
BER 2000-12. ARGANG BYDELSAVIS 

Hei, hå, nå er det jul igjen! 

Lille Amalie Pedersen (1 år) skotter nisselurt rundt seg på Nylund Skole�orps bydelsfest med 
tenning av julegran, korpsspill, julemarked, Katta i sekken, kafe, grøt, kaker og juleprat. 

Side 6 

Aktuelt 

" 

Spil<er-
fabrikken 
raves 
På tross av store protester 
fra beboerne har kom
munen besluttet å rive 
spikerfabrikken. 

Side 5 

Krever 
uværstak nå 
Uværstaket på Storhaug 
skole blir ferdig først til 
våren. FAU og elevråd 
protesterer. De krever tak 
før jul. 

Side 10 og 11 

�ydelsprofilen: 

Storhaug 
er kulest 
Det mener Kristoffer 
Joner. Journalist Siri 
Gjelsvik har truffet pub
verten, Detektor-stjerne
en og storhaugboeren. 

Side4 

Urban basket 
med ny taktikk 

Natteravner 
Bydelsavisa har fulgt natteravnene på deres nattlige 
ferd, som Storhaugs voktere. 

Side 12 og 13 

Vassøy-nytt 
Hva skjer på Vassøy når parkerings
problemene hoper seg opp i byen? 
Vassøy-nytt er denne gangen ført i 
pennen av 6. klasse ved Vassøy 
skole. 

Side 7

Urban bas
ket har fått 
ny trener 
og ny 
struktur og 
satser friskt 
framover. 

Side 14 
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Side 2 

•Leder

Det er snart jul, og 
årets siste nummer 
av bydelsavisa bærer 
preg av det. 

Vi staner friskt 
med en litt annerle
des julefonelling, 
ført i hånden av 
Aftenbladet - journa
list og Storhaug
beboeren Arild I. 
Olsson. 

Andre juledrypp er 
lanternefest, lysfest 
og korpsets bydels
fest som varte to 
dager til ende. Vi har 
også fatt med oss et 
ferskt bryllupskyss. 

Denne gangen har 
jeg også f¼tt flere 
gode tips og flere 
bidragsytere på 
banen, noe jeg håper 
vil være betegnende 
også for vårens num
re. Fortsett sånn! 

Et portrett av en 
Storhaug-kjendis og 
siste nytt på politisk 
front vil du også fin

ne i denne utgaven. 
Da er det bare å la 
avisen tale for seg 
selv og la julefreden 
senke seg. 

Ha en riktig God 
Jul og et Godt Nytt-
• 'ar. 

Redaktør 

Bydelsavisa 

- �

Mannen som skulle stelle til 
Det var en gang en mann som 

hadde ei kjerring som skulle ut 
og handle julegaver, og derfor 
må.ne mannen være hjemme og 
stelle til jul. sammen med den 
vesle terroristen. Dessuten skul
le kjerringa på helsestudio og 
pumpe opp musklene sine i 
etteclcant av juleinnkjøpene, slik 
at hun kunne banke mannen Aat 
da hun kom hjem og oppdager 
at det ikke var riktig ferdigsrdt 
til jul, og i hvert fall ikke akku
rat slik som hun ville gjort dec 
om hun hadde være hjemme og 
st'elt til jul, men herregud - da 
måtte jo mannen handlet jule
gaver - og det ville antakelig gån 
dårlig. Menn egner seg ikke til 
denslags. Ikke at de egner seg til 
å stelle ei) jul heller, men i val
get mellom co onder rar en satse 
på det minste. 

Til å begynnemedgikkdetfint 
for seg. Mannen begynte med å 
rydde i cd-hylla etter festen i 
april, mens den vesle terroriscen 
gikk rundt og mos�e bananer ned 
i løperen foran verandadøra. 
Løperen trengte likevel til rens, 
cenkre mannen, og dessucen var 
det nok av denslags frukter, 
eccersom arbeidsgiveren betalte 

ut julegracialen i bananer dette 
å.ret. 

Bak Frank Sinatra-cd-ene lå en 
sigar fra i fjor, ikke en havaneser 
akkurat, men mannen tente den 
opp og sane på ei Motorhead-

plate for å komme i julescem
ning. De tjue sekundene han 
brukte på å hente sigaraskebege
rec i kjøkkenet utnyttet den ves
le terroristen godt: Han klacret 
opp i lenestolen foran peisen, tok 

Lanternefest med 
<<morten mess>> 
Tirsdag 14.novemberhadde 

me for andre året på rad Lan
rernefest for 2.klasse på 
Nylund skole. Foreldre, søs
ken og besteforeldre varr invi
terte. Lamernelyktene laga 

me i fjor. Og lamernefescane 
foregår slik: 

Vi syng lancernesongar og 
går langs sjøen, på veg inn i 
skogen. Lyktene er tent og 
faklar er plassert langsved løy
pa. Vi kjem til eie fint bål. Ider 
me syng ved bålet, kjem ein 

· •mortenmess� ut frå mørket i
skogen. Han delar ut kakar til
borna, medan han rosar den
fine songen. Borna storkosar
seg.

Monenmess er til vanleg lite
markert i Norge. Men det er
Acre og flere som prøver å ca
opp en rradisjon som er knyt
tet til å.rstiden og mørket.

Ure i Europa er dagen feiret
,ed opptog med hese, gjess, lys 

og bom. I Sverige markeres
dagen med at en spiser Mor
cengls. I Norden feirer en i
hedensk eid en høscfesc runde
11.11 som seies å vere Martin
dødsdag. Festen hadde også.
noe med slakcen ril jul å gjø
re.

Siv .... 
Chris-Andrl As/aksen med lanterne/yltt. 

Red. henvendelser skjer til: 
Redaktør Cecilie Aorseth Eide 
rlf 97674973 og 

tak i den digre keramikktingen 
fra fjerde Carl Olaf Olsen-dynas
ti og pulveriserte den i parketten 
rett bortenfor der han hadde 
laget surrealistiske tusj tegninger 
på. golvet. 

Barn er kjekke. Særlig når de 
sover. Mannen feide golvet, men 
idet han gikk ut i bosset med de 
flaue restene av den avsindig dyre 
keramikktingen så den vesle ter
roristen sitt snec ei! å foreta arke
ologiske utgravinger i planteur
nene på. løperen med det fire cen
timeter tjukke bananmos-laget. 

Da mannen kom inn fra ekspe
disjonen til bosspannet som all
tid stå.r ute på. gata fordi de hel
vetes bossmennene ikke tøm
mer spannet hvis det ikke står 
der, og fordi mannen aldri hus
ket riktig hvilken dag bossmen
nene kom på, og fordi de begyn
te å komme på ganske andre 
dager om det var slik at han hus
ket hvilken dag der var likevel, 
hang han av seg jakka på gang
en, satte støvlene cil tørk foran 
peisen og gikk for å sene Dylan
plarene i kronologisk orden - han 
hadde satt av noen timer til det, 
og etterpå skulle han kjøpe jule
gran hos en av de termopakkede 

i seng,men 
de feid oppd 
plantejord 
Dylan-plate 
orden og satt 
med et glass 

Bydelspolitiker og mangeåring nestleder i Sm 
valg, Svein Terje Pisani Førland giftet seg fredag 
år. Hans nydelige brud heter Rose-Mari H 
culerer 

Utgiver: Storhaug bydelsutvalg 

Adr.: Postboks 1608, Kjelvene 
4093 Stavanger 

Avisstyre: Hilde Noer Borrevik (leder), 
Torgrim Olsen og Niels Skramstad 

epost; cecilie_eide@hotmail.com 
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Tlf.: 51 56 00 42 

E.mail: vaan@frisurf.no
Distribusjon: Nylund skole�
Egil Larsen, rif.: 51 52 86 4
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Bydelsavisa 

,ar tatt tra tadder»kameraten» 1 :::,ze"a Leone .. 

Juleforberedelser: 

Side 3 

Primus motor for klasse 4 bs SOS fadderskap, Kari Ersland, leser jule
kortet fra fadderbarnet høyt for klassen og foreldrene på lysfesten. 

Lysfest med SOS 
Et julekort med bilde av en smilende og velkledd gutt fra 
Sierra Leone går på rundgang blant foreldre og barn i 
klasse 4 b ved Nylund skole, mens de koser seg med mat 
og prat i skolekjøkkenet. Klassen har lysfest i november
mørket med innsamling til SOS- fadderbarnet: Gutten på 
bildet. 

