visla vis Prix 

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av: 

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger. 
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VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM 

u1u;mg,1muut1

A

• 

LERVIKSVEIEN 22-4014 STAVANGER-TLF. 518463 20 

TEORIKURS 
Teori kl.B 3. november 

ADR grunnkurs/fornying_ 5 nov. 
ADR kl.1 (eksplosiver) 7 nov. 
C 1-C-D-CE-kurs 16. november 
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STAVANGER TRARKKINSTITUTT t 
- AUTORISERT TRAFIKKSKOLE -

tlf. S 1 89 30 BO • mobil 901 90798 • NYTORGET 8 
email: sti@stavangerlrafilclcinstitutt.no 
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GGIVllll 
TRELAST - MALING 

GARDEROBE-KJØKKEN 

VERKTØY-TAK 

PARKETT - LISTVERK 

PANEL - FLISER 

ISOLASJON- VEDOVNER 

an -ØGREID
HANl)EL 

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

Det betyr vanvittig lave priser! V ær oppmerksom på 

at noen av tilbudene slippes på spesielle tidspunkt 

og er så gode at de blir utsolgt lynraskt. 

Vi oppfordrer derfor våre kunder til å komme tid

lig, utvise normal køkultur, og unngå slossing og 

ufin språkbruk. Lykke til og velkommen! 

STAVANGER STORSENTER 
steen&strøm 

KMALIN 

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 
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1090 kr

+ 500��

=5,90* 

74,90 
+I.OOOpoerig

-64,9a
(I p.= I øre) 

• Pris nlr du ...... 1M polllftlll 

KAFFE 
250 gr kok/filter 

STETTEGLASS 
Eksklusiv vare 

KJØKKEN-GLASS 
TØRKERULL 

8-pk

MUMROLL-ON 

ØSTRE BYDEL: 
Støperigl. 16 
Etasjen over ICA 
Tlf.: 51 8918 90 
man-fre 1 0-21 , 
lørdag 1 0- 1 8 
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SANITÆR � 
VARME � 
SPRINKLER 
KJØLING 

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

ZONETERAPAUT • AKKUPUNKTØR 

Aase Marie Bowltz 
OFF.GODKJENT SYKEPLEIER 

Tlf. 515312 48, 
Jelsagt. 62, 4012 Stavanger 

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

KRISTIANS MATSENTER 
Hjelmelands gt 77 • 4012 Stavanger 

� Artel as� 
- BY,GGEFIRMA TLF: 518914 40 a 

:, 

GODKJENT ENTREPRENØR I FAGOMRÅDENE� B OG C1 

VÅRT MÅL ER FORNØYDE KUNDER/ 
NÆRINGSBYGG• BOLIG • INNREDNINGER 

NYBYGG • PÅBYGG • REPARASJONER 

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

MESTERHUS 

HAKON 
DAGLIGVARE 

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

VI HAR TIPPING OG FLAX! 

Åpningstider 9 .00 - 20.00 (16.00) 

Bydelsavisa 

ortv1 te na oer I x- u en t ate. a v ise un og o n 

- Uholdb trafikkfor 
Beboere ved Prix-butikken i 
Asbjørn Klosters gate fortvi
ler over trafikkforholdene 
ved butikken. De hevder at 
lastebilene som leverer varer 
blokkerer gata og skaper 
farlige situasjoner. 

- Erter ac Prix utvidet butikken og
fikk ny lasterampe, er mange av
lastebilene tvunget ril å Stå på tvers
av Asbjørn Klosters gate for å Ble
ven varene. De store bilene strek
ker seg ofte helt over på fortauet
på motsatt side av gaca og hele inn
til porten der vi bor, forteller be
boer og nærmeste nabo Anne Lise
Lund fortviler.
Butikksjef Geir Stumpe i Prix-bu
tikken skjønner beboernes frustra
sjoner, men kan ikke love noen
snarlig løsning på trafikkproble
met.
- Det skal ikke forekomme ar biler
som leverer varer til oss stiller seg 
på tvers og sperrer gata slik at farli
ge siruasjoner kan oppscå. Vi har 
anmodet våre leverandører på det 
sterkeste å parkere langsmed bu-

Kafe på 
jakt etter 
gjester 
- Vi sliter med å trekke folk cil ka
feen vår. Kanskje er der mange
som ikke vet om oss, ier Heidi
Hovland, som arbeider i kafeen i
Broddhuser.
Kafeen i idreuslaget Brodd sitt
klubbhus på Midjord har være i
drift i rundt et år, men til nå har
kafegjestene glitret med sirr fra
vær. Nå forsøker Brodd med nye
midler å lokke folk til klubbhuset.
Nytt i høst er servering av ham
burgere, pommes frites, ostesmør
brød. I tillegg er det blanc annet
mulig å fa. kjøpt pøl er, brus og is.
- Målet med kafeen er ikke å tjene
penger, så ale kan kjøpes i kafeen
for en rimelig penge. Først og
fremst ønsker vi å tilby et sam-

( 

Her er et eksempel på hva beboerne i Asbjørn Klosters gate rta 
(foto: Anne Lise Lund). 

tikken ved varelevering. Noen 
ganger er det vikarer som kjører 
vareleveransene og da er det ikke 
alltid våre anmodninger blir tatt 
til følge. Vi forstår gode beboernes 
frustrasjoner og gjør så godt vi kan 
for å forhindre at slike situasjoner 
oppstår, sier Stumpe. 
Også i Foreldrerådets arbeidsut
valg (FAU) ved Nylund skole er 
man bekymret over rrafikkforhol-

dene ved Prix. 
- Varene blir levert bu
tidspunkt da barna en 
eller fra skolen. Dercc 

oss ril Prix og spurt om 
mulig å fa. levert varene 
eider, sier leder S 
Klungrveit i FAU. 

