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ytt felles transportkort fo� bil, sykkel, 
uss og tog - 30 000 å spare på å dele �I 

Sides 

'kkerhet 

kus på 
rhaug 

mføre en større 
�e på Storhaug 
let er å øke 

Siste side 

Hvem skal planlegge, 
bygge og bruke bydelens 
nye uterom? 
Det blir utstilling, kafe, foredrag og diskusjon tre hele dager til ende på Gamle Tou Bryggeri 
fra 17.-19. april. De gamle bolig- og industriområdene mellom Breivig og Badedammen er 
under endring. Hvordan skal de nye uterommene se ut? Beboere, planleggere, grunneiere, 
utbyggere, politikere og andre inviteres til å bli inspirert og selv komme med innspill og gode 
ideer som en tegning, et tips eller et godt råd. Husbanken er imponert over hva som skapes 
i bydelen og har gitt betydelige tilskudd til et samarbeid mellom beboere, kommunen, Urban 
Sjøfront og arkitekter. Deltakelsen er gratis-men du må betale med en ide! 
(se program side 2) 
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Våren er kommet til Storhaug! 

MayLis 

Lenkegjeng 
for vern av 
Badedammen! 

Side 4 

Marøy 

Hogst og rydding 
på dugnad 

Dagsturer 
i sommer 

Side 3 

Morten Abel 

Jeg liker å være 
hjemme og mate 
fisken! 

Side 6 

Skoleelever 
-- -

Folk burde ikke 
kaste bosset sitt 
rett på gata. 

Side 7

Ryddeaksjonen 

Rydding, grilling 
og drøs i 
nabolaget. 

Side 7 



Side 2 

.. Leder .____. 

Har du 

en god ide? 

Nok en gang skjer det noe 
spennende i Gamle Tou 
Bryggeri. Bydelens nye fel
les uterom står i fokus tre 
dager. Det koster å delta 
- en ide pr. deltaker. En
nabokommune ringte for å
melde seg på og lurte på
hva det kostet. Da de fi�
beskjed om at det kostet en
ide måtte de først finne ut
om de hadde nok ideer til
så mange folk de ønsket å
delta®ed.

Ingen bør la seg skremme 
av uforståelige titler på fore
drag. «Reurbanisering av 
en heterogen bydel» hand
ler om ny reguleringsplan 
for Spilderhaug. 

Det har vært mange oppslag 
i lokalpressen i det siste om 
Stavanger som en skitten og 
forsøplet by. Uten å skryte 
for mye så er det Storhaug 
som er best til å organisere 
ryddeaksjon. Minst 2000 
små og store beboere vil 
delta. Frivillighetssentralen 
påtar seg en viktig oppgave 
på vegne av oss alle. I 
slutten av april er gatetun, 
friområder og lekeplasser 
de reneste i Stavanger. 
Lykke til alle små og store 
ryddere! 

Bydelsavisa er inne 1 sm 
13. årgang. Dette nummeret
har vært ekstra spennende
å lage for ny annonseselger,
ny layoutansvarlig og ny
redaktør. Takk til Jan Tore
for hans innsats som red
aktør og hjelp til å sette
dette nummer!

Har du en ide til neste avis? 
Ta kontakt! - · " 

Neste nummer 

av 

BYDELSAVISA 

kommerut 

3.juni

Frist for levering av 

stoff/annonser er 

fredag 24. mai 

E-post:

storhaug.fritid@ 

stavanger.online.no 

Bydelsavisa 

For egen regning :::========::::::==========================:::::.

Nytt eller gammelt. Hva er best, hvor kan 
vi skape best bomiljø? Er spørsmålet så 
enkelt at det er enten det ene eller det 
andre? Selvfølgelig ikke. 

her. Rekreasjons- og grøntområder må 
tilpasses det moderne menneskets krav. 
Grønne lunger og spaserdrag må henge 
sammen og fungere i samspill med resten 
av bydelen. Mange av de områdene som 
skal utvikles ligger til sjøen. Her er det 
viktig ikke bare å sikre allmennheten 
tilgang. Kvaliteten på promenade/anlegg 
i tilknytning til denne må også være 
høy. I områder beregnet for rekreasjon 
må det legges til rette slik at alle 
generasjoner kan få utfolde seg ut i fra 
egne forutsetninger. 

Når en driver byutvikling i en lev 
bydel som Storhaug er det viktig 
hensyn til bydelens egenart og hi 

Ny og gammel arkitektur må sa 
billedliggjøre tidens gang og vi 
Storhaug hele tiden er i en utvi 
som på en god måte forener forga 
tid med morgendagens samfunn. 
en planlegger må det tas hensyn 
viktige kvartalsstrukturer og bygn · 

Her på Storhaug står vi overfor den 
utfordringen at vi må skape gode bomiljø 
i gamle boområder, i nye boområder og 
i områder hvor nytt og gammelt griper 
inn i hverandre. Og alt dette skal fungere 
som en helhet. For å få til dette er det 
blant annet viktig å ha fokus på at 
det er mennesker som skal leve og bo 

av lokalhistorisk verdi. 

Urbane uterom: 

Designet, bygget og brukt- av hvem? 
Foredrag, diskusjon, utstilling og kafe - det koster en ide! 

Utstillinger: 

• Bilder og videos fra London,
Rotterdam, Amsterdam og
København.

• Ideer til utforming av Johan
nesparken og Kjelvene.

• Fotoprosjekt av elever i 8.
klasse på St. Svithun skole.

• Eksempler fra uterom i inn
og utland.

• Reguleringsplan for Spilder
haug.

• Informasjon om Urban Sjø
front.

Program: 

Onsdag 17. april 
kl 18 Vernissasje - presenta
sjon av utstillingen 
Gruppa Angst fremfører 
Kommunefeil 
kl 19 Byutvikling - barn og 
unges oppvekstvilkår 
Innledning ved ordfører Leif 
Johan Sevland 
Spørsmål og diskusjon. 
Bildeshow med spenstige for
slag ved Todd Slaughter 

Torsdag 18. april 
fra kl 9.30 
Uterom - slik ungdom ser det. 
Fotoprosjekt av 8. klassinger fra 
St. Svithun skole 
Hvorfor uterom og nærmiljø
anlegg? ved idrettsplanlegger 
Arne Tennfjord 
Bileshow om uterom og sjø
fronter i inn- og utland. 

Utgiver: 

Storhaug bydelsutvalg 

Postboks 1608, Kjelvene 
4 093 Stavanger 

Avisstyre: 

Hilde Noer Borrevik (leder) 
Torgrim Olsen 

Niels Skramstad 

fra kl 13 
Urbane uterom - designet, 
bygget og brukt av ungdom? 
Fra anlegg, uterom og spenstige 
arrangementer i Nord-Europa, 
Canada og USA. Ved Sigrid 
Bækholt og Stig Molde, Storhaug 
Fritid, Marius Hansen og Rune 
Feyling, Stavanger Skateklubb 
& Kim Stokke, Toiletbrush 
Bedre byrom ved Helle Søholt, 
GEHL Architects ApS 
Har vi misforstått regelverket? 
ved Øyvin Vestre 
Hva er-og gir gode byrom? 
Ved arkitekturpsykolog Oddvar 
Skjæveland 

Fredag 19. april 
fra kl 9.30 - 16 
Barne behov og motoriske 
utvikling ved dr.scient Rune 
Giske,HiS 
Små barn er små forskere og 
trenger mer enn ferdigtygde 
lekeplasser ved Kjetil Dybvig, 
skulptør 
Bildeshow fra uterom i inn
og utland 
Hvordan står det til? Hva er 
bra og hva kan bli bedre? ved 
parksjef Torgeir Esig Sørensen. 
Hvordan sikres nye gode 
uterom i planer? Spilderhaug 
ved KAP og Helen & Hard. 
Spillet om Tromsø ved prof. 
Knut Eirik Dahl 

fra kl 18: 
I regi av arkitektforeni 
SAF ogNLA 
Spilderhaug-reurbani 
av en heterogen bydel 
KAP og Helen & Hard 
West 8 ved prof. Adrian 
Rotterdam 
«Synchron-i-city», teate 
stilling ved Randy Naylors 
formance group 

Begrenset plass! 
Påmelding til: 
post@urbansjofront.com 
evt 51 89 96 60 
Fullt program får du på M' 
bydelshus eller oppdatert 
www.urbansjofront.com 

«Mangel på sportsaktiviteter e heilt ukjent for oss.» Fra fotoprosjekt til elever i 8. klasse 

Svithun skole. Foto: Egil og Fredrik 

Redaktør: 

Sigrid Marie Bækholt 

Tlf. mobil: 926 56 544 

Annonsesalg: 

Tore Kristian Tjemsland 

nf. mobil: 924 61 829 

Layout: 

Kari Vetlesen 

Distribusjon: 

Nylund skolekorps 

v/Egil Larsen 
nf.:5 1528642 

Opplag: 7200 

Trykkeri: 

