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Drømmehuset! 

Love Shop under lupen 

To år med oppussing 
hver ledige time har 
fått Jelsagata 70 til
bake til sitt opprin
nelige «jeg». 
Resultatet er et hus 
som både eiere og 
bydelen kan være 
stolte av. 

Se side 6 og 7. 

Vassøy-nytt 

Nytt bydelsleksikon 

Gunnar Roalkvam og John 
Gunnar Johnsen har laget 
Storhaug-leksikon med over
sikt over gater, stedsnavn, 
skulpturer, kart og mange 
andre viktige ting i bydelen 
vår. 

Se side 13 

Midjordhall i 2003? 

Flerbrukshall på Storhaug er 
kommet med i handlings-og 
økonomiplan for 2001-
2004. Det gjenstår å se at 
planene realiseres. 

Se side 9 

Sosisologen og Storhaug
boeren Erik Fossåskaret 
liker fartsdumpene, skikke
ligheten og det gode nabo
skapet på Storhaug. 

Se side 4 

Den nyetablerte Love Shop-butikken I Pedersgata 
ønskes undersøkt av bydelsutvalget. 

Skøyteis på Torvmyra og naturen på"Vassøy er blant tema
ene som 7.klasse ved Vassøy skole.skriver om. 

Se side 3 
Se side 10 



Side 2 

•Leder

Årets første utgave 
av bydelsavisa er et 
delt prosjekt mellom 
undertegnede og fri
tidskonsulent og 
b�delskJen:n:er Sigrid 
Bækholt. 

Ut av dette er de.t 
· kommet både støFre
reportasjer, som før,
men. bnskje og�
Here ni.indre nyheter
og snutter øm gjøren
og laden i bydelen
vår> øg bra er det!

Vi håper derfor 
leserne finner. avisen 

· mangforcfig,. interes
sant og infoimativ.

Vivåger()gSå,å 
, håpe på at oppus� 
,siqgsrepon:asjen blir 

kil . .J .!1 •. · • en• .. ue w tn�pua-
sjon, at aktmrlitetene 
kan skape diskusjon 
og innlegg og at de 
mange små nyhetssa
kene sporer til tip
sing slik at vi stadig 
er orjemert om vikti
ge -saker 'i bydelen 
var. 

Avlsutningsvis vil 
jeg takke for fine 
innspill og dessuten 
for positive tilbake
meldinger på de siste 
utgavene! 

Redaktør 

Bydelsavisa 

Stor utbygging i Storhaug by 
Av Elin Rydningen, 
Storhaug bydelsutvalg 
Sosialistisk venstreparti 

Dette er eie spørsmål som 
mange innbyggjarar debatterer 
i desse eider. Ein kan ha lange 
diskusjonar med naboar og 
vener rudnc utbygginga som 
skal skje over ale i bydelen. Etter 
kvare kjem det ucallege positive 
ord og vendingar når ein snak
kar om det å bu på Storhaug. 
Ein kan bli heile varm i hjarca 
over at vaksne folk har slik kjær
leik til bydelen. Nokon har 
budd her heile sic liv. Andre har 
flytta til , i vaksen alder, slik som 
eg. 

Eg hugsar fyrste gongen eg tok 
av stad til Storhaug, med byk
artet i handa. Landsjente, som 
skulle vitje ei venninne i Hjel
melandsgata. Då tykte eg alle 
gater var like og alle husa dg like 
ut. I dag er eg meir kjent i byde
len og er blitt glad i han, eg ser 
skilnader. Gatene på Storhaug 
har sitt spesielle særpreg som ein 
ikkje finn elles i byen. 

Sjølv om eg er ung, kan eg 
anda inn atmosfæren som var 
her på 1950-60-talet. Fleire 
vener har fortalt meg om den 
eida. Alle hadde det ikkje "så 
feit" den gongen. Likavel trur eg 
samhaldet og engasjementet i 
lokalmiljøet heng igjen enda. 

Det er dette som er styrken i 
denne delen av byen. Ein har eie 
samhald. Det same som eg kjen
ner att fra barndommen min frå 
øya Bømlo. Her tek ein seg tid 
til ein prat med naboen. Ein 
drøsar og helsar på kvarandre på 
tvers av alder og kultur. Skulle 
ein trenge ei hand, stille nabo
en opp. Ein lagar gatefest. Til og 
med byfest. 

Eg ønskjer fleire menneske 
hjarceleg velkommen til byde
len vår. Storhaug står for ei 
omfattande utbygging. Nokon 
likar det, andre gjer ikkje. Det e 
viktig at me som bur i Storhaug 
engasjerer oss i utbyggjinga. 
Planar skal leggjast fram. Desse 
planene er nødt til å ta omsyn 
til oss som bur her og våre mei
ningar. Det må samstundes 

Vårkonsert med 

<<Stabat Mater>> 

I år som i fjor vil 
Storhaug bydelskor vil 
framføre stoNerket 
"Stabat Mater" av G.B. 
Pergolesi til våren. Og 
med seg vil koret ha 
strykere fra Stavanger 
symfoniorkester. 

Av KIRSTEN BJERGA 

Denne gang skal verket frem
føres både i Metodistkirken 
(4.april) og Betel (6.april). 

Scabac Mater er et av de vakres
te og mest fremførte verk i euro
peisk kirkemusikk. Det har 
gjennom snare 300 år være like 

populære som pasjonene til 
Bach og Handel. Storhaug byd
leskor fremførte verket for før
ste gang i Hecland kirke i fjor, 
og konserten falt i god smak hos 
publikum og hos sangerne. 

Med disse vårkonsertene, har 
nå Storhaugs befolkning to gode 
anledninger til å høre floet kor
sang fra drevne amatører - med 
akkompagnement av profesjo
nelle utøvere, samtidig som at 
de ili med seg ett av musikk
historiens vakreste verk ! 

Fakta om Storhaug bydelskor 
(egen ramme+ bilde-scannes) 

Storhaug bydelskor ble startet 
i 1992 og er tilsluttet Stavanger 
Musikkskole. Koristene er i 
alderen 8 til 19 år, og koret er 
delt i co grupper med til sam-

planleggjast og byggjasc slik at 
nye bebuarar lett kan B innpass 
hjå oss. Dette kan me påverka 
og eg er svære takksam for deira 
engasjement i reguleringssaker 
og enkelt saker på Storhaug. 
Diskusjonar er viktige for å B til
dei beste løysingane for fremi
da. Ein folkevalt sit ikkje inne 
med all kunnskapen. 

Utbyggingar går på kostnad av 
eksisterande grønne lunger og 
friområde. Dette likar eg svære 
lite. Me må legga vekt på at 
menneske skal bu og leva i byde
len. Me har behov for å røre på 
oss. Borna har ein ibuande 
trong til å utforske. Kva med 
naturlege leikeplasar for borna? 
Me treng ikkje finne oss i regu
lerte leikeplassar med EU god
kjende leikeapparat. Er det trær, 
buskar og steiner allereie, kan vi 
verna om det slik at borna ili 
utfordringar. Eg ser ikkje yran
de "dyrliv" på ein regulere lei
keplass. Dette finn vi berre der 
naturen er "urørt". 

Eg likar ikkje og vil ikkje at me 
skal måtte setja oss i bilen for å 

men 40 sangere. Dirigenter Kir
sten Bjerga. 

Storhaug bydelskor legger 
veke på å ha konserter i varierte 
sammenhenger og stilarter. Her 
er et lite utdrag fra aktivicecslis
cen: 

komme til rekreasjonsområder. 
Difor er det ekstremt viktig at 
me ytrar dette sterke til dei som 
skal vedta planar for bydelen. 
Ein må for all del ikkje berre ten
ke profitt og avkastning i utbyg
gingsprosjekta. Menneske ili li 
for dette. Ein må leggja stor veke 
på uteområda runde nye bustad
felt. Har ein bygd ut grøne 
område, veit alle at dette ili ein 
ikkje tilbake. 

Urban Sjøfont er i utgangs
punktet eit positivt prosjekt. 
U cbygging i Paradis vil komma. 
Vassøy skal B mange hundre 
nye hus med eida. Spikerfabrik
ken blir diverre riven.desse pro
sjekta er nødvendige for Sta
vanger. Me i Storhaug vil B 
mange nye vener og naboar. Eg 
vil arbeida for at me foresatt skal 
ha naturen rundt oss. Det være 
seg urørt natur, elle ny planting 
eller opparbeiding av uterom. 
Me vil ha treffpunkt for store og 
små som blir brukte og er trive
lege. 

La oss jobba for å verna om 

- Konserter i bydelen (kirker,
aldershjem) 

- Konserter i Stavanger kon
serthus ("Redd Barna" og "Syng 
med oss") 

- Julekonserter med Hanne
Krogh, Volvene, Reidar Larsen 

lege leikep 
ha det "kj 
ikkje bli som 
Svein Tang 
kjem og skal 
er ikkje plass 
planar: 

"Gå vekk 
Gå vekk og 
Her skame 
De pegc 
Nå skamc 
Og det ska 
Og det ska 

så skjinne 
kner 

Så skjinnc 
Gå vekk og 
Gå vekk og 
Snart ko 

lass ..... . 

m.fl. 
- Egne

forfattere 
- Kon
- Egen 

"Stemmer i 

Ny konsert med Volvene 

Utgiver: Storhaug bydelsutvalg 
Adr.: Postboks 1608, Kjelvene 

4093 Stavanger 

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

Årets Storhaugkonsert med 
Volvene arrangeres søndag 
25.mars i Stavangeren kl.
19.00.