Heidi Hovland (t.h.} og Tove Bowiiz håper på flere gjester i /ra 
Broddhuset. 

lingssred for barn og unge i byde
len, sier Trond Bergevik i Brodd. 
I kafeen er det også mulig å drive 
andre aktiviteter enn å spi e. 
Brodd kan blanc annet tilby air
hockey, biljard, dart, andre små 
spill eller rett og sien avslapning 

foran TV'en. 
Kafeen er åpen tirsdager 
ken 17 til 20 og tor 
til 21. Tirsdag og cor 
jul arrangeres det 
klubbhuset og da blir 
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orhaugtunnelen: 

askere framdrift i høst 
augtunnelen er nå 360 meter lang, og har passert lslandsgata. Arbeidet går framover med en fart på rundt 35 meter i uka, og om tidsskjemaet hol

skal gjennomslaget i den 1260 meter lange tunnelen komme i juni neste år. Steinmassene fra tunnelen skal fra nå av dumpes i sjøen i Lervig, der 
nger kommune ønskjer å fylle ut til et nytt næringsområde. 

IT HØILAND GUDMESTAD 

&amdrift på 3S meter i uka, 
• har nå, er det normale når
tunnelarbeid i to skift. Det 

saktere i begynnelsen fordi vi 
de lite fjell over tunnelen 
tte drive omfattende tett

id etter hverc som vi ar-
oss innover. Nå er det mel-

18 og 30 meter fjell over oss, 
ijellec igjen er det jord

. Derfor kan vi arbeide for
sier prosjekcleder Øivind 
cdal i Statens vegvesen. De 

bor langs tunneltraseen mer
lig den økte aktivi teten. 
salve for seg bråker ikke 

n før, men vi fyrer av flere 
på kortere tid. Derfor vil 

høre mer cil oss. Der var 
•tre hundre metrene

drift som var unn
vi skikkelig i gang, sier 

vzre vanskelig å forutse 
rystelser og bråk forplan

gjennom grunnen. Fjellet 
ensarta, og sprekker i fjel
lede rystelsene i uventede 
. Derfor kan arbeidet i 

tilfeller merkes ryddigere 
n hundre meter unna 
den som bor rett over. 

joner langs traseen kon
at rystelsene ingen steder 

"der den grensa som nor
. 

der for like arbeider. 
me krevende tunneletap

parallelr med der myr
området ved den gamle 
myra. Et omfatcende 

beid måtte til for å hin
nvann fra å trenge inn i 
, og samtidig måtte 
nsnivået overvåkes. 

nelen er nå faktisk 
som er vanlig i en 
den være, fordi et 

normalt innsig av fuktighet kun
ne påvirket grunnvannsnivået, 
noe som i sin tur kunne føre til 
setningsskader på bygninger. AJc 
dette er unngått, tunnelen er ren 
og det er ingen endringer i grunn
vannsstanden. 

Storhaugstein blir nytt land 
Starens vegvesen har valgt å drive 
tunnelen fra en side. Det er ingen 
tekniske grunner for ikke å drive 
fra begge ender og møtes på mid
ten, dette er en vanlig måte å gjø
re det på. Men dersom det skulle 
drives fra begge sider måtte mas
sen som blir sprengt ut fraktes på 
score lastebiler og dumpere cvers 
gjennom byen, og dette hadde 
vært en scor ulempe for beboerne 
og den øvrige trafikken på 
Storhaug. 
- Stavanger kommune har kjøpt
steinmassene av oss, og de skal et
ter planen dumpes i sjøen i 
Lervig. Her skal de danne grun
nen w1der er nytt utbyggingsom
råde. Vi har l¼rt urslippsløyve un
der forutsetning av ar vi legger en 
16000 kvadratmeter scor polyes
terduk på sjøbotnen før vi begyn
ner å kjøre på masse. Dette må vi 
gjøre fordi sjøbotnen er foruren
set, og dersom vi tipper steinen 
rett uti kan denne gamle foruren
singen virvles opp, forklarer byg
geleder Odd Magnar Nerland på 
Scorhauganlegget. 
Dykkere må legge polyesterduken 
på plass, og deretter må den første 
steinen fraktes ut med lekter og 
forsiktig legges oppå, før massen 
kan kjøres ut og dumpes fra land. 
Før arbeidet kommer så langt må 
det også etableres måles rasjoner 
som skal ha oppsyn med den 
gamle forurensingen på seedet. 
Fram til air dette er i orden, blir 
massen lagret på land i Lervig. 

m«i tung last,krysser Hlllfgtsundsgata ved ankggsområ
�ps1'r farlige situasjoner .dmom bi/istene ikke respe_'lrterer lym
som gir ankggstrafikleenfor.kjørsrm. 

t 'J 1/lf 
--

_ ... 