Dalane Tidende 
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mmerlige dagsturer til Store Marøy 
Fritid gjentar suksessen fra i 
fjor. Det blir dagsturer med båt 
til Store Marøy i samarbeid 
med Engøyholmen Kystkultur
senter. Tilbudet gjelder mandag 
til fredag de to første ukene 
av sommerferien. Store Marøy 
bugner av idyll og egner seg 
ypperlig til det enkle friluftsliv 
som å trekke teiner, fiske, nyte 
fangsten på leirbålet, gå tur, 
ro og bade. Passer for små
barnsfamilier, barnehager, SFO 
og alle andre. Avgang med 
båt fra Breivig kl 9.30 og 10. 
Retur fra Store Marøy kl 14 
og 15. Plasser må bestilles 
på tlf 5.1 50 89 96 eller 
til storhaug:fritid@stavanger. 
online.no 

arøy over halvveis til målet Tekst og foto: Erik Thoring, Naturvernforbundet 

Marøy er snart ikke til å kjenne igjen. Etter tre sesonger med hogst og 
'ting kommer det åpne og beitepregede landskapet langsomt tilbake. Slik 
ut for drøyt 40 år siden da det bodde folk og fe på øya rett øst for Breivik 

og rydding blir gjort på dugnad og skjer i regi av Naturvernforbundet ·og med 
Kystlag som støttespiller. Det har ikke vært kø av frivillige, men de som er 

r til gjengjeld ivrige. Og det er langt fra bare Storhaug-folk som deltar. Både 
ivåg, Madla, Ullandhaug, Hommersåk og Bryne har hatt sine representanter 
,å Marøy-dugnadene. Ca. 2/3 deler av øya skal ryddes for nesten alt som finnes 

og einer. Området lengst sør skal få stå i fred for dugnadsgjengen. Dette 
oingslandskapet vil være en fin kontrast til det gjenskapte kulturlandskapet. 

og stat er med 
fikk Stavanger kommune full uttelling for sin søknad om økonomisk støtte til 
·-prosjektet. Fylkesmannen og fylkeskommunen bidro med tilsammen 100.000
:r. Medregnet kommunal egenandel og Naturvernforbundets dugnadsinnsats
let investert minst 200.000 kroner på Store Marøy. I fjor høst kom det opp et 
eter langt sauegjerde slik at badegjester og andre skal slippe å trø i sauemøkk 
beste bade- og soleplassene lengst nord på øya. Gjerdet er forsynt med port 
gjerdeklyvere. 

gjennomført i mars. To Stavanger-bønder og en liten 
maskin ble satt i land på øya, og etter en drøy ukes arbeid er mange av de gamle 
sporene reparert. Øyas flotteste steing.i erde ved hustuftene er så godt som nytt, 
eingjerdet i kalvehagen er reparert. Utraste steiner på drifteveien er heist på 
igjen og naustuften og steinbrygga i nord har fått en skikkelig ansiktsløftning. 
.er og gamle båtstø er ryddet slik at det nå blir langt lettere å dra i land en småbåt. 
re blir det også å bade, og de som vil grille kan gjøre det på små steingruer. 
.vemaskin på 5,5 tonn setter naturlig nok sin tydelige spor i terrenget. Men det 

1emaskinen har gjort underverker med den gamle steinbrygga. 

skal ikke gå lang tid før de fleste sår er leget. Ryfylke Friluftsråd har også en jobb å 
gjøre på Marøy. Fortøyningsbolter skal bores i berg, og båtstøene skal utstyres med 
rundstokker slik at småbåter lettere kan dras inn og ut. 

Beitedyr 
Tiltakene på Marøy skal skje i respekt for kulturlandskapet. Derfor blir det 
ikke bygd ny brygge eller ført opp andre anlegg eller bygninger. I løpet 
av neste vinter skal det meste være gjort, og skjøtselen av landskapet går 
inn i en driftsfase der beitedyr skal spille en avgjørende rolle. Beitemarkene 
og røsslyngheia kan bare holdes i hevd med regelmessig beiting og skjøtsel. 
Velkommen til Store Marøy i sommer! 
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Hva har du i sekken May Lis ? 
May Lis Grimstad er 38 år, 

født og oppvokst i Spilder

hauggata. Hun er meget aktiv 

i området Badedammen og

Kjelvene hvor hun er leder 

i beboerforeningen. Om nød

vendig deltar hun i en lenke

gjeng for vern av Badedam

men. Til daglig jobber hun 

som økonomisjef hos Motor

forum i Hillevåg. May Lis er
kjærest med Ove som har hus 

på Rennesøy. Hun er glad i å 
lage mat og fester for venner, 
familie og kollegaer. May Lis 

elsker å danse og stortrives på 

kurs i afrikansk dans. Hennes

store lidenskap er å reise. 

Siden 1996 har May Lis alene 
eller sammen med kjæresten 
Ove årlig dratt på lange uten
landsturer. Påskeferien ble til
bragt på Cuba. 
- Hva gjorde mest inntrykk?
- Folk er vennlige, hyggelige,
blide og gjestfrie. Naturen er
flott og kan minne om Norge.
Vi sitter igjen med mange sterke
inntrykk.
- Hvordan ble turen planlagt?
- Turen ble bestilt i høst. Jeg har
samlet småsaker siden det. En
svær koffert full. Jeg er alltid på
jakt etter gode kjøp i butikker. Et
syskrin, kosedyr, biler, penner,
blokker, strikker, hårspenner
og mye, mye mer. Jobben har
sponset fotballer.
- Hva gjør dere med alle ting
ene?
- Gir de vekk. Hver morgen
pakker vi sekkene fulle av poser
med gaver. Så trasker vi av
gårde og gir til dem som lite
har. På Cuba lages fotballer av
gamle klesfiller. En skikkelig
lærfotball koster 50-60 dollar
eller 500-600 kroner. Det til
svarer mange månedslønner. Vi
ba sjåføren stoppe i en landsby
med lite turisme. Alle barna i
landsbyen fikk ballen på deling
og lykkeligst var-lu\tt som fikk i
oppgave å passe på den.

Eg e hekta på Egypt ! 
- Hvor har dere vært ?
- I fjor var vi i Kina med
cruise på Yangtseelva for å se på
verdens største byggeprosjekt -
en kjempedemning. Millioner
av kinesere tvangsflyttes fra
sine landsbyer. Vi har også dratt
på bambusflåter langt inn i Nord
Thailand for å treffe stammer
som har hatt lite kontakt med
andre.
- Er det land eller steder du har
blitt spesielt knyttet til?
- Eg e hekta på Egypt, eventyr
lysten trekke meg dit som ein

magnet. I september drar jeg for 
femte gang, alene denne gangen, 
for å besøke Baharia-oasen hvor 
The Valley ofMumies graves ut. 
Kanskje 20.000 mennesker blir 
funnet intakt med eiendeler. 

Gleden over å gi og 
motta .•• 
- Hvordan startet dette med å gi?
- På de første turene hadde vi
med noen penner som vi gav
vekk. Gleden og takknemlighet
vi opplevde av dem som fikk
noe ga oss lyst til å fortsette.
- Fortell om en episode som har
gjort inntrykk?
- Oppå demningen i Kina traff
vi en liten gutt på 2 år. Han fikk
en liten bil av oss. Jeg har aldri
sett maken! Han hadde en is i
hånda. Den gav han fort tilbake
til sin mor. Han trengte den
ikke lenger. Han var helt forgapt
i denne lille bilen. Kjørte ...
vasket hjulet. .. passet på ... som
den kosteligste skatt.
- Hvordan får dere kontakt?
- Vi prøver oss med blikk
og fingerspråk. Vi har med
fotoalbum med bilder fra hjem,
hytte og familie i Norge. Og et
kart over kloden så vi kan vise
hvor vi kommer fra.
- Hva får du igjen for å gi?
- Jeg får mer ut av turen. Det
er så kjekt å se så mange glade
fjes. Meg koster det ingenting
å kjøpe for 400-500 kroner i

småting mot den gleden det er 
for dem. Små ting som hos oss 
er en selvfølge er for dem en 
stor ting som de ikke kan få tak 
i eller som de ikke har råd til. 
En liten ting kan glede mange 
- tenk hvor mange som kan ha
glede av en fotball, et hoppetau
eller en hoppestrikk. Jeg liker
å bli kjent med nye mennesker.
Dette er en måte å få kontakt·
på. Gjennom gleden over å gi
og motta.

Eg hjelpe deg og du hjelpe 

meg •• 
- Har vi mistet noe av den
gleden i Norge?
- Jeg har veldig god kontakt med
de gamle i gata. To ganger i året 
samles vi til kaffe og smørbrød. 
Hvis jeg trenger hjelp til noe så 
er det kjapt noen på pletten. Min 
gode nabo Kåre lar meg ikke 
bære inn veden alene. Han setter 
i gang om jeg så får forsyning 
sent på kvelden. Hvis jeg griller 
i hagen så griller jeg for naboene 
også. Hvis jeg lager lapper så 
lager jeg noen ekstra til de 
nærmeste og eldste. 
- Kan det blir for mye "av det
gode"?
- Me udnytte ikkje kverandre.

Det bare blir sånn. Eg hjelpe

deg og du hjelpe meg. Sånn har

det alltid vært. Me radle og kose

oss sammen.

- Fortell litt om Badedammen
og Kjelvene beboerforening.
- Jeg har vært med fra starten
i 1992 og som leder fra 1993.
Det er jo tiårsjubileum i år! Vi
fikk god hjelp fra kommunen til
oppstart. Området består av
ca 450 husstander. Jeg kjenner
vel 70 prosent av dem. Vi
ønsker fotgjengerfelt og opp
arbeidede grøntområder. Vi
engasjerer oss i regulerings
saker og utbyggingsprosjekter.
Vi trenger alle i ryddeaksjoner,
St. Hans fester og annet.