Programmet vil også i år være 
variert med både musikalske og 
verable innslag. Blanc annet vil 

Red. henvendelser skjer til: 
Redaktør Cecilie Aarseth Eide 
rlf 9767 4973 og 
epost; cecilie_eide@hotmail.com 
Annonsesalg: Vidar Aanensen 
Tlf.: 51 56 00 42 

pianisten Gisela Herb akkom
pagnere Volvene, i tillegg til å 
ha egne innslag. Andre gjeste
artister er Gunnar Roalkvam, 
Eva Bjerga Haugen og Hans 
Morten Hansen, som alle er 
bosatt på Storhaug. 

E.mail: vaan@frisurf.no
Distribusjon: Nylund skole
Egil Larsen, tlf.: 51 52 86
Opplag: 7.200
Sats: Bygdebladet as
Trykk: Dalane Tidende



Bydelsavisa 

Love Shop-butikken 

i Pedersgaten 

" 

Side 3 

� 

r Love Shop enn <<sexshop>> 
«Atle»innehaveren synes blir 
svært spesielt. 

Ønskes bort av noen 
Men uansett innehavers vel

mente butikktiltak: Flere av 
naboene så helst at Love Shop 
fant seg et annet sted å være. 

Den greskortodokse menighe
ten i Pedersgaten er nærmeste 
nabo til butikken, og uttalte til 
Rogalands Avis i desember at 
Love Shop er kommersielt og gir 
et forvrengt bilde av sex. De set
ter lite pris på at folk kjøper noen 
remedier for seksuell tilfredstil
lelse i stedet for å investere i seg 
selv. 

Andre naboer har henvendt 
seg både til bydelsavisa og 
bydelsutvalget og ønsket butik
ken vekk fra nabolaget. 

-Har du hatt mange sinte folk
på dørene? 

-Nei, kun en. Og han kom for
di han trodde dildoene var opp
stilt i vinduet. Det har de aldri 
vært, så den gikk greit, sier Atle. 
For han ønsker ikke å støte noen, 
og har derfor kun en utstillings
dukke med sexy undertøy i et av 
vinduene. Det andrevinduet har 
kun halv gjennomsiktige gardi
ner. Atle legger vekt på diskre
sjon. 

- Ja, vi er jo tross alt i Stavang
er, sier han lattermildt. 

«Lekebutikk for 
voksne» 

På den annen side kan han for
telle om mye positiv respons 
siden åpningen av butikken 
5.desember. Et eldre ektepar var
nylig innom for å si at de satte
pris på at det også fantes «leke
butikker for voksne», en beteg
nelse Atle liker mye bedre enn
«sex-shop» eller «pornosjappe».

- Hvordan er den typiske kun-

de? 
- Det er faktisk mest kvinner

innom, og alderen varierer fra 20 
til 50-60, sier «Atle». 

Love Shop har aldersgrense 16 
år for å komme inn i butikken. 

- Ville du latt dine egne barn
gå her fritt etter fylte 16? 

-Ja, helt klart. Vi må være åpen
om sex - det bør ikke være noe 
hysj-hysj rundt dette, mener 
«Atle.» 

Bakrom under lupen 
Høyere aldersgrense har imid

lertid det lukkede «klubbrom
met. Det er her snakk om et 
rom som innehaveren har valgt 
å skilte med «Bytteklubb-200kr. 
Per medlem. 18 års grense.» 

Inn i dette rommet kommer 
du ikke uten medlemskap og 
nøkkelkort; altså kort med kode. 

- Der kan medlemmene se ero
tiske filmer, sier Atle. 

- Selger dere filmer?
- Det vil jeg helst ikke svare på.

Men det er en egen klubb for fil
mer her, sier innehaveren. 

Det er dette bakrommet som 
var sentrum for interessen i for
rige bydelsutvalgsmøte. 

På møtet ble det fokusert på 
«lukket avdeling» i butikken. 
SBU ønsker «at politiet under
søker nøye sexbutikken som har 
åpnet i Pedersgata. Sp�ielt bør 
politiet se på innhold i lukket 
avdelingen i butikken. SBU 
ønsker ikke etablering av forret
ninger som omsetter og leier ut 
pornografisk materiale.» 

Det gjenstår å se hva politiet 
svarer. Det rar vi vite i neste 
bydelsutvalgsmøte, som skal 
være tirsdag 13.februar. 

Love Shop har ikke bare erotiske hjelpemidler, men og.så fontasifallt undertøy til kvinner. 



Side 4 Bydelsavisa 

Bydelsprofilen 

NAVN: Erik Fossåskaret 
ALDER: 53 
BOR: Storhaug 
FAMILIE: tre barn 
FAVORITTMUSIKK: Liker kolossalt godt klassisk 
FAVORITTMAT: Spiser fisk hele tiden 
FAVORITTDRIKKE: Ingen favorin 
BESTE BOK: Ingen spesiell, men den må gi ny erkjennelse, ny innsikt 
FAVORITTFILM: Heller teater: «Bodskapen til Maria» av Paul Claudel 
(spilt på Det Norske Teater på 1990-tallet) 
GJØR EN LØRDAGSKVELD: Leser, spiller musikk eller går i teater 
VIL REISE TIL: Tilbake ril Lerresfjord i Finnmark 
VAKRESTE STED: Lofoten 
SlYGGESTE STED: Aksdal i Tysvær (mest «mishandlete» sted) 
DET GJØR MEG GLAD: Den gode samtalen 
DET GJØR MEG SINT: Urettferdighet 
ØNSKER MEG MEST AV ALT: Det er hemmelig. 

Storhaug-sosiolog 
og fartsdump
tilhenger 
- Storhaugs mange fartsdumper forteller meg mye om hvilke
verdier man har i bydelen, sier sosiologen Erik Fossåskaret.
- Når jeg «dumper meg» fremover får jeg en god følelse av å
ha kommet til en barne-og folkevennlig bydel.

AV CECILIE AARSETH EIDE 

Fossåskaret har bodd her siden 
november 1999. Da kom han 
flyttende fra Re.nnesøy, hvor han 
�ar bodd i ni år. Oppveksten har 
han hatt i Ålvik i Hardanger -
som •arbeiderunge" på en ny 
indllst:ripl� .. 
Han er nå førsteamanuensis i 
sosiologi ved Høgskolen i Sta
vanger, underviser og holder 
foredrag både fjernt og nært og 
kjenner Rogaland ut og inn etter 
å ha reist på oppdrag rundt for i 
skeive om fylkets kulturhistorie. 

læren om det gode liv 
- Jeg jobber med stoff «i manns
minne» kan du si, forklarer han.
Det dreier seg om kultursosiolo
gi - om hvordan samfunnet er og
bør være. Fossåskaret finner kul
tursektoren mest spennende.
Den stiller stadig spørsmål
omkring målet for livet og har
mange spennede tema og folk,
mener Fossåskaret
- Økonomene og ingeniørene
har for eksempel ingenting på
pensum om det gode liv, gliser
ban.

Noe mer om seg og sitt virke 
ønsker han egentlig ikke å snak
ke om. Sosiologen vil heller 
makke om,St0rhaug som bydel 
- med godt naboskap, skikke
lighet det multi-kulturelle og
bydelshistorie som hovedtema.

Lykkelig tilfeldighet 
Som innflytter valgte han Stor
haug primæn fordi bydelen har 
g¼avstand fra sentrum. Men 
etter hven har han oppdager 
mange andre verdier ved byde
len: 
- Jeg kunne likegodt ha havnet
på Viland. Men ved en lykkelig
cilfeldighet havnet jeg alrsi på 
Storhaug, sier Fossåsk.aret. Og 
sen med sosiologens øyne, er det 
det visueUe og sosiokulturelle
ved Storhaug som gjør valget
lykkelig:
- St0rhaug fremstår som en selv
grodd bydel. Den er ikke total
planlagr, slik enkelte nyere byde
ler er, men har heUer grodd opp
mer e!Jer mindre cilfeldig. Huse
ne er ulike, men kommuniserer
med hverandre, forklarer sosio
logen, og roser de som bygde
bydelen for lenge siden.

- De må ba han blikk for sam
menheng, mener han.

Godt naboskap og 
skikkelighet 
Fossåsk.aret fremhever også 
naboskapet i bydelen. 
- Det er flere nabofester på Stor
haug enn i Ryfylkebygdene,
mener han, og med lang fartsid
på bygda bak seg, skulle han vite
hva han snakket om her.
-Vandrer man gatelangs pi
Storhaug en fredags- eller lør
dagskveld, er det ofte flere gate
runslag eUer nabofester å se. Det
virker på mange måter lettere å
innlemmes i felleskapet her enn
på bygda.
I ci!Jegg synes han at han ser vel
stelte hus og hager i bydelen, og 
k.arakteriserer dene som en "ujå
lete skikkelighec".
- Selv de som sliter økonomisk
og sosialt viser mye verdighet og
skikkelighet, og klarer å ca vare
på dene, synes Fossåskarer.

Progressiv bydel 
Som sosiolog leser Fossåskaret 
en del statistikker. Derfor vet 
han også at Storhaug er bydelen 

med dårligst levekår. Samtidig 
betrakter han Storhaug som en 
progressiv bydel. Med det mener 
han ar bydelen har overvekt av 
folk som tror på verdien av vel
ferdsstaten; og det å leve ener 
behov og yre etter evne. 
- Her er det mange som forsva
rer velferdsstaten, som er ven
streorientene politisk og samci
dig mange som bruker velferds
staten.