---

f 

Tunnelen har nå krysset Isl.andsgata og gdr parallelt med Obrestadgata. Rundt juletider vil traseen krysse 
Nedstrandsgata. På kartet er den ferdige tunnelen merket med ei heltrukket linje, mens den stipl.a linja viser trase
en framover. (Kart: Bodil Dam Bustad, Statens vegvesen) 

Rødt lys og glatte partier 
Byggeleder Odd Magnar Nerland advarer trafikantene 
mot å1ta.sjanser i trafikken når de passerer anleggsområ
ctet i Hau_gesundsgata. Det er skilta maksimum 30 kilome
ter forbi tunnelåpnin�en� og det er satt opp traflkk1ys som 
må respe,kteres. 

Så lange har det ikke oppstått ska
der verken på innleid pc.rsonell el
ler på vegvesenei:s egne folle som 
job_ber i eller ved Storhaug
�elen. Derimot ,har det skjedd 
uheU i Haugesundsgata når vegfa,
rcnde skal passere anlegget. 

- Rødt lys ved anleggsomrMet be
tyr at dumpere eller store lasfehiler
e.r på veg. De har ei last på '12 ku
bikk eller mer med løse steinmas
ser, og disse sjMørenc følger lyssig
naleti adv:u:er Nerlana
Lyset eNatt opp for at anlewrra-

fikken skal ha forkjørsrett. Etter 
hvert som arbeidet går fortere og 
det blir fyrt av salver med kortere 
mellomrom, vil denne trafikken 
over Haugeswidsgata øke. 
Fartsgrensa forbi anlegget er satt 
til 30 kilometer i timen. I tillegg er 
det laga en fut:sdump. Lastebilene 
og dwn�rne kan dra med seg lei
re og skitt ut fra, tunnelen, og det 
kan bli glatt her i pecioder. 
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GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån. 

Navnetilføyelser. 

Restaurering. 

Torsdag til 18 

Tlf: 

518933 56 

th. l9aaland (Jranilt A.s

Kirkebakken 36 (v/ Heijandsklrken) 
4012 Stavanger 

0 
lø IIMl�ll�lllm� �$J 

BEGRAVELSESBYRÅ 

51 88 33 66 

Ti I tieneste 
hele døgnet 

STORHAUG 

APOTEK 

APNINGSTIDER: 

Torsdag 08.30 " 18.00 

Lørdag 08.30" 13.00 

Storhaug 

Blomsterhandel og Binderi 

Stort og godt utvalg i blomster 

Velkommen til en hyggelig handel. 

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

KJØTTPØLSER 

SVINE 
KOTELETTER 

NAKKE 
KOTELETTER 

SERVELAT 

2990
pr.kg

4990
pr.kg

4990
pr.kg

550 
pr.kg

RØKRE KNOGER
2990 

pr.kg

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

Bydelsavisa 

Nytorget - før og n 
Av ELSA TOMASDOTTIR GRIMNES, 
BYANTIKVAR 

Ordet "torg» er avledet fra russisk og 
betyr markedsplass. I tavanger har 
Torget og Arneageren begge utviklet 
seg til slike plasser over tid, 

Torget gjennom århundrer, 
Arneageren i vårt århundre for å gi 
plass foran Filmteateret, - men ing
en av disse som følge av bastante 
vedtak om å etablere et torg. 
Nytorger som nå trenger drahjelp 
for å leve opp til betegnelsen torg, 
inngår derimot i en av Stavangers 
første reguleringsplaner, vedtan i 
1850; her er nordvestre del av torget 
klart avgrenset. Det tok imidlerrid 
en del år før corger regnet seg fysisk. 
En enkel kartskisse &a 1857 antyder 
intet corg, men i 1871 foreligger 
kart utgitt av A. Knudsens forlag, 
basert på Torscrups kart fra 1863-
67. Her fremgår Nyrorget slik vi
kjenner det i dag og omkringliggen
de bebyggelse er for en stor del den
samme. Det er først og &emst BKF
bygningen (ticlligere Bikuben) og
policihusec (nå Zonen) begge på sør
siden, som er kommet til i vårt år
hundre. På sistnevnte tomt viser
kartet det såkalte Møbelmagasinet,
en scor trebygning i co ecasjer, reist
midt på 1800-tallet, av noen av by
ens snekkere, som ville samarbeide
om å fremstille og selge møbler.
Der finnes flere bra illustrerte bok
verk om Stavanger i tidligere tider;
det nyeste: EN BY TAR FORM -
Stavangers bebyggelse l 815- I 940 er
nenopp utkommet. For øvrig utgjør
de tre Dreyer-bøkene er solid kilde
mareriale og flere kunne vært nevne.
Nh en nærmer seg Nytorget i dene
materiale, naturlig nok med ut
gangspunkt i sentrum, scøter en via
Hospitalgaten, gjenrane ganger på

