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Storhaug
dagen 
2001 

Lørdag 9. juni braker det løs på 
Nytorget med markedsplass og 
utescene. Nylund skolekorps spiller 
opp og Espen Hana vil lede an 
på scenen som konferansier. 
Programmet blir variert med 
musikk, revyinnslag, dans og sang. 
Torfinn Nag stiller med sitt eget 
band - Torfinns, og det blir mer 
musikk med flere profesjonelle 
utøvere. 

The M@ze vil ha sin egen 
samlingsplass for Urban Garnes
aktiviteter som streetbasket, rap, 

break og sjonglering. Det blir tivoli 
og bruktmarked for barna, og først 
ur på Martiniques utescene blir en 
barneforestilling. 
Ta med deg familie og venner og nyt 
denne spesielle dagen og hva den har 
å tilby, ikke minst med uteservering 
og god mat fra ulike kulturer. 

Vil du delta med mat, 
underholdning, stand, gode ideer -
eller som funksjonær, kan du ringe 
Todd Slaughter, tlf. 51 89 10 89 eller 
Svanhild Svihus, tlf. 51 89 17 94. 

Folk på Storhaug 
har mye kunnskap 
om hva som 
påvirker helse og 
trivsel , og hva de 
kan gjøre for å 
bedre sin egen 
situasjon. Dette er 
ifølge overlege 
Harald Bjørnestad 
ved Storhaug 
helse- og 
sosialsenter det 
mest gledelige man 
.kan lese ut av 
Norgesprofilen 
2000 - en 
omfattende studie 
av helse- og 
miljøforhold i 15 
kommuner og 
bydeler landet over. 

-Nå har vi fått et
verktøy som vi kan
bruke til å starte et
målrettet arbeid for
å påvirke folks
levekår, sier
Bjørnestad - og
understreker:
-Dette må skje i en
prosess der
dialogen mellom
innbyggere, .

offentlige tjenester
og frivillige
organisasjoner er
det sentrale.
Undersøkelsen på
Storhaug viser
resultater av flere
slag; gledelige,
overraskende og
bekymringsfulle .

Les mer om Norgesprofilen og tallene fra 
Storhaug på side 3. 

Storhaug 
bydels
leksikon· 

En unik bok ble presentert på møtet 
i Storhaug Historielag 27. mars. 
John G. Johnsen og Gunnar M. 
Roalkvam fortalte om arbeidet med 
Storhaug Bydelsleksikon, som i en 
oversiktlig og lett tilgjengelig form 
viser fram Storhaug bydel i nåtid og 
fortid. Bydelsavisa har snakket med 
en av forfatterne, og utfordrer 
leserne til å legge ur på 
oppdagelsesferd i sine nære 
omgivelser. 
Mer om boka- og en liten oppgave 

til deg som leser finner du på s. 12 

Ryddeaksjon -01 

Vi rydder våre uteol'nråder 
fra man 23. til lør 28. april. 
Årets ryddeaksjon er den 
tiende i rekken. Sett av 
dagen for å bli med på å gi 
bydelen et felles løft. Ta 
med kost og grillmat og 
treff naboer og kjente på 
lekeplassen, i gata eller på 
balløkka. 

Se midten 

Ung kultur 

Revyen "Toffaen å någen te" 
- har høstet lovord både i
pressen og blant publikum.
Bydelsavisa har snakket med
noen av frontfigurene i
revyen, som elever ved St.
Svithun ungdomsskole
framførte på Metropolis.

Se side 5 

Aktuelt 

Bysryret vedtok 26. mars å 
godkjenne Selmers 
utbyggingsplaner for 
Badedammen V est. 
Debatten har vært lang og 
meningene sterke. Har 
motstanderne gitt opp, 
eller fortsetter debatten? 

Se side 10 
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Side 2 

• Leder

Lokaldemokratiet er 
avhengig av sterke 
meninger. Menings
brytninger er driv
kraften både i politikk 
og nærmiljøutvikling. 
Et lokalmiljø der alle 
er enige om alt blir et 
hyggelig teselskap, 
men noe levende 
lokaldemokrati blir 
det ikke. 
A bo i en bydel som 

er i utvikling betyr at 
vi må forholde oss til 
hverandres mer eller 
mindre sterke me
ninger. Utfordringen 
er å si sin mening, og 
samtidig respektere at 
andre har sin. Da blir 
vi deltakere i en pro
sess som er utviklende 
både for oss selv og for 
nærmiljøet vårt. 

Bydelsavisa vil være 
en arena for sterke 
meninger. Vi tar gjerne 
imot leserinnlegg og 
andre innspill i aktuel
le saker. 

I tillegg skal vi selv
sagt fylle spaltene med 
stoff om alt det spen
nende som skjer på 
Storhaug, og som alle 
synes er positivt. St. 
Svithun-revyen og 
Storhaug bydels-leksi
kon er gode eksempler 
i denne utgaven av avi
sa. 
Vi har lagt bak oss en 

kald mars måned. Nå 
trenger vi varmere 
dager, der vårtegnene 
blir synlige og humø
ret stiger i takt med 
gradestokken. Det er i 
hvert fall alle enige 

God vår! 

Bydelsavisa 

■ For egen regning •

Kvinneforakt over disk 
Vi som bor i øvre og nedre Blå
senborg har i mange år arbeidet 
for at dette området, og Stor
haug for øvrig, skal bli et trive
lig og godt sted å bo. Det er bare 
fl år siden at Pedersgaten ble 
rustet opp for mangfoldige kro
ner. Nå er det Store Skipper 

gate og Nedre Dalgate sin tur. 
Det skal komme beplantning 
og innsnevringer, som både 
pynter og skjermer ungene våre 
for den verste trafikken. Det 
skal komme lekeplass og gate
tun, og alle håper vi vel at 
Pedersgata skal f¼ tilbake noe av 
sitt yrende liv. 

Men så oppi all denne idyllen 

var den der: Love Shop, en ero
tisk butikk, som inne-haveren 
velger å kalle den. Men det er 
ikke fritt for at noen av oss hel
ler ser på den som en kvise på 
rompa. Deler av det som selges 
i forrommet kan nok betegnes 
som erotiske artikler, men 
butikken rommer mer. 

For fl uker siden hadde Roga
lands Avis en artikkel som for
talte hva bakrommet - det rom
met som bare er for medlemmer 
-inneholder. Det er utleie og
salg av " ... hardporno som vil
sjokkere de Beste ... ". En kort
definisjon av hardporno er bruk
av vold og fornedrelse av kvin-

Varden Pensjonistforening 25 år 

ner. Et tema som i denne bran
sjen kan varieres i det uendeli
ge. Samme hvor erotisk inne
haveren måtte oppleve dette, så 
oser det av kvinneforakt. 

V ar det dette vi ville ha da vi 
håpet at Pedersgaten skulle bli 
en seriøs handlegate igjen? Var 
det dette vi ville ha da vi arbei
det for trygge oppveksrvilkåre
ne for ungene våre? Var det det
te vi ville da vi arbeidet for å styr
ke samholdet og nærmiljøet 
vårt? 

Forhåpentligvis var det ikke der 
de Beste hadde tenkt seg, men 
like fullt er folk redde for å ta 

stilling til butikken. De Beste 
"tja'er" og "hmm'er" og rister 
på hodet. Men vi bor jo tross alt 
i en by ... , sier noen av dem. Skal 
vi da godta at noens fornedrel
se selges til andres nyrelse - selv 
om vi bor i en by. Andre igjen 
er redd for å virke for puritan
ske. Det har aldri vært særlig 
puritansk å kjempe for men
neskeverd generelt, men det er 
pussig at når det gjelder seksu
alisert vold og fornedrelse av 
kvinner så gjelder ikke de sam
me verdiene. Atter andre er red
de for å krenke yrrings-friheten, 
men er den så stor at den frir oss 
fra å verne mot vold og forne
drelse? 

Veteranene jubile 
-Alderen betyr ikke så
mye, det er helsa som
teller, sier Solveig B.
Einarson.

Den blide og aktive 78-åringen 
har mange jern i ilden: Medlem 
i Storhaug bydelsurvalg for 
Arbeiderpartiet, to arbeidsdager 
i uken på Eldres kafe - og ikke 
minst som leder i Varden Pen
sjonistforening, som mar-kerte 
sitt 25-års jubileum på Midjord 
bydelshus 16. mars. 

-Det var en Bott fest. Fire damer
fra Frivillighetssentralen hjalp
til, og vi hadde middag, under
holdning ved Terje Rønnevik,
opplesning og polynese.

Solveig B. Einarson har vært 
leder for Varden Pensjonist-for
ening i 9 år, men medlem har 
hun vært fra hun var 65. Da had
de hun stått på venteliste i to år 
først. Foreningen kunne nemlig 
bare ha 90 medlemmer fordi 
brannvesenet ikke tillot Bere i 
møtelokalet på Midjord bydels-

Ny redaktør 
Jan Tore Horpestad (bildet) er engasjert som ny redaktør for 
Storhaug bydelsavis. Han overtar etter Cecilie Aarseth Eide, 
som har sagt fra seg jobben for å kunne prioritere arbeidsopp
gavene i en annen stilling. Jan Tore Horpestad arbeider til 
daglig i Kriminalomsorg i Frihet i Stavanger. Han er utdannet 
sosionom, og har i perioder arbeidet som journalist og infor
masjonsmedarbeider. 
Den nye redaktøren bor i Karlsminnegata sammen med ekte
felle og to barn på 7 og 11 år. 

hus. I dag er med-lemstallet mel
lom 35 og 40. Med seg i styret 
som ble valgt 8. februar 2001 har 
hun Lars Hansen (nestleder/kas
serer), Ju-dith Rosland (sekre
tær), Judith Aarnes, Ruth Larsen 
og Arthur Østerli (styremed
lemmer), samt Eli Sand og Olav 
N. Bjørndal (varamedlemmer).