Inkluderende oppjuste• 
ring viktig 
• Det er viktig at vi justerer opp
Storhaug, men det mi ikke bli
slik at vi presser ut de som sliter,
foresetter sosiologen.
Urban Sjøfront må for eksempel
gis en form som ikke utestenger
de med dårlig rid, mener han.
- Der må ikke bli for mye repre
senrasjonsomride slik at vi blir
turister i egen by, slik som Aker
Brygge kan virke, mener han.
Noe av kvalieteten ved Storhaug
er nemlig at det ikke er en bydel
man poserer vellykkethet 1.
Urban Sjøfront bør heller ikke
bli en by med bare vellykkede.

Lokalkunnskap gir 
internasjonal trygghet 
Fossåsk.aret har ogsi merket seg 
mangfoldet av nasjonaliteter på 
Storhaug, og betrakter bydelen 
som en "fin øvelsesplass i globa
liosering". 
- Vi har egentlig mer til felles
med utlendinger i dag - også fra
fjerne land - enn nordmenn i
1814, mener han.
- Grunnlaget for i skjønne hver
andre - nordmenn og utlen
dinger - er bedre ni enn før.
Samtidig bærer vi historien i oss 
og enkelte røtter er viktige for å
f¼ begrep om oss selv. Denne for
ståelsen gir en trygghet som styr
ker oss i møtet med det interna
sjonale. Da møter man de frem
mede med trygghet, når man vet 
hvem man er.

Byvandring viktig 
Fossåskaret understreker også 
viktigheten av kjennskapet ril 
ens egen lokalhistorie med et 
illustrerende eksempel: 
- Når man vandrer i naturen har
man glede av i kjenne botanik
ken. Pl samme mite har man en
egen glede av vandre i bygatene

og samtidi 
rie, mener 
- Her er en
elaget: De
på Storha 
bydelen, fo
elsker hanå
dørene: i Je
- Det er
•byggerier,, her
Ofte: prøver jeg 1
historie utifra
han.
Han mener vi
kjenner sin bydel
for fellesskap: de
noe av det
måte glad i hve
- Tenk på alle e
ekteskapet fordi de
samme barna,
avslutningsvis.
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augdagen blir 9. Juni 

kiigc 
rtini
r flcst 
folk 

;en til
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.e sec
kon
med

liv og røre på Storhaugdagm i .ior. 

grammeL Scene vil bli satt opp 
av Martinique. 

- I fjor var der over 30 barn som
solgte sine klær, ucstyr og leker. 
Vi er opptatt av gjenbruk. 
Mange tjente gode penger. Vi 
håper det i år blir enda flere barn 

som vil selge sine ring, sier T odd 
Slaughter. 

-ViønskeradierefolkfraStor
haugs internasjonale miljø skal 
prege dagen både i form av mat, 
underholdning og deltakere, 
oppfordrer Todd. 

Organisasjoner, underholdere 
og andre som er interesse.re i å 
bidra med noe på Storhaugda
gen bes kontakte Todd Slaugh
cer, tlf 51 89 10 89 eller Svan
hild Svihus, df51 89 17 94. 

e slutter på Storhaug 

.Side 5 

Suppekjøtt 5g90 
Kje 4!)90 
Tasta-pylseå pr ic9 4!)90 

Lung.emos pr kg 2g90· 
Rog.Salami' pr hg 1300

Servelat pr hg 550·

anleggene blitt flere, beman
ningen lavere og utstyrsparken 

um å B jobbe med grøntområ
dene ved turstien og badeplasse
ne når man er så glad il være ute 
som jeg er, avsluner Bjane. 

ALLIANSE 

·e.

n ansvar for ved
:jøtsel av kommu

og grøntanlegg 

, skoler, barne-

bedre. Men jeg er redd beman
ningen nå er d lav at sonen er 
ekstra utsatt ved for eksempel 
sykdom, mener Bjarte. 

- Hva slags forhold har du hatt
ril folle på Storhaug ? 

- Folle på Storhaug er de beste
i Stavanger når det gjelder ryd
deaksjonen hver vår. Jeg har 

blitt kjent med utrolig mange 
og veldig mange kjenner meg. 
Når noen ringer er min lokal
kjennskap så stor at jeg kjapt kan 
gi et svar på henvendelsen. Jeg 
har trivdes utrolig bra på Stor
haug. Det har være er privilegi-

Ny soneleder med tilhold i 
underetasjen pi Midjord bydels
hus er Dag Lerstøl. 

- Jeg har vært i Madla bydd i
l S år og ser fram til å bli kjent
med Storhaug bydel, sier Dag 

Lerscøl. Dag treffes på tlf 
90595743 eller 51563660. 

Vi tilbyr landets s1ørs1e urvalg (I\/ allianse 
ringer, ørepynt, am1bdnd og kjeder til meger 

konkurransedyktige priser. 

Du finner alltid,, en anledning. 

''' 
Mesterg�J_l 

KRISTOFFERSEN 

ARKADEN, TLF. 518943 34 
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Når drømmeslottet blir virkeli 
Lille julaften år 2000 kunne Kari og Sigurd Turøy 
vaske penslene og sette dem på plass for en lang 
stund fremover. Da avsluttet de nemlig to års 
rehabilitering og oppussing av huset fra 1920 i 
Jelsagata. To år uten fritid, men vel verdt slitet, 
mener ingeniørparet. Og Kari mener hun har fått 
oppfylt barndomsdrømmen om et gammelt hus. 

Av CECILIE AARSETH EIDE het på Storhaug og nå med det
te huset i J elsagata. 

Målet var å fl huset tilbake i Moro å fikse hus 
opprinnelig stand og utseende. 
Bildene av huset fra årene det ble 
bygd og frem til i dag avslører at 
målet er nådd. Likheten mellom 
huset fra 1920 og dagens frem
toning er slående. 

Slitsom men 
morsom prosess 

Men hva er det som driver en 
allerede overbelagt småbarnsfa
milie til å sette i gang med et 
storstilt og grundig oppussings
prosjekt, må jeg beundrende 
spørre paret. For vi er nok 
mange forbipasserende som har 
sett dem seint og tidlig ute i 
hagen, på stillaset eller på en sti
ge inne i huset, i full oppussings 
-aktivitet de siste to årene.

- Drømmen om et autentisk,
gammelt hus, sier Kari engasjert, 
med stjerner i øynene. - Helt fra 
jeg var liten har jeg ønsket meg 
et gammelt hus. 

Og når Kari snakker om gam
melt, mener hun ikke moderni
sert, gammelt hus. Nei, hennes 
hus skal pusses «ned» til opprin
nelig utseende. Dette har paret 
gjort både med sin første leilig-

Og huset har de gått og «siklet» 
i to år før de var så heldige å fl 
det. Da muligheten bød seg, var 
det ikke vanskelig å slå til, siden 
det oppfylte alle Karis «drøm
mekrav». 

Sigurd på sin side har aldri hatt 
et bevisst forhold til hus og opp
ussing, men har i denne proses
sen fltt øynene opp for det. 

- Ja, du vet, man påvirkes av
kjerringa, erter han. - Men det 
har rett og slett vært moro; moro 
å fikse ting og å se det hele bli til. 

- Men så har jo du sansen for
detaljer, også da, sier Kari, og 
erter tilbake: - Han kan gå rundt 
og beundre små detaljer i «ver
ket sitt» og kommer ofte inn 
med stjerner i øynene når han 
har vært ute og tatt seg en røyk 
og beundret den nye porten eller 
annet forseggjort arbeid. 

- Ja, jeg innrømmer at jeg kan
kose meg med resultatene, sier 
Sigurd. 

Gøy har det også vært at mange 
forbipasserende, kjente som 
ukjente, har stoppet og skrytt av 
rehabiliteringen. - Få med at det 
har vært veldig kjekt for oss, sier 

Kjøkkenet er moderne, men designen er tidløs og passer til resten av huset. Rommet har sin opprinnelige større/Jt, 
hvilket er typisk for hus på 20-talkt. Her sitter familien ofte og titter på forbipasserende; fra venstre Sigurd med 
fanget og Kari til høyre. 
Kari ivrig. 

Planlegging 
og grundighet 

Men at det også har vært slit
somttil tider, legger de ikke skjul 
på. 

- Det har krevd mye planleg
ging, både økonomisk og prak
tisk, sier Kari. -Men planlegging 

gjør også at man kan se på hele 
totalløsningen før man begyn
ner, og finne ut hva man bør gjø
re først og hva som kan vente. 
To store permer full av tegning
er, offentlige søknader og bilder 
vitner om arbeidet bak rehabili
teringen 

- Dermed fikk vi elektrisiteten
lagt inn i veggene og skjult, sier 
Kari. 

- Men uansett planlegging; du
må regne med at utgiftene stiger 
med 50% i forhold til kalkuler
te når du rehabiliterer, sier Kari. 
- Ikke fordi man beregner feil,

utskifting av 
maling.i· 
det gjelder 
drenert, slik 
samles i t  
kloakken. 

,_.,, .. .__ 

Grundig må man også være for 
å fl et hus tilbake til opprinne
lig stand. På forhånd var hver
ken Kari eller Sigurd spesielt gla
de i å pusse opp. Men de ble eni
ge om å kjøre dette prosjektet 
helt ut, og har stort sett vært eni
ge om fremdriften underveis: 

Stuene er romslige og luftige. Stikn fra 1920 er ivaretatt i fra tak til golv. Alk gamk tapet- og 
malinglag er revet ut og pusset ned. Nye og mange strøk er lagt på, samt at takgipsen er tilbake 
til opprinnelig utseende. 