TEKST OG FOTO: CECILIE 

AARsETH EIDE 

Han heter Sahr Mango og bor i en av 
SOS-barnebyene i Freetown i Sierra 
Leone. Han har sendt både lang jule
hilsen og bilde av seg selv. Brevet inne
holder også en hilsen fra SOS-Sierra 
Leone. 

Om eksamen og ferie 
Primus-motor for SOS-fadderord

ningen i klassen, Kari Ersland, leser 
høyt for alle fra Sahr Mangos brev, som 
er skrevet på engelsk. Sahr Mango tak
ker spesielt for støtten han f¼r fra klas
se 4.b og kan fortelle at har bestått eksa
men og f¼r begynne i tredje klasse. Det 
er hans «mor» og «søsken» i SOS-lands
byen veldig glade for. Han forteller at 
han nylig har vært på en kjekk ferie og 

besøkt bondegårder og andre steder i 
området. Han avslutter brevet med 
jule- og nyttårshilsen og en varm takk 
for støtten han f¼r fra klasse 4.b. 

Alle på lysfesten vil gjerne se bildet. 
Det er kj'ekt å I¼ en hilsen og en takk. 
Kjekt er det også å endelig I¼ se fadder
»karneraten», som smiler så bredt og 
hilser så ekte at alle blir overbevist om
at det nytter å hjelpe.

Hovedvekt 
på skolegang 

SOS-kontoret i Sierra Leone kan på 
sin side fortelle mye interessant; mest 
om skolegang men også om hva som 
skjer i Sahr Mangos SOS-landsby og i 
landet generelt. 

SOS Barnebyen i Freetown feiret 
nylig sitt 26-års-jubileum. Landsbyen 
har 117 barn i 13 familiehus og 34 ung-

dommer i «ungdomsboliger». Seks av 
barna tok nylig «the National Primary 
School Examination», som de bestod 
alle sammen. Fire ungdommer forlot 
landsbyen å august i år for å fottsette 
sin utdannelse på SOS Hermann 
Gmeiner International College i Gha
na, nabolandet, i august i år. To av 
SOS-ungdommene har dessuten tatt 
avsluttende eksamen ved college i 
Europa og Amerika. 

I tillegg har 12 studenter vært ved 
«vocational institutes», mens andre tar 
avgangseksamen i år. 

Krigsherjet land 
Det var solskinnshistoriene fra SOS

landsbyen i Sierra Leone. Men landet 
er krigsherjet og går gjennom det SOS
kontoret i byen betegner som den van
skeligste perioden i landets historie. 

Midt oppi dette klarer likevel SOS
landsbyen å f¼ ting til å gli - å f¼ barn i 
skolegang ogå ha en stabil helsetilstand 
blant barna og mødrene. De mener å 
se en positiv utvikling i landet etter at 
UNAMSIL er begynt å overvåke byen. 
Tilstandene har vært tilsynelatende 
rolige de siste månedene, og håpet om 
en varig fred har steget. 

Enkelt å være SOS-fadder 
- Man trenger ikke være redd for å gå i gang med SOS-fadderskap. Det kan

gjøres veldig enkelt med autogiro og noen årlige innsamlinger, sier Kari Ersland 
entusiastisk.Kari er en av mødrene i klasse 4 b, og har hatt hovedansvaret for 
fadderordningen med SOS-barnebyer, og dette har hun gjort på følgende måte: 

Det er opprettet egen konto hvor det trekkes kr.200,- en gang i måneden, 
som overføres til SOS Barnebyers konto. Penger til kontoen fra klassen/forel
dre f¼r hun ved å arrangere en til to innsamlinger i året. 

- Den eneste oppgaven læreren trenger å påta seg, er å være formidler mel
lom elever/foreldre og fadderbarn, sier Kari. 

Og lurer du på noe rundt fadderordningen til SOS-barnebyer, kan du ta kon
takt med Kari Ersland. Mer informasjon f¼r du nok også av SOS Barnebyer 
Stavanger eller på web-adressen www.sos-barnebyer.no 

r allsangkveld i Varden kirke 
ore og små fylte Varden 

1gerknaben mit budaien 
hadde sin årlige allsang
ber. 

te sanger som Gangdøra heime, 
Æille har et syskenbarn på Gjø
vik, Gudskjelovkvelden, Nidel
ven og Sjørøvervise. 
I pausen var det kaker, brus og 
kaffe å I¼; og et myldrende liv av 
både voksne og barn både i og 

utenfor kirken: 
- Drollehålas årlige allsangkveld
er egentlig et slags bydelstreff .
Koret har sitt utspring i foreldre
som har eller har hatt barn i
Nylund skolekorps. Vi begynte
å arrangere disse og andre slike
kvelder for å hygge oss sammen
sosialt, også vi foreldre. Dessu
ten liker folk å synge, helt klart,
legger Rønnevik til med et smil.

Nettverksfremmende 
Drollehåla-koret er etter hvert 

blitt et viktig sentrum for nett
verksbygging i bydelen: 
- Koret har skapt et utrolig godt
miljø rundt korpset. Mange
fortsetter selv om det er mange
år siden de har hatt unger med
i korpset. Selv har jeg satt stor
pris på det som innflytter, sier
Rønnevik, som er fra Tysvær.
- I tillegg blir det kontakt mel
lom generasjonene på arrange
ment som dette, mener han.
Mye skal ordnes for et slikt
arrangement. Rønnevik har

koordinert, men forsikrer at det 
har vært mange rundt ham som 
har dratt lasset. Belønningen er 
en hyggekveld for mange i byde
len. 

Hemmelige 
jente-muffins 
Pausen er over, og det er klart 
for nye sanger. Men det viser seg 
at ikke alle ville være med på all
sangen etter pausen. Bak loka
let, utenfor dametoalettet sitter 
nemlig de tre korpsjentene Vil-

de, Ingvild og Marie for seg selv 
og stemmer i Sjørøversangen 
med stor innlevelse. De faller av 
nå og da på grunn av munnful
ler med overskuddsmuffins fra 
pausen. 
- Vi måtte sitte her, for vi fikk
rest-.muffinsene, men det er
ikke nok til alle, kniser de.
Ellers kan de fortelle at de har
det kjempegøy på allsangkvel
dene og i korpset ellers. Og gøy
est er det når de f¼r synge mye,
mener de.

+



Side 4 Bydelsavisa Nr.6-

Bydelsprofilen 

Navn: 
Alder: 
Bor: 
Familie: 
Favorittmusikk: 

Favorittmat: 
Favorittdrikke: 
Beste bok: 

Kristoffer Joner 
28 
Nedre Dalgate, St 
Single. Vil ha hund. 
Alt som er bra. 
Liker godt Easy 
Hummer og kjø 
Øl 
Papillon av Henri 
Morgan Kane-fan 

Favorittfilm: Frihetens regn 
Gjør helst en lørdagskveld: Jobbe på Cementen 
Vil reise til: India, før det blir fo 
Vakreste sted: Cementen og Nedre 
Styggeste sted: Israel 
Gjør meg glad: Øl, og når jeg gjør 
Gjør meg sint: Når jødene skyter 
Ønsker meg mest av alt: Fred på jorden 
Sterkeste side: Har ingen 
Svakeste side: Øl, damer og gamb 

Fornøyd med tingenes tilsta 
Kristoffer Joner. Sist sett todimensjonalt på stort 
lerret med et frydefullt blikk og en solid tang i den 
ene hånda - i full gang med å klippe fingrene av 
en felegnikker. Som født til rollen som forstyrret -
bare se på blikket, mente en kritiker. 

TEKST OG FOTO: SIRI GJELSVIK 

Til daglig er han imidlenid 
ikke fullt så uberegnelig. Skue
spilleren er stort sett å treffe mel
lom sine to favorittsteder i hele 
verden, Nedre Dalgate på Stor
haug og Cementen på Strand
kaien, hvor han har vært en del 
av inventaret siden puben åpnet 
for 10 år siden. Stavanger er en 
fin plass, synes han, for der bor 
venner og familie. Oslo er et gru
somt sted, jødene er slemme når 
de skyter på palestinerne, kaffe, 
røyk 01? øl er viktige nærings
midler, og fingerllll.pping er 

absolutt ikke hans sterkeste side. 
Tror han, i alle fall. 

Det eksisterer en påstand om 
at Storhaug bydel har høy tett
het av dress- og slipsfrie soner. 
Riktignok er det fremskaffet 
smått med vitenskapelig fakta til 
å underbygge påstanden, men 
om noen kjeder seg en etter
middag kan en titt i telefonka
talogen i alle fall bekrefte litt av 
inntrykket. En stor del av byens 
skuespillere er å finne i bydelen, 
det samme gjelder et godt knip
pe billedkunstnere, fotografer, 
musikere, forfattere, journalister 
og andre løsgjengere. 

