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Ise- og sosialsenteret flytter 
den siste bydel i Stavanger får nå også Storhaug et samlet helse- og sosialsenter. Det blir flytting til Klubbgaten 1 i

·/februar neste år, opplyser Storhaugs helse- og sosialsjef Kirsten Harstad. Vi skal være i 5. og 6. etasje og de som flyt

barnevern, helsestasjon, legesenter, sosiale tjenester, helse- og rehabilitering (fysio- og ergoterapi m.m.) og administra

Hjemmebaserte tjenester skal ikke være med på flyttelasset. - Så nå blir lokalene ledige både i Birkelandsgaten 2 og

innegaten 6A på Kyviksmarka, sier Kirsten Harstad. 

Varmens hot'este 
Nye spisesteder og «ta med hjem» dukker stadig opp på Storhaug. 
Blant de hotteste stedene er Storhaug Pizza i Haugesundsgata ved 
Rema 1000. Menyen vitner om en livlig fantasi og kjennskap til 
lokale steder i bydelen; Lervik's kylling, Paradis Drøm, Midjord's 
spesial, Brodd's ønske og Godalen's kvess. Bydelsavisa kan anbe

fale Varmen's Hot'este med ost, tomatsaus, meksikansk kjøttdeig, 
nachos, jalapenos og paprika. På bildet: daglig leder Terje Maurit
zen. 

Hjemmelagde karbonader 
Ingrids bakeriutsalg har nett
opp åpnet i Haugesundsgata 
ved Rema 1000. Ingrid Viste 
satser på påsmurte brødvarer 
og kaker. -Salget er best tid-
lig om morgenen, forteller ,e::? 
Ingrid. -Jeg åpner rett etter 
sju. Det går fort unna i fro
kosttiden og etterspørselen er 
størst etter hjemmelagde kar
bonader, eggerøre og rekesa
lat som jeg lager selv. 

Kr:istian Valen: 

Uten vitnemål i 12 år 

- Eg sk"ld� skolen firogsek
sti kroner for ei bog så eg
hadde levert. Eg fekk pen
gene av far min for å betala,
men di kjypte eg snob for!

Til jubel fra elevene fikk 
Kristian, 12 år for sent, over
levert vitnemålet av funge
rende rektor Finn Christen
sen. 
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En god ide? 

Bli kjent med naboen! 
side 4 

Storhaug skole 100 år 
midtsidene 

Jubileumsuke: 

Revyen 
«Storhaug i 100» 
spilles i gymsalen kl 18 
mandag 11. t.o.m. 
onsdag 13. november 

Apen skole 
Torsdag 14. november 
Kl 15-18 med kafeteria 
Masse aktivitet 

Revyen spilles kl 15 og 18 

Varden: 

Rennebilløpet 
side 11 

Ny hall: 

Beboere og Brodd 
ønsker åpen flerbruks
hall 

side 13 

r. 

I 

lJ 



Side 2 

Leder ......_---'--"-

Hva og hvem skal befolke 

det kommunale bygget på 

Kyviksmarka? Hva slags 

aktivitet passer best i et 
sjarmerende hus som lig

ger midt i et flott og sen

trumsnært grøntområde? 

Omsider får også Storhaug 
bydel et samlet helse- og so
sialsenter. I årevis har det 
svirret rykter om aktuelle 
bygninger. Da sosialkonto
ret flyttet inn i huset på 
Kyviksmarka for mange år 
siden skulle det være rent 
midlertidig, bare noen få år. 
Men det ble mange år. Og 
så flyttet sosialkontoret til 
Birkelandsgaten og byde
lens administrasjon og se
nere helse- og sosialadmi
nistrasjon f lyttet inn i det 
sjarmerende huset midt på 
Kyviksmarka. Og nå kom
mer jeg til poenget. Jeg spår 
en langvarig strid omkring 
bruk av nesten alle grønne 
flekker i Storhaug bydel i 
mange år framover De er 
så viktige hver eneste en av 
dem. De små flekkene nær 
sentrum er mest verd fordi 
de er så få og fordi folk i li
ten grad har egne hager. 

Ragnvald Motland er be
kymret for planer om bo
liger på bekostning av ko
lonihager. Erik Thoring er 
bekymret for at en gammel 
hage i Hjelmelandsgaten 
skal stykkes opp og ødeleg
ges. Rundt Nytorget ønskes 
det utvidelser av det gamle 
politihuset og Stavanger Af
tenblad på bekostning av 
gamle gateløp. En samlet 
plan for hele uterommet på 
Nytorget lar vente på seg. 