Over: May Lis med elev som har 
fått gavepose. 
Til venstre: To lykkelige barn på 
Cuba som har fått ball. 

Eg lige Stavanger Brygge 
best! 
- Hvordan tror du det blir
mellom nye innflyttere og
"urinnvånere"?
- De som flytter inn i Stavanger
Brygge vil jo bokstavelig talt se
ned på oss som har bodd her
lenge. Jeg kjenner ingen her fra
strøket som skal flytte inn der.
Merkevaren for salg av boliger
er Badedammen med nærhet
til sjø og sentrum. Jeg regner
med at de nye synes den gamle
bebyggelsen har sin særegne
sjarm. Tenk alle de koselige
husene på Ramslandsberget!
Alle nyinnflyttede Badedams
beboere blir invitert til St. Hans
fest.
- Hva er det mest positive som
har skjedd de siste årene?
- Det skjer en kjempeopp
gradering av hele området! Nytt
liv etter at mye har ligget brakk.
Hus pusses opp. Folk fra andre
bydeler ser nå på Badedammen
med positive øyne. Jeg er mest
positiv til Stavanger Brygge.
Våre meninger ble hørt og tatt
hensyn til i den byggesaken!
Et nytt felles grøntområde
kommer oppå en kulvert foran
Ramslandsberget. Sjøfronten
skulle privatiseres, men skal nå
bli åpen for alle. Mange vil miste
utsikten, men vi får nye og felles
grøntområder. Og så blir det
voldsomt kjekt å få nye naboer!
- Hva er folk som bor her opptatt
av?
- Folk blir merr og merr opptatt

av det kulturelle. Folk vil ha

någe å gjørr på, steder å gå te,

mødeplasser for oss i strøge ...

Folk vil gå te steder kor di vett

at de treffe kjente . . og bli kjent

me di nye så flytte inn.

Det blei møje løgnasting! 
- Hva har vært mest negativt?
- For mange år siden var det
sånn at unger fra andre bydeler
ikke fikk være med oss. Vi ble
omtalt som fantepakk. I mange
år ble det satset på Stavangers

utbyggingsbydeler. Folk 
vekk fra strøket. Hus fi 
Mange bedrifter sto tom 
tiltrakk seg løgnasting -
negative. Nå blir vi kvitt en 
tung industri og trafikk 
vond lukt og mye støy. 
- Er det spesielle prosjekte
liker dårlig?
- Selmer sitt boligkompleks
voldsomt med for stor ut
elsesgrad. Spesielt den bak
blokka liker jeg dårlig.
kanskje den ikke blir bygd?
ligger noen år fram i tid.
de tre første er bygd vil k
flere se helheten, ta til forn
og stoppe den siste blokka?

Lenkegjeng for 
Badedammen 
- Hvilke nye byggeplaner er
gang?
- Påbygg av Bjellandbygg
kan bli ført opp et nybygg
tar lys og kveldssol fra
dammen. Folk i området
klar til å lenke seg fast fi
hindre at den planen gje
føres. Om nødvendig d
vi en lenkegjeng for vern
Badedammen.
- Andre planer ?
- Vi er i gang med et sam 
med Einar Randen fra S
anger kommune for å få I
en opprustingsplan for om
rundt Badedammen. Grønt
rådet skal utvides og jeg har
en skisse som ser spennende
Vi er glade for at kommunen
initiativ til et samarbeid.

Ein heilstøpte person 
- Kem e du egentlig May Lis.

- Eg e ein veldig uformelle
son så lige å ha det trive/i

rondt meg.

May Lis fortjener betegnelsen 
helstøpt person. Hennes sos· 
engasjement og dyptgående · 
teresse for byutvikling har 
stor betydning for områd 
Kjelvene og Badedarnm 
Bydelsavisa ønsker lykke 
med tiårsjubileet! 
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ei høye bilutgifter? 
synes du om å spare 30 000 i året på bilbruk? Et transportkort kan gi rimelig 

:g på biler, bysykler og kollektivtransport. Ordningen kan være i funksjon allerede 
1sten. Folk og bredrifler på Storhaug og i Stavanger sentrum får først nyte godt 

1rdningen. 

Aasbø fra Miljøheime
t har vært en drivkraft for1

dette til. 
.ger du selv ordningen? 
bor på Storhaug og jobber 

,t rum. Hjemme er vi to 
.e med til sammen tre barn 
hver helg. Noen ganger 

vi behov for en liten bil, 
ganger for en større slik 
a kan ha venner med seg. 

trenger ikke bil til daglig 
bhen. Vi vil selge bilen 
satse på motorsykkel, bil

:ordning, sykkel og kollek
ansport. Når bilen ikke står 
or huset daglig vil det 
atisk bety at jeg oftere 

:er å gå, sykle eller bruke 
ktivtransport. Det blir 

dre unødvendig bilbruk. 

- Hvordan skal ordningen
organiseres?
- Vi er i ferd å danne et
andelslag hvor en person vil
bli ansatt til å administrere
og være forretningsfører. De
viktigste partene er fra starten
interesserte beboere, nærings
livet og Stavanger kommune.
Kristin Gustavsen representerer
Urban Sjøfront og ser mange
positive ringvirkninger av å få
effektivisert og redusert bil
bruken på Storhaug.
- En del bedrifter har en bilpark
som bare brukes på dagtid.
Disse kan utnyttes bedre på
kveldstid og i helger. Når flere
slår seg sammen får alle et mer
variert utvalg av forskjellige
typer biler. I første omgang kan

dette være en god ordning som 
alternativ til å ha bil nummer to 
i en familie. 
- Andre fordeler?
- De som deltar kan få
gunstigere parkering og bom
passering. Et miljøbevisst valg
bidrar til lavere CO2 utslipp og
mindre trafikk.
- Hva kan dere si om valg av
biler?
- Vi går bl.a. inn for kjøp av
el-biler og hybrid-biler. Det blir
viktig å ha biler som statistisk
har vist seg å være driftssikre.
Behovet vil nok være minimum
9 biler til å begynne med. Det
avhenger av responsen.
-Hvordan møte et økende behov
for kollektivtransport?
Kristin mener det viktigste blir
hyppige avganger og forutsig
barhet. Hege mener kollektiv
transporten bør bli gratis, bedre
utbygd og med oftere avgang.
- Hvor skal interesserte melde
sin interesse, Hege?
- Ta kontakt snarest. Det er ikke
bindende. Biler kan stå klar
allerede i høst - kanskje før!

Interesserte kan ta kontakt med 

Hege Aasbø, Miljøheimevernet 

tlf 51 53 40 00.

E-post: rogaland@miljohv.no

torhaugdagen 2002 
delsfest på Nytorget med markedsplass og utescene lørdag 8. juni 

tt av dagen allerede nå! 
1ytorget fylles med musikk, 

:vy innslag, dans og sang. Dag
åpnes med korpsmusikk og 
e, etterfulgt av underholdning 

ir de minste. John Gunnar 
erø stiller med Jazzbandet 

"tt for å gi oss en time med 
ixielandmusikk. Øyvind Paust 
ndersen er konferansier. St. 
tri menighet inviterer til kafe 

konserter. Metropolis har 
pent hus med kafe og work
hops. Utenfor blir det musikk, 
1reak, grafitti, sjonglering m.m. 
markedsplassen blir det tivoli 

bruktmarked for barna, 
ands, salg av antikviteter, 

kskunst og eksotisk mat. 
ylund skolekorps vil ha eget 
ppemarked og auksjon. 
Vil du delta med mat, under
ldning, stand, gode ideer eller 
m funksjonær kan du ringe 

·ølgende kontaktpersoner:

Markedsplassen: 
Todd Slaughter 
tlf 52 89 10 89 
Scenearrangementet: 
Svanhild Svihus 
tlf 51 89 17 94 
el. 51 50 89 96 
Funksjonærer: 
May Lis Grimstad 
tlf51 89 37 18 

Ta med familie og ven
ner og nyt den helt 
spesielle atmosfæren 
på Nytorget denne ene 
dagen i året. 

INDUSTRI• OFFSHORE• FALLSIKRING 

tf'� ETABL.1915 �''t 

l �iiiiiii� ... ,, J
� JOHN DAHLE N 

SKIPSHANDEL A/S 
PLATTFORMVEIEN 6, 4098 TANANGER - TLF. 51 64 69 90 - TELEFAX 51 64 69 91 

j.d.mail@john-dahle.no 

:s 
� 

Side 5 

Aase Marie Bowitz 

NATURTERAPEUT 

AKUPUNKTUR 

Telefon 51 53 27 18 - 51 53 12 48 
Jelsagt. 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 
... 

��,ll!��ON AS

LERVIKSVEIEN 22 -4014 STAVANGER-TLF: 51 84 63 20 

L� �. � .:.�' · 7'.""Åpni�stider .. 
-mandag, onsdag, torsdag og fredag: 9.30-16

rs"daa:: 9. 3 0-19 * Lørdag:etter a,vta1e--

rna�along 

�--'M';!!l��isøren på Storhaug 
· arls-m1nn.�gt. 91AQ* vis a vis Prix 

Tlf/Fax: 51 52 58 55 

� MNA

� Advokat Pål Eklund 

løpende timer med prisgaranti/fast pris/no cure-no pay 

Støperigaten 38, 4014 Stavanger - tlf. 51 59 69 60 
faks 51 54 98 80 - e-post: advokat.eklund@c2i.net 

www.advokat-eklund.no 

Rogaland 

Jernvare A/S 

Nedre Banegt. 51 
Postboks 540 

4001 Stavanger 

HÅKONs DAGLIGVARE 

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

VI HAR TIPPING OG FLAX! 