- Storhaug er definitivt den
kuleste plassen å bo, sier Kris
toffer Joner. Selv har han flyttet 
12 ganger innen Stavanger, og 
fire ganger til Storhaug. 

- Sommerstid synes jeg nabo
laget mitt minner mest om sån
ne gamle filmer fra Bronx, hvor 
folk flytter ut i gatene med kaf
fe eller rødvin, og bare er sosia
le. Masse kule folk, butikker 
med asiatisk mat, døgnåpent, 
kort vei til byen, små tøffe hus. 
Nedre Dalgate er den absolutt 
kuleste gata jeg vet om. 

Herr Joner vegrer å kalle seg 
skuespiller, selv om han de 
seneste årene stort sett har vært 
å treffe på tv eller kinolerret - i 
hvert fall når han ikke har vært 
på Cementen. 

Han ble miljøskadet allerede i 
tidlig alder, med flere skuespil
lere i familien. Etter noen år i 
Barneteatret reiste han til Sveri
ge og Nibbleskolan (Slavatea-

tret) i to år, for å drive med tea
ter. Etter å ha turnert litt rundt 
i Europa med skolens oppset
ninger, reiste han ett år i Sør- og 
Nord-Amerika, før han vendte 
tilbake til Stavanger for å slite 
gulvene på Rogaland Teater i et 
par år. 

- Jeg hadde en del småroller og
statistroller. Så reiste jeg i mili
tæret, men trengte ikke allver
dens med tid på å finne ut at det 
ikke var noe for meg, sier han. 

Rollen i Offshore dukket opp, 
og han rakk tre år i Oslo før han 
fikk nok og vendte tilbake til Sta
vanger - og Cementen - igjen. Så 
fikk han rollen som en ganske 
sympatisk men noe forstyrret 
ung mann (jfr. fingerklipping
en) i Pål Jackmans spillefilm 
'Detektor', som hadde premiere 
i høst. Og 26. januar er det spil
lefilm premiere igjen, denne 
gangen på 'Mongoland', hvor 
han har en av de mannlige 

hovedrollene. 
- Det var en periode da jeg var

17-18 år gammel hvor jeg var
heltent på å bli skuespiller. Jeg
søkte på Teaterhøgskolen - tre
ganger, faktisk - men kom ikke
inn. Jeg er nesten litt glad for det
nå. Men det hersker en oppfat
ning i Norge om at man ikke kan
kalle seg skuespiller uten at man
har vært innom T eaterhøgsko
len. Så jeg kaller meg bartender,
jeg, sier Joner - dønn seriøst, på
utpust mellom røykinntak og en
klunk kaffe.

- Jeg ha:i, tatt ring etterhvert
som de har dukket opp, så det er 
vel nokså tilfeldig at det har blitt 
som det har blitt. Jeg har noen 
baller i luften som har med tea
ter og film å gjøre, uten at det er 
skrevet noen kontrakter ennå. 
Jeg sier ja til det meste jeg, selv 
om jeg faktisk har sagt nei et par 
ganger også. Og det er jo litt 
kult, mener bartender Joner. 

- Noe av 
medå jobbe 
sett fra at jeg 
sosial på en 
fleksibelt. T 
periode fordi 
andre ting, 
mulig å or 
Sta vanger er 
lenge venne 
der. 

- Jeg må 
rundt meg 
for eksempel 
iektiv - k 
bo alene. 
med fly tilS 
jegbodde i 
ger til: 

- Før via 
hilse til lill 

Storhaug i de eldste tider 
Det var en lydhør forsamling som 
hørte på Arnvid Lillehammer, som 
kåserte om Storhaug i de eldste 
tider på Storhaug historielags tema
møte 21. november. 

Mange spørsmål kom opp underveis og etter
på. Særlig var det stor interesse rundt selve utgra
vingsprosessen, og flere ytret ønske om at en skik
kelig utgraving vil skje en gang i framtiden. 
Det er vanskelig å si noe utfyllende om gravhau
gen på Storhaug, siden den ikke er utgravd. Men 
hva kan en spørre seg om generelt når det gjelder 
slike gravhauger? En kan prøve å si noe om grav-

skikker og bosettingsmønsteret rundt gravhau
gen. 
Fantes det en gård som het Storhaug? Det er lite 
sannsynlig at det var en egen gård, men Storhaug 
var en husmannsplass under Hetland prestegård. 
Dette var et benefisert gods som vi hører om i et 
prememorium av 1793: «Hetland er et meget vid
løftig gaardsanlæg». Den første vi med sikkerhet 
vet bodde her er husmann Svend Olsen fra Grø
dem i Randaberg. Han slo seg til på Storhaug 
husmannsplass i 1793. 
Hetlandsmarken gikk helt ned til Skolebekken 
og Hillevågsvannet. Hetland prestegård ble brukt 
som benefisert avisgård. Presten selv bodde ikke 
her - han bodde midt i byen. 
Allerede i 1686 hører vi om «Hetland med den 

underliggende gården Eikanes». 
Selv om gravhaugen på Storhaug ikke er under
søkt er det gjort et viktig funn der: det er funnet 
en ryggknappspenne (praktspenne) av forgylt 
bronse til å holde kjoledrakten på plass. Spennen 
er 28 cm lang. Dekoren viser to slanger med 
hodene speilvendt mot hverandre. Utifra denne 
dekoren kan spennen dateres til 700-tallet. 
Dekoren er veldig skandinavisk (dyrestil), samti
dig som den har en felles germansk stil. Spennen 
har vært forgylt og innlagt med fine steiner, men 
de er borte nå. Det er altså stor sannsynlighet for 
at det var en stormann, eller helst kvinne, som 
var gravlagt der. Det ble også funnet en ildstein 
( til å slå opp ild med) som nok er eldre enn spen
nen. 

Denne graven kan ha vært en 
så en grav som er satt inn i en eldre 
var særlig i bronsealderen at en 
lige gravhauger på høye topper. 

: mulighet for at den opprinneli 
bronsealderen. Det må imidlerti 
behold og kan ikke være mer enn 
siden graven ikke er skikkelig u 
Bronsealdergraver ble dekket med 
mens jernaldergraver ble dekket 
dre steiner. I bronsealderen var N 
med Egeerhavet - det kan en se pl 
i Norden fra denne epoken. 

Carolyn Fje 



Bydelsavisa Side 5 

plan 1538 Midtre Storhaug: 

erfabrikken vedtatt revet 
byutvikling vedtok torsdag 

for Midtre Storhaug. Det 
vil bli revet og at beboer
er blitt hørt. 

er tidstypisk og godt bevart 
eksempel på industribygg fra 20-
årene, og et viktig fysisk element 
i områder. Den fremstår i dag 
som et heller grått og unnselig 
bygg, men bygningen har er 
storr potensiale ril å bli er spen
nende knutepunkt for bydelen. 

Der står også å lese følgende i 
første urkast: 

«Fabrikken er et spennende og 
flott byggverk som vil kunne bli et 
viktig bidrag til opprusting av det
te området. Tilretteleggelse for et 
lokalsenter sentralt i bydelen vur- _

deres som viktig. Virksomhet som 
for eksempel butikk/dagligvare
handel, kontorer, verksteder, kul
turaktiviteter, ungdomstilbud, 
bydelscaft, bydelskino, skatebane 
o.a. vurderes som aktuelle og posi
tive tiltak innen bydelen. » 

Fra vern til rivning 
Idyllen og de edle kulturmin

nehensikter varte imidlertid 
ikke lenge. I andre utkast av 
reguleringsplanen for Midtre 
Storhaug, er der som ble frem
hevet som «viktige momenter» 
plutselig blitt hele uviktige. De 
nevnes ikke en gang. På fl måne
der har Spikerfabrikken gått fra 
å være verneverdig ril å bli helt 
uinteressant. 

Byantikvar Elsa Grimnes ble 
bedt om å foreta en vurdering av 
Spikerfabrikkens verneverdi da 
annet utkast av reguleringsplan 
for Midtre Storhaug ble laget. 
Hun fant fabrikken ikke spesielt 
verneverdig. 