Kyviksmarka har stor be
tydning som rekreasjons
og treffsted for svært man
ge mennesker i den sen
trumsnære delen av Stor
haug. Jl"y aktivitet i huset 
midt på marka-in! tilpasses 
dette. Hva med familiebar
nehage og åpen barneage? 

Neste nummer 

av 

BYDELSAVISA 

kommerut 

9. desember

Frist for levering av 

stoff /annonser er 

onsdag 22. november 

E-post:
storhaug.fritid@ 

stavanger.online.no 

Bydelsavisa 

For egen regning 

Ragnvald Motland, 
Pensjonistpartiet i Storhaug 
bydelsutvalg 

En praktfull sommer er over. 
Høsten har vært like fin og 
våre politikere synes å ha sam
let krefter til en innsats i for
bindelse med neste års kom
mune- og fylkestingsvalg. TV
debatter har vist at viljen til 
en innsats for de svake i vårt 
samfunn er til stede i fullt 
monn. Glemt er alle lovnader 
fra siste valg. Solvarmen har 
nok medvirket til å tørke ut 
ikke bare huden. 

Våre politikere har "luftet" 
seg i syden bl.a. og lover gull 
og grønne skoger her i hjem
landet. 

Nobels fredspris har satt 
Norge på kartet over hele ver
den. Pressen har ikke bare ut
ropt tidligere USA-president 
Jimmy Carter som en fortjent 
vinner. Norge er blitt "hedret" 
av den internasjonale presse 
for de uttalelser som Nobelko
miteens formann slengte ut for 
egen regning etter sin uttner
kede fredsprisvinnertale. Så er 
Norge blitt det store navnet 
over en hel verden. Og at for
mannen i Nobelkomiteen er 
fra Stavanger, politiker og tid
ligere verkstedsarbeider, skal 
man også ta med seg. 

Og hva så med vår egen by 
og bydelen Storhaug? Stavan
ger GRØNN BY heter det så 
fint. Jo, vi har mye å glede 

oss over, spesielt i vår bydel 
Storhaug. Stavanger innlem
met store deler av Storhaug i 
1923. Det var Hetland kom
mune som ga fra seg de flotte 
områdene bla. langs strendene 
Rosenli-Sørnes m.fl. Men nå 
synes det som fargen GRØNN 
skal byttes ut med BLÅ. Blå 
promenade er stikkordet.. I 
skyggen av store betongklos
ser skal man kunne ta seg fram 
i blått kjølvann. Den grønne 
by er i ferd med å forsvinne. 
De flotte kolonihageanlegge
ne, Rosendal og Ramsvik og 
Strømvik, har vært til glede 
ikke bare for eierne av de re
spektive parsellene men også 
for befolkningen på Storhaug 
som har hatt gleden av en kopp 

Mer miljø i Sandsgata 
Storhaug 
Bydelsutvalg 

I slutten av august ble «nye» Sandsgata som miljøgate åpnet.

Til tonene fra Storhaug skolekorps benket beboere og gjester 
seg til langbord midt i gata. Alle var velkommen! Mange gle

det seg over gatas nye status og utforming og at det ble nytt 

belegg i stedet for asfalt.

Saker fra møtet 8. oktober 

Grøntplan i Brødregata 

I sak om utvidelse av det gamle 
politihuset på Nytorget vedtok 
bydelsutvalget at de «ønsker en 
egen grøntplan for Brødregata. 
Parkeringsnormen må oppfyl
les. Fremsiden må sees i sam
menheng med gatebruksplan 
for Nytorget». 

Utgiver: 
Storhaug bydelsutvalg 

Postboks 1608, Kjelvene 

4 093 Stavanger 

Avisstyre: 
Hilde Noer Borrevik (leder) 

Torgrim Olsen 

Niels Skramstad 

rer opn en 
.. � . ' 

' ' >�, �---. 
Styrk lokaldemokratiet 

Storhaug bydelsutvalg ber om 
en utredning fra rådmannen om 
hvordan en kan få bydelsut
valgene til å fungere bedre 
og viser til bystyrets vedtak 
fra 14.12.1998: I løpet av år
2000 skal alle bydelsutvalg ha 
administrativ saksbehandler-/ 
sekretærstøtte tilsvarende 50% 
stilling. Dette for å muliggjøre 
bydelsutvalgenes forutsetninger 
til å gjennomføre oppgavene 
gitt av bystyret. 

Har bydelen nok skoler? 

Ragnvald Motland fra Pensjo
nistpartiet sørget for vedtak om 
at Storhaug bydelsutvalg i neste 
møte ønsker å bli orientert om 
«hvilke planer kommunen har 
for å dekke behovet for skole
plasser i bydelen på bakgrunn 
av den betydelige boligbygging 
som finner sted.» 