-Vi kan godt tenke oss Bere med
lemmer. Det er bare å ra kon
takt, smiler hun.

V arden Pensjonistforening har 
møte andre torsdagen i hver 
måned kl. 16.30. Faste pro
gramposter er musikk, opp-les
ning, foredrag - og mat og drik
ke. Noen ganger kommer en 
representant fra Norsk Pensjo
nistforbund for å gi informasjon 
om aktuelle saker. 

-Vi starter gjerne med et dikt, et 
ord for dagen. Men vi må ha med
både skjemt og alvor, vi er jo så 
forskjellige.

En eller to ganger i året reiser 
foreningen på tur sammen med 
Fagforeningenes pensjonist-for
ening. I fjor gikk turen til Jæren. 
Til høsten kan det bli aktuelt 
med en ny utBukt. 

Solveig Einarson har bodd i Sau
dagata 22 i over 40 år. I dag bor 
to av de seks barna hennes i før
ste og annen etasje. Solveig har 
innredet en koselig leilighet i 
kjelleren. Hun trenger ikke så 
mye plass etter at hun ble alene 
for 7 år siden. 
-Det er en trivelig plass å bo, med
kort vei til sentrum. Jeg pleier å

Red. henvendelser skjer til: 
Redaktør Jan Tore Horpestad 
telefon: 51 91 97 99 

Solveig Einarson er en aktiv og sprek 
Varden Pensjonistforening 

gå ned, men på hjemveien tar jeg 
bussen, sier Solveig. 

Solveig Einarson er en aktiv og 
sprek dame. Noen fritidssysler 
flr hun også tid til - som å strik
ke eller sy lappetepper - eller løse 
kryssord, for - som hun sier - å 
holde hjernen i sving. 

Utgiver: Storhaug bydelsutvalg 

Adr.: Postboks 1 608, Kjelvene 
4093 Stavanger 

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

epost: horpestad@sensewave.com 
Annonsesalg: Vidar Aanensen 

E.mail: vaan@frisurf.
Distribusjon: Nylund s
Egil Larsen, tlf.: 51 5
Opplag: 7. 200
Sats: Bygdebladet as
Trykk: Dalane TidendeT lf.: 51 56 00 42 



Bydelsavisa 

g er veien til bedre levekår 

kunnskaper om hva som på-vir
ker helse og miljø positivt og 
negativt, og en stor andel vet hva 
de selv kan gjøre for å påvirke 
sin situasjon. Resultatene er et 
verktøy vi kan bruke til målret
tet arbeid for å påvirke folks 
levekår, sier Bjørnestad, og 
understreker at dette må skje i 
en prosess der dialogen mellom 
innbyggere, offentlige tjenester 
og frivillige organisasjoner er 
det sentrale. 

Tallenes tale 
Harald Bjørnestad advarer mot 
å overtolke tallmaterialet, som 
forøvrig er svært omfattende og 
detaljert. Storhaug bydel har en 
befolkning på ca. 12.500. Av 
disse fikk 1200 tilsendt spør
reskjema. 500 personer svarte 
på spørsmålene i undersø-kel
sen. 

Noen tall peker seg likevel ut 
som spesielt interessante. 
-I en stor by er det positivt at
over 80% av de som har svart er
fornøyd med mulighetene for
natur og friluftsliv. Det er også
gledelig at mange har kunnskap
og bevissthet om miljøspørsmål
som avallshåndtering og be
tydningen av å redusere eget
forbruk.

Tre fjerdedeler er fornøyd med 
oppvekstmiljøet for barn, mens 
60% er fornøyd med opp-vekst
miljøet for ungdom, og bare 
45% er fornøyd med eldreom
sorgen. Samtidig mer-ker Stor
haugs befolkning typiske stor
byplager som luftforurensning 
og trafikkstøy. Overraskende 
nok er nesten 1/3 misfornøyd 
med kvaliteten på drikkevan
net. 

Røyk og alkohol 
Fra en helsemessig synsvinkel 

vekker det uro at så mange som 
1 av 4 i alderen 15-25 år erutsatt 
for passiv røyking. -Dette er 
svært helseskadelig, og det er i 
tillegg sannsynlig at røyking i 
hjemmet rekrutterer nye gene
rasjoner dagligrøykere, mener 
Bjørnestad. 

Når det gjelder alkohol svarer 
28% at de drikker alkohol på 
hverdager, mens 35% drakk 
alkohol siste helg. Dette er et 
bekymringsfullt høye tall sett i 
et helseperspektiv. 

Sosiale forhold 
Storhaug skiller seg negativt ut 
sammenlignet med de øvrige 
kommunene når det gjelder 
hvor lett nyinnflyttede blir 
kjent med naboene. På Stor
haug mener 2 av 3 at det ikke er 
lett å bli kjent med naboene. 
Bare 22% mener naboene opp
muntrer hver-andre til felles 
aktiviteter, mens halvparten til 
tross for dette mener at naboe
ne bryr seg om hverandre. 

Et urovekkende funn er at bare 
7 av 10 føler seg trygge når de 
ferdes ute. 

Det viktige nærmiljøet 
-Tallene i Norgesprofilen gir et
godt grunnlag for å prioritere
strategiske innsatsområder for å
styrke nærmiljøene. Mitt ønske
er at når dette når fram i poli
tiske organer, vil man ha et bed
re grunnlag for å ta beslutning
er som kan bidra til å forbedre
levekårene for folk, sier Bjørne
stad. Han framholder at nær
miljø med sterke sosiale nett
verk vil være ett av grunnlagene
for et bærekraftig samfunn. Slik
sikres gode oppvekstvilkår for
barn og unge, og eldre far en
tryggere alderdom.
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Fakta: 

Norgesprofilen 2000 er en stor 
undersøkel'se med et omfattende 
tallmateriale. Dersom du er interes
sert i å se nærmere på detaljene i rap
porten, finnes den hos helse-og sosi
alsjefen i Karlminnegt. 6a. ')u kan 
også bestille den fra 

Norsk nettverk for helse-
og miljøkommuner 
Postboks 243 
8376 Leknes 

E-post: hmnen@poseidon.no
Internett: www.poseidon/hmnett
Rapporten koster kr. 300,-.

,, 

.. 

I sin orientering om under
søkelsen til Storhaug bydels
utvalg, skriver han: "I dette 
arbeidet har de frivillige orga-

nisasjonene en sentral rolle. Ved 
å utvikle nærmiljøene i positiv 
retning, bedres folkehelsen. 
V ed å utarbeide lokale hand-

lingsplaner i samhandling med 
befolkningen, legges forholde
ne tilrette for en felles innsats ... " 

TAKMALING 
10 liter 

98,-
LAMINAT pr m2

Ren linoljemaling 
- det beste alternativ for bevaring av eldre bygninger.

Ren linoljemaling fra Fix Fabrikker A/5 
er anbefalt av Riksantikvaren. 

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

+



Side 4 

Brink& in't Veid 

Keramikk 
GALLERI OG VERKSTED 
Langgt. 62, Stavanger -
tlf. 51533833 

Åpent: 
mandag-fredag 
torsdag 
lørdag 

l 0-17
l 0-19
l 0-15

lnf!'O SHllT 
SILKETRYKK AS 

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

A 
� 

norske serigrafers forening 

GODKJENT ENTREPRENØR I FAGOMRÅDENE A, B OG C1 

VÅRT MÅL ER FORNØYDE KUNDER! 

NÆRINGSBYGG • BOLIG • INNREDNINGER 

NYBYGG•PÅBVGG•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 

sage
s

iias 
Haugesundsgt. 27, 4014 Stavanger 

tlf. 51 89 18 10 • fax 51 89 01 90

Bydelsavisa 

Nylund skoles utendørsanlegg: 

Fra trist asfalt til glad ak 

Av ]AN TORE HORPESTAD 

Utendørsanlegget på 
Nylund skole er nå 1 

ferd med å bli fullført. 
Et anlegg som gir 
mulighet til varierte 
aktiviteter venter på å 
bli tatt i bruk av ivrige 
barn og unge: Ball
binge, lekeapparater, 
klatrestativ, basketball, 
streethockey, grill - for 
å nevne noe. 

Offisiell innvielse av anlegget 
blir lørdag 21. april kl. 11. Dug
nadsgjengene, parkvesenets folk 
og andre prominente gjester er 
spesielt invitert. Nylund skole
korps har sitt årlige loppemar
ked samme dag fra kl. 10. Uto
ver dagen vil korpset opptre, og 

det blir grilling, aktiviteter og 
servering. 
-Et arrangement for hele byde
len, understreker Egil Larsen i 
Nylund skolekorps. 

Pilotprosjekt 
-Den lokale innsatsen har vært
stor. Uten foreldrenes innsats
ville det vært umulig å realisere
uteanlegget, sier idrettsplan
legger Arne Tennfjord ved park
og idrettsavdelingen i Stavanger
kommune.

-Dette er et pilotprosjekt i den
forstand at Nylund er den første
skolen i Stavanger som har opp
gradert utendørsanlegget på
denne måten. Dugnadsinnsats i
kombinasjon med kommunens
ansatte er en god arbeidsform.
Det skaper lokalt engasjement,
og gjør at folk som skal bruke
anlegget føler ansvar for det.
Den økonomiske verdien av
dugnadsinnsatsen, tippemidler

Gunnar Roalkvam og John Gunnar Johnsen: 

"STORHAUG 
BYDELSLEKSIKON" 

Boka kan kjøpes gjennom 
Nylund skolekorps 

for kr. 290,-. 