«Hospitalet»/«Den kombinerede 
Indretning» og historien om biskop 
Torgils som i år 1275 gjør kjent for 
ale menn « ... vår hensikc - hvilket 
mange alt har sen og forstått - å la 
bygge et hospital lier øst for Peters 
Kirke, der hvor byen eier åkrer, slik 
at man kan bringe die inn de av by
ens fattige som måtte være blitt syke 
- slik at de der kan avvente helbre
delse eUer en salig død; det vil være
bedre for dem enn å bli bårer gård
imellom syk eUer såret eller nesten
død - slik det før er blitt gjort».
Midt på 1800-tallet ble så den be
tykrede «Kombinerede indretning»
reist på derte sted. Denne rommet
hospital, sinnsykeasyl, rvangsarbeid
sanstalt, gamlehjem mm. Ikke
minst takket være Alexander
Kiellands innsats, ble institusjonen
avviklet på slunen av 1800-rallet og
erstanet av bl a arbeidsgården i
Hillevåg og nyn sykehus. Det er så
ledes er betydelig kapittel i
Stavangers helse- og sosialhistorie
som utspant seg ved foten av St.
Petri kirke.
I 1880 foreligger kartet til
Lange/Krum. Stavanger kommune
har nå forlengst overtan Møbel
magasinet og ombygd dette til Sl.
Petri skole. Fra 1929 fungerte byg
ningen som politikammer inntil nå
værende bygning ble oppført på
1950-tallet. Et nyn element er nå
inne på Nytorget: kommunens ma
terialopplagssted, dene opptar til
svarende et hdt kvartal i sørøstre del
av torget. Fotos fra ca 1900 viser,
mot nordvest og St. Petri kirke, et
yrende folkeliv og hester og vogner i
massevis, - mot sørøst dominerer et
5-6 m høyt plankegjerde rundt ma
teriallageret, er nokså nedslående 
syn. 
Bykartet fra I 911 viser fremdeles 

materiallageret og deler av 
fremgår av 1917-karter, men 
seres nyn fremtidsrettet tiltak, 
lig «Besluttet sporvei». En 
vogncrase fra Våland/Bj 
planlegges diagonalt over 
frem til Spilderhaug. At denne 
ble realisert skyldtes bl a I. v 
krig. Nå ble Nytorget i seedet 
for massedemonstrasjon mot 

og dynid slik et foco fra 1917 
På 1920-rallet kom så den 
muren i jugendstil. Til denne 
toalettanlegget som nå er 11 

drift, men som faktisk er funn 
dig som ursållingslokale for 
ne kunst. 
På 1960-tallet var det liv og 
Nyrorgec, idet omegnsbu 
turbusser startet herfra. På de 
var lcinoreklamen momen på 
ren og ener arbeidstid 
folk fra Varmen inn i Pede 
Nytorget til kinoen i sentrum. 
var også på 1960-callet at hø 
ken i Pedersgaten ble opp 
foto tan fra takec av denne 
Nytorget, viser til fulle hvilkec 
medelement den var og frem 
i forhold til den omkringligg 
100 år eldre småhusbebygge 
Någjeldende reguleringsplan 
1992 for policihus/Zonen
er uaktuell idet nytt poli · 
oppført ved Lagårdsveien. Sta 
kommune har varslet oppsrarr 
reguleringsplan for dene om 
klusive selve Nyrorget. Nå bys 

des muligheten til å sikre og 
utvikle den gamle bebyggelse og 
ge forholdene ril rene for mere 
jøvennlig opparbeidelse og b 
Nytorger. Området inngår i sin 
het I Sea 
kulcurminneplan/kommuned 
fra 1995 som potensidt ver 
de. 

- Årets mest meningsfylte søndagst
Søndag 24. oktober er det nok en 
gang duket for den tradisjonelle 
TV-aksjonen. I år er aksjonen kalt 
«Din innsats - andres .frjhet» og 
NRK har bestemt at midlene fra 
hets aksjon skal gå til Amnesty 
International. 
- Amnesty er en seriøs organisasjon
som gjør en stor innsats for andres
fohet. En frihet vi tar som en selv
følge, men som for noen betyr liv
eller død. Jeg tror midlene fra årets
TV-aksjon går til et formål som
fuvner alle, uansen hvilken etnisk
gruppe man skulle tilhøre, sier
Sigrid Bøthun i aksjonskomiteen
for Storhaug.
Hun oppfordrer nå: bydelens bebo
ere til å delta aktivt som bøssebære
re under TV-aksjonen. Til nå har
rundt 20 bøssebærere meldt seg og
det dekker bare en tredjedel av hva
som er behovet på Storhaug inn
samlingsdagen.
- Vi har fatt vite at rundt 1600 av
Storhaugs innbyggere er medlem
mer i Amnesty. Jeg håper at mange
av disse stiller opp og gjør sin inn
sats på aksjonsdagen. Den lengste
ruta rar opp til to timer l spasere,

Ahjomkomium på Storhaug håper pJ mange bøsseb<trert innsam/1.n 
Ev. Sigrid Bøthun og Dagfinn Opsttl. 