Redaktør: 

Sigrid Marie Bækholt 

Tlf. mobil: 926 56 544 

Annonsesalg: 
Tore Kristian Tjemsland 

Tlf. mobil: 924 61 829 

Layout: 
Kari Vetlesen 

kaffe under søndagsturen 
om hagene. 

De første kolonihag 
etablert i 1896. Stor nytt 
glede har mange Stava 
borgere hatt av sine vel 
hageflekkeer. Nå kommer 
et sjokk som har med 
bydel å gjøre. Det er ytr 
ske om boligblokkbeby 
Strømvik kolonihager. .. 
ne grønne perlen i vår 
skal også byttes ut med 
promenade? Storhaug b 
utvalg vil be om en ori 
ring. Bydelens befolknin 
reagere mot mer betong i 
grønne områder. 

Men: håpet er vel bare
blått. . 

Møte i 
Storhaug 

bydelsutvalg 

på Bergeland 
Bydelssenter 

tirsdag 12. novembe 
kl 18. 

Møtet starter med 
Åpen halvtime hvor 

beboere kan melde o 
egne saker. 

Viktigste 

sak på dette møtet 

blir behandling av 

gatebruksplan for 

Badedammen Vest 

sjøpromenade 

og Verven. 

Vel møtt! 

Torgrim Olsen, lede 

www.storhau 

bydel.net 

er et nettsted for 

Storhaug bydel 

med oversikt over 

meste som skjer. 

Distribusjon: 
Nylund skolekorps 

v/Egil Larsen 

Tlf.: 5 152 8642 

Opplag: 7200 

Trykkeri: 
Dalane Tidende 
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Uten vitnemål i 12 år 
- Eg fekk problemer allerede
i tredje klasse på Nylund. Ein
lerar reiv i stykker meldebo
gå mi og sa eg aldri kom te å
bli någe eller få meg ein jobb.
Eg lovte meg sjøl at eg sko bli
millionær før eg blei 25 år og
fortelle na det hvis eg traff na
igjen, forteller Kristian Valen
til en fullsatt gymsal på St.
Svithun skole. Han ble invi
tert til å inspirere alle elever i
9. og 10. klasse til å lage sko
lens fjerde revy.

Kristian Valen var ferdig på St. 
Svithun skole for 12 år siden 
men fikk aldri vitnemålet. 

- Eg skylde skolen firogsek
sti kroner for ei bog så eg hadde 
levert. Eg fekk pengene av far 
min for å betala, men di kjypte 
eg snob for! 

Til jubel fra elevene fikk 
Kristian, 12 år for sent, overle
vert vitnemålet av fungerende 
rektor Finn Christensen. 

Gratis elsjekk 

av huset ditt? 

Lyse tilbyr nå beboere i Storhaug bydel 
«gratis» sjekk av det elektriske anlegget 
i huset. 

Dette er et tilbud i forbindelse med 
elsikkerhets-kampanjen på Storhaug. 

Det er huseier som hat ansvaret for det elektriske anlegget i huset, men 
Lyse kan uten kostnader foreta en kontroll for å se om alt er i orden eller 
vurdere hvilke tiltak som må til for å få et bedre og sikrere elektrisk anlegg. 

Ta kontakt for nærmere avtale ved å ringe Lyses kllldetelefon 
51908090 

Lyse gjennomfører dette året en kampanje I Storhaug Bydel der elsikkerhet settes 
I fokus. Dette er en del av den pålagte tilsynsvirksomheten. 

Elektrisitet fører hvert år til mange branner. De fleste brannårsakene er fell bruk av 
elektrisk utstyr, teknisk svikt i Installasjonen/utstyret eller foreldede og under
dimensjonerte eleketriske anlegg. 

Ved kontroll vil Lyse: 
• I størst mulig grad kartlegge tilstanden på de elektriske installasjonene I boligen.

• gi gode råd til tiltak som kan gjennomføres for å få et bedre og sikrere elanlegg
og gl informasjon om riktig bruk av elektrisk utstyr.

- Verden e'kje slutt uden vit
nemål, sa Kristian. - Eg har 
klart meg godt uden! Mette Ma
rit blei heller'kje ferdi med sko
len og hu går det jo ganske bra 
med!? 

- ltte skolen sa far min at eg
hadde valget mellom jobb eller 
skole eller å flytte ud. ltte tri 
uger fekk eg jobb på Rogaland 
teater. Eg fekk se Mia Gunder
sen nagen under sceneskiftene 
og kikte blygt ner! Så fekk eg 
lese opp någen hilsener på nær
radioen mens kompisen va på 
dass .. Det ende me at eg blei til
bydde jobb. Men eg måtte gjørr 
det på min måde. Eg lagde det 
sånn så eg sjøl konne tenkt meg 
å hørre på! Det blei møje om 
damer og drikking! 