- En viss samstemthet oss i mel
lom har vært alfa omega for å 
gjennomføre dette uten kriser, 
mener begge. 

- Dessuten er Sigurd en veldig
grundig type som ønsker å gjø
re ting skikkelig, legger Kari til. 
Det kommer nok vel med når 
man skal rehabilitere detaljer. 

Byantikvaren første 
stopp 

Huset var svært lite oppusset 
da de kjøpte det. De måtte der
for belage seg på å pusse opp hele 
interiøret og eksteriøret. Siden 
huset ligger i et fredet område, 
startet de med å ringe byanti
kvaren for å fl råd. Dermed 
trengte de ikke bruke tid på å 
søke om uaktuelle endringer. 

Så var det å fa tak i en snekker 
som hadde greie på gamle hus. 
Her var de heldige og fikk tak i 
en dyktig kar som også kjente til 
en pensjonert dørsnekker. Der
etter satte de i gang utskifting av 
tak, oppussing av listverk, fjer
ning av all gammel maling inn
vendig, isolering av innervegger; 
også mellom etasjene og utskif
ting av hele elekrrisitetsanlegget. 
I denne prosessen effektiviserte 
og økonomiserte de underveis 
ved for eksempel å ta ned listverk 
og isolere samtidig som nytt el
anlegg ble lagt. 

Husets vindu med glassmakri 
er vel bevart og skinner nyde
lig opp en vinterkveld i janu
ar 

men fordi man ofte velger å gjø
re mer enn man hadde tenkt og 
andre løsninger underveis som 
ofte er fordyrende, legger hun 
til. 

Identisk eksteriør 
Mest vellykket med hensyn til 

opprinnelig stil utvendig, men 
også mest»unødvendig» har skif
te av vinduer vært. 

- Vinduene var forholdsvis
nye, og hadde en akseptabel stil 
i forhold til resten av huset, sier 
Kari. - Vi fikk heller ikke støtte 
fra byantikvaren fordi de ikke 
var «grelle» nok. Da talte vi på 
knappene, og skiftet dem likevel 
tilbake til helt autentiske vindu
er. Det angrer vi ikke på nå, for 
nå slipper vi å gjøre det senere. 

Resultatet er et hus som ser helt 
identisk ut med huset slik det ble 
bygd i 1920 (se bilde). 

opprin 
forsøk 
vendig. 
tok hus 
men be 
Mange 
i nedpu 
dører o 

Fargen 
malt i 

Luftig loft 
Huset har 

ling i alle 
under taket 
blitt en impo 
stue; tilnær 
het». I hver 
opprinnelige 
skrår, men r 
vel stor for b 
leking, og ril 
stolthet, et 
på gulvet. Det 
vurdering 8tt 

- Det skals
paret. 
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·• Jå Kari og Sigurds hus i ]elsagata ut på 20-talkt. Legg merke til vindume.

Huset har fltt nye vind
uer som bryter med 

autentisk stil. 

as leggetid, 
uke og malt 
Kari. 

gjengjeld fatt 
I i, synes de. 

skal i gang 

:jekt, må de 
1 spørre om 

n. -Det ville
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: ug sttk ser IJuset 1 Jelsagata ut etter to ars renatnt1termg. 

.., 

' 

Denne døren har fltt mye omJorg! Vindiene er karakteristisk 
for 1920-perioden. 

På loftet skjuler det seg en 
deilig og luftig loftsstue i 
fine, lyse farger. 

. , 
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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? Vil 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. ?illOfS g.
Hvor godt forsikret trenger

jeg å være? 

Spare Bank l SR-Bank 

Prix butikken i bydelen 

Gaman halvstekte brød, ass. 1S9° 

6 pk. Egg 

·-

01 iveno lje 500 ml -Rainbow 

Fettuccine Spinat, 250 gr 

Kyllinglår 1, 1 kg 
grillet Prior 

Gule Priser 

garantert billig 

Kjøpeutbytte 
hver gang du handler 

� � -A-s-bj-ør_n_K-lo-st-er-gt-. 3-9-, T-lf-. 5_1_5 _6-30_2_9_

Åpent 9-20 (9-18) 

Vurderer du 
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 75 

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

TAKMALI 
10 liter 

98 
AT pr

�� 

Ren linoliemaling 
- det beste alternativ for bevaring av eldre by

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

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

idjord 
03? 

budsjettet, inkludert forslag 
om økning i investeringene på 
6 millioner til «flerbrukshall 
på Storhaug» vedtatt i Bysty

ret. Dette vil ikke bare bli 
avgjørende for idrettsmiljøets 
fremtid på Storhaug, men 
også for alle de aktiviteter som 
følger i kjølvannet av en slik 
hall: Større bydelsfester, 
idrettsmesterskap og lignen
de. 

Glad med forbehold 
Geir Rolandsen er primus 

motor for bydelsgruppen som 
har jobbet for å fa en idretts
hall på Storhaug. Han er glad 
for at en hall nå er vedtatt på 
langtidsbudsjettet, men også 
litt skuffet over at det som er 

vedtatt er en ren idrettshall og 
ikke kombinert idretts- og 
svømmehall: 

- Gruppen har jobbet for en
kombinert hall. Slik den nye 
Midjordhallen er definert i 
langtidsbudsjettet, er det ikke 
påtenkt svømmehall, sier 
Rolandsen. 

- Men vi vil fortsette å job
be for en kombinert svømme
og idrettshall. Og gjennom 
årene har vi også lært at vi må 
følge med når noen havner på 
langtidsbudsjettet, for der 
kan det skje endringer; både 
positive og negative, legger 
Rolandsen til. - Det at noe 
havner i langtidsbudsjettet vil 
ikke dermed si at det helt sik
kert realiseres. 

Side 9 

Prosessen bak Midjordhallen: 

Entydig beboer-ja til hall 
Med ett unntak, har alle byde

ler i Stavanger en eller flere 
idrettshaller. Storhaug har ing
en. Høsten 1997 tok beboer
foreningene;på Sr<>rhaug,et1ini
tiativ for å gjøre noe med dette. 
Det ble iga11gsau,en sp111treun
dersøkelse og dessuten nedsatt 
en arbeidsgruppe med repre
sentanter fra beboerforeningen, 
næringsforeningen, bydelspoli
tikere m.m, som skulle se på 
argumenter og behov for en 
idrettshall på Storhaug. Ny 
entusiasme og innsats rundt 
idrettshall på Midjord var der
med sådd. Og resultatet fra 
spørreundersøkelsen var enty
dig: En idrettshall eller Her
brukshall, helst med svømme
basseng var sterkt ønsket. Det 
var også sosialerom somkafe og 
møtelokaler i hallen. 

Rapport i skuffen 
Det ble dermed nedsatt en 

kommunal arbeidsgruppe med 
sterk representasjon fra byde
len. Mandatet var å utrede 
muligheten for en hall på Mid
jord. Også dette ledet til en rap
port som ble lagt frem for Kom
munalavdeling Kultur, Idrett 
og Kirke, og som konkluderte 
med at det burde bygges en fler
brukshall på Midjord. Her 

stoppet imidlertid prosessen for 
en idrettshall på Storhaug. Rap
porten ble stanset på et høyere 
administrativt hold og ble lig
gende i :ert av ,kommunens 
«skuffer», til hall�ildsjelenes 
store skuffelse. 

- Da vi spurte kommunen
hvorfor en hall på Storhaug ble 
nedprioritert, fikk som svar at 
vi ikke presset nok på, sier Geir 
Rolandsen, som er en av ildsje
lene bak arbeidet for en fler
bukshall på Midjord. Roland
sen har vært med i utrednings
gruppen for ny hall. Han er også 
leder for samarbeidsutvalget for 
beboerforeningene på Stor
haug. 

Egen utredning 
Da arbeidet til gruppen ble 

liggende ubearbeidet hos-kom
munen, gikk han sammen med 
de andre bydelsrepresentantene 
i gruppen og laget like godt en 
egeh rapport av egne notater 
kalt «Midjordhallen. Svømme 
og idrettshall.» 

- Vi ville ikke at arbeidet skul
le bli liggende i en skuff, og tok 
derfor saken i egen hånd, kom
menterer Rolandsen. 

De sok har bidratt i arbeidet i 
tillegg til Rolandsen selv er Tor-

grim Olsen, Dagfinn Opsal, 
Bodiul Løvås, Kritisn Gustav
sen og Rolf Skjelstad. 

Rapporten fremhever mange 
og gode argumenter for en 
idrenshall i bydelen. 

- Vi ønsker primært en kom
binert idretts- og svømmehall, 
men det er budsjettert kun for 
idrettshall. Da synes vi at det er 
viktig å legge opp til en Her
brukshall, kommenterer 
Rolandsen. 

" 

• 

Merom 
«Midjordhal/en» 

«Lav terskel og stor takhøyde» 
er slagordet SBS rapport <>m ny 
idrettshall eller» Midjordhal
len, .som den �r 4øpc i ra.,ppor
ten. Her er det"mye interessant 
lesning om argumenter for 
svømme- og idrenshall evt. 
flerbrukshall på Storhaug. Rap
porten inneholder også greie 
skisser av beliggenhet, bygning 
og reguleringsplan. Arkitekt
tegningene ar bl.a. utført på fri
villig basis av Storhaug-arkitek
ten Ask.ill Voll. 