- Jeg vurderte bygget utifra
parametre i forhold til bygning, 
alder osv, slik vi pleier hos oss når 
vi vurderer verneverdi. Da kom 
vi frem til at Spikefabrikken ikke 
scoret særlig høyt i forhold til 
våre parametre. Den inngår hel
ler ikke i byens kulturminne
vernplan fra 1995, kan byanti
kvaren fortelle.Nå kan den bare 
rives, til fordel for et fire-etasjers, 
fjorten meter høyt kontorbygg i 
veikjene Forus-stil, med andre 
ord et bygg som er dårlig.tilpas
ser omkringliggende og vernede 
trehusbebyggelse. I tillegg vil et 
så høyt bygg stenge utsikten mot 
Ryfylke for mange av beboerne 
i området. 

Fortidsminneforeningen 
anbefalte vern 

Da beboerforeningen ble kjent 
med det nye utkastet, fikk de en 
vurdering av Spikerfabrikkens 
historiske og arkitektoniske ver
di. Fortidsminneforeningen er 
meget klar i sin uttalelse: 

«Det finnes med andre ord svært 
mange argumenter for at indus
tribygget i Nymannsveien 140 
skal fo stå i sin nåværende form, 
arkitektoniske, miljømessige, his
toriske er blant dem. Fortidsmin
neforeningen vil så sterkt som 
overhode muligfraråde riving av 

Vestlandske Spikerfabrikk i Nymannsveien 140. Snart skal den rives. 

Svein Egil Klungtveit viser taket på spikerfabrikkens som er det eneste 
som foreslås tatt vare på i siste ukast av reguleringsplan for Midtre 
Storhaug" 

denne bygningen. 
Utifra dette stilte Storhaug Øst 

beboerforening f(!>lgende spørs
mål i sin klage datert 22.sep
tember i år: 

Hvordan kan kommunen brått 
endre synspunkt i denne sammen
heng. Er ikke Spikerfabriken leng-

Urban Sjøfront: 

er et viktigfysisk element i områ
det? Har ikke bygningen lenger 
potensiale til bli et spennende 
knutepunkt for bydelen? Og har 
bydelen med ett ikke lenger behov 
for et samlingspunkt av denne 
karakter? Er det et kontorbygg i 4 
og 5 etasjer som skal til.fare byde-

len det den trenger av kvaliteter? 

Økt biltetthet 
Som nær nabo, stiller Klungt

veit på sin side også spørsmål ved 
kommunens tankegang når de i 
siste utkast av reguleringsplan 
beregner 0,8 bil per boenhet for 
det nye bygget når det normale 
er 1-2 biler per boenhet. Man 
kan undres hvor de nye beboer
nes biler parkeres da? Sannsyn
ligvis vil de måtte ta av eksiste
rende areale. Dermed forsvinner 
enda mer friareale på Storhaug. 

Beboere må tas på alvor 
Storhaug bydel blir ofte brukt 

som et foregangseksempel når 
der gjelder engasjement fra 
beboere. 

- Men når det kommer ril kon
krete saker i utbygging, viser det 
seg ofte at beboerne ikke blir 
hørt, mener Klungtveit. 

- Det er på tide at beboerne blir

Slik vil vi ha det ! 
I Urban Sjøfront er omforming fra næringsareale 
til bolig og rekreasjon sentralt. 
En arbeidsgruppe fra Visjon Storhaug år 2020 og 
Urban Sjøfront skal nå samarbeide for å ivareta 
Storhaugbeboernes interesser på dette området. 

Av KruSTIN GUSTAVSEN 

Prosjektleder Urban Sjøfront 

I «Urban Sjøfront - visjon for 
sentrumsnær byomforming» 
pekes det på en rekke endringer 
som bør gjennomføres for at 
næringsområdet skal utvikles og 
endres ril et område med stort 
innslag av boliger. En av 
endringene er behovet for nye 
offentlige arealer for opphold og 
aktivitet. Disse arealene avsettes 
nå som friareal og sjøpromena
de i den første score regule
ringsplanen og vil siden bli fulgt 
opp i videre regulering. Men 
hva vil vi bruke disse nye area
lene til? 

Med nyregulering av relativt 

store nye offentlige arealer gis 
det en unik mulighet til å tenke 
helhetlig. Det er nå sjansen byr 
seg ril å introdusere nye tanker 
for innhold og utforming. Er 
det spesielle behov for bydelen 
som kan dekkes i disse område
ne ? Området vil ellers fl en 
bymessig utforming - bør ikke 
dette også vises igjen i uterom
mene,- og hva innebærer det ? 
Hvilke aktiviteter skal vi tilret
telegge for - som både er aktu
elle i dag, men som også vil kun
ne benyttes av - eller tilpasses til 
- nye generasjoner? Hvilke
materialer skal benyttes ?

Som dere ser er både spørs
målene og mulighetene mange. 
Prosjektet Urban Sjøfront synes 

det er nærliggende at spørsmå
lene besvares i samarbeid med 
dagens Scorhaugbeboere. 

Som oppfølging av « Visjon 
Storhaug år 2020» er det allere
de etablert en arbeidsgruppe 
som følger opp handlingspla
nen under tema: «Grønn leven
de sone langs sjøen». Da 
arbeidsgruppen startet opp 
arbeidet utvidet de området ril 
å omfatte«Friområderoggrønt
areal på Storhaug». Gruppen 
har utspring i SBS og ledes av 
Todd Slaughter. Foruten repre
sentanter fra SBS og beboerfor
eningene, deltar også represen
tanter fra KIK - Park og Idrett, 
KIK - Storhaug Fritid, Miljø
vernsjefen, Storhaug Bydelsut
valg, NLA - Rogaland, bydelens 
skoler og kolonihager. 

Denne arbeidsgruppen og 
Urban Sjøfront har nå gått sam
men om å utforme et prosjekt 
der vi i vår skal gjennomføre en 
prosess med deltagelse fra ulike 
grupper på Storhaug. Målet er å 

tatt mer på alvor og at vi blir tatt 
med i planleggingen - og tatt 
hensyn ril i den videre prosess, 
slik at ikke flere velger å forlate 
bydelen til fordel for bydeler vest 
for Vestre platå med mindre 
utbyggingspotensiale. Vi vil 
tross alt bo på Storhaug, avslut
ter han. 

Fylkesmannen siste ordet 
Dessverre ble ikke beboerne 

hørt denne gangen heller. Resul
tatet er at vi mister en av kultur
bygningene i bydelen. Nå går 
saken til Fylkesmannen som f¼r 
absolutt siste ordet. I følge poli
tikerne, er det ingenting som 
tyder på at klagene vil bli tatt til 
følge der. 

Det betyr at vi sannsynligvis vil 
f¼ et fire-fem etasjers boligkom
pleks på stedet der Spikerfabrik
ken ligger. 

konkretisere innhold og utfor
ming av uterommene med 
eksempler og skisser, som skal 
ligge til grunn ved utforming av 
planer for disse områdene. I dis
se dager utformes en søknad til 
Husbanken om delfinansiering 
av prosjektet. 

Dersom det er noen som 
ønsker å delta i dette arbeidet,
som ikke fanges opp av det ini
tiativet som blir tatt av arbeids
gruppen tar, ber jeg om at det 
tas kontakt med T odd Slaugh
ter, 51 89 10 89 / t-sla@onli
ne.no eller Kristin Gustavsen, 
51 89 96 60 / posc@urbansjo
front.com. Jeg vil også gjenta 
tidligere oppfordringer om å ta 
kontakt med undertegnede der
som det er innspill eller spørs
mål til prosjektet Urban Sjø
front. Dersom innlegget også 
har interesse for andre så kan 
gjesteboken på vår hjemmeside 
benyttes: 
www.urbansjofront.com. 
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Nylund skolekorps yngre garde spilte flott opp til tenning av gran på Nylund skole fredag 2.desember. 

Det var fin skumring og tilløp til jule
stemning da Nylund skolekorps inn
ledet adventstiden med tenning av 
julegran, korpsjulemusikk og jule
marked første helgen i desember. 

TEKST OG FOTO: CECILIE 

MRSETH EIDE 

Minst 300 store og små var vitne til årets jule
grantenning på bydelsfesten på Nylund skole fre
dag 2.desember. Og flinke var musikantene som 
stemte i med både julesanger og «Lilla jag» fra Emil 
i Lønneberget. 

.. 

Det grønne treet var ikke så glitrende i år, men 
raget flott i skolegården med stjerne på toppen. 
Etter tenning , var det julesanger og antakelig årets 
første gange rundt treet, både for store og små. 

lmponeraode utstilling 
Av inneaktiviteter var det «Katta i sekken», jule

grøt i kjelleren og dessuten mulighet til å beskue 
en åpenbaring av en juleutstilling i skolens gym
sal. Den var laget av flittige korpsforeldre, og var 
av et kaliber som iallefall undertegnede ikke har 
sett tidligere. Her var det bord på bord med nis
ser og engler, kranser c g duker i alle fasonger og 
farger. Fredagen var alt bare til allmenn beskuel
se og nytelse, mens det kunne kjøpes på julemar
ked lørdag. 