Åpningstider 9-20 (18) Søndag 12-18 
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Storhaugs største kjendis 1n�o SHllT 
Tekst ogfoto: Kristina Thoring 

Storhaug er en herlig plass! Sær

lig nå som de skal lage miljøgate 
der hvor jeg bor, sier Morten 

Abel, Storhaugs største kjendis. 

Han har hatt det fryktelig travelt 

etter utgivelsen av "I'll come 

back and love you forever". Jeg 

møtte ham i forbindelse med 
et nettmøte i Stavangerpuls før 

turnestart i Folken i februar. 

Men vi snakket aller mest om 

Storhaug. 

Syns du Storhaug er en hyggelig 

plass og bo på? 
- Storhaug? sier Morten. Ja, det

syns jeg særlig nå som de skal

lage miljøgate der hvor jeg bor.

Storhaug er en herlig plass!

Er det noe du har opplevd på 

Storhaug som du aldri vil glem

me? 
- Det er så lett å glemme det

som skjer i hverdagen. Jeg liker

å være hjemme og mate fisken.

Hva tror du det kommer av at vi 
her på Storhaug har så mange 

stjerner? 

- Storhaug tiltrekker seg stjern

er. Jeg syns at det er et pent

strøk, og det er mange vakre hus

her. Du møter også mennesker 

fra forskjellige land og kulturer. 

Så ligger Storhaug også veldig 
nært til byen. 

Hvis du ikke hadde vært pop

stjerne, hva tror du da du hadde 

jobbet med? 

- Alt mulig rart! Jeg har jobbet i
Stavanger Aftenblad en sommer.

Har du selv deltatt på dugnader 

o. l på Storhaug?
- Jeg har vært med på alle

dugnadene, sier Morten og smil

er lurt. Nei, jeg har ikke vært

hjemme de gangene som det har

vært. Dugnad er utrolig flott. Det

er en fin måte å bli kjent med nye

mennesker på. All ære til dem

som arrangerer dugnader.

Har noen av sangene dine vært in

spirert av/om noe på Storhaug? 
-Ikke sånn konkret. Det er klart

at du blir inspirert av det livet

man har,og jeg bor på Storhaug.

Så på en måte blir jeg inspirert.

Har du et spesielt forhold til 

noen av plassene på Storhaug? 

- Ja, jeg liker Varden. Spesielt
Vardentoppen. En august som

mernattskveld liker jeg og gå å

se på alle de vakre murhusene i

Jelsagaten.

Morten Abel stortrives på Stor
haug. Aller best liker han Varden 
og en rusletur i Jelsagaten en 
sommerkveld i august. 

Tror du Storhaug kommer til 
og bli et av de mest populære 
stedene i Stavanger ? 
- Ja, det tror jeg. Folk som

har god økonomi kan restaurere

de gamle husene. Jeg likte lite

at Spikerfabrikken ikke ble tatt

vare på. Jeg synes at vi bør ta

vare på de gamle og verdifulle

husene på Storhaug.

I hvillken årstid syns du Stor
haug er vakrest? 
- Våren, når alt spirer. Sommer

en er som regel kjedelig. I au

gust er alt rolig og plenen er

klipt. Den siste uka i august

pleier det å være pent vær, og da

liker jeg å være ute.

SILKETRYKK AS 

-

Ryfylkegt. 22, 4014 Stavanger 

Tlf 51 86 26 95 -fax 51 86 22 35 

� 

norske serigrafers forening 

Haugland 
Aut. Trafikkskole 

Klasse B Teorikurs 22.0S kl. 16.30 

Klasse A 25.04 kl .17.00 

Sertifisert etter 
ATLs 

Bransjestandard 

Prix-butikken i bydelen Vurderer du å 
selge boligen? Champignon 

Pr. kg 29,90 

Strimlet svinekjøtt, Goman 
Pr. kg 117,90 

Gt:illpølser, Goman 
600g 34,90 

Tomatketchup, Heinz 
1 kg 22,50 
Chilisaus, Heinz 
340g 18,60 

Eplecider eddik, Heinz 
473 ml 17-

, 

Gule Priser omp garantert billig 
P r I• X Kjøpeutbytte 

'(,\ e
(\ 

hver gang du handler 
o'((\'((\e(\ 

(\6e'•-----------------
'-I e\'l-! e\°\q "'c) 
"'lqq Asbjørn Klostersgt. 39 TH. 51 56 30 29 

Åpent 9-20 (9-18)

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 85 83 92 og 
Sissel Rage, tlf. 51 50 90 75 

Du kan også kontakte bydelsbanken til 
Sparebank l i østre bydel som formidler kontakt med oss.

-

EiendomsMegler 1 
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esortering selvfølgelig! 
1ne ved Vassøy skole er kildesortering en naturlig del av skolehverdagen. 

1es ikke det er stress. Kildesortering er noe vi gjør uten å tenke over det, 

elev Jeanette G. S. Nilsen i 5. klasse ved skolen. 

på begynnelsen av 
1t kildesortering og 
ble en del av hver
'assøy skole. Som et 
,satsingen, ble skolen 
.tlige miljøprosjektet 
·ge lokalsamfunn» i

· ektet bygget på Lokal
•edtatt på Rio-konfe-
1992. Delprosjektet
fikk navnet «Grønn

skulle involvere hele
.et på øya, med 

på kildesortering og 
mpostering. Samtidig 
det biologiske mang

øya kartlagt og natursti 
ster anlagt. 

Økonomisk gevinst 
- Kommunen satser stort på
kildesortering og minimali
sering av søppelmengden. Når
vi kildesorterer anslår jeg at
vi reduserer innholdet i den
svarte dunken med opp til 2/3.
Vi tømmer avfallscontaineren
mindre enn om vi ikke hadde
kildesortert og sparer dermed
penger, sier rektor Helge Jansen
ved Vassøy skole.

I hvert klasserom på skolen 
finnes forskjellige typer dunker 
for ulikt type avfall. Både papir, 
plast, glass og metall, drikke
kartonger, matrester, samt rest
avfall har hver sin dunk. 

Spesialavfall leveres til rød 
dunk som befinner seg hos 
vaktmester. 

Innarbeidet rutine 
- Jeg synes stort sett det går bra
med kildesorteringen på skolen.
Det virker som det er blitt en
naturlig rutine for elevene, slik
at de ikke trenger tenke seg
om to ganger når de skal kaste
søppel. Håpet er å lære elevene
en del verdier knyttet til å ta
vare på naturen og miljøet. Til
det er vi avhengige av at også
foreldrene følger opp hjemme,
sier Jansen.

Ved skolen arbeides det nå 

tive elever på Nylund skole 
nd skole har vi hatt 
ddeaksjoner. Vi rydder 
ijøet mens rektor teller 

brus. Vi synes det er 
lig. Så lenge det bare 
g i året er det greit. Vi 
eate Kvia, som er leder 

·villighetssentralen, om
ste når ryddeaksjonen

og hvem som startet den.
et for 10 -12 år siden 

den. 
har også ryddeuker på 
hvor 5., 6. og 7. klasse 
·er sine uker. Vi samler
ir fra rom og klasserom

dder boss og løv i
den. På Nylund skole
lerer vi ved å kaste papir
selv. Matavfall og søppel
vi i en annen bossbøtte.
hjelp av resirkulering
skes søppelet. Vi slipper

å hugge ned nye trær for å lage 
nye ark. Vi kan levere klær 
til Fretex. Hvis klærne ikke 
kan brukes lager de dyner eller 
tepper av dem. Rundt omkring 
i Norge står det dunker der kan 
vi kaste glass og metall. De 
smelter glasset om og bruker 
det til å lage nye flasker osv. 

Foreldre og barn har deltatt 
i dugnadsarbeid for å få en 
bedre skolegård. Vi hjalp til 
med å bygge ballbingen, fylte 
sand i sandkassen, satte opp 
stativet, klippet buskene og 
malte skurene. Dette tror vi 
har hjulpet til å gjøre skolen, 
skolegården og bydelen vår litt 
reinere. Elevene blir mer be
visste på å ikke kaste søppel. 
Det nytter å rydde for å få 
en finere bydel. Alle vil jo ha 
en ren og fin bydel, så det 
hadde vært fint om folk ikke 

kt tre ble 

bbestol 
inngangen til omsorgsboligene i Ramsvik, 
ommunen fjernet et gammelt bøketre som 

råttent. Den gjenstående stubben har blitt 

,rmet til en god hvilestol for forbipasserende 
vil nyte utsikten over Ramsvik. En av 
vi k Motorbåtforenings ildsjeler, Johan B. 
en, har stått for utformingen av stubben. 
iteten på den gjenstående del av treet er 
lhard, så kubbestolen vil sikkert bli stående 
ge år. 

kastet bosset sitt rett fra seg på 
gata men heller kastet det i en 
søppeldunk. 

På grunn av ryddeaksjonene 
og andre gode miljøtiltak er 
Storhaug bydel blitt Norges
berømt i LA21-sammenheng og 
fremstår som et godt eksempel 
for andre bydeler. 