men det er ingenting i veien for at 
flere bøssebærere kan dele pl sam
me rute. For eksempel kan fumilie 
eller venner gå sammen. Jeg vil
hevde at ved å delta som bøssebæ
rer er man deltaker i hets mest me
ningsfylte søndagstur, sier Dagfinn 
Opsal fra aksjonskomiteen. 
Frammøte for bøssebærerne er satt 
til klokka 14 i lærerværelset på 
Ny,lund skole. Også i h inviteres 
�bærerne til kafe etter endt 

bøsserunde. Det vil bli s 
felte, brus og noe og bite i for 
store og små når de vender 
til Nylund. Vtl du delta WJdcr 
1V-aksjon kan du ca kontakt 
Sigrid Bøthun (51523239), 
Kalvik (51524192) eller 
Opsal (51531604). Ønsker 
mer informasjon vedrørende 
aksjonen kan du se internert 
http://www.amnesty.no 
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artsfylt folkefest på Varden 

var litt redd, kunne jens Drageset Dydland (5 112 år) innrømme for 
iers politimester Olav Sønderland etter at han hadde sust ned løypa 
nebilen sin. 

coringsrekord 
g gule kort 

je gang i forbindelse med 
dagene ble Varden-cupen i 
arrangert. Årets cup var i år 

til aldersgruppene under 
og det var påmeldt 4 lag i 7 -
assen og 4 lag i l 0-13 års

. Men jentene glimret med 
ær; vi savnet sterkt den hel

kjempingen til jentene fra 

cup var både spennende og 
isk i til dels tunge regnby
mmer Førland kom kjapt i 

ved å vise to gule kort i de 
de rundene. Her ble det 
og løpt! I de innledende 

i 7 -I O årsklassen vant 
United over Minipepper 

2, mens Dagdriverne scoret 
Smågodrsene mål. En del av 
tta spiller i Brodd og de er 
under kyndig veiledning og 
i klubben. Både løpsstyrke 
es var på topp! Det fikk vi 

også se i finalen mellom Storhaug 
United og Dagdriverne. Her av
gjorde Storhaug United med sin 
rutine fra Brodd med 4 flotte sco
ringer. Det var virkelig bra lagspill 
dette laget framviste: Henrik 
Jesman Sunde, Hallvard Eggestad, 
Tore Håland Risan, Richard 
Ris bakken og Thor Campe. 
Lagene i l 0-13 årsklassen er nok et 
steg videre spesielt på pasningssik
kerhet og spilleforståelse. 
I en utrolig flott kamp feide innled
ningsvis Tyrkisk Pepper lager fra 
South Park av banen med hele 8-0. 
Klar scoringsrekord i Varden-cu
pens 3-årige historie - og der i lø
pet av en 10-minutters kamp! Og 
på tross av rapet leverte South Park 
en flott innsats. I den andre innle
dende runden scoret Amatørene 2 
mål uten at Kosovo K.illers klarte å 
redusere. 
Finalen ble nok en artig kamp hvor 
Amatørene med tålmodig Drillo
taktikk lenge klarte å holde Tyrkisk 
Pepper fra livet. Her stod det 1-1 
inntil 2 minutter på «sudden de-

For tolvte året på rad arran
gerte Varden menighet 
Vardendagene. Med renne
billøp og fotballcup som to 
av høydepunktene, var det 
nok en gang duket for fol
kefest. 

Høstvær med regnbyger til tross. 
Været klarte ikke å legge en dem
per på oppslutningen om årets 
Vardendager. At Varden menighet 
fikk inn hele 76 500 kroner fra 
blant annet åresalg, kafeteria og 
loddsalg, er vel en bekreftelse på 
det. 
- Det er kjekt at så mange folk set
ter pris på arrangementet. Vi er
glade for at kirken fylles, for vi øn
sker å være en menighet der folk
deltar aktivt og føler seg hjemme,
sier administrasjonsleder Olaug
Eskildsen i Varden kirke.
Årets Vardendager strakk seg, som
også tidligere år, over seks dager.
Startskuddet gikk torsdag 23. sep
tember med formiddagstreffet
50+. Søndag var det blant annet
innvielseskonsert av det nyrestau
rerte kirkeorgelet, der organist
Viggo Fagerjord, koret 
Sandneskameratene og sopranen 
Camilla Myrås stod for de musi
kalske bidragene. T irsdag ble det 
arrangert fest for voksen-barn
gruppene i bydelen, før utlodning 
og trekningsmøre markerte avslut-

ningen på årets Vardendager ons
dag 29. september. 

Ros til arrangementet 
Høydepunktet var allikevel lørdag 
25. september, for det er tradisjon
at lørdagen er «den store bydelsfes
ten» under Vardendagene.
Allerede klokka l O markerte
Nylund skolekorps startskuddet
for bydelsfesten. For da var korp
set på plass i bydelens gater og bi
dro med flott korpsmusikk. En
halv time senere var det tid for offi
siell åpning av festen på kirketrap
pa. Her manglet det ikke på lovord
om arrangementet.
- Vi setter stor pris på den aktive
menigheten som står bak dette år
etter år. Vi er glade for at man tar
initiativ til et arrangement som er
med på å bidra til at folk trives.
Dette arrangementet betyr mye
for bydelen vår, var blant det by
delsutvalgsleder Torgrim Olsen
hadde å si til de frammøtte på
framsiden av kirken.