Sirkelsag Power Line 140 
Effekt: 800 watt 

Sagblad: 140x20 mm. 
Kuttedybde: 42 mm. 

� 
SIRKELSAG 
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Isen på 
Torvmyra 
TEKST: KAJA M. MOI, WENCHE GJØSE 

OG KARI S. LARSEN 

FOTO: KNUT PEDERSEN 

Ja, nå er det endelig is på 
torvmyra igjen her på Vass
øy. Den er rundt ti centime
ter tykk. Her fra skolen er det 
et lite stykke til myra. Tenk 
- det har ikke vært is her på
fire år! Så nå var det godt å
fa is igjen. Store og små var
oppe på myra og koste seg 
dag ut og dag inn. Det ble til 

og med satt opp lyskaster på 
kveldene når det begynte å 
bli mørkt. Men det er gan
ske synd, for nå begynner 
isen å gå vekk, så nå lurer alle 
på når den kommer tilbake 
igjen. Isen kom til oss i uke 
tre, så vi har hatt den en liten 
stund. 

Bydelsavisa 

Store og små var på isen på Torvmyra både tidlig og sent. 

Naturen på Vassøy Utbygging gjør meg 
Av SUSANNE WIIG når vi hadde øya kjem 

veldig grønn. Det jeg 
veldig rart, er hvorfor 
bygge ut Vassøy når det er 
andre øyer de kunne 
f.eks Langøy, Hellesøy 
andre. Jeg har spurt n 
på skolen om hva de 
utbyggingen: 

Av MARTHA MARIE KALVIG 

ANDERSON, MORTEN 

VASSØY, SANDRA LARSEN 

OG TOR MARIUS EsPEDAL 

Ta søndagsturen til Vassøy det 
koster bare 10 kroner for barn 
og 20 for voksne på den vakre 
ferja som bare tar 20 minutter. 
Hvorfor reise til Vassøy? For det 

første er det helt trygt for hogg
orm, for det andre er det en vel
digt vakker natur med en fin 
natursti og for det tredje er det 
et friskt dyreliv med elg (1995), 
ekorn, mus (liten skogmus), 
brune rotter, mink, steinkrabbe, 
piggsvin og rådyr. På Vassøy er 
det mange fine badeplasser, f.eks 
Peiseren, Makkavågen og 
Sandvigå. Det er også spor etter 

Fakta om Vassøy 
Av KlRAN SKOG, RF.NATE NEUMANN OG 

REBEKKA TORI..AND 

Naturen 
Det er mange søte hanntikker på Vassøy som suger blodet 
ut av deg. Naturen på øya er veldig fin og grønn og 
hvis du du liker sånn halvveis by så kom hit om 8 år. 
På Vassøy finnes det mange søte rådyr som svømmer fra 
Vassøy til Langøy. Vi har fine badeplasser som heter 
Peiseren, Makkavågen og Sandvigå. 

Fakta 
Det tar 20 minutter med bilferje til Vassøy og med 
hurtigbåt tar det 5 minutter hvis den går rett til øya. 

Vanlig fakta 
V�y er 1,8 km lang og ca. 725 meter på det bredeste. 
Areale�r 730 m2. Antallet av innbygere pr. 7. januar 
1997 var det 599 innbyggere. 

Butikken 
Det er en lunka mellomstor butikk på Vassøy. Den heter 
Joker og er den dyreste på øya. Bomull koster for 
eksempel 12 kroner. 

Myra 
På Vassøy har vi en veldig stor myr som heter torvmyra, 
som folle kan drukne i. Dessuten inneholder den masse 

søte innsekter. Myra er også det kjekkeste med Vassøy 
fordi på vinteren kan vi gå på skøyter når det er is. 

Fisking 
Det er godt å fiske rett utenfor Vassøy. Det er mange 
fisk som svømmer i flokk, så det er knall-lett å fiske 
fisk. Vi har en fabrikk som heter rekefabrikken. 
Rekefabrikken er lagt ned for ikke så lenge siden. Litt 
senere fikk den gata et navn som het Regeberget. 

Vassøy Krabbe 
Vassøy Krabbe er et firma som selger sjømat. 

mennesker fra gam-
mel tid. Vi har også 
skole, lekeplasser, 
butikker, barnehage l 
og en egen myr som 
det kommer fin 
skøyteis på om vin
teren. I skolegården 
har vi en fotballbane 

og håndballbane. 
Vassøy har Roga
lands høyeste mas
ter, de er 23-25 
meter høye. Vassøy 
har også Rogalands 
største grusbane. På 
Vassøy bor det idag 
599 innbyggere. 

Rektor Helge Jansen ved Vassøy skole mener 
Vassøy har mye flott natur å by på. 

Jeg er en jente på 12 år og heter 
Susanne Wiig som har bodd på 
Vassøy i 12 år, men plutselig nå 
skal de bygge ut Vassøy og jeg 
synes det er veldig skummelt. 
Nye hus, mange biler og mange 
mennesker. Jeg frykter at Vassøy 
kommer til å bli helt svan. Ing
en natur og bare eksos og gass. 
Akkurat nå er det rundt 600 inn
byggere her på Vassøy. 
Det som jeg blir aller mest redd 
for er at nybygging vil stenge for 
utsikten ril sjøen og at dyra blir 
mindre trygge. Noen folk på 
Vassøy liker ikke at dette skjer. 
Dessuten er noen redde for å 
miste lekeområder. Naturen 
kommer sikkert også ril å bli øde
lagt. Vi på Vassøy har holdt øya 
ren for boss og jeg synes det er 
dårlig at de skal bygge ut Vassøy 

Hva synes du om isen på Torvmyra? 

Knut Pedersen, lærer: 
- Det var kjempekjekt. Spesi
elt fordi da slipper barna på
Vassøy å reise ril byen for å
oppleve is. Også jeg var oppe 

og prøvde isen og klarte så vidt
å stå på skøyter, for det var en
god stund siden sist.

Martin Espeland, 5. klasse: 
- Der var gøy der. Kjekt med
masse folk og veldig kjekt
å spille ishockey.

Martine Fosse, 4. klasse: 
- Bra at isen endelig kom, for
det var kjekt å gå på den. Jeg
klarte fint å gå på skøyter, men
er blitt litt lei fordi jeg fh gan
ske vondt i beina.
- Det var gøy det. Kjekt med
masse folle og veldig kjekt
å spille ishockey.

Kiran Skog (12 år og 
klasse): Han synes det 
blir helt topp fordi han 
han kan va:re med.Re 
land (1 2 år og syvende 
Hun digger det fordi 
mer ril å komme m 
skjellige mennesker. 
Meyer-Woll (9-10 år 
fjerde klasse): Hun 
dumt for det ødelegge 
byggeplasser. 

Solveig Hansen F 
1. klasse:
- Det var litt gøy at vi
på skøyter, fordi der
lenge siden forrige 
vært å gått på skøyter
med SFO og også 
noen venner. 

Denne sida er skrevet av syvende klasse ved Vassøy skol 



Bydelsavisa 

-

sånd for Nylund skolegård 
små, klatrevegg og nye hånd
ballmål, uttaler rektor Frøydis 
Antonsen. 

Utgiftene er beregnet til kr 
800.000,- og søkes finansiert 
i et samarbeid mellom kom
munens Park-avdeling og sta
ten. 

- Vi hadde møte med alle
klassekontaktene på skolen. 
Det ble nedsatt en prosjekt
gruppe med representanter 
fra alle trinn. I samarbeid med 
Park vil det bli dugnad, sier 
Antonsen. 

bingen skal rustes opp: 
- Vi har hatt problemer med

dekket i ballbingen. Etter 
frosten "reiste" underlaget 
seg. Dette er nå en reklama
sjonssak i forhold til firmaet 
som leverte underlaget, infor
merer Frøydis. 

holdninger hos abonnentene 
har gjort dette til en lek. 
Komposteringsanlegget på 
Hogstad har altså ikke hatt mye 
å klage på av det avfallet de har 
ran inn på anlegget. 
Her kommer noen eksempler 
på hva du kan hive i den brune 

r beholderen når du fh den: 

sjert i revyen. Noen har en sku
espiller i magen, andre liker å 
synge, og scenen har rom for 
flinke musikere, for ikke å snak
ke om danserne. Andre vil sty
re lys og lyd, mens atter andre 
kreative har ansvar for kostymer 
og kulisser. 

Selve forestillingen gå av sta
- belen på Metropolis i uke 9. 

Det blir fire skoleforestilling
er, pluss tre kveldsforestillinger 
for det øvrige publikum. Alle 
skal ra oppleve ungdommer i fri 

r- utfoldelse på scenen i Metropo
lis!

Kirsten M. Bjerga 
St. Svithun skole 

Også dekket i den nye ball-

Kjøkkenavfall: 
x grønnsaksavfall 
x brød og kakerester 
x kaffegrut- og filter, teposer 
x eggeskall, fruktskall og bær 
x kjøkkenpapir, servietter 
x rester fra kjøtt- og fiskeretter 

Svanhild Svihus 

Hageavfall: 
x løv, kvister, avklipp fra 
trær og busker 
x vinterdekke for blomsterbed 
x avfall fra plen, ugress 
x blomster, røtter 

Årets ryddeaksjon 
Av SIGRID BÆKHOLT

Svanhild Svihus blir enga
sjert som koordinator for 
Ryddeaksjonen i år. Det er 
Frivillighetssentralen som er 
ansvarlig for aksjonen i uke 
17 fra mandag23. til og med 

lørdag 28. april. -Vi oppfor
drer alle beboere og samar
beidspartnere til å sette av 
dagene allerede nå. En detal
jert oversikt kommer i neste 
nummer av bydelsavisa, sier 
Svanhild Svihus. 