Randi Usken, Elin Andersen, 
Yvonne Helliesen, Amalie Ege
berg, Anette Bersagel i 7a og 
Ole G. Avaldsnes, Vilde Lid 
Aavitsland og Hilde Hamre i 
7 C. 

Aktive elever på Nylund skole 

foran store mengder med 

innsamlet boss. 

Side 7 

Kildesortering er blitt en naturlig del av hverdagen på Vassøy 
skole. Jeanette Gibson Short Nilsen (5.kl.), rektor Helge Jansen 

og Erik Måsvær Moi (2.kl.). 

med å systematisere miljø
arbeidet, slik at skolen kan få 
et såkalt «grønt flagg». Flagget 
er en anerkjennelse til skoler 
som driver bra miljøarbeid og 
bygger på et internasjonalt serti
fiseringssystem. Ellers håper 
rektor Jansen at flere tar den 

flotte naturstien i bruk. Eget 
hefte om ået- biologiske mang-
foldet kan fås ved henvendelse 
til skolen, og passer godt som 
lesestoff for dem som har lyst til 
å oppleve naturen på Vassøy. 

Grønnlunge 

satt i stand
De små grønne lungene på Storhaug går av og til for lut 
og kaldt vann. Som den vesle grønne flekken mellom 
Erfjordgata og Talgjegata (ved Steinhagen barnehage 
og Storhaugtunnelen). Friområdet var stengt med svære 
nettinggjerder flere måneder etter at Storhaugtunnelen ble 
behørig åpnet. Naturvernforbundet skrev brev om dette 
til vegsjefen, og fikk raskt svar i form av nedrivning av 
gjerdene. Nå er det også laget en fin, gruset sti gjennom 
det vesle skogholtet. All honnør til vegsjef og parksjef 
som har tatt den grønne flekken på alvor. 
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y DIA SJØ� I EN 
2002 STOm Ht u, 
Rydding av gater og uteområder 
NB! Ikke privat avfall! 

Kartet gir en oversikt ov;;"" 
oppsamlingsplasser, hageavfall 

og miljøstasjoner 
Fiskepiren 

T/ ,-...._ 

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

Torsdag 25. april 
kl. 09.00 - 20.00 

Fredag l6. april 
kl. 09.00 -:..1s.oo 
Hansker kun til barn

Ryddingen avsluttes 
lørdag kl. 15.00 

Vi oppfordrer beboerne 
i Storhaug bydel ti I å sope 
fortau og rydde i sitt nær
miljø under ryddedagene. 
Sand samles i bøtter/esker. 

LYKKETILME 

RYDDINGEN! 

Hillevågsv. 

i 
..e � 
� '?� � Godalen 

. W v.g. skole • 
vig
'hager 

"'---1-
Egerøy 

'd· 

� .. �
e t 

li<: er 
lV, 

eplass J,
-"Il 

!il, Sletten ff � Lek 

,f 

• • 

• 

• Oppsamlings· 
C plass søppel 0 

G) Miljøstasjon--

C 

Gl Hageavfallw 

0 

� 
Grøntområder 
(kommunale 
friområder) 

• Offentlige bygg

G 
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vem rydder hvor i uteområdene - 2002 
mlingsplasser 
pel i plastsekker 

Kjelvene lekeplass 
:ed St. Johannes kirkes parkeringsplass 
�d urmakerforretning i Pedersgt., v/inng. til ABC-
1ta 
iran Store Skippergate 33/35 
ed hjørnet av Vaisenhusgt. og Erichstrupsgt. 
begynnelsen av Vikedalsgt. - mot Saudagt. 
'oran St. Svithun skole 
ed lekeplassen i Haukeligt. 
ed lekeplassen i krysset Lysefjordgt. og Avald
,esgt. 
d transformator i Lysefjordgt. mellom nr. 80-82 
d Steinhagen barnehage på parkeringsplassen 

'ed inng. til grusbanen på Storhaugmarka 
.rkeringsplassen v/Midjord bydelshus 

eringsplassen/transformatorhus v/Ramsvik 
:oie 
ed lekeplassen i Sandnesgt. 
ed aldersbolig i Boktrykker Dreyersgt. 
enden av Digranesvn., nesten v/Pannevikodden 
'/lekeplass i Lindøygt. 
odalen badeplass v/kiosken 

�d Waisenhusstranda
ardeveien midt i bakken
ijesteparkeringsplass til Sameiet Godalstunet
'/Paradisvn. 67 - motorbåtforeningen
'/inngangsport til Strømvik Kolonihage, Strømvig 2
'/porten til Linjegods-terminalen i Paradis
Lervigtunet 

teivig, v/båtplassen 
'å Vassøy/ v/bamehagen 
'edstrandsgt. /Idsegt. 

Parkeringsplass v/blokkene i Godalen 
rafikkgt. /Talgjegt. 

'Storhaug skole 
Kaia på Vassøy 

ebil fra Renovasjon tar imot hageavfall 
15 / 16 / 17 . 
avfallet skal kun leveres i angitt tidsrom. 

rdager: 15.30 - 20.00 
ager: 09.30 - 18.00 

! Ingen levering på søndager
SØY: NB! KUN UKE 17 v/ brannstasjonen 

illjøstasjoner for kildesortering av plast, 
all og glass 
Varden kirke. Ved RIMI/Europris i Støperigata 

Kyviksmarka ved Hetlandskirka. På kaia på Vassøy 

n kildesortert avfall på miljøstasjonen 
. vat restavfall skal leveres på Sele, eller ring renova-
1n: 51507070, som henter mot betaling. 

rifter som støtter/deltar i ryddeaksjonen 

Hen Jepson har bidratt med ryddeplakat, logo & kart 
Her og brus sponses av: 
- Næringsforeningen Stavanger øst.
- Rimi Stormarked Støperigården
- Bakehuset Kneippen

:uropris Støperigården - bøtter til redusert pris 
nafide Translatørbyrå A/S støtter aksjonen (med 
anting av trær) 

Mandag 22. april til lørdag 27. april 
Ryddingen må være avsluttet lørdag kl. 15.00 
Barnehagene 
Varden 
Ramsvikskogen 
Emmaus 
Storhaugmarka 
St. Johannes 
Steinhagen 
Storhaug fam.barneh. 
Solsikken 
Vassøy 

Skolene 
Storhaug 

Nylund 

St. Svithun 
Ramsvig 
Vassøy 
Godalen vgs. 
Bergeland vgs. 

Idrettslag 
Brodd fotball 
Frisinn 
Storhaug FK 

Menighetene 
St. Johannes 
Varden 

Metodistkirken 
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 
Badedammen/Kjelvene 
Bergeland 
Giljehaugen 
Godalen 
Hellesøy 
Midtre Storhaug 
Nylund 
Paradis 
Rosenli Borettslag 
Sameiet Godalstunet 
Steinhagen 
Storhaugmarka 
Storhaug Vest 
Storhaug øst 
Vassøy Vel 
Øvre Blåsenborg 
Varden 
Natteravnene 
Askehaugen 

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 barnehagen 

Området i og rundt skolen, Badedammen, miniaboreet v/Varden, Kyviksmarka og 
Vår Frues plass " 

Skolegården og området rundt, lekeplassen på Storhaugmarka, i og utenfor skole
hagen, skråningen ned fra Midjord mot skolehagen, langs gjerdet i Søndr og Norcl.re 
Ramsvikv., Breivik båthavn til stranda i Rosenli, Waisenhus strand og naust, vika bak 
Ramsvik skole, fredag 27. april kl. 9-11 
Området rundt skolen og fra Ramsvig langs turstien til Paradis, Ø.Ring, fredag 27. april. 
Plenen og området rundt skolen 
Området rundt skolen 
I og utenfor skolegården, stien mellom Ø. Ring og Paradis, rydder rn/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. v/Varden kirke 
Ulvungene: Bak kirka opp til Vardevn. 
KFUK: Friområde fra Vardevn. opp til flaggstanga 
KFUM: Miniarboretet i Godalen 
Området i Breivig og Strømvik 
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 

Eget område. Lørdag 13. april 
Området i og rundt kolonihagen 

- Sosialsjefens stab
- Storhaug h/s
- PO avd.
- The M@ze v/Nylund skole
- Bergeland bydelssenter
- Midjord bydelshus

Lørdag 27. april 
Området i ABC-kvartalet. 

Området rundt klokkargården 
Området rundt Birkelandsgt. 2-4 
Området rundt Hetlandsgt. 39 
Området ved huset 
I hagen og rundt huset 
Området rundt huset 

Kjelvene lekeplass/ballbane og Badedammen. 
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. 
Grøntområde i Steinhagen og veirabatt langs Trafikkgt. 
Lekeplassen og marka. 
Lekeplassen i Vikedalsgt., Oftedalsplass og eget boområde, 
Eget boområde. 
Friområde på Vassøy i samarbeid med skolen 
Kyviksmarka og eget boområde. 
Eget boområde 
Oftedalsplass og parken v/ det gamle apoteket 
Eget område. 
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Vask vinterens 
påkjenninger 

bort - NA!

Gjør jobben selv i vårt profesjonelt 
utstyrte selv-vaskanlegg 

Vinteren tærer på bilen din helt til du fjerner 
restene av salt og skitt. Hos oss står avansert 

høytrykksutstyr til din disposisjon. Anlegget har 
varmt og kaldt vann, voksemidler etc. I butikken 

finner du det du trenger av bilpleiemidler. 