Du ringer - vi bringer! 
Ring korpset på tlf: 

51562887 - Sissel Liebich Rise 
51528642 - Egil Larsen 

51525611 - Svein Egil Klungtveit 
51535383 - Lars Hallgren 

eller e-post: nylundskolekorps@hohnail.com. 

På Nylund skolekorps' loppemarked 21. april på Nylund 
skole vil Gunnar Roalkvam og John Gunnar Johnsen sig

nere boka i tiden 10.30 - 12.00. 
Ny/und slcolelcorps 

og tilskudd fra kommunen har 
gjort prosjetet økonomisk gjen
nomførbart, sier Tennfjord, og 
påpeker at ikke minst den sosia
le gevinsten av dugnadsinnsat
sen har stor betydning for nærm
ljøet anlegget blir en del av. 

Bedre skolemiljø 
Rektor Frøydis Anthonsen ved 
Nylund skole er ikke i tvil om at 
opprustningen av skolegården 
har hatt betydning for miljøet 
blant elevene. 

-Ballbingen er et godt eksempel.
Denne flr klassetrinnene dispo
nere etter tur. Det betyr at de må
samarbeide om å lage regler for
bruken. Når for eksempel fem
teklassene har ballbingen, ser vi
at hele klassetrinnet trekker mot
bingen for å være en del av fel
lesskapet rundt aktivitetene.

Store forandringer 
Rektor forteller at skolegården 

elevene. 

pynt. 
med• 
skjelli 
ger ti 
deno 
Antho 
FAU 
planle 

Storhaug skole med ny re 

Kanonb 

Alle elevene i 5., 6. og 7. 
klasse på Storhaug skole har 
arbeidet med revyen 
Kanonbaby siden januar. 
Noen er skuespillere, andre 
er dansere, musikere, sange
re eller sminkere. En grup-



Bydelsavisa 

n St. Svithun-revy 
et var nok lettere å være 
g før, er de fire enige om. 
indre motepress, mind
karakterpress, mindre 

.obbing, flere faste akti
·.teter. Nå er ting mer fly

de, mer kaos.

'et var nok lettere før,
en vi har det kjekkere nå,
r Andre, og f'ar bifall fra 
andre. 

fav: -Jeg tror ingen liker 
toinger som begynner 
ed "Da jeg var ung ... " 

Nei, samtykker Ellen, 
... da fikk vi en appelsin 
ver lørdag." 

Jempeinnsats 
lage revy er hardt arbeid, 
t har både elever og lære

re ved St. Svit
hun ungdoms
skole erfart. 

Kristin Gilje 
Johannesen, 
som er drama
lærer på Randa
berg videregå
ende skole, gav 
god starthjelp i 

revyfaget. Terje Riise var 
en viktig støttespiller for 
orkesteret. Men alle tek
ster og sketsjer er laget av 
elever på St. Svithun. Lyd 

Fra f!enstre: Olav Andre Posch (Ajfen), Ellen Andreassen, Andre 
S,me og Rizwan Rafiq (Toffa 'en). 

og lysteknikk hadde de 
hånd om selv. 

Lærerne fungerte som 
1

1 igangsettere 11
, men det

kreative arbeidet med 
revyen har elevene stått for. 
Også kostymene har eleve
ne laget. T il sammen var 
ca. 120 elever og lærere 
involvert i revyen. 

Samhold 
Øvingen har foregått i 
valgfagstimene. I tillegg 
har det vært to øvingshel-

-Det har vært kjempe
kjekt; vi har hatt et godt
samhold og f¼tt nye ven
ner, sier Andre.
-Mye hardt arbeid, sier
Rizwan, -men denslags
arbeid blir du ikke trøtt av,
tvert imot.

Læreren, Kirsten Bjerga, 
bekrefter det elevene sier: -
Samarbeidet har gått helt 
fint. Det har ikke vært en 
ting å sette fingeren på. 

agen flyttet til Bekkefaret: 

tilbud for Storhaug-barn 
hvis dagmamma er syk, avspa
serer, skal til legen o.l. 

-Flyttingen av basen har gitt oss
et klan d:\rligere tilbud, mener
Kristine Standal, som selv har
barn i familiebarnehagen.
-Hvisdagmammaerbone aven
eller annen grunn, betyr det at 
vi nå må bringe og hente barna 
i Bekketunet barnehage. Dette
· r hverdagen vanskeliere for

oss, ikke minst for aleneforeldre 
og folk uten bil. 
Kristine Standal foneller at 
basen i Bekketunet også blir 
brukt av andre familie-barne
hager, bl.a. Forus. For barna 
betyr det flere mennesker å for
holde seg til og dermed større 
fare 9.r å oppleve utrygghet enn 
tilfellet var i den lokale basen på 
St. Johannes. Standal tenker 
også på dagmammaene som er 

til.knyttet familiebarnehagen, 
og tror flyttingen har gjon job
ben mer tungvint for dem. 
Kristine Standal understreker 
at hun fonsatt er fornøyd med 
familiebarnehagen, men mis
fornøyd med flyttingen av 
basen. 

-Hva må til for åa basen tilba
ke til Storhaug? spør hun.

BYGGMESTER 

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

TAUGT. 20-4014 STAVANGER 

a Alt innen rehabilitering. � � 
Bruk din lokale byggmester 

Bydelens eneste 

bakeri og 

kanditari 

Normannsgt.38-4014Stavanger-Tlf.:51890156-51890154 

�

ROGALAND ELEKTRO A·S 

når du trenger elektriker 

1P --�' 

·��-,), . .  ,. .. 
• 

Kvitsøygt. 104 
Telefon 51 85 50 00 

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

@ 
PILKING TON 

ELVIGS GLASS 

KURS 
CDE (buss, lastebil, vogntog) 
B-KURS
MC-KURS
ADR - GRUNNKURS/FORNYING

INFORMASJON/PÅMELDING

3.05 
15.05 
22.05 
28.05 

st; STAVANGER TRAFIKKINSTITUTTt
- AUTORIIH!ll'T TllAFIKKSKOlE -

IH. 5 J 89 30 BO • mob,1901 90798 • NYTORGEr B 
email: sti@sfaw,ngerfrolildcinslitutt.no 

I 
.,, 



Side 6 Bydelsavisa 

Bydelsprofilen 

Hus-

dikteren 
-Arkitektur og lyrikk er to parallelle verdener, sier Askill Voll. I begge
verdener handler det om å finne uttrykksformer; sette elementer sammen
slik at de gir det uttrykket du vil formidle.

Av )AN TORE HORPESTAD

Arkitekten Askill Voll er aktuell 
som frontfigur og planlegger i 
Frisinns forslag til utforming av 
flerbrukshall på Midjord. 
Lyrikeren er aktuell fordi han nå 
arbeider med å gi ut en dikt
samling, som også er planlagt 
utgitt på CD, tonesatt av Johs. 
Ringås. 

Den store, lysegule boligen i 
Lysefjordgata 81 bærer preg av å 
huse en kreativ familie. 
Hagen utenfor er ikke 

kan ta ansvar for. Du har på den 
annen side styring med hele 
prosessen, du har frihet og er din 
egen herre - eller slave, smiler 
han. 

Voll har for det meste arbeidet 
med bolighus, men noen større 
bygg har det blitt. Blant annet 
helse- og sosialsenteret på 
Hjelmeland, som han fikk 
ansvar for etter å ha vunnet 
konkurransen om beste forslag. 
Akkurat nå jobber han med et 

Byggverk av stein 

fantasien og fingrene: Prosjekt
skisser som kanskje skal vise seg 
å ikke bli realisert i den form 
arkitekten hadde sett for seg -
som f.eks. Oljemuseet og 
hurtigbåtterminalen, som er 
bygget etter at annet konsept 
enn Volls konkurranseforslag. 
Det er ingen mangel på 
oppgaver, med andre ora. 

Høydehopperen 
Askill Voll har fortsatt 
klubbrekorden i Klepp IL i 

høyde med og uten 
tilløp. Persen i høyde 
med tilløp er 1,90. en tradisjonell plen med 

blomsterbed rundt. Her 
finnes vekslende uttrykk 
i trær, busker, stein, og 
tre. Innendørs er det lurt 
å holde seg i nærheten av 
lokalkjente for ikke å gå 

Farao sin pyramide lødd i glatthogd stein 
verdas underverk 

Han har utallige 
kretsmesterskap, og 
har kretsrekorden i alle 
veteranklassene. I de 
senere årene har han 

seg vill. Dette er 
hjemmet til Askill og 
Kirsten Bakke - og barn
domshjemmet til to 
voksne sønner; Adne og 
Kjetil. Øverst oppe har 
55-åringen sitt kontor,
med skråtak, takvinduer
og bjelker en skulle tro
den lange mannen må
skalle borti daglig.

Ei steinrøys full av makt og stormenns galskap. 
Var vår tanke alt på villstrå 

alt i Farao si tid? 

Eg såg ein steingard vekse .fram i verda mi. 
Far min lødde stein for å få jorda fli 

for føda mi og di. 
Pyramidar. 

Frose liv i geometri. 
Mystikk og svermeri. 

Makt og slaveri. 

Gje meg ein steingard med ly for vind, 
der våren vaknar forst 

jevnt og trutt slått 
rekordene i veteran
klassene. Nå er det 
klassen over 55 år som 
står for tur. Rekorden 

, skal visstnok være på
1,50. Det burde gå. 

Jobber alene 
Askill Voll er oppvokst 
på gård på Jæren. Den 
viktigste lærdommen 
han har tatt med seg 
derfra er at skal du f3. til 

der vind i gardhol lagar varleg poesi, 
verdas underverk. 