Side 11 

BYGGMESTER 

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

TAUGT. 20-4014 STAV ANGER 

e e �. � Alt innen rehabilitering. �� 
Bruk din lokale byggmester 

Bydelens eneste 

bakeri og 

konditori 

Normannsgt. 38 4014 Stavanger- Tlf.: 51 89 01 56- 51"8901 54 

�

ROGALAND ELEKTRO A·S 

når du trenger elektriker 

••(::::_·· ... .. -�, 
\I' ,. 

Kvitsøygt. 104 
Telefon 51 85 50 00

Glassmesteren i Sentrum ! 

Brødregt. 18 - Tlf: 51 89 19 19 

@ 
PILKING TON 

ELVIGS GLASS 

KURS 
C 1 -CD -CE -KURS 
B-KURS
ADR -GRUNNKURS/FORNYING
ADR -EKSPLOSIVER
B -KURS (på Tau)
MC-KURS
ADR-TANK

�! INFORMASJONIPÅMEI.DING 

26.02 
13.03 
16.02 
18.02 
19.02 
27.03 
06.03 

�U STAVANGER TRAFIKKINSTITIJTTt
- AUTORIIIRT T'RAf1KUKOLf -

rlf. 51 B9 30 BO • mob,1 901 9079B • NYTORGET B 
email: sfi@sfavonge,trafilclcinmluft.no 
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1n�o SHllT 
SILKETRYKK AS 

Ryfylkegaten 22, 4014 Stavanger, 
tlf51862695•fax51862235 

A 
� 

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 

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

VI HAR TIPPING OG FLAX! 

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 handel. 

Telefon: 51 52 66 29 

Telefax: 5152 08 41 

Jelsagt. 4 

Bydelsavisa 

Tilbyr gratis kurs i oljema 
Av SIGRID BÆKHOLT 

Ghislaine Davis har reist og 
Hyttet mange ganger. Hun er 
født i Frankrike og har vært 
bosatt i Norge de siste 25 år. -Jeg 
er norsk-fransk, sier Ghislaine. 
Mannen er halvt norsk og halvt 
engelsk og jobber i petroleums
industrien. Akkurat nå bor de i 
Rosenli. 

- For mange år siden fikk jeg
en eske mec eljemalin,. Len,e 
lå den i skai,cr. Nå maler jc,
landskap og omgivelser alle tie
forskjellige stedene vi bor. Bil
dene henger på veggen hjemme. 
Hun funderer litt over om bil
dene fungerer som en måte «å 
høre ril på» i et liv preget av mye 
Hytting. 

-For fire år siden brakk jeg ryg
gen. Det satte en stopper for min 
mulighet ril å male så mye jeg 
ønsker. Jeg tilbyr gratis veiled
ning i oljemaling på de ulike ste
dene vi flytter til. Jeg oppsøker 
steder som kan tenkes å ha bruk 
for min innsats. 

Beate Kvia forklarer at Ghis
laine er et typisk eksempel på en 
nyinnflyttet person i bydelen 

som plutselig kommer innom 
Frivillighetssentralen på Mid
jord bydelshus for å bli bedre 
kjent. -Min oppgave blir å for-

telle om bydelen og finne egnet 
aktivitet de kan delta i eller bidra 
med sine kunnskaper og evner, 
sier Beate. 

Keramikk, kullstift og akva 

Av SIGRID BÆKHOLT 

Islendingen Inga Bjørnsdot
tir har nettopp etablert seg med 
keramikkverksted og utsalg i 
Nedre Holmegate. -Jeg så pla
katen med ledig lokale i vind
uet for to uker siden og har 
allerede flyttet inn, sier Inga. 
Jeg er også lærer i kullstift, 

akvarell og keramikk for AOF 
i Stavanger. 

Inga er utdanner i maling og 
tegning fra Kunstskolen på 
Island. Hun har vært to år i lære 
hos keramikere. - Jeg hadde 
keramikkverksted og galleri på 
Island. 

-Fra 1980 til 1988 bodde jeg

Urban Sjøfront 
Av SIGRID BÆKHOLT 

Uterom til 700.000 
11 Uterom - slik vil vi 
ha det. 11 Dette er tit
telen på en prosjekt
søknad som Urban 
Sjøfront har sendt til 
Husbanken. 

Samlet ressursinnsats i pro
sjektet er beregnet til nærmere 
700.000,- og det søkes om 
dekning av ca halvparten av 
beløpet, opplyser Kristin Gus
tavsen fra Urban Sjøfront. 

Prosjektet har som mål å gi 
beboere og brukere direkte 
innflytelse på planlegging av 
uterommene i en 

tidlig fase. Hensikten er å 
komme med konkrete forslag 

Inga Bjørnsdottir 

på Risbakken og stortrivdes 
der. Så flyttet vi til Island igjen 
og så tilbake til Norge. Vi har 
bodd på Husnes og Sjernarøy
ene. Gradvis har vi nærmet oss 
Stavanger igjen .. og selvfølge
lig Storhaug. 

Inga bor med sin familie i 
Idsegata. -Her er det et godt og 

til innhold og utforming av 
uterommene i Urban Sjø
front. 

Urban Sjøfront er navnet på 
bydelens havne- og industri
område mot øst som nå skal 
gjennom en omfattende 
byfornying. 

- Vi ønsker å involvere bebo
erne i denne viktige omfor
mingen av bydelen, uttaler 
Kristin. 

- Planleggerne trenger lokal
kunnskap fra beboerne om 
hvilke behov som ønskes dek-

skjermer miljø 
voksne, skryter In 
om det er slik 
Storhaug eller om 
lien har vært 
ge med valg av 
gang. 

valget for beboe 
(SBS), sier Kristin. 

- I gruppa som h
det søknaden er det 
med representanter 
munens parkavdd" 
tidsavdeling, mil" 
Storhaug bydelsu 
Norges landska 
Skoler og kolon· 
invitert til å delta. Nl



Bydelsavisa 

haug i «byen Eikanes» 
tt Hetlandsmarka bydel i byen 
tår Gunnar Roalkvam i et helt nytt 
han har ført i pennen sammen med 

Gunnar. 
- Videre blir det en presenta
sjon av de tre sentrale emnene
hermetikk, det religiøse
Storhaug og Samvirkebydelen.
Det blir en fullstendig oversikt
over gater og stedsnavn i nåtid
og eldre tid. I tillegg vil det bli
en forklaring på de ulike gate
navn. 
Kunne vært 

Hetlandsmarka 

- Alle skulpturer presenteres.
Mange vil sikkert ha nytte av
oversikter over skjønn- og 

n Garnes 
sentrumsnær med lite grøntare
aler. Gjennom Urban Garnes vil 
vi ta initiativ ti.I arrangementer 
og forbedringer av uterommet 
for utøvelse av den urbane stre
etkulturen som streetbasket, ska
ring, rapping, brcaking og sjong
lering, sier Stig. - Mange ung
dommer som var medarrangører 
i fjor er lystne på å følge opp og 
forrsette med Urban Garnes. 

faglitteratur som omhandler 
Storhaug. Boka vil inneholde 
kart over Storhaug nå og gamle 
kart. For 150 år siden var 
Storhaug knapt en del av 
Stavanger. I den forbindelse er 
min påstand at Storhaug kun
ne vært Hedandsmarka bydel i 
byen Eikanes, forklarer Gunnar 
Roalkvam. 

Variert innhold 

- Gamle sosiale og religiøse
institusjoner presenteres. 
Mange kan nok bli overrasket 
over det store mangfold i ulike 
organisasjoner som har hatt sitt 
virke i bydelen. Vet du forres
ten hvor mange moskeer som 
har tilhold i bydelen nå, spør 
Gunnar. 
- Jeg tror det er fire eller fem,

svarer jeg. - Du lli sjekke kartet 
i bydelsguiden for Storhaug. 
- Hva mer inneholder bydels
leksikonet ? 
- Gamle gårdsnavn. Ja, også
oversikt over ulike jubileums
beretninger og avhandlinger 
somomhandler Storhaug. For 
ikke å glemme våre forslag til 
tematiske bydelsvandringer. Og 
en del bilder som nok er nye for 
en del folk. 
- Er dere spent på folks reaksjo
ner? 
- Selvfølgelig. Vi gleder oss til å
presentere bydelsleksikonet og
kunne tenkt oss en oppfølger
etterpå. Et nytt møte i historie
laget hvor folk som har lest
boka kan gi oss kommentarer
og ytterligere opplysninger om
bydelen.

diens med klassetur til Danmark 
ungdomskole er godt 

lærerne og administra
:olen er snart slutt, og 
derfor arrangere klas
denne klasseruren har 

andre interesserte. Elevene skal også sammen 
med noen foreldre arrangere «vår-treffi, på 
Vassøy. Her vil foreldre og andre kjøpe mat 
og drikke som elevene har laget. Elevene har 
allerede f¼tt inn flere tusen kroner som skal 
brukes til Danmarks-ruren. 