() STATOIL 
Statoil Service lagårdsveien 
Lagårdsveien 123, Telefon 51 52 87 44 

Byens beste 
selvvask-anlegg åpner 

nå i Haugesundgata. 
Velkommen innom for en 

demonstrasjon. 

Vaskeplassen er profesjonelt utstyrt med avansert 
høytrykksutstyr, varmt og kaldt vann og alt du 

ellers trenger for å få ny bil. 

() STATOIL 
Statoil Service Haugesundsgaaten 

Telefon 51 89 30 25 

Stadig flere søker til Brod 
Av Jan G. Kristensen 

Bydelen vokser og stadig flere vil spille fotball i Brodd. Klu 

trenger flere ledere. Foreldre oppfordres til å bli med som lede 

bydelsklubben. 

- Brodd stiller i år med hele 22 lag i seriesystemet. 18 av disse er i barne•
ungdomsavdelingen. Skal vi gi barn og unge et godt og trygt tilbud tre
vi flere ledere, sa barne- og ungdomsleder i Brodd, Øyvind Aanonsen
informasjonsmøtet som ble holdt i Bydelshuset nylig.

Trenger 20-25 nye ledere 
- Klubben har 50 ledere, er ikke det nok?

- Problemet er at svært mange av disse har flere oppgaver og tillitsverv.
flere ledere kan vi fordele oppgavene på flere og folk blir ikke så fort utbr 
Målet er 3 ledere per lag. De vil da holde ut lenger og det er absolutt en fi 
også for barn og unge. Kontinuitet blant laglederne er viktig. Det gir barn og 

større trygghet ved at lederne blir bedre kjent og følger laget over flere år, 

Aanonsen. 
- I 1999 stilte vi med 11 lag blant barn og unge. Veksten har vært stor og vi

at flere ønsker å bli med. Derfor er det også viktig å få flere ledere, slik at vi 

ta i mot flere som ønsker å spille fotball i Brodd. 

Foreldre oppfordres 
- Mange foreldre i Brodd er flinke til å følge opp på kampene, men vi

gjerne sett at flere av disse også ble med som ledere, sier Aanonsen.
Blir de med som leder i Brodd så kan de kombinere dette og samtidig se 

det gøy. For det er virkelig kjekt å jobbe med barn og unge. 
- Må foreldrene ha utdannelse innen fotball for å bli med ?
- Nei, det er ikke nødvendig. Trives de blant barn og unge så holder det.

skulle noen ønske det så arrangerer vi aktivitetslederkurs, og det er gratis. 

Surre t okse steik 

Gryteklar sursteik 

Tasta pylså 

Gri llpølse 

89,90prkg 

119,90 pr kg 

49,90prkg 

34,90 prkg 

Vi har også ferdig steikte steiker som kan 
Jette arbeidet hvis en skal ha konfirmasjon, 

bryllup eller andre anledninger 
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n stiller med 18 lag i barne og ungdomsavdelingen. Hvordan går det med 

,tballen? 

år stiller vi med 5 jentelag, fra 6 år og oppover til 16 år. Og det er rekord 
. I 1999 hadde vi bare et jentelag, så jentene kommer for fullt, tror 

i 5. divisjon 
med A-laget? Det er mange år siden laget gjorde seg bemerket som et 
ns beste lag. Vi må vel helt tilbake til slutten av 70 åra (nåværende 2. 

,n)? 

Det er riktig, men vi har et lovende A-lag som spiller i 5. divisjon. Men A
fremgang og vekst får komme som et resultatet av det arbeid vi gjør i barne 
1gdomsavdelingen. Vi har verken penger eller andre ressurser til å satse på 
prioriteres barn og unge. Men jobber vi planmessig, godt og tålmodig, så 
nok at A-laget om noen år vil vise bedre igjen. 
hadde selvsagt vært hyggelig med et lag høyere opp i divisjonen, det blir 
mer blest om hele klubben når A-laget gjør det godt, avslutter Øyvind 
n, som også er sportslig leder i klubben. 

' 
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ElCON. Flnans 0jlt:d�g et,av m�rk.ede1S-beste billån. 
Pl www.efcon.no _1can du s,ke:om 'blllln hel� ·døgnet.
Med online kredlttvudering fir du svar straks. 
Du kan C)Sd'rlngeo�p_l te�n51517575/810 00.100. 
Enklere blir det ikke. . . 
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www.elcon.no 

Det lille kjøkken meny 

Kebab 
Rullebrød med Kebabkjøtt/kylling, salat, tomat, løk, dressing 

Hamburger 
King size hamburger, 300g, med brød og salat 

Hamburger meny 
Hamburger, 300g, m/pommefrites og salat+ 0,5 I brus 
Vi har hamburgere i flere størrelser 

Diverse retter 
Biffsnadder med pommefrites, bernaisesaus og salat 
Chicken Curry - ris, kylling, nan 

Salat Retter 
Salat med kylling, mais, paprika, tomat, dressing 
Salat med reker, tomat, agurk, sitron, majones/dressing og egg 
Salat med skinke, tomat, paprika, mais, dressing 

Pizza 
1. Margherita pizza - tomat, ost

2. Ham pizza - tomat, ost, skinke

3. Biff pizza - tomat, ost, biff, løk, paprika
4. Hot American - tomat, ost, pepperoni, chilli, løk

5. Indiana - tomat, ost, skinke, reker, oliven

6. Supreme - tomat, ost, skinke, bacon, champignon
7. Sea food - tomat, ost, reker, muslinger, tunfisk, oliven, hvitløk

8. Manhattan - tomat, ost, skinke, biff, pepperroni, paprika

9. Kylling pizza - tomat, ost, kylling, løk, champignon

10. Kebab pizza - tomat, ost, kebab kjøtt, løk, mais, champignon

11. Vegetar pizza - tomat, ost, paprika, champignon, løk,

kr. 49,-

kr. 79,-

kr. 109,-

kr. 85,
kr. 79,-

kr. 59,
kr. 63,
kr. 59,-

lli� 

�r 
8� 
8� 
89r 
8� 
8� 

�r 
�r 
85r 
�r 

mais, oliven, hvitløk 85,-
12. Halal pizza - tomat,ost,kjøttdeig,løk,paprika 85,-
13. Lille kjøkken spesial - kjøttdeig, løk, paprika, chili, oliven, hvitløk 95,-
14. Your choice - velg mellom 4 ingredienser+ tomat og ost 95,-

Stor 

100,-
105,-
115,-
115,-
115,-
115,-
129,-
129,-
109,-
129,-

105,-
105,-
129,-
129,-

Ekstra tillegg for: 
Skinke, Kjøttdeig, Biffkjøtt, Bacon, Ost og Kylling 

kr. 10,-

Take away meny 
51 893051 

(Kjøring kr. 35) 

Åpningstider: 
Mandag-Lørdag 11.00-23.00 Søndag 15.00-22.00 

Haugesundsgt. 7, 4014 Stavanger 

Vi har også påsmørt mat - Vi leverer "overtidsmat" 

� 
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Brink & in 't Veid 

Keramikk 

Galleri og verksted 

Langgt. 62, Stavanger 

Tlf.: 51 53 38 33 

Åpent: Mandag-Fredag 10-17, Torsdag 10-19, Lørdag 10-15 

STORHAUG 

Blomsterhandel & Binderi 

Jelsagaten 4, 4012 Stavanger 

Telefon 51 52 66 29 

STAVANG R SPA KLINIKK 

Nytt senter for helse og velvære har 
åpnet på Storhaug. Behandlinger for 

kropp og sjel i beroligende omgivelser. 

Bestill time snarest på telefon 

515645 22 

Ryfylkegaten 73 4014 Stavanger 

Hudpleie Kroppspleie Soneterapi Refleksologi 

Massasje Aromaterapi Akupunktur Tankefeltsterapi 

I• El RUNESTAD El,EKTRO A/s

El. Anlegg 
Boliger 
Næringsbygg 
Alarm 

Rehabilitering 
Nybygg 
Service 
Forhåndspris/ 

.. 

Pedersgt.2-Tlf.:51893110 

Roser -for alle anledninger 

Tilbud: Ta 3 buketter - betal for 2 !

� Vi bringer blomster

1J(" Jø.Fne1 (ia,tnu.i 
Sørnestunet I 6, 4015 Stavanger 

Telefon: 51 56 20 99 

Er det lenge siden du har sett oss? 

00 
CARLEBUæAS 
--•opticus 
( T A B L ( " T 1 o o e

Ansv. optiker Per Kåre lsachsen 
Kirkegt. 3, 4006 Stavanger 

Tlf.: 51 52 04 25 

Briller alle prisklasser 

Synsprøve 

Bydelsavisa 

Neste 

nummer 

av 

BYDELSAVISA 

kommerut 

3.juni 2002

.Adv. P11ul Allkrr, .Adv. Fmirilt Bk, 
Adv. Kristilln Monsm. 

Fu/J-lttig: 

Adv. CllthniM M11rch11nd Søle. 
MN.A. 

PitinTbaltltm 1, 
Postbolts 719, 

4001 Stavanger. 

Tlf: 518969 JO 
FIIX: 51 89 56 12 

� 

51883366 

1�1�111�111(((11)� 
BEGRAVELSESBYRÅ AS 

Til tjeneste 

hele døgnet 

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån 

Navnetilføyelser. 

Restaurering. 