Fartsgale rennebilførere 
Klokka 11 var det så tid for et av 
høydepunktene i bydelsfesten 
rennebilløpet. Deltakerne var delt 
inn i to klasser; over og under ti år. 
For alle som deltok var det påbud 
om å bruke hjelm og før man 
kunne stille til start måtte bilene 
gjennom inspeksjon og godkjen
ning. I år var rundt 30 fartsgale 

rennebilførere påmeldt og de stilte 
opp med nesten like mange hjem
melagde fartsdoninger. Nedover 
gangstien bak kirka suste rennebi
ler i alle varianter. Noen med lys og 
signalhorn. Andre med spoiler og 
utseende som en formel l bil. Man 
skulle nesten tro at bil-byggerne 
var inspirert av Reodor Felgen og 
hans «Il tempo gigante». 

Trylling og sang 
Men det foregikk også mye annet i 
Varden kirke denne lørdagen. 
Klokka 13.3Q, var det duket for 
blant annet trylling og ,ang ved 
Varden minikor inne i kirka. 
Dessuten var det flere forepinger 
og lag som hadde stands, samt at 
miljøvernsjef Olav Stav fra 
Stavanger kommune presenterte 
gigantvisjonen «Urban sjøfront 
Storhaug». 

Resultater 
fra rennebilløpet: 
- Under ti år (17 deltakere):
1. Elise Hansen
2. Niklas Hovland og Tonje
Sønneland
3. Brynjulf Risbakken

- 11 år og eldre ( 11 deltakere):
1. Morten Hallgren
2. Johan Brox
3. Karsten Meyer

Fotballaget Minipepper var et av de mange deltakerne i Varden-fotballcup. Fra venstre står Hasan Kalaisi, 
Brahim Katransi, Ali Klinch, Abdul! Kalaisi og Adem Asrlan. 

ath»-overtid. Igjen kom dommer 
Førland i foku.: «dytt i ryggen». 
Tilskuerne protesterte, men det 
hjalp ikke; Førland var ubøyelig. 
Frisparket ble nydelig satt direkte i 
mål og dermed tok disse Tyrkisk 
Pepper-gutta seieren: Mehmet 
Akar, Erhan Akinci, Cerdar 

Kalnici, Murat Arslan og Deise! 
lnce. Men all honnør til 
Amatørene som virkelig truet favo
rittene! 
Været bidro nok til at publikum 
var i fåtall, men i tillegg så altfor 
taust, for spillernes innsats fortjente 
virkelig applaus! Det er tydelig at 

noen epler ikke faller langt fra 
stammene som stod på sidelinjene! 
Vel fortjente diplomer og 
Aftenblad-fotballer signert av 
Viking-spillerne var premier. 
Kanskje Brodd nok en gang kan 
styrke Viking med spillere om 
noen år? 
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. d "\4ot at ruestene d. ..-e tornØJ 1ne skal væi. 

Bydelsavisa 

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

- --

HAMBURGERMENY 

HAMBURGER 

m/pommes frites og salat+ 0,51 mineralvann 71,• 

Hamburger 130 gr 
Cheeseburger 
Hamburger m/pommes frites og salat 
Cheeseburger m/pommes frites og salat 

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 

40,-
43,-
61,-
64,-

Foruten å bidra med en danseoppvisning, fangerte også Image Dance Team (bildet) so111 

mere under konkurransen. Innfelt: Lene Høie i dyp konsentTasjon undn danseoppvisn 
(Foto: Sigrid B4kholt, leder i Fritid Storhaug bydel) 

Dance Rumbl 
Av STIG MOLDE, ANSATT I Arrangementet ble avviklet 
FRITID STORHAUG BYDEL sammen med Image Dance 

Team, som i tillegg til å bidra 
Etter fire suksessrike basket- med en danseoppvisning 
turneringer valgte vi å prøve også fungerte som dommere 
dansing. Dansing er en stor under selve «Dance 
del av dagens ungdomskul- Rumble,,. 
rur - den går hånd i hånd «Dance Rumble» består av 
med Streetwear-lmagen som en innøvd koreografi i til
er srerkr framtredende i legg ål en «Battle» som igjen 
ungdomskulturen for åden. består av fri streerdance uren 

noen form for kor 
bakgrunn av disse ti 
mentene ble en vinner 
Saeeder danset seg til en 
steplass, Svein Ole 
andre, John H. på 
Daniel på fjerde, Mi 
femte og Ebba på sjenr. 
Neste arrangement er 
lørdag 23. oktober og 
des på St. SvithUJI 
domsskole. For mer · 
masjon om framridigc 
gemenrer ra kontakt 
oss på telefon 51 53 
eller 51 50 89 98. 

Resultat 

fra Urba 

Games 
(basketturneringe 

- 14. august:

1. Cartel
2. Evens

Hvem vil du helst snakke med 
hvis noe skulle skje? 