Klassen ønsket også å informere ordføre
ren om ruren. Ordføreren var svært interes
sert i å høre hva elevene kunne fortelle fra 
skolehverdagen. Onsdag 24.01 fikk klasse-

tillitsvalgte og klassekontakt audiens på hans 
kontor. På møtet fortalte elevene om sine 
turplaner, forberedelser til ruren og om sko
len generelt. De kunne også fortelle at de 
hadde etablert kontakt med en 10.klasse i 
Fjerritslev, Danmark (ca. 40 km fra Ålborg), 
som de skal besøke og utveksle erfaring med. 

Helge Dagfinn Andersen 
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GRAY 
0 

IIOMJIIENTER 
--

stor utslilliflJ. B�LaånA 

Katalog ill' hjøn I 

Namellføyttser_ 

Restau-ering. 

Torsdag til 18 

51 88 33 66 

Ti I tie ne ste 
hele døgnet 

Tlf: 

5189 3356 gjJ ... 
Rogaland 

Jernvare A/S 
_ti.....,..,.� 
Klrtc-r, 'N (v/HtlllM_..,.,l 

.«>1:l:'51-....... 

NQå'Q �r,;,qt 51" 
F',xt:,ok.::540, 

4001SD�nq" 

SANITÆR&
VARME ... 
SPRINKLER 
KJØLING 

AUT. FØRLEGGERRRMA 

t.1.irierop.irken 25, 4095 SVl'ilnger, pb. 2f'P7 Hllmg, 
'41'. 51509050, �- 51880574 

ZONE TE RAPAU T 

AKKUPUNKTØR 

Aaa..,_,.BOIOlt& 

Tlf. 51 53 12 48, 

Jels-agt. 62, 4012 Stavanger 

Vi gir rid og veiledning 
i ufførelse av: 

lnclustria n lem.. -nfol.:. forretningsb\.gg 
s-le� fritidsbv!B � lloligt r.

El. an hg;i for nøsser.

VI BEHERSKER Bl.DE STB:K- 03 SV.Jl..KSTRØV. 

■ 
Le.RVll(;!;Vl!Jl!I\I U-4014:.TAVAf'«:ie.R-TLP. li 346:J '2D 

Stil+ innom eller ring for bestilling 

.J..1.t''ft' -1 -"") -c, - -Ul 3..'X, � �:._. �.j �� 

� 
ræ:n.da&, ti�onsd.<IQ' 08" fD!da8-. 9 30-16 

-æ:is.:9.30-19 ·leir.: etæravtale

Jlli• maAtaiøugm 
frilØr fur hele familien 
lt.Mrlmi� 91A • o;,i�:;i;. yi,. :Pm 
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Juleball på St. Svith 

Klokka er sju på 
kvelden. 
Skolegården har 
blitt mekka for fest
stemte ungdommer. 
Det er fem minutter 
til juleballet begyn
ner. 

Av JOHAN BROX 

9A, ST.SVITHUN SKOLE 

Samtalen er spent: Ser kjolen 
bra ut? Kommer Turid? Åpner 
de ikke snart? Bak dørene, inne 
i gymsalen, virrer arrangører og 
dansere febrilsk omkring. Det 
snakkes lite, men folk tenker sitt: 
Vil lydanlegget fungere? Har 
Halvard stemt gitaren? Har piz
zaen kommet? 

Ballet er en mulighet for eleve
ne til å opptre, danse og vise seg 
i sine beste gevanter. Gymsalen 
pyntes opp i julens farger. Lang
bordet strekker seg som taller-

' kenprydede linjer over salen. 
Langs den 1ne kortsiden står sce
nen; platået som hever artistene 
over oss vanlige dødelige. På hver 
side av scenen ruver høyttalerne 
som svarte tårn. Rektors stol er 
som en trone. Langs linjene skal 
elever sitte, klappe, spise og snak
ke. På platået skal musikanter 
spille, dansere danse, sangere 
synge og snakkesalige tale. Gjen
nom de svarte tårnene skal stem
mer og pumpende rytmer strøm
me. På tronen skal rektor sitte og 
bite negler. 

Programmet for juleballet 
inneholder sanger, dansenum
mer, taler, konkurranse, dikt
opplesning og sjongleringsnum
mer. Det varer i 35 minutter. 
Også Damenes og Herrenes tale 
skal holdes. Denne gang vare det 
Betty fra I O D som fremførte 

Herrenes mens Eirik fra I O A 
holdt Damenes. Talene er en 
glimrende anledning for begge 
kjønn til å rette skarp kritikk, 
eventuelt flatterende ros, til sin 
motpart. 

Etter programmet var det fri 
dans, fulgt av polynese. 

Elevene er bedt om å holde 
«ren og pen» profil. De skal spi
se opp det de forsyner seg med, 
avstå fra rusmidler, være stille når 
folk opptrer osv. Noen fl modi
ge lærere har påtatt seg å være 
vakter. Lærerlaget avkrefter ryk
tene om bruk av metalldetekto
rer. I informasjonsheftet som er 
delt ut til alle på skolen er stil et 
gjennomgående tema. Hvis ten
densen fra i fjor fortsetter, ser 
ikke elevene ut til å mangle stil. 
Samtlige elever tok seg bryet 
med å pynte seg godt opp. I den 
mørke gymsalen glitret paljetter 
grasiøst i diskolyset. Rundt bor
det sitter mange gutter med 
overdimensjonerte skuldre, tak
ket være skulderputer. Det knep
per intenst i høye hæler under 
dansen. Lysene skrus av etter 
sangen. I fire sekunder kan bare 
de blanke smoking-jakkeslagene 
skimtes. Nei, stil var ikke akku
rat mangelvare på dette julebal
let. 



KOMMEN TIL 
EN KIRKES 
EKORVÅREN2001 

øver samtidig, siden vi er He
ledere og kan dele koret i grup

når det er ønskelig. 
koster kr 50,- i semesteret 
å være med i koret. Disse 
gene kan betales inn på giro 
r betale kontigenten kontant. 

med Margrete på en av 
·clscne. 

NSMØTE 
.en Varden kirke. 
14. febr. kl. 19.30

tyr misjon for meg?
bl. a. v. Gunvor og Mar

.omsland 
te 

14. mars kl. 19.30
v/ Kåre Lode

id, demokrati sering, 
,nfliktløsing. 
·ertning Misjonsoffer

,jertelig velkommen 

;domssalen i Varden kirke 
10 om tirsdagen 

,ksen-bam treffene begynner 
med samlingstund der vi syng
og hører en fortelling fra Bibe
. Etterpå holder vi på med 
bbyaktiviteter og leker, før vi 

Bydelsavisa 

Vi har plass til flere. og alle som 
vil kan komme! 

VARDEN UNGDOMS 
KLUBB 
FREDAGER KL. 20.-23.30. 
Merk datoene: 
09.02 Klubbkveld 
23.02 Klubbkveld 
16.03 Klubbkveld 
23.03 Klubbkveld 
30.03 Klubbkveld 
20.04 Klubbkveld 
Hver kveld blir det anledning til 
å spille bordtennis, airhockey og 
biljard. Kiosksalg. 
DET ER GRATIS A KOMME 
INN PA KLUBBEN ! 

HISTORIELAGET 
Inviterer til møter 
Tirsdag 27. Februar 
kl 18.30 -19.30 

Årsmøte 
Tirsdag 27. Februar kl 19.30 

Motstandskamp på Storhaug 
V cd Helge Hansen 
Tirsdag 27. Mars kl 19.30 

NY BYDELSGUIDE FOR 
STORHAUG 
Lanseres av forfatterne 
John Gunnar Johnsen og Gun
nar Roalkvam. Bergeland 
bydelssenter er åpent fra Kl 19 
for de som vil drøse litt før møtet. 
Velkommen! 

FORELDREFORBERE
DENDE 
KURS VÅREN 2001 
Sted: Storhaug helsestasjon, Bir
kelandsgaten 2, 4012 Stavanger 

Kurset starter: 
Onsdag 25.04.01 
kl. 18.00 - 20.00 
Kursleder: 
Jordmor Mahvash Bahrami 
Helsesøster Hilde Kaisen 
Kostnad: Kr. 400,-

Kursplan: 
25.04 
Presentasjon av kurset 
Bli kjent - forventninger 
Samarbeid om fødselen 
v/ jordmor 
Video/fødselen 
02.05 
Tiden etter fødselen 
Amming -Video v/ jordmor 
09.05 
A bli foreldre - foreldrerollen 
Livet i den nye familien 
v/ helsesøster 
16.05 
Omvisning på fødsel/barselav
delingen 
Etter fødsel: Barseltreff med for
eldre og de små. 
Påmelding til Storhaug helsesta
sjon innen 11.04.01 på 
tel. 51 50 89 06. 
Det tas forbehold om at det bli 
nok søkere til kurset. 

Ut på tur -aldri sur 
Turene staner opp igjen i mars. 
Oppmøte/buss fra Rosenli 
kl 9.45. 
Oppmøte/buss fra Bergeland 
bydelssenter kl 10. 
20 mars Bjergsted og Gamle 
Stavanger 
27. mars Breivig - Rosenli -
Strømvig
3. april Sørmarka-Ullandhaug 
10. april Stokkavannet
24. april Møllabukta

Det finnes ikke dårlig vitr - bare 
dårlige klitr ! 

ER DU GIAD I Å SYNGE? 
Fjeldljom blanda kor ønsker 
mange nye medlemmer. Ingen 
aldersgrense. Vi har øvelse på 
Midjord bydelshus hver tirsdag 
kl 19 -21. Henvendelse tlf 51 
52 69 51 Thorsen (formann). 