Mange av korpsforeldrene har holdt på siden i 
sommer å med å forberede dette julemarkedet. Det 
kunne man også se på forseggjorte tingene som var 
Utstilt. 

«Bridge over Trouble Water» 
Og årets trekkplaster var utlodningen av en 

kjempeflott pepperkakehus, som dette året hadde 
lltt brofasong og navnet «Bridge Over Trouble 
Water». Den flotte pepperkakefremtoningen ble 
også loddet ut, og det var mange håpefulle som 
ville prøve lykken med noen lodd. 

Mot slutten av arrangementet fredagen, var det 
mange som fant veien ned for en grøtskål i kjelle
ren, som for anledningen var gjort om til en tri
velig kafe, med stearinlys og risengrøtdufr. Nam! 

Innholdsrikt julemarked 
Lørdag 3.desember var det duket for julemarked 

og storsalg på Nylund. Gymsalen med korpsets 
juleutstilling var fylt med ivrige Storhaugboere 
\SOm ville sikre seg noe fint eller godt til jul. 

Bak et av utstillingsbordene står Marianne Stok
ka Melin, som kan fortelle at salget allerede har 
tatt av, selv om de bare har hatt åpent en halvti
mes tid. 

Snop for alle penga 
Nederst i lokalet står to jenter og stråler stolt bak 

et bord fylt med lekre små poser, skiltet med 
«SNOP». Trine Stensland og Stine Gr11!ndahl har 
vært med å lage snopet, og står nå og koser seg 
med salget. 

- Det er så mye fint å se på her, også kommer vi
i julestemning, sier jentene som har vært med på 
markedet flere år. 

Jeg blir tilbudt en smaksprøve, og nyter en 
«kokosmint» mens jeg setter kursen mot siste 
stopp for rekognogseringsrunden min; «Bridge 
over Trouble Water». Jeg har nemlig fltt øye på 
mannen bak verket. 

Pepper-arkitektur 
Lars Hallgren heter han, og er korpsfar og arki

tekt. Bydelsavisa finner det viktig å nevne at han 
er arkitekt, slik at man ved synet av pepperkake
broen han har lagd ikke helt skal miste motet med 
hensyn til egenproduksjon av pepperkakehus nå 
før jul. 

Uansett er «Bridge over Trouble Water» er et 
syn for øyet, og full av artige, arkitektoniske detal
jer og greier. Og heldig er den som vinner utlod
ningen av kake- verket. 

Det viser seg at broen er et familieforetak, og at 
Hallgren lager slikt nesten hvert år : 

-Jeg har laget pepperkakehus 6-7 ganger nå, men
har forskjellige «bygninger» hvert år, som hus og 
slott. I år det en bro jeg har laget, sier Hallgren. 

- Men det er egentlig et familieforetak, legger
han til. - Kona Jorunn lager deigen, og jeg skjæ
rer modellen ut - rett på deigen. - Utfordringen i 
år var å lage det så langstrakt som det er blitt, kom
menterer mesteren om sitt verk. 

«Bridge over Troubl Water» heter dette flotte «byggverket» som ble loddet ut . Lars Hal, 
og arkitekt Lars Hallgren er mannen bak. 
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IJ.s# vtd Vassøy skok. 
Fosse, Anbj,rn Finnvik, Veronica Solvang, Anette Mt}.ff'-Woll Atle Larst, Dan Helgeland og Harald Aksnes. 

Id 
ringsplassene ! 

ka 19.15. 
Her er årsakene til at vi er imot 

at de nye parkeringsplassene skal 
komme oppe ved teateret: 

- Det er for !angr å bære tunge
varer fra teateret og ned til kaia. 

-Man kommer til å bruke leng
er tid til jobben og må stå opp 
tidligere. 

- Folk kan gjøre hærverk med
bilene.

- Noen er redde for å gå gjen
nom byen på kveldstid. 

Vi blir fornøyde hvis: 
- Vi far billig parkering i par

keringshuset på Jorenholmen. 
- Siste avgang med bilferja fra

byen til Vassøy går senere enn 
den gjør i dag. 

an true naturen 

ligere å slippcungene ut. Nårdet 
kommer så mange biler, frykter 
vi også at eksosen kommer til å 
ødelegge snøen om vinteren. For 
da kommer den til å bli brun og 
ekkel. 

Alle på øya har bruk for natu
ren. Det er kilden til trivsel for 
alle på hele øya. 

r om utbyggingen 

øya nesten en by. 
Anbjørn: - Jeg er imot. Alle 

som bor på øya kan idag kjøpe 

dyr fordi det er fint miljø her. 
Dette blir ødelagr ved utbyg
gingen. Dessuten må skolen 

bygges ut og tenk på kattene. 
Stavanger kommune: Tenk! Ta 
heller Hellesøy! 

ALLIANSE 

Vi tilbyr landets største utvalg av allianse 
ringer, ørepynt, armbånd og kjeder til meget 

konkurransedyktige priser. 

Dufinner alltids en anledning. 

''' 
Mestergy_ll_ 

KRISTOFFERSEN 

ARKADEN, TLF. 518943 34 

Side 7 

• KONTORUTSTYR • KOPIERING

• KONTORREKVISITA • INNBINDING

Nytorget 4 Tlf. 51 89 08 90 Fax: 51 89 08 11 

7/J-�--TEAJE OLSEN 
KONTORMASKINERA"O[J 

STAVANGERLYKTER 

m 
Håndlagde i 
kobber 

._..-,.. 

. 

� 

Smykker - lysestaker i 
messing, kobber og jern . 
Reparasjonsarbeider utføres 

' ALLTID TILBUD 
• 

1
, -i,' . --� ' �·/IIIF, 

J f -� 

t'. 

Hetlandsgt. 45 (hjørnet 
Langgt./Hetlandsgt.) 
Tlf. 51 89 40 39 
Åpningstider: 

�l 

( 
=-

·' 
. man-fred.kl.16, tors. 19, lørdag 14, 

VAFFEUERN fra 

KLOKKERADIO 

COCTAILMIKSER 

Ide Line 

KAFFETRAKTER 

198-

198-

98,-

148,-

Godt utvalg i all belysning. 

Juleåpent: man-tre 9-19 (lør. 15) 

r::;, RUNESTAD ELEKTROA/s
1::::.1 Tlf. Sl 89 3110 - Pedersgt. 2 

• 
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Nå satser vi på forsikring 

Trenger jeg å forsikre en så
gammelbil? 
Hw er egenandel? 
Når bør jeg 

ha kasko? 

Bør mine barn ha en barne-og 
ungdomsforsikring? V-d barne
forsikring gi ungene en tryggere 
oppvekst? Hva gjør jeg hvis barnet 
mitt blir utsatt for en ulykke? 

Trenger jeg livsforsikring 
hvis jeg er enslig? 

Hw om jeg blir arbeidsufør? 

Må jeg ha forsikring når jeg har lån?

Hva kan regnes som innbo ?
Hvor mye dekker en 
vill-� ikrin" ?c11ors g.
Hvor godt forsikret trenger 
jegå være? 

SpareBankll ·· .. sR-Bank 

Prix butikken i bydelen 

Goman Kransekake 

Goman 

Halvstekte brød, ass 

Husets 
·�

Julebrus 1,5 ltr

Juleskirike, Goman 
Ferdig kokt, pr kg 

Sjokoradenisse 
150g 

Gule Priser 
garantert billig 

159 

1490 

r 

Kjøpeutbytte 
hver gang du handler �11<ommfil' til_fill.. 

� -A-sb-jø_r_n -Kl-os-te-rg_t_. 3-9,-T-lf.- 5-1 -56_3_0_29-
o 

Apent 9-20 (9-18) 

Nr. 6 -desember 

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

Kontakt oss for en 
gratis og uforplikt
ende prisvurdering. 

Eiendomsmegler 1 
er der du er! 
Vår kontaktperson i Storhaug 
bydel er 
Marit Halvorsen, tlf. 51 50 90 80 og 
Sissel Rage, tlf. 51 50 90 7 5

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

--

Eiendo msM egler 1

TAKMALING 
10 liter 

98,-
LAMINAT pr 

98 
Ren linoliemaling 

- det beste alternativ for bevaring av eldre bygni
Ren linoliemaling fra Fix Fabrikker A/S 

er anbefalt av Riksantikvaren. 