3. AllstarS
Finaleresultac: l O - 3
Beste spillet: Ruthy (0

- 18. august:
1. Carcel
2. Yankees
3. Evens
Finaleresultat: 18 - 8
Beste spiller: Elias (Ca- en ukjent konsulent eller en du stoler på?

I Spatt.Buk l Sft.Buk Br du tiJhud på alle typer forsikring, &a pmoner til hm og hit.
Snalk forsikring en som kjenner deg.

SpareBankl )SR-Bank 

- 4. september:
I. ibø
2. Carte!
3. Evens
Finaleresultar: 10 - 7
Beste spiller: Kjetil (l



igger 
ion. 
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du også 
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slappe av 
åpent 

g cors. 

Møteserie om bydelens 
historie: 
26.10 l<l.19.30 - •3 generasjo
ners liv i og oppfanelse av ste
det Varmen•, v/Knut Magne 
Gal ca 
23.11 kl.19 - «Fra Scorhaug til 
Storting - Lars Oftedal•, 
v/proff. Berge Furre 
Møtene avholdes på Bergeland 
bydelssenter 
Hjertelig velkommen til alle 
interesserte. Vil du være aktiv i 
hiscorielaget? Kontakt Carolyn 
Fjeld på tlf: 51 50 79 79 

Heftet 

Fritidsaktiviteter 

Fritlcbaktlvitwtff� 
. torhaug bydel� 

Har kommet i nytt opplag. 
Inneholder oversikt over alle 
frivillige organisasjoner og kul
tur- og fritidsaktiviteter for alle 
aldersgrupper. Viser kan over 
bydelen, same en oversikt over 
kontaktpersoner for alle bebo
erforeninger. Navn på politike
re i bydelsutvalget. lmeresscrte 
kan henvende seg til Midjord 
bydelshus 

ffiTio 
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 

.Sl 53 52 67 • Faks 5l 53 98 80 
Daglig ktkr: Astrid Gjuvsland 

Diskusjonsgruppe fur menn 
Vi diskuterer aktuelle sam
funnstema og reiser gjerne på 
bedriftsbesøk 
Tid: 'Tirsdager kl. I 0'30-12 

Hyggekveld 
Vi treffes til hyggelig under
holdning 
Enkel servering 
Program: Se eget oppslag! 

Kafeteria 
Stikk innom og ca en kafferår 
med noge attåt! 
Servering man.-tors. kl.9-13 
Suppe/grør hver torsdag 

Bydelsavisa 

arrangerer: 

Julemarked og 
Bydelsfest 
• 26.nov. Id 17.00 - 19.00
Julegrana tennes, korpset spil
ler, salg av grøt ,mm.
• 28.nov. kl. 11.00 - 14.30
Julemarked, salg av 
julenek/kranser kransekaker, 
kana i sekken mm. 

Lopper ønskes 
Vi samler lopper til vårt loppe
marked hele året. 
Du ringer tlf :51890735 (Liv 
Nese) og vi henter etter avtale. 
AJt av interesse. 
Nylund skolekorps. 
Kontaktperson: Liv-Cate 
Stensland ti(: 51 56 22 84. 

Det gode liv etter 60 
Temamøter om helse- og livs
kvalitet 
T id: lcl. I l.15-12.15 
• 27.okt.: Trygghetsleilighetcr
* 3.nov.: Bostøtte
• 24.nov.: Brannvern
For nærmere informasjon om
tema, se egne oppslag.
Vil du være m/på rrim starter
den kl.10.30

Gravid på Storhaug? 
Storhaug Helsestasjon tilbyr 
jordmortjeneste til gravide som 
bor på Storhaug. 
Svangerskapsomsorgen er 
basert på samarbeide mellom 
jordmor og din egen lege. 
Nærmere opplysninger fas 
v/henvendelse til helse
scajonen, tlf.: 51 50 89 06 

Vi er i dag ca. 40 mennesker 
som vil bidra til at Storhaug by
del skal være en trygg bydel å 
bo og ferdes i, og vi vil gjerne 
bli flere. 
Lurer du på noe eller har du lyst 
til å bli en av oss, så ta kontakt. 

St. Johannes kirke 
Misjonskvdd 
i menighetssenteret 
fre.12.nov. kl.19 
Misjonær Else Marie Bue: 
Om Japan 
Sang: Sølvi Nykland 
Bevertning: Hjemmebakst 
Offer til Det Norske 
Misjonsselskap 
AJle hjertelig velkommen! 

St. Johannes kirke 90 1r 
Søn.12.des.: Hovedmarkering 
• Høymesse Id. I I: Biskop Ernst
Baasland, sokneprest Tormod
Wasbø. kantor Gjert Lunde, Se.
Johannes menighetskor, trom
peterne Signe Hegerberg
Saugen og Lasse Tronstad, vid
vinkel v/Terje Næsheim og Se.
Johannes barnegospel.

• Jubileumskonsert kl.18:
Musikkorpset Gjallarhorn og 
damekoret Volvene, dirigenter
Rolf Aksel Gilje og Kirscen M.
Bjerga, stort kor og blåseorkes
ter og strykeorkester (fra mu
sikkonservatoriet).