Askill Voll svømmer 5 
dager i uka på 
Gamlingen. I tillegg 
jogger han iblant. 
Formen er bra, som 
det sømmer seg for en 
som er formann i 
friidrettsgruppa i Fri
sinn. 

Aski/1 Voll iført Glad-genseren som er designet og strikket av Asta Risa Håland 
Aski/1 -folk blir glatk av å se den. Frisyren ble anlagt i gymnastiden, og har 

noe, må du gjøre det selv. Og 
selvstendig har han vært i 

, mesteparten av sitt arkitektliv,
etter at-han i 1982 forlot jobben 
som p;�duktutvikler hos 
Brødrene Fjogstad. 
-Når en jobber alene er det
begrenset hvor store prosjekt en

slitesterk på tross av skiftende moter. 

Askill Voll 

Dikteren 

Tiå kjerne alltid rekande 
på ei umalte fjøl. 
Så ta fram kosten ideprosjekt for Jørpelandsvågen 

i samarbeid med Ryfylke Trelast 
og Strand Bygg. Samtidig 
arbeider han med et kombinert 
bolig, butikk og kontorbygg 
som skal oppføres i Jørpeland 
sentrum. I tillegg til flere 
privathus. Og når det kribler i 

LyrikerenAskill Voll har etter en 
del korrespondanse med diverse 
forlag funnet ut at terskelen for 
å f3. utgitt nynorsk lyrikk er høy. 
Han har hatt en del dikt på trykk 
i Stavanger Aftenblad; gjerne 
sammen med egne bilder. 

Fotokunsten lærte han 1 
ungdommen, i Bryne Foto
klubb, der Børge Kalvig var 
nestoren. Under signaturen 
"V annari" leverte Askill Voll i 
flere år små dikt, ofte limericks 
til Rogalands Avis. 

For eksempel dette: 

og mal na sjøl. 

-Inspirasjonskilden er naturen, 
særlig strendene, der ele
mentene møter hverandre og 
energi oppstår, sier Askill Voll. 
Han forteller at en av diktene 

Flerbrukshall med badeland på Midjo 
-En brukerundersøkelse
viser at publikum ønsker å
få dekket flere behov i en
hall på Midjord. Svømme
hall, idrettshall, møteloka
ler, kafe er blant de
elementene som kan
inngå i et slikt multi
bruksanlegg. Mitt forslag
er en visualisering av det
folk ønsker.

Askill Voll poengterer at mange 
forskjellige brukere i ett og 
samme anlegg er en viktig kvalitet 
i seg selv. En maurtue av 
forskjellige aktiviteter er målet. 

Det er Frisinn som har bedtAskill 
Voll utforme forslag til en hall 
som dekker disse behovene. 
Stavanger kommune har i 
langtidsbudsjettet satt av midler 
til formålet. Dette beløpet rekker 
ikke lenger enn til en ordinær 
idrettshall. Bystyret har videre 
vedtatt at det skal legges tilrette 

for et badeland i en av bydelene i 
Stavanger. Voll har integrert 
dette i sitt forslag. 

-Dersom forslaget skal bli en 
realitet, må en legge opp til flere 
finansieringskilder - både kom
munale midler, tippemidler,
inngangspenger og kapital fra
private investorer. I et multi
bruksanlegg kan en også se for seg 
at kommersielle virksomheter
som f.eks. helsestudio o.l. driver
sin virksomhet side om side med
kulturtilbud og aktiviteter i regi
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tasjon kan bli fjernet 

Dette var bakgrunnen for at Mil
jøheimevernet og Frivillig-hets
sentralen arrangerte en be-boer
aksjon ved stasjonen lørdag 24. 
mars, der et nytt informas-jons
skilt om riktig bruk av miljøsta
sjonen ble avduket. Håpet er at 
bedre informasjon skal redusere 
problemet med at folk setter fra 

tainerne på stasjonen. Klær skal 
i Fretex-containeren, papir i 
grønne dunker, glass, plast og 
metall i containere merket for 

'- dette (se forøvrig råd om kilde
sortering i spalten til høyre). 

I 

seg alle typer søppel rundt mil
jøstasjonen. 

Kildesortering 
Miljøstasjonene er satt opp for å 
gjøre det mulig for folk å kilde
sortere søppel. Det nye infor
masjonsskiltet forteller hva det 
er lov å kaste i de forskjellige con-

Driftsleder Thor Egil Thorsen 
fra Renholdsverket påpekte at 
miljøstasjonen på Varden er en 
av de verste i byen. Han viste til 
at det sendes ut mye skriftlig 
informasjon om emnet, og opp
fordret folk til å lese den. 

Informasjon på flere språk vil 
etterhvert bli tilgjengelig. 

Spre informasjon 

Leder i Miljøheimevernet, Hege 
Aasebø, viste til de harde realite
ter i saken, og håpet de fram
møtte vil spre informasjon om 
riktig bruk av miljøs�asjonen til 
naboer, venner og kjente. Gun
nar Roalkvam var invitert for å 
lese dikt, men hadde ikke poesi 
om søppel på repertoaret. 

I stedet appel

Driftsleder 
Thor Egil 

Thorsen i Ren
holdsverket 
avduket det 

nye skiltet på 
Varden miljø

stasjon 

ortering høres vanskelig ut? 

keit er det! 
plastsekk og tar med til miljø
stasjonen der alt blir sortert. 

-Det er ikke vanskelig, og det går
an åla det til uten bil; det er ikke
tungt, for det er jo tomt, sier
hun, og legger til at det blir jo
litt graps på kjøkkenbenken - et
blåbærglass til rens, et par mel
kekartonger og en tunfisk-boks
som står til tørk.

Drikkekartonger og papir går 
rett i den grønne dunken, og 
klær blir lagt i en plastpose for 
levering til Fretex. 

-Og så har jeg egen kompost
kvern. Frukttrær og bærbusker
er allerede beskåret, og snart er

det hekken. Dette går gjennom 
kverna for så å bli brukt som 
dekke i stedet for bark. -Ganske 
greit, sier Wendy. 

Den røde boksen for spesial
avfall blir også benyttet i Pol
lack-huset, noe som er lett å 
glemme for folk flest, da det ikke 
er så ofte en kaster spesialavfall. 

-Det svarte boss-spannet er aldri
fullt. Når den brune dunken
kommer blir folk nødt til å leg
ge om søppelvanene sine for å
unngå at den svarte dunken ren
ner over av boss. Jeg tror folk
trenger en ytre motivasjon til å
komme i gang, en slags beløn
ning for dem som gjør dette bra,
sier Wendy og trekker fram mil
lionpremien på melke-kartong
er som et eksempel.

-De som ikke sorterer bør beta
le ekstra, sier hun. -Det tar ikke
mye tid; en familie på seks tøm
m1=r en gang i måneden, og en
familie på tre annenhver måned.
Det meste blir skylt i vasken eller
puttet i oppvaskmaskinen.
Søppelmøbelet er kjøpt på
IKEA, og eret godt alternativ for
gamle hus på Storhaug som ikke
har kjøkken som er egnet for kil-

·desortering. Skapet står i trap
peoppganhgen.

-Jeg blir bekymret når jeg hører
at kommunen har truet med å
fjerne miljøstasjonen på Varden
på grunn av forsøpling. Jeg er 
opptatt av miljø og synes det er
viktig at det blir lagt til rette for

!erte han'til Storhaug-folks soli
daritetssans, og mente alle bur
de gjøre eninnsats for å bevare en
miljøstasjon som det er i alles
interesse å beholde. Det er til og
med mulig å vise til rette folk
som ikke vet hvordan stasjonen
skal brukes, eller som bruker den
på feil måte, sa Roalkvam.

Overvåkning? 
Flere forslag ble kastet fram av 
publikum. Noen mente om
givelsene rundt stasjonen nær
mest inviterer til å sette fra seg 
all slags avfall. Andre foreslo å 
flytte den til et sted der misbruk 
lettere kan unngås. Også over
våkningskamera ble nevnt som 
et mulig tiltak. 

Alt tyder på at felles innsats er 
påkrevet for å bedre forholdene. 
Da Bydelsavisa foretok en liten 
befaring to dager erter aksjonen, 
viste det seg at en eller annen 
hadde funnet det for godt å kas
te en hagestol av plast - i papir
dunken ... 

kildesortering og gjenvinning. 

Kan de ikke sette opp kamera? 
Det har de på Eiganes, sier Wen
dy. 

Side 7 

10 gode råd for 
kildesortering 

1. 

Jo mer du kjøper, jo mer må 
du kaste! Kjøp mindre! 

2
. 

J fl. k d . il • · I o m ere u er t a sortere, JO.
bedre plass har du i dunkene ' 
dine._Ting som kan brukes av I
andre, leveres til Fretex eller 
andre som kan distribuere det 
videre. 

3. 
Papir i den grønne dunken. 

4. 
Drikkekartonger i den grønne 
dunken - samle "kubbene" i en 
plastpose, knytt igjen og legg 
dem oppi. -

5. 

Plast, metall og glass bringes til 
nærmeste miljøstasjon og put
tes der det hører hjemme iføl
ge skiltingen på miljøstasjo
nen. 

6. 

Emballasje som det har vært 
mat i kan du skylle lett for å 
unngå lukt. Er emballasjen 
svært tilgriset kan den gå i den 
svarte dunken. 

7. 

Tekstiler skal være rene og 
pakket i plastposer. Det treng
er ikke være hele, brukbare 
klær. Fretex lager dyner av tek
stiler som ikke kan l:!rukes til 
klær. 

8. Spesialavfall skal i den røde 
beholderen, eller leveres til 
brannstasjonen. Spesialavfall er 
alle kjemikalier, de små flate 
batteriene, oppladbare batteri
er, rester av maling, olje og lig
nende, bil/båt-batterier, rester 
av rengjøringsmidler, spray
bokser med rester m.m. Er du 
i tvil må du behandle avfallet 
som spesialavfall. 