Støperigt. 16 (vis avis Europris og Maurits) 
Tllf 51 89 57 78 • Fax: 51 89 51 48 
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JULEGAVENE HER I I NISSEANTREKK 

S KONGE-1 på video (norsk tale) 
NSltE TEGNESERIER kr. 3,- pr stk. 
·BLADER i fra 1980 og oppover

·ås B'ruktbu Pedersgt. 25 tlf. 51893554

R •BØKER• VIDEO• KJØP• SALG• BYTTE

Gl:V 
RELAST -MALING 

EROBE -KJØKKEN 

VERKTØY -TAK 

RKETT -LISTVERK 

PANEL -FLISER 

LASJON-VEDOVNER 

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

STORE STØRRELSER & BESTE KVALITET 

Frakk m/hette, og belte 
Frakk m/hette, og belte 
2-delt m/jakke,
bukse, lue og belte
Dame Nissekjole,
m/lue

Nissemasker •Neser 

Briller & Bollekinn 

Nisseluer vanlig 
Tykk 
m/bjelle 
X-lang

195,-
295,-

445,-

495,-

15,-
49,-
15,-
25,

m/snømann/nisse,m/lys 25,
m/rastafletter 49,-

Gummimaske, nisse 195,-/275,-

Nisseskjegg 
hvit eller offhvit 79,- / 95,- / 145,-

•BIRKEMO A.S. �
� Asylgt.1 Tlf. 51 89 56 02 

I 

rr· / Jel<nisk hobby 
�AOtOSTYRTI! PlY • BIL • SÅT • MOOELlJERNSA-NE • B.ANE 

• KA'RNEVAL.S· 00 SPØKSARTlKLER

KOLDTBORD I 

Reker med majones 
Røkelaks med eggerøre 
eller gravlaks med sennepsaus 
Pepperlaks med rømme 
Roastbiff med løk, champig
non og remulade 
Hawaii Plomme med asparges 
Kald kylling 
med Waldorfsalat 
Spekeskinke med eggerøre og 
potetsalat 
Tre sorter brød + smør 
Pris pr. person 169,-

KOLD rBORIJ 2 

Reker med majones 
Røkelaks med eggerøre 
eller Gravlaks med senneps
saus 
Pepperlaks med rømme 
Kalkunfilet med Waldorfsalat 
Hawaii Plomme med asparges 
Roastbiff med løk, champig
non og remulade 
Spekeskinke med melon 
Lune Karbonader med potet
salat 
Karamellpudding med cog
nacsaus 
Tre sorter brød + smør 
Pris pr. person 200,-

Bl ITtTER - \ AR\11-. 

Pr.person 
Taco buffet 109,-

d't<>/. 

blå 
k .  �j s; øk k en 

�LSKAPSMATAS 

Tacokjøtt, Rømme, Tacosaus 
Tacoskjell, Hvetetortilla 

Mexicansk buffet 160,
Totopos - tortillachips 
Burritos con carne - tortilla 
fylt med oksekjøtt 
Flautos de polio - kyllingruller 
fylt med ost og mild grønn 
chilli. 
Tilbehør - mexikansk ris, 
salat, piccaillo, jalapenos 
Guacamole, rømme, salsa, 
ostesaus, rømme 

Gresk buffet 175,-
Tzatziki - yogurt, agurk 
og hvitløk 
Melizano - auberginer og 
paprikapate 
Gresk salat - med tomat, løk, 
oliven og fetaost 
Kleftiko - marinert lam 
Ovnstekte poteter, Ris 

Mexicansk kombinasjons 
buffet 199,-
Totopos - tortillachips 
Fajitas - strimlet biff med 
grønnsaker pakket 
i hvetetortilla. 
Flautas de polio - marinert 
kylling, rullet i hvetetortilla 
med ost og mild grønn chilli. 
Burrito kjøtt - servert med 
tacokjøtt 

Tilbehør: Mexicansk ris, salat, 
piccaillo, Jalapenos, guacomo
le, rømme, salsa, ostesaus, 
bønner, mais og ost. 

Amerikansk buffet 240,
Barbecue Spareribs 
Kansas style chicken 
Stekte poteter, Salat 
Smørdampet maisbolle 
Barbecue saus 
Kansas dip 

Det Blå 
Kjøkken 
tlf: 51 55 50 44 

Haugesundsgt. 7 

email: 

mulligan@c2i.net 

www.mulligan.no 

+
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BYGGMESTER 

TERJE FØRLAND 
TELEFON: 51 89 05 88 - MOBIL: 917 66107 

TAUGT. 20- 4014 STAV ANGER 

a Alt innen rehabilitering. a 
Bruk din lokale byggmester 

Bydelens eneste 

bakeri og 

konditori 

Normannsgt. 38 - 4014 Stavanger- Tlf.: 51 89 0 I 56 - 51 89 0 I 54 

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

® 
PILKING TON 

ELVIGS GLASS 

KURS 
15.01 Cl-CD-CE-KURS 

23.01 B - KURS 

16.02 ADR - GRUNNKURS/FORNYING 

18.02 ADR -EKSPLOSIVER 
27.03 MC - KURS 

st; INFORMASJON/PÅMEI.DING 

STAVANGER TRAFIKKINS11TUTTt 
- AUf'ORfllflT TILVIKUK0'1 -

tlf. 51 B9 30 BO • mobil 901 90798 • NYTORGET 8
-il: s1Rff1at1vnge, li øli/dc;11slitult.no

Bydelsavisa 

En journalist fra 1V-Vest intervjuer representanter fra Storhaug skoles elevråd under pressekonferansen tirsdag 22.11. 

Uværsskuret på Storhaug skole: 

Krever skur før 
- Vårt primære krav er at gjenoppyggingen av
uværsskuret med tilhørende lekeapparater tar til
straks og at det står ferdig til jul, leste FAU-leder
Tore Bakken opp i et opprop til de fremmøtte på
en pressekonferanse på Storhaug skole. Blant til
hørerne var for det meste skolens barn, men også
Rogalands Avis og TV-Vest.

TEKST OG FOTO: CECILIE 

AARSETH EIDE 

Byggestart for nytt uværsskur 
på Storhaug skole vil bli i rom
julen. Ferdiggstillelsen er først i 
mars, ifølge kommunens nye 
planer. Dette mener elever og 
foreldre ved skolen er altfor sent. 
Derfor aksjonerte de med en 
pressekonferanse den 22.11 på 
skoleplassen på Storhaug skole. 
Aksjonerte gjorde de også mot at 
kommunen har valgt den billig
ste løsningen - den som tar lengst 
tid. 

- For kr.150.000 mer i skur
potten kunne det stått ferdig 
halvannen måned før mars-fris
ten, sier FAU-leder Tore Bak
ken, som sammen med Janne 
Hagen (FAU) og Pia Warland 
og Minna Rasmussen fra Elev
rådet tok initiativet til presse
konferansen. Elevrådet har i til
legg sendt brev til kommunen. 

Sendrektig planlegging 
I oppropet på pressekonferan

sen ble kommunens planlegging 
av saken beskrevet som dårlig og 
at elevenes behov ikke blir ivare
tatt. Det ble påpekt at det i byg
gesaker vanligvis blir satt et krav 
om tidspunkt for ferdigstillelse, 
men at det ikke er gjort i dette 
tilfellet. Foreldreutvalget ønsker 
ikke å ta stilling til hvem som har 

somlet i saken, siden det er en 
ren forsikringssak og ikke har 
noe med kommunens økonomi 
å gjøre. Skolen med FAU og 
Elevrådet i spissen krevde kort 
fortalt en raskere saksbehand
ling og gjenoppbygging av sku
ret, før jul, subsidiært en god og 
sikker midlertidig løsning for 
elevene snarest. 

Skandaløs 
saksbehandling 

Siden skolestart har elevene 
ved Storhaug skole ikke hatt 
mulighet for å søke ly for vær og 
vind hele høsten. Og leketilbu
det har vært elendig. Den enes
te muligheten ved dårlig vær har 
vært å gi elevene tilbud om å hol
de seg innendørs i friminuttene. 
Dette synes Bakken og de fleste 
foreldre med ham er både skan
daløst og fortvilende: 

- Mange elever kommer på
skolen kl. 8.00, og må da være 
ute uten mulighet for ly frem til 
skolen starter 8.30 om morge
nen. Ungene kan bli våte og kal
de, og da er det lett å bli syk, sier 
Bakken. - Det er heller ikke sær
lig bra å ha 250 barn myldrende 
i gangene. Det kan bli mye ben
brudd av det, mener Bakken. 