Torsdag til 18 

Tlf: 

518933 56 

tit. �aaland (Jranill A.s 

Kirkebakken 36 (v/ Hetlandskul<en) 
4012 Stavanger 

Storhaug 
historielag 
Storhaug historielag har hatt 3 medlemsmøter denne våren: 

Gamle Tou bryggeri 
Vi hadde møte på bryggeriet 
tirsdag 29. januar, med øl-salg! 
85 interesserte møtte opp. 
Gunnar Roalkvam tok for seg 
bryggeriets historie fra dens 
spede begynnelse på Tau i 1855. 
Etterhvert flyttet virksomheten 
til Lervik på Storhaug. I 1889 
ble Tou aksjeselskap. Da var det 
200 ølutsalg i Stavanger! Og det 
var mye sosial elendighet. Dette 
ble kimen til avholdsbevegelsen. 
Fra 1919 kom forbudstida - salg 
av alkohol ble forbudt. Dette 
resulterte i mye smugling. I 
1926 var det en nasjonal 
folkeavsteming om salg av alko
hol: forbudet ble avviklet i 
nesten hele landet, men ikke 
i Stavanger. Etterhvert fikk vi 
ølutsalg i Tou bryggeri og i 
Nedre Holmegate. Tou bryggeri 
utvidet gradvis sin virksomhet. 
Puffet ris, hvete og havre ble 
solgt i tillegg til øl og brus. 
Tous eplemost var svært an
erkjent. Bygningsmassen ble 
utvidet. Flere av bygningene er 
fra 1950-årene. På 1980-tallet 
flyttet imidlertid bryggerivirk
somheten til Forus. 

John Gunnar Johnsen viste 
lysbilder fra bryggeriets historie, 
med særlig vekt på gamle 
etiketter og brevhoder. Vi fikk 
innblikk i en omfattende import/ 
eksport og korrespondanse med 
firma over hele verden. 

Prosjektleder for Urban Sjø
front, Kristin Gustavsen, og 
styreleder for Gamle Tou bryg
geri, Nils Henrik Asheim, 
fortalte om planer for bygget 
framover. De har søkt om støtte 
hos Norsk Kulturråd og fått 1,8 
millioner! Noe av pengene vil 
brukes til å rehabilitere bygget, 
noe til kunstnerisk program en 
gang i måneden. Programmet 
kalles "Site under construction". 

Her formidles både 
dans, billedkunst, te 
film. 

Gatenavn på Storhaug 
og i Stavanger 
Februarmøtet sto Jan C. Iv 
for. Han hadde mye inte 
historie om Stavanger og 
gatenavn. Storhaug kan 
menlignes med Kristian 
dens «kvadaratur», men 
mange gatenavn fra R 
Men det er lite system 
Stavanger i forhold til 
byer. 

Sydvestfabrikanten 
Peter Fuggelie 
Tredje møte, i mars, var 
Bente Gro Olsen. Fugger 
gårdbruker, sydvestfabrik 
kveker. I 1868 kjøpte 
gårdeiendommen Nybø i 
land kommune. Her bygd 
huset i Støperigata 48 
vi idag kjenner som «Sy 
fabrikken» i 2 etasjer med 
i 1. etg. og verksted i 2. I 
av kort tid fikk 20 kvi 
området jobb med å sy sy 
Mye var hjemmeprodu 
men tilskjæring, klippin 
oljing skjedde i verkstedet. 
asiteten kom opp i 120 
vester om dagen. Ette 
utvidet Fuggelie til o gså 
«olieklædern. I 1904 solgte 
Støperigata 48 til Stav 
Aktiebryggeri, som brukt 
som bolig for sine arbeidere. 
bryggeri tok over seinere. J 
Peter Fuggelie ble ette 
leder av kvekersamfunnet 
nenes Samfunn.Han døde i I 
og ble gravlagt i kv 
kirkegården i Haukeligata . 

Rekord antall lag i Brodd 
Av Jan G. Kristensen 

Brodd stiller i år med 22 lag 
i seriesystemet. Aldri før har 
aktiviteten vært så stor. Med
lemstallet har passert 420. 

Her er Brodds lag i 2002: 
A-lag i 5. divisjon
B-lag i 7. divisjon

Veteranlag 
Junior 16-l9 år 

Jenter 16 år 
Gutter 15 år 
Gutter 14 år 
Jenter 12- 14 år 
Gutter 13 år 
Gutter 12 år - 3 lag 
Gutter 11 år 
Jenter 11 år 
Gutter 10 år - 2 lag 
Gutter 9 år 
Gutter 8 år 
Gutter 6-7 år - 2 lag 
Jenter 6-8 år - 2 lag 
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sikalsk 

nertier» 

rden 

Tang-Wa, Varden kam

og Sandneskameratene 

mmen om en flott 
veid søndag 21. april 

Viggo Arne Frafjord, 
korenes dirigent, lover 
usikalske «innertiere». 

kammerkor ønsker med 
angementet å nå ut til 
ere publikum. I tillegg 

:ikalske godbiter bys det 

:eanretning med te og 
!vann. Prisen på det hele
kroner. 

Kirke i tiden! 

Tekst og foto: Svanhild Svihus 

St. Johannes menighet går nye 
veier for å rekruttere barn og 
ungdom. Søndag 17. mars var 
det duket for skuespillet «Maria 

budskapsdag» basert på for

tellingen om engelen Gabriel 

som åpenbarte seg for Maria 
med bud om at hun skulle føde 

verdens frelser. Jeg fikk se en 

moderne forestilling, med friske 

innslag av musikk, break, an
nen dans og sang, laget på 

barnas egne premisser. Det er 
fredagsklubben med barn fra 

4-7 klasse som har snekret sam
men det meste. De har selv laget
kulisser, koreografert dansen og

stått for det tekniske med lyd
og lys. - Under forberedelsene

til skuespillet har det kommet

Bydelsavisa 

flere barn til klubben. Barna har 

stått i sentrum og vi har lagt 
mer vekt på det sosiale enn på 

det religiøse aspektet i denne 

prosessen, sier Mette Voldsund, 

en av lederne. Kirkegjengere, 
foreldre, søsken og besteforeldre 
storkoste seg denne søndagen 
med en frisk forestilling og 
sosialt samvær med kaffe og 

kaker. Dette var topp! 

yttetomter Nordre Trysil 
Hos oss får du kjøpt hytetomter til en pris du kan leve med. Vi har tomter like ved 
Engersjøen og langs Trysilelva. 
Tomtene ved elva og sjøen har opparbeidet helårsvei og det er lagt inn strøm i 
områdene, samt vannposter. 
Vi tilbyr også tre flotte utsiktstomter som er godkjent med alle fasiliteter ved elva, dvs. 
vei-vann-kloakk og strøm. 
Alle tomtene ligger i naturskjønne omgivelser og er solvendte. 
Vi tilbyr fantastisk turterreng, småviltjakt-fiske-båtplass ved sjøen og vi garanterer fisk 
til liten og stor. 
Gjør avtale for visning og mer informasjon med Apollo Trading på telefon 90 54 49 27 

............................................................................................................................................... 

'yll ut kupongen og send den til: Utbygger Apollo Trading, Tjensvollv. 70, 4021 Stavanger. 

Katalog Byggesett 
Pristilbud etter egen tegning 
Ønsker kontakt vedrørende hyttetomter i Trysil 

avn: .................................................................................................................................... . 

·esse: ............................................................................................................................... . 

�f'J!. 

ALLIAN�E 

ALLIANSE 

Vi tilbyr landets stlrste utvalg av allianse 

ringer. lrepynt. armb nd og kjeder til meget 

konkurransedyktige priser. 

Du finner alltids en anledning. 

''' 
Mestergy_ll_

KRISTOFFERSEN 

ARKADEN,TLF. 518943 34 
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Bydelens eneste 

bakeri og

konditori 

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

BYGGMESTER 

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

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER 

Alt innen rehabiliter.ing. 
.. 

Bruk din lokale byggmester! 

KURS 
Teori klasse B 

MC teori 

23.04.02 

24.04.02 

26.04.02 

28.04.02 

22.05.02 

ADR Grunnkurs/fornying 

ADR Eksplosiver 
Teori: Buss, lastebil, vogntog 

st; 

Informasjon og påmelding 
Tlf.: 51 89 30 80 - 901 09 798 Faks 51 89 01 27 

Stavanger Trafikkinstitutt 
Nytorget 8, 4013 Stavanger 

www.stavangertrafikkinstitutt.no 

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

e 
PILKING TON 

ELVIGS GLASS 

Størst - Raskest - Rimeligst ! ! ! 

Alt i glass, Speil, Bly & "Messing" 

Raskeste levering - til rimelig pris ! ! 

VAKT HELE DØGNET!!! 

Mobiltlf.: 900 444 02 
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STAVAN:GER 
(Tfdl:lgere Byggm·akker Stavanger) 

Verksgaten 62, 4013 Stavanger • Tlf. 51 85 41 41 • Faks. 51 85 41 4 

I al. by 
1'(• en 
t190-

10.f1 nil

Eumpris 
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Jf.m� 
Bergeland bydelssenter 
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 

Tlf. 51 53 52 67 - Faks 515398 80 
Daglig leder: Astrid Gjuvsland 

Tirsdag er turdag! 

og bli med på en spasertur for godt voksne 
i nærområdet. 