FORELDRE OG 

BARN GRUPPER: 

Midjord bydelshus: Man., 
cirs. og fre. kl. I 0-I 3 
Ledige plasser i gruppene 
Påmelding/vencelisre 
v/Frivillighctssentralen 

( I O år på Scorhaug!) 
Torsdager i gymsalen på 
Nylund skole. 
Tid: Kl.20-21 
Velkommen! 
Hilsen Hanne 

Konsert i St. Petri 
Fre.29.okt. har du høve til 
å f¼ deg ei skikkeleg kor
oppleving. 
Kor:z, Bodil Arnesen og 
copp musikarar framfører 
Ragnar Bjerkreim sitt stor
verk Missa Cariacis. 
Konserten starcar 
klokka 20. 
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Trenger Storhaug 
en småjobbsentra.I 

hele året? 

Ungdom.mer er klar 
til oppdrag som: 

•Rengjøring• Hagearbeid
• Lettere malearbeid

• Opprydding inne og ute
• Sykkelbud

Vi tar fra kr. 50,- til 80,
pr. rime 

RING 

Småjobbsentralen, 
MidjP,rd bydelshus 

Hverdager kl.9-l4 
Tlf.: 51 50 89 98 / 96 

Frivillighetssentralen, Storhaug 
Sentralen furmidler frivillig innsats mellom de som ønsker ! 
motta hjelp, og de som ønsker å gi hjdp. J tillegg arrangerer 
sentralen fon.kjellige sosiale treff, og deltar i andre arrangement 
i bydelen. 

Semral.m har nJ spme/J behov for ftivil/i� som har 
tidlljst til J ddta i besøltstjmeste 

Ønsker du å delta 

som frivillig eller trmger du hjelp! 
Ring cif.: 5 l 56 15 85 dier ta turen innom 

FrivillighetsSCntralcn på Midjord bydelshus. 
Kontaktperson: Beate Kvia 

«KOMME SAMMEN 

SNAKKE NORSK» 

Hver fredag kl. l 1.30-13, Midjord bydelshus 
Bli kjent med folk på tvers av kulturer og med byddcn 

Fritid i Storhaug bydel omfatter Bergeland bydelssenter, Midjord bydelshus og 
Vaktmesterboligen på Nylund skole. Lokalene leies ut ti1 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 R,amsvigv 1, 4015 Stavanger 
nr. s15089 96 • Faks 515675 2s 

Fritidskonsulent: Sigrid Bækholt 
Miljøarbeider: Torhild Halvorsen 

Bydelshuset og Småjobbsentra.len er betjent fra kl.9-13 og man. og 
ons. kveld kl.17 -19. Kontakt oss om bruk av bydelshuset, arrange
menter, tilskuddsordninger og gode nzoniljøtiltak for alle alders
grupper! Vi er åpne fur nærmere samarbeid og kontakt med fcivil• 
lige organisasjoner i bydelen, 

Foreldre & barn-grupper: 
• Nyfødte m/fureldre tors.
kl.10.30
• Tusenfryd man. kl. I 0-13
• Midjord barnetreff rirs. kl. I 0-
13
* Boogie-ungane fre. kl.10-13,
påmdding/ventelistc 
v/Frivillighctssencralen 

Sang, musikk, bevegelse 
og dans: 
,. FjeUjom/Stvg. blanda kor tirs. 
kveld 
• Ungdom dansegr ons. kveld
• Internasjonal folkedansklubb
cors. kveld

• Mandolinorkesrer tors. kveld

* Futurum malegruppe ons.
kveld

Pensjonister: 
*Åpent hus tors. kl.9-13
* Varden pensjoniscforeningen,
1 tors. i mmeden

Vaktmesterboligen, Nylund skole 
Nylundsgt. l , 4014 Stavanger 

Tlf.: 51 53 54 12 • Fax.: 51 52 71 11 
Fritidsklubbleder: Hege Sundby 

Torsdagsklubben 
Et fritidstilbud til alle som 
går i 5, 6 og 7 klasse på 
Storhaug. Vi har ulike 
gruppeaktiviteter som dan
segr., kjøkkengr., hobbygr., 
og DJ-gr. og også frie akti
viteter som biljard, spill, 
lek og annet moro. Hver 
rorsdag fra kl.17-20.30. 

Ungdomsklubben 
Er et tilbud til all ungdom 
mellom 13-18 år. Vi har 
åpen kafe hver mandag fra 
kl.18.30-22, der det er mu
ligheter for et slag biljard 
eller andre spill. 

mtidslrluhhm t11isker å 
/romme i konuzler med ulike 
grupper som tTmger loltakr 
tiJ sine aktiviteter. Da er 
også mulig å kie klubben 
for lrkssefrster etc. 



Prix butikken i bydelen 

Fårikålkjøtt 
av lam 
Goman pr kg 

Ostesn itzel 4stk 
Skjeggerød, 500 gr 

Pizza 
Husets, 545 g 

Vurderer du 
selge bolige 
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 c 
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 l i Østre Bydel som formidler L 

EiendomsMegle 

bare lave priser 

3900 
Ribbe 
pr. kg 

3900 
Grønnlands reker 

pr kg 

Husk: 1 /2 time's gratis park, 

Byterminalen Stavanger 0 