9. 

Elektriske artikler - fra tann
børster til komfyrer - kan leve
res til butikker som selger slike 
varer. Det spiller ingen rolle 
om de selger den type artikkel 
du .vil levere - de skal ta imot 
alt. Du kan også levere lys
stoffrør der. 

10. 

Det bosset som er for stort til 
den svarte dunken eller miljø
stasjonen kan du kjøre til Sele. 
Du kan også ringe Renova
sjon, tlf. 51 50 70 70, som 
henter mot betaling. 

Er du i tvil om noe - ta kon
takt med Renovasjon. 
Miljøstasjonene i Storhaug 

l,ydel er plassert slik: 

Hetland kirke, 
Kyviksmarka 

RIMI, Støperigata 

Varden, 
Nymannsveien 

Vassøy, på kaien 
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D 
20015 
Rydding av gater og uteområder 

Kartet gir en oversikt over 
oppsamlingsplassene for ---....."--' 

søppel og hageavfall 
samt miljøstasjonene 

Fiskepiren 
Jorenholmen p 

Gl A

Utdeling av plast
sekker og hansker på 
Midjord bydelshus 
(tlf. 51 56 15 85} 

Torsdag 26. april 
kl. 09.00 - 20.00 

Fredag 27. april 
kl. 09.00 -15.00 

Hansker kun til barn 

Ryddingen avsluttes 
lørdag kl. 15.00 

Ø Vinkelgt.

rget 

le� 
tv( 

Vi oppfordrer beboerne 

i Storhaug bydel til å sope 

fortau og rydde i sitt nær
miljø under ryddedagene. 

Sand samles i bøtter/esker. 

LYKKETILME 
RYDDING-EN! 

t 
'\ � 

'?-!,., � Godalen 
�W v.g. skole. 

Spilder
haugvigl 

C 
<li 

w 

C 

0 .. .. 
... 

... .. 
::, 

-
... 

... .. 
::,i: 

G 

pl 

GJ M
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rydder hvor i uteområdene - 2001 
gsplasser 
i plastsekker 

nhusgt. og Erichstrupsgt . 
alsgt. - mot Saudagt. 

:oie 
aukeligt. 

t Lysefjordgt. og Avaldsnesgt. 
i Lysefjordgt. mellom nr. 80-8-2 
nehage på parkeringsplassen 

en på Storhaugmarka . 
·/Midjord bydelshus

sformatorhus v/Ramsvik skole 
dnesgt. 

ktrykker Dreyersgt. 
. , nesten v/Pannevikodden 

otorbåtforeningen 
trømvik Kolonihage, Srrømvig 2 
ds-terminalen i Paradis 

v/Varden 

ner for 
·ng av plast,
lass

RIMI/Europris i Støperigata
dskirka. På kaia på Vassøy 

m sofagrupper, madrasser, 
cres på Sele, eller ring 

som henter mot betaling. 
TASIONEN! 

støtter/ 
eaksjonen 

rå A/S støtter aksjonen (med 

tt med ryddeplakat, logo & kart 

Mandag 23. april til lørdag 28. april 
Ryddingen må være avsluttet lørdag kl. 15.00 

Barnehagene 
Varden 
Ramsvikskogen 
Emmaus 
Storhaugmarka 
St. Johannes 
Steinhagen 
Storhaug fam.barneh. 
Solsikken barnehage 

Skolene 
Storhaug 
Nylund 

St. Svithun 
Ramsvig 
Vassøy 
Godalen vgs. 
Bergeland vgs. 

Idrettslag 
Brodd fotball 
Frisinn 
Storhaug FK 

Menighetene 
St. Johannes 
Varden 

Metodistkirken 
Stavanger indremisjon 
Pinsemenigheten Zion 
Bethaniastiftelsen 
Stavanger Baptistkirke 

Båtforeninger 
Ramsvig båtfor. 
Stavanger Motorb.for. 
Seilfor. av 1928 
Østkanten båtforening 

Kolonihager 
Rosendal og Ramsvig 
Strømvig 

Kommunale etater 
Storhaug helse og sosial: 

Fritid Storhaug bydel: 

Beboerforeninger 
ABC-kvartalet Vel 

Rundt barnehagen, på lekeplassen og parkeringsplassen 
Området rundt barnehagen + liten strand 
Lekeplassen og fotballbanen i Sandnesgt. og barnehageområdet 
Barnehageområdet og den «hemmelige hagen» i Ramsvik 
Området i og rundt barnehagen 
Området i og rundt barnehagen 
Lekeplassen på Midjord 
Området i og rundt barnehagen 

Området i og rundt skolen, Badedammen, miniaboreet vNarden, samt Kyviksmarka 
Skolegården og området rundt, lekeplassen på Storhaugmarka, 
i og utenfor skolehagen, skråningen ned fra Midjord mot skolehagen, laø,gs gjerdet i Søndre 
og Nordre Ramsvikv., Breivik båthavn til stranda i Rosenli, Waisenhus strand og na"tlst, 
vika bak Ramsvik skole, fredag 27. april kl. 9-11 
Området rundt skolen og fra Ramsvig langs turstien til Paradis, østre Ring, fredag 27. april 
Plenen og området rundt skolen 
Området rundt skolen 
I og utenfor skolegården og stien mellom østre Ring og Paradis, rydder m/jevne mellomrom 
Eget område, kvartalet i Kongsteinsgt., helse/sosial i Hetlandsgt. 

Midjordbanen, parkeringsplassen rundt Broddhuset, Nordre Ramsvigv. til båthavn 
Krattet nedenfor Midjordbanen og langs Søndre Ramsvigv. til båthavn 
Langs gjerdet rundt Midjordbanen 

Området rundt kirken og Johannesparken 
Meisene: Egersundsgt./Nymannsvn. vNarden kirke 
Ulvungene: Bak kirka opp til Vardevn. 
KFUK: Friområde fra Vardevn. opp til flaggstanga 
KFUM: Miniarboretet i Godalen 
Området i Breivig og Strømvik 
Fortauet rundt bygningen, ryddes hver fredag 
Eget området 
Eget område Rosenli 
Eget område 

Området v/båthavna 
Fra Marinastasjonen og langs Paradisvn., rydder hele året 
Området v/Seilforeningen 
Området v/Breivig båtplass 

Området i og rundt kolonihagen. Lørdag 21. april 
Området i og rundt kolonihagen 

- Sosialsjefens stab Området rundt klokkargården 
- Storhaug his Området rundt Birkelandsgt. 2-4 
- PO avd. Området rundt Hetlandsgt. 39 
- The M@ze v/Nylund skole Området ved huset
- Bergeland bydelssenter I hagen og rundt huset 
- Midjord bydelshus Området rundt huset 

Lørdag 28. april 
Området i ABC-kvartalet. 

Badedammen og Kjelvene Kjelvene lekeplass/ballbane og Badedammen. 
Bergeland 
Giljehaugen 
Godalen 
Hellesøy 
Midtre Storhaug 
Nylund 
Paradis 
Rosenli Borettslag 

Sameiet Godalstunet 
Sletten Vel 
Steinhagen 
Storhaugmarka 
Storhaug Vest 
Storhaug øst 
Vassøy Vel 
Øvre Blåsenborg 

Natteravnene 
Askehaugen 

Eget boområde. 
Eget boområde, lekeplassene i Ole Blixgt./Sandnesgt./Egelandsvn .. 
Godalen badeplass. 
Friområde på øya 
Eget boområde. 
Lekeplassen i Lysefjordgt. og eget boområde. 
Eget boområde. 
Området rundt blokkene, egen dugnad 
Eget boområde. 
Lekeplass v/Islandsgt., stien ned til Emmaus og eget boområde. 
Grøntområde i Steinhagen og veirabatt langs Trafikkgt. 
Lekeplassen og marka. 
Lekeplassen i Vikedalsgt., Vår Frues plass, Oftedalsplass og eget boområde, 
Eget boområde. 
Friområde på Vassøy i samarbeid med skolen 
Kyviksmarka og eget boområde. 
(oppmøte Kyviksmarka kl. 12) 
Oftedalsplass og parken over Storhaug apotek 
Eget område. 

e 

+
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Selmer får bygge 299 leilighet 
SBS anker vedtaket 
Samarbeidsutvalget for be
boerforeningene p.1 Storhaug 
(SBS) kommer til .1 anke 
bystyrets vedtak inn for Fyl
kesmannen. Det er ennå ikke 
klart hvilke argumenter SBS 
vil legge vekt på, men en 
gruppe ledet av T odd Slaugh
ter arbeider nå med å konkri
tisere grunnlaget for klagen. 
Dette opplyser May Lis 
Grimstad som er leder for 
Badedammen/Kjelvene 
beboerforening. 

-Vi synes vedtaket er veldig
uheldig. Ingen er imot utbyg
ging, men dette blir for vold-

Stavanger by er i stadig utvik
ling, nye utfordringer og krav 
møter oss hele tiden. Nærings
livet ekspanderer, befolkning
en øker, alle trenger mer plass 
og skattekronene må gå til Sta
vanger. 
Jomfruelig mark i vår kom

mune er nesten synonymt med 
eksisterende friarealer eller 
jordbruksjord. 
Fra statlig hold har de som sry

rer byen vår iltt mang en hevet 
pekefinger og diverse skjenne
prekener for apetitten på den 
ovennevnte mark til å dekke 
byens arealbehov. Foten er blitt 

somt. Den bakre blokken blir 
en koloss som vil blokkere for 
utsikt, lys og romfølelse i nær
området, sier Grimstad. Hun 
presiserer at det er den bakre 
blokken som er hovedproble
met. Blok-kene som ligger 
foran er lavere og har luft mel
lom seg. 