[)I] ,pmøte kl 10 på Bergeland Bydelssenter 
16. april Solastranden
23. april Åpen tur
30. april En av byøyene
7. mai Hundvåg 
14. mai Mariero
28. mai Åpen tur 
04. juni Barnemuseet/ Ledaal
11. juni Evaluering på

Bergeland bydelssenter 

MANDAG: 
Kl 10.15 Trim med instruktør 

15.45 Svømmegruppe på St. Svithun skole 

TORSDAG: 
Kl. 10-13 Fri-forming 

med håndarbeider som blir solgt eller loddet ut. 
Kaffepause hører med. 

Kl 11.30-14 Porselens gruppen 
Har egen brenneovn. 

Snekkerverksted 
Mandag t.o.m. torsdag kl 9-14 

Treskjæringsgruppe tirsdag og onsdag 
Snekkeren er på plass mandag og torsdag. 

Vi har plass til flere! 

Frivillighetssentralen, Storhaug 

(tie 

len formidler frivillig innsats melom de som ønsker å motta hjelp 
som ønsker å gi hjelp. I tillegg arrangerer sentalen forskjellige 
sosiale treff, og deltar i andre arrangementer bydelen. 

Ønsker du å delta 
som frivillig eller trenger du hjelp? 

ng tlf. 51 56 15 85 eller ta turen innom Frivillighetssentralen på 
Midjord bydelshus. 

Kontaktperson: Beate Kvia. 

"KOMME SAMMEN, SNAKKE N ORSK" 

Hver fredag kl. 11.30-13.00, Midjord bydelshus 

Bli kjent med folk å tvers av kulturer og med bydelen 

�,��,, 
Frivillighetssentralen 

Vi ønsker alle frivillige, bekjente og samarbeids
partnere en riktig god jul og godt nyttår ! 

Storhaug og Stavanger SV inviterer også i år til: 

1. MAI FROKOST
PÅ MIDJORD BYDELSHUS KL. 09.30 - 12.00 

Program: 

God frokost. 
SV's stortingsrepresentant, Hallgeir Langeland, 

holder tale for dagen. 
Svein Tang-Wa spiller og synger 

Dikt av Gunnar Roaldkvam 
Nestleder i Storhaug bydelsutvalg, 

SV's Svein Terje P Førland holder appell. 
Sanger for dagen 

Videounderholdning for barna. 

Nylund skolekorps spiller ved inngangen til 
bydelshuset kl. 09.30 

Priser: 
Voksne kr. 50.

Barn (8-16 år) kr. 25.
Barn under 8 år gratis. 

Velkommen! 

Noen av Brodds hjemmekamper: 

A-lag (5.div)
Brodd-Jarl 13. mai 

Brodd-Buøy2 27. mai 
Brodd-Rossaland 10. juni 
Brodd-Undheim 28. juni 

DATA-TREFF 

FOR DEG OVER 50! 

Dette er et samarbeid mellom 
Nylund skole, Frivillighetssentralen og Bergeland 

bydelssenter. 

Er du usikker? 
Trenger du mer "trening"? 

Vil du prøve deg på intemett? 
Prøv deg sammen med oss! 

KORT SAGT: Ha noen å drøfte med. 

ELEVER OG LÆRER VIL V ÆRE TIL STEDE 
24. april, 8. og 22. mai og 5. juni

Kl 9-12 
Nylund skole, datarommet 3. etasje 

VELKOMMEN 
Ta gjeme med en venn! 

Har du spørsmål så ringer du: 
BEATE, FRIVILLHETSSENTRALEN 

TLF 51 56 15 85 
IRENE, BERGELAND BYDELSSENTER 

TLF 51 53 52 67 

' 

Bydelsvandring på 
Blåsen borg 

tirsdag 23. april 
ved Egil Henriksen 
Oppmøte kl 18 på 
hjørnet Risbakken/ 
Store Skippergate 
Historielaget på 

Storhaug 

St. Johannes 

menighetssenter 
.Misj.onskveld 

� søndag 21. april kl 19
Brasil i fokus 

ved misjonær 
Inger Øybekk 

Sang/musikk ved Sigrid 
Ueland og Gjert Lunde 

Hjemmebakt 
Offer til Det Norske 

Misjonsselskap 

Alle hjertelig velkommen 

Ledige plasser i 
Boogieungane 

(foreldre og barn-gruppe) 
på Midjord bydelshus 

fredag kl 10-13. 
Kontakt Elisabeth 

Gudmundsen tlf 51539409 
eller Frivillighetssentralen 

tlf51561585 

Varden kirke 

Ungdomsklubben 

er for alle fra 8.klasse. 
Klubbkvelder med 

bordtennis, airhockey og 
biljard 

kl 20-23.30 disse fredager 
19. april, 3. mai, 24. mai

og 7. juni 
Voksen-barn gruppen i 

Varden kirke 

treffes tirsdager kl 10-12 
Samlingsstund med 

fortelling fra Bibelen 
Ta med nistepakke 

23. april Glassdukke, ta
med "syltetøyglass"
30. april Elefantbilde

7. mai Norge i rødt, hvitt
og blått 

14. mai Male
21. mai Tegne

28. mai Hobbyaktivitet/
avslutning 

Barnekoret øver tirsdag 

kl 16.15 fra 9 år og 
oppover 

kl 17-18 fra 4-8 år 



Elsikkerhet i fokus på Storhaug 
Lyse vil dette iret gjennomføre en større 
kampanje i bydelen Storhaug der målet 
er A øke elsikkerheten. Storhaug er en 
interessant bydel med ulike befolknings
grupper, flere typer bebyggelse, nærings
virksomhet og stor bolig- og befolknings
tetthet. Det er et godt ut.gan�unkt for 
Lyses prosjekt elsikkerhet. 

Kampanjen vil omfatte informasjonstiltak 
mot samtlige beboere gjennom bydelsavis, 
aktivitetsdag, opplegg i skoler, Jag og foreninger. 
Det vil også bli utført en rekke kontroller av 
elanleggene i boliger, skoler, helseinstitusjoner 
og andre offentlige bygg i området, i tillegg til 
at virksomheter innen elektrobransjen vil bli 
fulgt spesieh opp. 

Eieren har ansvaret 

Det er eier og bruker som har ansvaret for at det 
elektriske anlegget er i orden, og at elektriske 

Er slkrlngene skrudd 

skikkelig til? 
Skrusikringer som 
er løse har lettere 
for å bli varme 
i /a,ntaktpunkJene. 

Hva kan du gjøre 
for å forebygge 

brann 
• la fagfolk utføre forbedringer

på elanlegget
• montere jordfeilbryter
• montere tidsbryter på kaffetrakter,

strykejern og andre mindre
elektriske apparater

• passe på at gardiner og andre
tekstiler ikke henger over panel
ovner og andre varmekilder

• lese sikkerhetsinformasjon i bruks
anvisning nøye før du bruker nye
apparater og nytt utstyr

• la fagfolk montere lavvoltsbelysning
• bestille kontroll hos Lyse

for �ekking"' elanlegget
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apparater brukes riktig. Eier skal sørge for nød
vendig ettersyn og vedlikehold. Leieboere har 
ansvar for å melde fra om feil og mangler ved 
det elektriske anlegget til eieren av boligen. 
Undersøkelser viser at det hos mange er lenge 
siden �lanlegget ble sjekket Over en fjerdedel 
svarer at de ikke vet når det var tilsyn av 
anlegget. Eldre elektriske anlegg trenger 
oftere kontroll og vedlikehold. Mer elek
trisk utstyr i boligen og økt bruk av strøm 
innebærer økt brannfare. Derfor er det vik
tig at installasjonene blir fornyet i takt med. 
strømforbruk og forventet levetid. Det lokale 
elektrisitetstilsynet, OLE, har ansvar for å utføre 
tilsyn med elanleggene. I regionen der Lyse har 
overføringsnett, vil tilsynet bli utført av Lyse. 
Under kampanjen på Storhaug vil samtlige 
beboere/eiere som får besøk av Lyse bli varslet 
om dette på forbmd slik at det tilrettelegges 
og tilpasses eier/beboer av boligen. 

Har du glemt kokeplaten? 
Kokeplater som ikke blir slått av etJer bnJk og kjeler 
som tørrkoker.fører til mange branner. Gjør det 
til en vane å alltid sid av /a,/replata. etter bruk 

Husker du åta ut støpslet etter bruk? 
Trekk ut støpslet pil elelariske apparat som stryke
jern. brødrister og kaffetrakter når de ikke er i bndc. 
Apparatene er utstyrt med termostat. Blir den ødelagt, 
.kan temperaturen øke kraftig og det lam bli brann. 

Visste du at: 
• det i 2001 var 3000 bygnings

branner i Norge
• 62 mennersker omkom i brann i 2001
• elektrisitet er den største enkelte

årsak til brann
• mange branner skyldes feil bruk

av elektrisk utstyr
• mange branner kunne vært

unngått dersom elanlegg og
elektrisk utstyr hadde blitt
bedre vedlikeholdt

Årsak til brann er ofte dårlig vedlikehold av 
elektroinstallasjoner og feil bruk av elek 
utstyr som hvitevarer, at vi glemmer å slå 
av platene på komfyren og at vi ikke bruker 
av/på bryteren på kaffetrakter og Tv. 

Dersom du ønsker kontroll pl elanlegget i din bolig, kan du ta kontakte Lyse pi telefo 
Tlf: 51 90 84 85 og 51 90 84 09. Mellom kl. 07�30 - 09.00 og 14.00 - 15.0 