Elevene på sin side savner 
uværsskuret, kan Minna og Pia 
fra Elevrådet fortelle: 

- Vi blir ofte våte og kalde uten

To aktive elever som gjerne vil ta vare på skolen sin; 
sen og Pia Warland, begge i Storhaug skoles elevråd. 

skuret, sier jentene. - Og er vi 
bare inne, Br vi ikke frisk luft, 
legger jentene til. 

Venter på svar 
I begynnelsen av oktober send

te Elevrådet på vegne av elevene 
et brev til vedlikeholdssjefen i 
Park og Idrettsvesenet i kom
munen om hvordan de opplever 

skolegården sin 
ske trist, nesten · 
hele tatt, mangel 
lekestativ. 

Nå håper de 
satser på et svar, 
vedlikeholdssj 
ennå, på tross 
sendt for snan 



Bydelsavisa 

nert Storhaug
nistrasjon 
irnå vi bare ta til etterretning de 
av kommunalavdelingen, sier 
r ved Storhaug skole. Men ' 

,t nytt uværsskur innen jul : 

ver nytt skur og lekeapparter, må 
den søke om nærmiljø midler og 
stille i køen. 

- Har ledelsen ved skolen inn
funnet seg med denne konklusjo
nen, eller vil dere gå videre med 
noe? 

- Vi må bare ta til etterretning
det KUB har avgjort her. Og vi 
kan selvsagt klare å tilpasse oss 
ved å la elevene være inne på de 
verste dagene - praktisk vil det si 
i klasserommene. Det er det vi 
gjør nå. Men alle vet at barn 
trenger frisk luft og lekerom ute, 
sier Bore. 

-Men vi synes fortsatt dette har
gått altfor seint, legger han til.
Det er jo ikke snakk om et nytt 
bygg, men et relativt enkelt 
uværsskur og lekeapparater. Pro
blemet er at det er for mange 
involverte i beslutningsprosesse
ne. Det skal bare en sykemelding 
til, så stopper det hele opp. 

Impektør Arvid Bore ved Stor
haug skole tiker dårlig at elevene 
må vente ytterligere tre måneder 
på uværsskur. 

Bore er også frustrert over kon
trasten mellom skolebygning og 
skoleplass. Storhaug er etter 
oppussing blitt en av byens flot
teste skolebygninger, mens sko
leplassen er en katastrofe. Den er 
ikke lenger slik den var: en kjekk 
møteplass både i og utenfor sko
letid; en oase i en bydel som ellers 
har ra lekerom ute. 

I 2002 er det 100-årsjubileum 
for Storhaug skole. Vi rar håpe 
kommunen har ratt orden på 
Storhaug-elevenes utemiljø til 

� !! !!
·-·� 
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-: Ekvrddet foran det glisne området der det gamle uværsskuret lå, for det brant 

1, Minna Rasmussen, Janne Hagen og Pia Warland. 

rnøyd med fremdrift 
iendomsavdelingen (BBE) i kom
lanleggingen av nytt uværsskur 
le ikke har vært for langsom. 

uker, forklarer Hess. 
Og da er vi visst· kommet til 

november. 

Økonomisk spørsmål 
Hess har imidlertid anbefalt 

å forsere planene med 1,5 
måned, og kan bekrefte det 
PAU-leder Tore Bakken sa: 
En slik fremskyndelse ville 
kostet 150.000 kroner mer. 
Kommunen er på sin side er 
forpliktet til å ta den billigste 
løsningen. Forsikringsselska
pet vil nemlig ikke betale for 
en raskere fremdrift; som vil 
kreve at byggefirmaet priori
terer oppgaven fremfor noen 

annet i en travel byggebransje. 
Det gjør de ikke uten ekstra 
betaling. 

- Byggebransjen driver busi
ness, det er helt klart, sier 
Hess. 

- Men er det ingen som tar
de helsemessige konsekvense
ne med i beregningene; som at 
skolebarn utsettes for å større 
risiko for å bli syke? 

- Det er det ledelsen i KUB
som må ta stilling til, svarer 
Hess. 

Og det har de tydeligvis 
allerede gjort. 

KUB har spart 150.000. Vi 
f¼r håpe prisen ikke blir mange 
syke barn ved Storhaug skole 
når vinteren setter inn for 
alvor. 

JULEMIDDAG 

SVINESTEK m/ben

SURRET SVINESTEK 

MIDTRIBBE 
FLATRIBBE 
6998pr.kg
RIBBERULL 
4990pr.kg 

5990pr.kg 

6998pr.kg
4990pr.kg 

PØLSER 

SOSSISER 

JULEPØLSER 

TASTAPØLSE 

STAVANGERPØLSE 

KJØTTPØLSER 

2990
pr.kg

Side·11 

5990pr.kg 

3990pr.kg 

4990pr.kg 

4990pr.kg 

SYLTEFLESK rå 

BAYONNESKINKE 

NØTTESKINKE 

HAMBURGERRYGG 

ATLANTICRULL 

RØKT SVINEKAM 

8990pr.kg 
999opr.kg 
9990pr.kg 
7990pr.kg 
799opr.kg 
599opr.kg 

JULEPÅLEGG 

SURRET OKSESTEK 

RUNDSTEK 

SURSTEK 
Saltsprengt 
OKSEBRYST 
SALT TUNGE 

PINNEKJØTT 

FENALÅR 

SPEKESKINKE 

KOKELÅR salt/røkt

DEIGER 

KJØTTDEIG 

MEDISTERDEIG 

KARBONADEDEIG 

HAMBURGERDEIG 

9990

.e!!9 

1099
0pr.kg

11998
pr.kg

8990
pr.kg

49
90

pr.kg

13490pr.kg 
14990pr.kg 

8990pr.kg 
9990pr.kg 

5990pr.kg 
4990pr.kg 
8990pr.kg 
6990pr.kg 

JULESYLTE i stk 
!j 

SYLTEFLESK i stk 

SYLTE 

SYLTEFLESK 

ROASTBIFF 

SVINESTEK 

LAMMERULL 

TUNGE PÅLEGG 

SKINKE KOKT 

SALT BANKEKJØTT 

SERVELAT 

WESTFALLER 

FENALÅR skivet 

ROGALANDSALAMI 

KRYDDERSALAMI 

FÅREPØLSE 

PEPPERONI snacks 

BEERWORST snacks 

LEVERPOSTEI 

FLESKEPØLSE 

Velkommen til 
hyggelig 

førjulshandel 
hos din 

lokale slakter 

170 pr.kg 

12Opr.kg 

1990 pr.hg 

15 pr.hg 

1990 pr.hg 

15 pr.hg 

12 pr.hg 

12 pr.hg 

12 pr.hg 

12 pr.hg 
5so pr.hg

17 pr.hg 

27 pr.hg 

13 pr.hg 

13 pr.hg 

13 pr.hg 
990 pr.hg
390 pr.hg

7 pr.hg 

7 pr.hg. 

EKSTRA ÅPNINGSTIDER I DESEMBER: 
Lør. 16. og lør. 23 des: 8.30-15.00 

19-20-21-22. des: 9.00-18.00
Julaften stenQt 
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1nro SHllT 
SILKETRYKK AS 

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

A 
'1111111119" 

norske serigrafers forening 

GODKJENT ENTREPRENØR I FAGOMRÅDENE A, B OG C1 

VART MAL ER FORNØYDE KUNDER! 

NÆRINGSBYGG • BOLIG • INNREDNINGER 

NYBYGG • PÅBYGG • REPARASJONER 

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

HAKON 
DAGLIGVARE 

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

VI HAR TIPPING OG FLA)U 

Åpningstider 9 - 20 ( 16) Søndag 12-18 

NYBYGG • REHABILITERING 

VI TILBYR: 

RASK SERVICE • FAGMESSIG ARBEID 

LETT TILGJENGELIG • FAST PRIS 
. .. 

Sågeiias 
Haugesundsgt. 27, 4014 Stavanger 

tlf. 51 89 18 10 • fax 51 89 01 90

Storhaug 

Blomsterhandel og Binderi 

Stort og godt utvalg i blomster 

Velkommen til en 

hyggelig julehandel. 

Telefon: Sl 52 66 29 

Telefax: Sl 52 08 41 

Jelsagt. 4 

Bydelsavisa 

Storhaug by ni 
Det er fredag kveld den 
1. desember. Vi møtes i
ravnerommet på
Nylund skole. Carolyn
Fjeld og Wenche
Haugen gjør seg klar til
å gå natteravn. De gule
og lett gjenkjennelige
jakkene tas på, mobil
telefon og førstehjelps
utstyr finnes fram. De
leser i loggboka hva
som har skjedd de fore
gående helger. Hva vil
skje i kveld?