Grimstad forteller at beboer
foreningen i flere år har enga
sjert seg i disponeringen av 
det aktuelle området. Fore
ningen har protestert mot 
utbyg-gingsplanene, og har 
hatt inntrykk av å il støtte for 
sitt syn i administrasjonen. 

satt ned, og svaret har vært høy
ere tetthet og bedre utnyttelse 
av allerede utbygde arealer, før 
en ile lov til å ta de store jafse
ne av de ønskede arealer for å 
imøtekomme kommunens 
behov. Dette faktum, sammen 
med realiseringen av Storhaug
tunnelen, førte til at hele den 
nordøstlige delen av bydelen 
vår åpnet seg som interessant 
område for omf.mende byfor
nyelse. 

Området som helhet har i 
ettertid iltt navnet «Urban sjø
front». At store sent-rumsnære 
områder ble bebygd med små 
uskyldige trehus er forgangne 
tider. Sentrale krav og høye 
tomtepriser krever høyere tom
teutnyttelse enn det vi til nå har 
vært vant til. Om ikke alle er 
like begeistret over utviklingen 
har en likevel akseptert at det 
er «den veien det går». 

Men det er ikke ensberydende 
med at en må akseptere alt som 
kommer. Krav må stilles. Noen 
er at det må være høy kvalitet 
på utforming og materialvalg. 
Gode sol- og vindforhold må 
sikres. Det m.1 være en offent-

-Administrasjonen har hele
tiden vært negativ til utbyg
gingen. Derfor har det vært
lite debatt om det tidligere.
Nå skjedde alt s.1 fort. Admi
nistrasjonen har under tvil
godtatt en utbygging med
250 bo-enheter. Vedtaket nå
innebærer godkjenning av
299 enheter. Sjef.ukitekt Lise
Storås' signal ved ikke .1
undertegne saksutredningen
burde iltt politikerne til å gå
dypere inn i materien.

lig oppgave å planlegge hvilke 
områder som skal tilpasses hvil
ke aldersgrupper. Umyt-telses
graden trenger ikke å «sprenge 
taket». Siktlinjer og omr.\dets 
helhetlige kvaliteter må tas vare 
på. 
Det nytter ikke at et lite områ
de ses på isolert, helhetlige vur
deringer må alltid tas. Bade
dammen Vest, som er den 
aktuelle saken nå, tar lite hen
syn til ovennevnte krav. Sol og 
vindforhold er ikke maksima
le, det er dårlig tilrettelagt for 
barn, utnyt-telsesgraden er for 
høy og den bakre blokken 
stenger for alt som heter sikt
linjer. 

Ingen er imot høy utnyttelse 
i dette området. Men det fore
liggende forslaget er for dårlig 
og må omarbeides og tilpasses 
kommunedelplan for sentrum. 

Geir Rolandsen, leder SBS 
Samarbeidsutvalget for 
beboerforeningene på Storhaug 

Storhaug bydelsutvalg har i en 
årekke arbeidet for byfornyel
se bl.a. i Badedam-området. 
Bydelsutvalget var også positi
ve til den tilsidelagte planen for 
badedam- utbygging. 

Da den nå utlagte plan for 
badedammen vest ble utlagt 
med varsel om planoppstart, 
uttalte bydelsutvalget: 
-Bydelsutvalget ber om at kom
munedelplan for Stavanger sen
trum legges til grunn, og at pla
nen tilpasses visjonsarbeidet for
"Urban sjøfront".

Badedammen/Kjelvene/ Øvre 
Blåsenborg beboer-foreninger 
henviste også til at ko.mmune
delplanen skulle følges. De 
ønsket også bygge og delefor
bud for å il vurdert hele områ
det i sin helhet. Noe som av 
administrasjonen ble vurdert å 
være i strid med retningslinjer 
for regulering. I høringsutta
lelse 14.09.2000 fra Samar
beidsutvalget for beboerfore
ningene på Stor-haug, heter 
det: 
-Byggehøydene bes som et mini
mum trappes ned mot

Bystyrets v 
Bysryrets vedtak 26. 
mars beryr at Selmer ile 
tillatelse til .1 bygge 299 
leiligheter i et kompleks 
av blokker på Verven. 
Vedtaket ble fattet mot 
18 stemmer; Venstre, 
SV, RV, Pensjnistpartiet, 
7 Høyre-representanter 
og I fra Ap. 

Debatten om utbygging
en skjøt fart da sjef.uki
tekt Lise Storås unnlot å 
undertegne saksutred
ningen i Badedammen
utbyggingen. Både nær-

Verven/parkområdet som felger: 

Blokk 3 maks 8 eta. mot sjøen 
og trappes ned til 5 eta. mot 
Verven 

Blokk 4 maks 9 eta. mot sjøen 
og trappes ned til 5 eta. mot 
hovedrom 

Blokk 5 maks 10 eta mot sjøen 
og trappes ned til 5 eta. mot 
hovedrom 

Blokk 2 bes gitt 5 etasjer, 
maks6 

Avstand blokk 2 til Verven økes 
fra 7 til 10 meter. 

Det er gledelig at vi denne gang 
kan konstatere at de alle Heste 
av SBS forslag til endringer er 
imøtekommet. 
Flertallet i Storhaug bydelsut
valg ønsker denne utbygning 
slik kom-munalstyret for 
Byutvikling går inn for. Vi sier 
ikke at prosjektet er det opti
male av hva vi ønsker, men det 
vi realistisk kan oppnå. Hva 
har vi oppnådd? For første 



d fra «din» JO kaie rørlegger·!! 

2990,-

ært boblekar 
8890,-

� (bak Tinghuset) 

Vi har fornyet oss! 

High Tech i histoåsk miljø, 
samtidig har vi fortsatt vårt 
tradisjo-nelle utvalg. 
1. mars var det 20 år siden vi
åpnet vår første butikk i Hillevåg.
Så ble det 18 år på Tasta. Nå har
vi fornyet oss i et 150 år gammelt
hus på Storhaug.

tlf. 515480 12, fax 51 54 80 13 

Blu Too. design: 

Vorberg, Tyskland.------------'--

Unica 

hjørne 

boblekar 
m/frontpanel 135x135 

10500,-

Tidløs eleganse, 
topp kvalitet. 
Kirsebærtre, 
rustfritt stål 

.. , 

Modell Mono 

Blocchi 

Design: Top Legno, 

Italia. Høyskap 

sort/hvit blant, 

roterende 

• 

+



Side 12 Bydelsavisa 

Storhaug Bydelsleksikon: 

Lokal identitet i bokfo 
Av JAN TORE HORPESTAD 

-I denne boken vil alle
finne noe de ikke visste
fra før. Den som ikke
gjør det skal få penge
ne tilbake, sier Gunnar
Roalkvam, som sam
men med John Gunnar
Johnsen pre-senterte
det rykende ferske
Storhaug Bydels-leksi
kon på historie-lagets
møte 27. mars. Etter å
har arbeidet med
boken i to år og sett
hvor mye det går an å
finne ut om en bit av
byen, føler forfat-teren
seg nokså trygg på at
garantien ikke vil gjøre
ham til en fattig mann.

-Vi håper boken kan være et
bidrag til å gi folk på Storhaug
lokal identitet. Skal vi identi
fisere oss med noe, må vi ha
kl,lllnskap om det. Slik er det
også med nærmiljøet vårt. Slik
identitet skaper trygghet og et
positivt engasjement for byde
lens framtid, sier Roal-kvam.

Storhaug bydelsleksikon er en 
helt unik bok. Det finnes 
bydelsguider og bydelshisto
rier, men et så ambisiøst og 
detaljert verk om en bydel fin
nes det ikke maken til her i dis
triktet. 

Boken er lettlest og oversiktlig. 
I tillegg til å fortelle bydelens 
historie har leksikonet fakta
opplysninger om alle gater, 
skoler, institusjoner, menighe
ter, lag og foreninger, kultur
minner, minnesmerker og 
skulpturer. 

En rekke temakart gir fin over
sikt over bydelens utvik-ling 
når det gjelder utbredelse, 
industri, menighetsliv osv. 

Forfatterne har også lagt opp 
fem forskjellige bydelsvand
ringer som er turforslag for den 
som har lyst til å kombinere 
mosjon med å lære mer om 
bydelen slik den framstår i dag 

og slik den var før. 

-Mangfoldet på Storhaug er
fascinerende. På denne halv
øya har vi et samfunn i minia
ryr, med industri og boliger,
fattige og rike. Vi håper boken
kan gi folk hjelp til å forstå og
føle seg hjemme i dette mang
foldet, sier Roalkvam. Overfor
Bydels-avisa understreker han

PINNEKJØTT1 34�Pkg
GRYTEFERDIG 

SURSTEK 119�Pkg

YOGHURTMA,INERT
1399Q

k LAMMELAR pr. g 
URT-5MARINERT 74so 
SVINERIBBE pr.kg 

TASTAPYLSA 4 g�pkg 
HAMBURGER 7 ggok RYGG pr. g . 

1990 RØKTE �NOGER pr.kg 

SALT LAM (forpart6 9 �pkg

. . 
. 

- -
. 

� 

DEN GODE GAMLE 

KJØTTBUTIKKEN 

Gunnar Roalkvam(til venstre) og John Gunnar Johnsen presenterte Storhaug Bytklsleksikon på Bergeland bytklshus 27. 

at selv om boken har f¼tt beteg
nelsen "leksikon", finnes det 
mye informasjon om bydelen 
som ikke er tatt med. Noe er 
utelatt fordi man et sted må 
sette sluttstrek i arbeidet med 
en slik bok. Men noe kan også 

være glemt, eller framstilt på 
feil måte. -Vi vil være glade for 
innspill fra Bydelsavisas lesere 
- det være seg om feil i boken,
nye opplysninger, bilder og
andre ting som kan utfylle vårt
arbeid.