STORHAUGDAGEN 
Lørdag 9. juni 2001 Sett av 
dagen allerede nå ! Vil du bidra 
med mat, underholdning, salg 
eller annet så kontakt T odd tlf 
51 89 10 89 eller Svanhild tlf 51 
89 17 94 

HUSK RYDDEAKSJO-
NEN! 
23. -28. april 2001
Kontakt Frivillighetssentralen
Tlf 51 56 15 85 
Hilsen fra Styringsgruppen

KURS I AKVARELL OG 
KULLSTIFT 
Kurs tilbys på formiddagen på 
Midjord bydelshus. 
Akvarellmaling fra tirsdag 27. 
februar kl 9-12. 
Kullstifuegning fra torsdag 1. 
mars kl 9 -12. 
8 ganger. Lærer Inga Bjørnsdot
tir.For mer informasjon ring 
AOF tlf. 51 50 02 50. Logo: 
Storhaug ravnene 

Storhaugravnene vil 
- ha nær og god kontakt med
ungdommer
- være en del av nettverket i byde
len
- bidra til at Storhaug forblir en
trygg bydel
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Ønsker du å delta som natteravn 
noen kvelder i året ? Ta gjerne 
kontakt med 
Rune Røisland tlf 51 89 05 77 
Ingrid D.Carstensen 
tlf 51 56 20 12 

NYLUND 

SKOLEKORPS 

Vårt tradisjonelle loppemarked 
går av stabelen lørdag 21. april 
på Nylund skole. Vil du støtte 
korpset? 

VI TRENGER LOPPER!!! 
Du ringer -vi henter! Ring tlf. 
51890735 - Liv Nese, 
51562887 -Sissel Liebich Rise 
eller 51520223 -Anne Avalds-

,,nes. 

Skiferie i Røldal ? 

Fritid i Stavanger arrangerer fel
lestur for ungdom (ungdoms
skolealder) i vinterferien. 
Fra tirsdag 6. til torsdag 8. mars 
gårturen til Kodebu ved Selje
stad i Røldal. For kr 800,- f¼r du 
dekket mat, reise, opphold og 
skikon. Løyper for alle nivåer. 
Snowboard, halfpipe, langrenn 
og slalåm. Leder fra Storhaug: 
Stig Molde. Ring 51 53 54 12. 

FRIVILLIG 

ABONNEMENT 

Vil du støtte 
bydelsavisa? 

Bruk vedlagte giro 
i dette nummer, eller 
kontakt redaksjonen, 

tlf. 97674973 

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

urstilbudene er lagt opp for dere 
cr,,er 60 år. Dersom plassen tilla
ær det kan andre delta, men mot 

høyere avgift. Beboere på Stor
.ug vil bli prioritert. 

egruppe staner i 
U & OLJEMAUNG 

6. Mars kl 9.30 -13.00
sammen gruppen blir ledet 

aine Davis 
.eravgift kr 100, -. 

u må kunne svømme.
ver mandag kl 15.30-16.30
St. Svithun skole.

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

Fritidskonsulent: Sigrid &kholt 
Miljøarbeider: Torhild Halvorsen 

Kom sammen etter fødselen i 
SPEDBARNSGRUPPE 
Hver torsdag kl.11.00-13.00 
- uformelt samvær med kaffe/te og noe bite i
- drives av foreldrene med støtte fra helsestasjon
- besøk av fagpersoner som tar opp aktuelle tema
Du treffer andre nybakte mødre og fedre på Storhaug.

Foreldre og barn-grupper: 

Mandag 10 -13 Tusenfryd 
Tirsdag 10 -13 Midjord barnetreff 
Fredag 10-13 Boogieungene 
Hyggelig aktivitet og samvær mellom barn og voksne. 
Det er ledige plasser. Ring Frivillighetssentralen tlf 51 56 15 
85 

The M@ze , Nylund skole 
Nylundsgt. 1, 4013 Stavanger 

Tlf.: 51 53 54 12 • Fax.: 51 52 71 11 
Ltekr: Stig Molde 

Mi!jøarbmkr: Torhild Halvorsen 

The M@ze holder til i den gamle vaktmesterboligen på Nylund 
skole og inneholder bla. lnternettcafeogSmåjobbsentral. Loka
lene brukes av mange ulike ungdommer med interesser som 
dans, basket, skating, fotball, rollerhockey, playstation og 
annet. Det er plass til flere. 

Åpningstider: 

Mandag 14.30-20.30 Åpent Hus/gymsal 
Onsdag 14.30-20.30 Åpent Hus 
Torsdag 18 - 20.30 Juniorklubb for deg mellom 10 og 13 år 
Fredag 16-21 Åpent Hus, film, fotball, di�co 
Arrangement ca hver 3. lørdag 
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FOLKEMØDE 
Kor komme me fra? Kor går me hen 

- her på Storhaug?
. .

. . 

! Det e' nok 
ådi" å di "relasj
edene" te di så 
· vil snakka o 

Kansk· d· sei ni:lge 
Je 1 bare ska 

sitt "li-ivi]�; �
torhau'folkAengasjeniang" fi 
deltagande or bydelen? 

foren 
E v ett at � g 

p· ttet: � rn ot: 
te an \c k, vet: dor t:.

Q\au sa 
te an . du Johan na , 

Ka seie 
�1 Det e 

,.. rne og g ·. 1. , s�a 
·\ fovi\ 1gt 

·o hett . 
' 

1 , � grans-

Du e' herved inviterte te et
møde om koss demokratiet fun
gere - eller ikkje fungere. Me
ska snakka om at folk flest kan
få merr innflydelse på koss di
bor - å koss di leve - her på
Storhaug. Ska me bare sidda på
rompå å ha et såkalt teskuar
demokrati, eller ska me gjørr
det sånn at adle så bor på
Storhaug kan verr'med å udfor
ma bydelen? 

Me har mange foreningar å
"institusjonar" her, s� det hette 
på fine. Men kem så vil kan jo 
egentligt verr'med i di. Ein "samlefor
ening" for adle disse hette SBS
(Samarbeidsutvalget for Beboerfor
eningene på Storhaug). Denne fore
ningen e' oppretta for at någen ska 
kunna snakka på vegne av både folk å 
foi:_eningar her på Scorhaug - når me 
for eksempel har kontakt med myndig
hedene. Arbeidsgryppå for Folkernøde' 
seie att "me @r merr demokrati jo flerr 
s§ deltar i aktivitetar § foreningar i

bydelen". Så derfor vil me gjema bli
kjent med flerr folk på Storhaug. Både
di så e' med på någe - å di så ikkje e'
det ennt 

Åja ... det e' jo sant ... ! Møde ska ver i
Bergeland bydelssenter (rett øvefor
Hetlandskjerkå) den 21. februar,
l<lokkå 19.00 te ... Me vett ikkje
heilt kor lenge. Du kan gå hjem itte
cirka to timar, eller sidda å drøsa te
tolv om du vil (Me spandere drøse
brus ! ) . Me har selvfølgeligt et penna
nes program (For di to timane. Ittepå 
lage du spenningå sjøl), å me håbe du 
synns att dette ser kjekkt ud: 

• Øivind Paust Andersen

e' for anledningen "tråklemester". Han 
ønske velkommen, å syr så samen resten
av møde'. 

• Torgrim Olsen

Toggaen ska snakka litt om frivillighedens
§r, bydelsudvalget, å kossen di fordele 
pengar te di forskjellige foreningane pli 
Storhaug. 

• Kjell H. Olsen

Levekår§ på Storhaug. Ka seie levekårs
analysene? E' det mangfolle' så har sjylla? 

• Sigrid Bælcholt

Hu ska snakka litt om fremtiå, urbanise
ring å forandring , å så lidegrann om 
"Urban Geims". 

• Johann Egdetvelt å
Gjertrud Aland

Di ska spela ttekkspel å fiolin ei lid! 
stund før me stell te kager A kaffi..

• Gunnar lloaldlcvam 

Gunnar li di har lagt et Storhaug-leksi
kon. Så kem e' vel best te å sei någe om
Storhaug si sjel , om ikkje �an Gunnar? 

• Ordet e fritt

Kor går veien videre? Ka vil me med Stor
haug? Det du har på hjena kan du sei nå. 

FN har bestemt at året 2001 ska ve.ra "fri
villighedens år". Det vil sei at myndighe
dene rondt om i verden ska stimulera te 
ekstra samfunnsinnsats hos folk så har 
någe li gje. Å kem har vel ikkje det - i 
all'fall pli Storhaug - tror nå me! 

Dersom du føle fi 
snakka med andre
du kanskje greie 
hånd. Då kan me 
e' nok kaffi li kager 

jo så trist om det 
for møje og. Det e
hiva mad. 

Du ringe bare 
telefon 51 56 26 
for at det bler nok
frivillige. 

Baidevei: Synns du teiningen he e
Det e' 'an Henry lmsland sli har 
sd teinte i Aftenbia' før i nil. Mt 
Mn'an for anledningen • heilt 

ningen e' tatt fra 'an Ajax si bog 

hjertelag". 

Siste nyttl 
Me har f det sponsor te kagene! 

NormannsgadA blei sd begeistra d,J
dette møde at di sa: "Ikkje ndge 

knyssel; me spanse kager pil heil! 
• Heilt frivilligt! Dit ska i' all' fall · 
verre f amen enn it minna om 

, Mor, mor - hw ner ei sjewl 
- Ka dd for ei sjevar 
- Sama det, bare det e' Ftedml 