TEKST OG FOTO: 

SIGRID BÆKHOLT 

Jeg ser fram til en ravnerur med 
spenning og forventning. Myte
ne om Storhaug er mange, men 
er alle sanne ? Vil jeg komme til 
å treffe mange fulle ungdommer 
og oppleve bråk, kriminalitet og 
dopmisbruk? 

Ravnenes historie 
Mens Carolyn og Wenche for

bereder seg, forteller de ravnenes 
historie. Storhaugravnene star
tet opp i 1993. Store ansam
linger av ungdom, spesielt i sko
legården på Nylund, bekymret 
mange voksne. Det var omfat
tende hærverk i form av flaske
og vindusknusing. Barn følte seg 
utrygge i skolegården på kvelds
tid. Lederne i foreldrearbeidsut
valgene på skolene mente natte
ravning ville være en god ide. 
Politikerne i Storhaug bydelsut
valg støttet oppstarten økono
misk. Ragnar Sollid Næss gjor
de en kjempeinnsats i oppstar
ten. I senere år har Steinar Aar
stad overtatt denne rollen. De 
som melder seg går en ravnetur 
ca hver 6 uke. Til sammen har 
over hundre voksne Storhaug
beboere vært ravner. Det trengs 
fortsatt flere. 

Hva gjør ravnene ? 
- Vi går rundt i gatene på

kveldstid i helgene, forteller 
Carolyn. - Vi er voksne folk som 
bryr oss og søker kontakt med 
ungdommene. Vi vil være en sta
biliserende faktor. Vi vil at Stor
haug skal være en trygg bydel å 
bo i for alle. Vi er kontakter spe
sielt de yngre ungdommene. 

En natteravn på Storhaug skal 
først og fremst være seg selv, et 
edru voksent menneske som 
markerer sine holdninger uten å 
moralisere. 

Klokka er blitt over ni og vi er 
klar til å gå ut. Ruta som velges 

er avhengig av årstid og hva som 
foregår. -Vi er alltid innom sko
lene og dekker ellers store deler 
av boområdene, forteller Wenc
he. 

Det er helt stille i skolegården 
på Nylund. Været er mildt med 
et lett duskregn. Nedover Ned
strandsgata mot Midjord er det 
mennesketomt. 

21.30 Ungdomsklubben 
på Varden 

Det er ingen å se utenfor Var
den kirke, men det lyser mot oss 
fra sokkeletasjen. Inne i lokaler 
er seks gutter i aktivitet rundt 

Tjøstheim, som 
Ungdomski 
annenhver 
fra 9. klasse og 

Nyansatt 
sekretær, M 
teller at klub 
ar og at 20 
stede forrige 
er det mange 
mer, skryter h 

·,
J 



ene skrår over 
rsvinner stadig 

1vstikkere. 
informasjon for 
idag, forteller 
ravnene bryr seg 
ns miljø og er 
områder. Sånn 

19 skole 
mt i skolegården 
,le. Ikke en gang 
. Uværsskuret er 
ballbingen er på 
r videre og sam

egårdene. Vi er 
ar mye hærverk 
selv hvis skole-

mmer å se noe 
utenfor Metropolis 
,c. En plakat på døra 
om at det stenges 
fredager. -Det plei

rundt Metropo
Wenche. - Stedet 
liv, det er så kjekt 

ne utenfor her noen 
Carolyn. 

truffet en eneste 
13-16 års alderen 

Bydelsavisa 

Natteravnene Caro/yn Fjeld og Wenche Haugen skriver i loggboka. 

time siden. 
Innover Nytorget og Peders

gata er det merkverdig stille. Noe 
musikkhøres fra Martinique. En 
gjest sitter på Peders. Ingen er å 
se utenfor Blåsenborg Trafikk
senter. 

- Vi trenger mer liv og røre i
Pedersgata, sukker Wenche. 

- Her vokste jeg opp, sier hun
og peker på et lite og koselig hus. 
Den gang myldret det med 
handlende folk og det var stort 
utvalg i butikker og verksteder. 

22.50 Johannesparken 
Lin sus fra trafikken høres 

mens vi rusler under Bybrua. 
Men ingen mennesker er å se i 
Johannesparken. l:ler er det helt 
stille. 

23.00 Nymannsveien 
Men hva ser vi ? Fire ungdom

mer på vei bortover Nymanns
veien i retning Midjord! - Hei, 
vent nå lin. Jeg kommer fra 
Bydelsavisa og vil gjerne ha et 
bilde av noen ungdommer, 
roper jeg. Både ravner og avisas 
utsendte blir ivrige når vi treffer 
ungdommer ure på gata. 

Christer, Espen, Steffen og 
Bjørg Jeanette stopper opp og er 

mer enn villige til å slå av en prat. 
De er på vei til Amøygata for å 
sitte barnevakt. 

- Hvor tror dere alle ungdom
mene på Storhaug er i kveld ? 
Svarene kommer kjapt og kon
tant. - På fest. Besøker andre 
venner Fra de er 15 trekker 
mange til sentrum., lyder svaret. 
De diskuterer ungdomsmiljøet 
på Storhaug. 

- Det er et ganske rolig miljø
og med lite motepress, sier Bjørg 
Jeanette. 

Ungdomsklubben Maze ( tidli
gere Nylund fritidsklubb) er 
stengt denne fredagen. Jeg spør 
ungdommene hva de synes om 
tilbudet der. -Helt greit, bare for 
lite folle. Flere skulle blitt og ikke 
gått igjen så fon. Alle kommer 
jo for å treffe-andre. 

23.15 Taugata 
Vi rusler oppover Taugata. En 

typisk ravnekveld på Storhaug 
nærmer seg slutten. Vi har truf
fet 13 ungdommer i alderen 14-
16 år, hvorav 6 inne i ungdoms
klubben på Varden. -Det er slik 
det pleier å være, stille og frede
lig, sier Carolyn. -Vi ønsker fle
re voksne velkommen til å være 
natteravner. Du blir venner med 

mange kjekke Storhaugbeboere 
som bryr seg om bydelen og ung
dommene. Du blir godt kjent i 
bydelen og så far du frisk luft og 
god mosjon. 

Gud velsigne dokker. 
Kor gla me efor at 

dokker går rondt og gjør 
det trygt for oss alle. 

(Sagt til natteravnene 
på Storhaug) 

Jeg spør hva som motiverer til 
fortsatt ravning når det vanligvis 
er så stille og fredelig. Wenche 
forteller en liten historie. -Akku
rat her traff jeg en kveld et eldre 
ektepar. Da de så oss ravner 
utbrøt kvinnen: Gud velsigne 
dokker. Kor gla me efor at dok
ker går rondt og gjør det trygt for 
oss alle. 

Hendelsen gjorde et dypt inn
trykk på Wenche og forklarer på 
en god måte at det er menings
fylt å rusle rundt som natteravn 
i Storhaugs gater i helgene. 

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån 

Navnetilføyelser. 

Restaurering. 

Torsdag til 18 

Tlf: 

518933 56 

th. 1.9aaland (Jranilf A.s 

Kirkebakken 36 (vi Hellandsk1rken) 
4012 Stavanger 

ti 
Myhr� Rør A.s 
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BEGRAVELSESBYRÅ 

518833 66 

Til tjeneste 
hele døgnet 

� 
ijogaland 

Jern·vare ·A/S 
Nedre Banegt. 51" 

Postboks 540, 

4001 Stavanger 

SANITÆR�
VARME � 
SPRINKLER 
KJØLING 

AUT. RØRLEGGERFIRMA 

Marieroparken 25, 4095 Stavanger, pb. 2077 Hillevåg, 
tlf. 51509050, fax. 51880674 

ZONETERAPAUT 

ÅKKUPUNKTØR 

Aase Marie Bowitz 

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

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av: 

Industrianlegg, kontor, fonetningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger. 

El. anlegg for messer. 

VI BEHERSKER BÅDE STERK-OG SVAKSTRØM 

AuSJIIViK�1imiiuli 
LERVIKSVEIEN 22-4014 STAVANGER-TLF. 518463 20 

Stikk innom eller ring for bestilling 

tlf/fax. 51 52 58 55 

Åpningstider 
man og fred.:9-16 • ons.: STENGT 

tors.:9-19 • lør.: etter avtale 

1!,jørna�alongen 
frisør for hele familien 
Karlsminnegt 9 IA • visla vis Prix 
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