Storhaug Bydelsleksikon er 
trykket i et opplag på ca 2000 
eksemplarer. Boken er utgitt 
av Mesi Forlag NS og Stor
haug Historielag med økono
misk støtte fra Amoco Foun-

Oppdagelsesferd på Storha

- med oppgave til leserne ...
Bydelsavisa og forfatterne av Storhaug 
bydelsleksikon vil utfordre leserne til å bli 
med på en oppdagelsesferd i bydelen. Vi 
tar utgangspunkt i bydelsvandringene 
som er beskrevet i boken, og begynner 
med vandringen Fra Breivig til Strømvig; 
en fin tur nå som våren nærmer seg. 

Denne bydelsvandringen går i sin helhet 
i det som fram til 1923 var Hetland kom-

mune. Et sted langs veien finnes et kul
turminne som ikke er nevnt i bydelslek
sikonet. Det er en grensestein mellom 
gamle Hetland kommune og Stavanger 
kommune. 

Oppgaven er å finne steinen! 
Grensesteinen er ikke lett å f¼ øye på. 
Vi gir dere derfor en ledetråd: 
Emmausveien. 

Dersom du finner 
bydelsavisa, gjerne 
grensesteinen. Ad 
side 2. Og mens 
Breivig til Strømvi 
innom Waisenh 
søndager fra kl. I 

God tur! 

ALLIANSE 

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

konkurransedyktige priser. 

Du finner alltids en anledning. 

''' 
Mestergy_ll_ 

KRISTOFFERSEN 

ARKADEN, TLF. 51 89 43 34 



Bydelsavisa 

rege framtiden! 

blant ungdom 
Fritidskonsulent Sigrid Bækholt 
orienterte om frivillig arbeid og 
organisasjonsvirksomet å Stor
haug. Hun la vekt på at ungdom 
i dag synes å være mer opptatt av 
aktiviteter i seg selv enn av til
hørighet og lojalitet til organisa-

-Ungdom lever i et flerkulturelt
miljø og er sterkt påvirket av

tern.asjonal storbykultur. 
ange tiltrekkes av fysisk akti
tet. Fritidskonsulenten trakk 

fram Urban Garnes som et 
cbcmpel på vellykket satsing 
:Overfor storbyungdom, og men

at folk i bydelen må bidra 
.tivt i utformingen av Urban 

iøfront for å ivareta de behov 
n og ungdom har i sitt nær

,tnilj0. Hun oppyste at det er på 
;e å opprette en egen stilling for 
jobbe med nettopp denne 

utfordringen. 

•Professor Kjell Harald Olsen ved
Høgskolen i Stavanger rettet i
,in innlegg kritisk søkelys på
!nekårsundersøkelser. Storhaug
acorer lavt i slike undersøkelser,
der man gjerne måler livskvali
tet ut fra hva man tjener og hva

Gjertrud Økland og Johann Egdetveit spilte Østeuroepisk folkemusikk 
på møtet, som samlet ca. I 00 personer. 
man eier. 

-Men hva er viktigst for trivse
len, at man eier boligen sin og
kanskje har garasje, eller at man
har et godt forhold til naboen?
Kan det å bo sent-rumsnært i
gangavstand til en mengde kul
turtilbud kompen-sere for færre
kvadratmeter og mer trafikk
støy? spurte Olsen, som mente
at levekårs-undersøkclser gir
opplysninger om hvilken tilgang
folk i et område har på bestem
te materielle goder, men sier lite
om den enkeltes personlige opp
levelse av trivsel, sosiale kontakt
og innflytelse i nær-miljøet.

Bruk demokratiet! 
Flere innledere oppfordret for
samlingen til å fortsette de gode 
tradisjonene på Storhaug og 
bidra aktivt i lokal-demokratiet. 
Som Gunnar Roalkvam sa det: -
Vi kan ikke overlate framtiden 
til utbyggere og andre som har 
økonomiske interesser av å eta
blere seg i bydelen. Vi som bor '
her må bruke demokratiet. Det 
er den måten vi kan prege utvik
lingen på. 

d til frivillig arbeid 
arbeidsutvalget for be-boerfor
eningene på Storhaug) fikk 
15.000 kroner til Storhaugda
gen 9. juni og St. Petri diako
nats prosjekt "Apen sommer
kirke" 13.000 kroner. 

Storhaug historielag ble tildelt 
kr. 10.000,- til utgivelse av 
bydelsleksikon (se side 12). 
Det ble satt av kr. 8.000,- til 
tiltaket "Bli kjent med norsk 
natur og kultur" - båtturer til 
Marøy med fisking og tilbe
redning av fisk i regi av Fritid, 
Engøyholmen kystkul-tursen
ter og Johannes VO-senter. 
Urban basketballklubb fikk kr. 

8.000,- til sommerturnering 
for unge under 18 år. 

Kristent Innvandrerarbeid ble 
tildelt kr. 4000,- til kurs i 
mangfold og dialog, i sa-mar
beid med Internasjonalt hus, 
Johannes VO-senter og 
menighetene på Storhaug. 

Storhaug skolekorps fikk 5000 
kroner i støtte til sitt 90-års 
jubileum og div. opptredener. 
Midtre Storhaug beboerfo
rening ble tildelt kr. 4000,- til 
sommerfest i forbindelse med 
ferdigstillelse av gatebruksplan 

i Sandsgaten. Storhaugravnene 
og Nylund beboerforening 
fikk hver et tilskudd på kr. 
4000,-. Beløp på 1000-2000 
kroner ble tildelt Varden 
menighet, Varden kirkes ung
domsklubb, Storhaug pensjo
nistforening, Barsel-gruppa på 
Midjord bydelshus, Sped
barnsgruppa på Berge-land 
bydelssenter, Tverrfaglig grup
pe for å bedre tilbudet for eldre 
i bydelen, Varden Pensjonist
forening, Åpent hus for pen
sjonister, Giljehaugen beboer
forening. 

fl 
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SANITÆRi$
VARME Q 
SPRINKLER 
KJØLING 

AUT. RØRLEGGERFIRMA 

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

ZONETERAPAUT 

AKKUPUNKTØR 

Aase Marie Bowitz 

Tlf. 51 5� 12 48, 
Jelsa gt. 62, 4012 Stavanger 

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av: 

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger •. 

El. anlegg for messer. 

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM 

A•mu;mg,1�·•, 
LERVIKSVEIEN 22 -4014 STAVANGER-TLF. Sl 84 63 20 

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån 

Navnetilføyelser. 

Restaurering. 

Torsdag til 18 

Tlf: 

518933 56 

th. 1'aaland (Jranilt Å.s 

Kirkebakken 36 (v/ Hetlandskui<en) 
4012 Stavanger 

� 

l�l\llll�lll((li))i �!
BEGRAVELSESBYRÅ 

518833 66 

Til tjeneste 
hele døgnet 

g:o 
Rogaland 

Jernvare A/S. 
Nedre Banegt. 51" 

Postboks 540, 
4001 Stavanger 

Stikk innom eller ring for bestilling 

tlf/fax. 51 52 58 55 

Åpningstider 
mandag, tfrsdag,onsdag og fo• 

tors.:9.3d-19 • lør.: ette 

• I
. � "l 'l 

�jørnaS,alo 
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Side 14 Bydelsavisa 

Nå satser vi på forsikring 
Trenger jeg å forsikre en så 

gammelbil? 
Hva er egenandel? 
Når.bør ieg 
ha kasko� 

Bør mine barn ha en barne-- og ung
domsforsikring? Vd barne--
forsikring gi ungene en tryggere opp
vekst? Hva gjør jeg hvis barnet mitt blir 
utsatt fur en ulykke?

Trenger jeg livsforsikring 
hvis jeg er enslig? 
Hva om jeg blir arbeidsufør? 
Må jeg ha forsikring når jeg har lån? 

Hva kan regnes som innbo?
Hvor mye dekker en 
villaforsikring? 
�"'!r godt forsikret trenger 
Jega være? 

Prix butikken i h 

Gaman halvstekte brød, ass. 

6 pk. Egg 

Olivenolje 500 ml -Rainbow 

Fettuccine Spinat, 250 gr 

Kyllinglår 1, 1 kg 
grillet Prior 

Gule Priser "�p 
garantert billig � 

�lkornmen til en.. pr i X
!}yggelig hande!.. • 

� 

AsbJørn Klostergt. 39, Tlf. 51 56 30 29 

Åpent 9-20 (9-18) 



Høymesse, nattverd. avkles under postludiet. Langfredag 13. april kl. 11.00 Matteuspasjonen lest av flere stemmer. Påskedag 15. april kl.11.00 Påskefestgudstjenste. Påskelyset bæres inn. Høytids-musikk. Nattverd. 2. påskedag 16. aprilIngen gudstjeneste i St.Johannes Tirsdag 17. april kl. 8.00Emmausmesse i påkehagen, kirkens forhall, hovedinn-gangen.Nattverd.- Søndag e. påske. 22. april kl.11Familiepåskejubelgudstjeneste.St. Johannes barnegospel. Nylund skolekorps. Dåp. Påskensglade sanger.
Gudstjenestene i St. Johanneskirke ledes av sokneprest Tormod Wasbø, ved orgelet: kantorGjert Lunde.
IL BRODD A-LAG 2001

Hjemmekarnper på 
�Midjord sta-• dion:

Brodd -
Finnøy ror 26.04 kl 19.00 Forkamp: 9 års guttelaget kl 18.00 
Brodd -Hinna tir 22.05 kl 19.00 
Brodd - Vidar 2 ror 07.06 kl 19.00 
Brodd - Hundvåg fre 22.06 kl 19.00 
Brodd-KFUM 

Bydelsavisa 

Brodd - Storhaug fre 21.09 kl 18.00 
Brodd - Ren/Most lør 06.10 kl 15.00 
STORHAUGRA VNENE Vi trenger flere frivillige ravner. Kontakt Rune Røisland tlf 51 89 05 77 eller Ingrid D.Carsrensen tlf 51 56 20 12 Årsmøte Onsdag 4. April kl 19.30 På Midjord bydelshus 
SMÅJOBBSENTRAL 
Ungdommer tar småjobber i Storhaug bydel - budtjeneste- hagearbeid- lettere malearbeid- opprydding- rengjøringPriser fra 50,- ril 80,Ring SmåjobbsentralenTlf.: 51 53 54 12 / 51 50 89 96
ST. PETRI KIRKE 
Thomasmesse i St. Petri kirke søndag 13. mai kl. 18.00 Tale ved Erik T appel 
Søndagsskole i St. Petri Barna deltar på første del av 
gudstjenesten, og går deretter ut til søndagsskolen før prekenen. Det blir søndagsskole disse søndagene: 8. april, 29. april, 6. mai, 13. mai,27. mai , 3. juni, 17. juniØnsker du å delta i søndags-skolearbeidet, kan du kontakte kir-

STORHAUG HISTORIELAG 
Kvekerne på Storhaug og i Sta
vanger Ved Hans Eirik Aarek Tirsdag 24. april kl 19.30 "Drøs" fra kl 19.00 På Bergeland bydelssenter. 
UT PÅ TUR - ALDRI SUR Oppmøte/buss fra Rosenli kl 9.45 Bergeland bydelssenter kl 10 
10. april24. april8. mai15. mai22. mai

Stokkavannet Møllebukra Hundvåg Kvernavik Sandveparken 
Påmelding ril Skipper Worse Rosenli 51 56 20 04 Bergeland Bydelssenter 51 53 52 67 
SV 

� 

-
1. mai frokostpå Midjord bydelshuskl 9.30 - 12.00

Side 15 

ONSDAG 25. APRIL Fra Marinaen i Hillevågsvatnet kl 17.00. Naturlos: Erik Thoring 
Båttur ril Store Marøy som er en av Stavangers fineste naturperler. Den har et stort naturmangfold og mange tydelige kulturspor av folk som bodde her fram til 1958. 
Vi går en runde langs gårdsveien og i lyngmarken på øya. Etterpå finner vi et egnet sted å spise medbragt niste. Her er gode muligheter til fiske m.m., så ta med passende redskap. 
Turen tar 2-3 timer. Pris: Voksen kr 20,-. 
Arr: Stavanger Turistforening, Naturvernforbundet og Ryfylke Fril�råd. 

- God frokost- Apeller- Felles sang- Dikt ved Gunnar Roalkvam- Underholdning for barnaVoksne kr 50,-Barn under 8 år kr 0,Barn 8 - 16 år kr 25,-Arr: Storhaug SV/Stavanger SV

.. 

FRIVILLIG 
ABONNEMENT 

Vil du støtte 
bydelsavisa? 

Kontakt 
redaksjonen. 

f!iTio 
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! 

DUS MED MICROSOFT WORD Start: torsdag 26.04 kl 8.30 Varighet: 6 torsdager Pris: kr 1750,- inkl. materiell Påmelding AOF S 1 50 02 50 eller Bergeland bydelssenter S 1 53 52 67 
Kom-sammen-gruppe i AKVARELL & OLJEMALING Start: mandag 23.04 kl 9.30 - 13 Ledes av Ghislaine Davis Deltakeravgift kr 100,-
KAN DU SPILLE BOCCA/PETANQUE? V1 TRENGER EN FRIVlLLIGINSTRUKTØR EN GANG I UKA. TA KONTAKT MED OSS ! 

Midjord bydelshus Nordre Ramsvigv 1, 4015 Stavanger Tlf. 51 50 89 96 • Faks 51 56 75 28 
Fritidskomulent: Sigrid Bækholt 
Miljøarbeider: Torhild Halvorsen 

Vil du leie rom i Midjord bydelshus i perioden fra høst 2001 til sommer 2002 ? 
Søknadsfristen er 1. mai. 
BÅTTURER TIL STORE MARØY I SOMMER Store Marøy er en idyllisk holme utenfor Rosenli på Storhaug. Du kan være med å trekke garn og teiner, tilberede og nyte fangsten, studere fuglelivet og livet i fjæra, bade og nyte frilufrslivet. Det blir lavvo og leirbål. 
Det planlegges dagsturer mandag til fredag i perioden fra 25. juni til 7. juli. Avgang med gavlabåt fra Breivig kl 9 og 10 og retur fra Store Marøy kl 14 og 15. 
Begrenset plass i båten betyr at plass må bestilles på forhånd fra Midjord bydelshus. 
Pris kr 20,- for barn og kr 30,- for voksne. Tilbudet er ikke en "barnepassordning". 
Arr: Fritid i Storhaug bydel og Engøyholmen kystkultursenter 

The M@ze , Nylund skole Nylundsgt. 1, 4013 Stavanger Tlf.: 51 53 54 12 • Fax.: Sl 52 71 11 
Leder: Stig Molde 

Miljøarbeider: Torhild Halvorsen 

The M@ze holder til i den gamle vaktmesterboligen på Nylund skole og inneholder bla. Internettcafe og Småjobbsentral. Lokalene brukes av mange ulike ungdommer med interesser som dans, basker, skating, fotball, rollerhockey, playstation og annet. Det er plass ril 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, disco Arrangement ca hver 3. lørdag 

Påske: Åpen gymsal/skolegård mandag til onsdag Fotball, basket, rollerhockey m.m. 
Sommer: Basket, fotball, rollerhockey Det vil bli lagt vekt på disse aktiviteter i form av klinikker/skoler m/instruktør. 



Storhaugtunnel 
klar for trafikk i mai 

Etter mer enn 20 års planlegging er det 
nå bare noen små uker igjen til den 
etterlengtede Storhaugtunnelen er klar til 
bruk. På innvielsesdagen 22. mai skal 
også rundkjøringene ved Strømsbrua, i 
Haugesundsgata og i Ryfylkegata være 
klare - i tillegg til at rundkjøringen der 
Strømsbrua møter Lagårdsveien blir 
klargjort for større trafikk. 

Anleggsarbeidene på den 1280 meter 
lange tunnellen fra Strømsbrua til \ 
Haugesundsgata - ble påbegynt i 1 
desember 1998. I løpet av 
anleggsperioden på 2 1/2 år er ikke 
mindre enn 90.000 kubikkmeter masse 
kjørt ut av fJellet. Det tilsvarer 15.000 
fulle lastebiler. Det meste av massen er 
tippet i sjøen ved Siriskjær. 

Anleggsarbeiderne har 
bokstavelig talt gått i 
dybden - det laveste 
punktet på veibanen 
går 5 meter under hav
overflaten. 
Tunnelen har kostet ca. 
130 mill. kroner. Staten 
har bidratt med 50%, 
mens Stavanger kom
mune og Rogaland 
fylkeskommune har 
dekket 2 5 % hver. 

Gjennomslag i Storhaugtunnelen 15. mai i fjor. 

Ordfører 

Leif Johan Sevland: 

"Åpningen av Stor
haugtunnelen er en viktig 
begivenhet for hele 
Stavanger, og for1 Storhaug især. Tunnelen 

I vil gi mye bedre boforhold 
i ·på Storhaug;-og. åpne for 
I nye bolig- og næ-

.. 

ringsområder. Også 
Hundvåg vil ha store 
fordeler av tunnelen med 
den forbedring av 
trafikksituasjonen som vil 

komme. Storhaug-tun
nelen er et prosjekt vi har 
jobbet med lenge, og 
ventetiden har vært lang. 
Nå kan vi glede oss over at 
tunnelen endelig er på 
plass. 

Jeg gleder meg til 
åpningsdagen, og håper 
mye folk vil møte.opp for 
å markere denne begi- -
venheten." 

Det lyser fra. fjelle 
En bronsespenne fra gravhaugen 
på Storhaugmarka har gitt 
designer og arkitekt Marit 
Aanestad inspirasjon til 
utformingen av figuren som 
dekker fjellsiden over inngangen 
til Storhaugtunnelen fra 
Strømsbrua - og som du nå ser 
som bakgrunn på denne avissiden. 
-Oppdraget var å lage noe i stein,
og med Storhaug som tema.
Bydelen har navnet etter
gravhaugen på marka.

På arkeologisk museum fikk jeg 
vite at det der var funnet en 
bronsespenne fra merovingertiden 
(600-700-tallet). Jeg fikk se en 
kopi av spennen, som var laget 
med et slangemotiv. 
Marit Aanestad forteller at hun 
prøvde ut mange ideer og 
innfallsvinkler, men at hun hver 
gang vendte tilbake til 
bronsespennen. 

-Slangemotivet var vanlig på den
tiden, og har vært mye brukt i
arkitektur og dekorasjon senere.
Slangen er jo et mytisk vesen. Det
fikk meg til å tenke i slike baner.
Hva skjuler seg inne i fJellet,
kanskje noe som ser ut, so lyser
ut?

originalen, so 
seg på Berge 
er laget i Fin 
Dette er en 
lysere når d 
denne tekn' 
fram en lys 
Integrert i 
skal lyse dø 
at det visuelle · 
forskjellig i d 
Monteringen a 
full gang. Fest 
betryggende. I 
ra en bit av sl 