- Stakkars far min. Før spur
te adle om eg va i slekt me han 
i Viking. Nå blir han spurt om 
han e i slekt med han der gal
ningen på radioen! 

- Lerarne på skolen sa te
elevene at di ikkje måtte hørre 
på meg på radioen ... og då gjor 
di jo det! Eg fekk kjempegra
tisreklame! Det e løje å se de 
gamle lerarne igjen. Der e jo 
Arvid, han så alltid sa me måtte 
springe Abelstrappå! Og James 
så e den eineste så holde kus
tus. 

- Det me Sibbe på radioen
dukka opp tilfeldig. Ingen ring
te te programmet eg hadde. Så 
eg måtte ringe inn sjøl! Eg had
de ein spag for min egen stem
me som programleder og ein 
for telefonstemmen fra Sibbe. 
Så satt eg der og veksla stem
mer og spager! Der kom man
ge klager fra folk så sa at Sibbe 
fra Sandnes ikkje måtte sleppe 
te igjen. Det va då eg skjønte at 
han va ein bra figur! 

- Eg sende sangene mine te
plateselskap, men ingen ville ha 
di. I sangtimene på skolen fekk
eg beskjed om at eg ikkje måtte
synge. Men hvis eg brukte pa
rykk så blei eg ein a'en og då
konn'eg synge! Sånn e det for
meg. Eg blir tend av folk så seie
at dette går ikkje ...

- Og så må eg ha nye utfor
dringer! Eg ringte Steinar Lyse 
og ba om hjelp for ting eg ikkje 
tårte gjørr på· scenen. Og hjelp 

... 

fekk eg. Eg lerte å stole på 
magafølelsen! Om showet bier 
slakta av kritikerne så e det vik
tigste for meg at folk har hatt 
det gøy og da må me ha det gøy 
sjøl! 

- Ska dokker lage revy sjøl
så gjørr det beste te slutt. Åsså 
e det merr artigt med skjid om 
seg sjøl enn om andre. Og adle 
må få kver sin rolle! Stavanger 
har et lide men bra revymiljø. 
Ring någen dokker vett kem e 
og spør om å få ver med di! 

- Viktigst av alt e å gjørr det
du tror på. lkkje end opp med 
PC-spill, chips og cola. Sjøl blei 
eg så svere i nittenårsalderen at 
eg måtte begynna å trena. Gjørr 
det beste ud av det! Det skade 

jo ikkje med gode karakterer. 
Du kan gjørr så bror min og 
lese på leksene! Om det e surt. 

Kristian Valen er mest 
kjent som figuren Sibbe, 
fra Radio1 og Jærradi
oen, har gitt ut cd'er, hatt 
gjesteopptreden i show 
med Gunnar Andersen 
og stått for showene På 
tiltak og Fartøy Valen. 
En kollega kaller ham 
ekstremt folkelig, målbe
visst og modig. Et av Kris
tians motto er at det må 
være kjekt for å holde på. 
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Torsdag 17. oktober feiret 
Frivillighetssentralen seg selv 
med fullsatt sal på Midjord 
bydelshus. 10 års virke ble 
feiret med seminar om sam
handling på tvers av kultu
rer. Gjennom gruppene «kom 
sammen for å snakke norsk» 
har mange blitt kjent med 
hverandre og lært mye om 
hverandre. Det vi har felles er 
humor, sier Beate Kvia. 

Kian Reme åpnet seminaret og 
fortalte om da han i 1970 had
de hyre på båt til New York 
og spiste sitt første pizzastyk
ke. - Nå er hele verden blitt 
vår meny! Det er en velsignel
se for oss at vi har blitt et fler
kulturelt samfunn. Uten våre 
nye landsmenn ville vi sakket 
akterut i den nye globaliserte 
verden. Det er i møtet mellom 
mennesker, gjennom idealistisk 
innsats og frivillig arbeid at 
vi finner livsmening, avsluttet 
Reme. 

- De to første frivillige inn
vandrere som meldte seg var to 
unge gutter fra Eritrea. De var 
takknemlige for å ha kommet 
til Norge og ville gjerne gi noe 
tilbake. Som ballast fra egen 
kultur var det naturlig for dem 

Hilde Sunde og Zehra Capin. 

Bydelsavisa 

Frivillighetssentralen 10 år 

- Bli kjent med naboen
å yte en innsats, fortalte Beate 
Kvia. Hun har vært leder av Fri
villighetssentralen på Storhaug 
i ti år. - Alle som har vært med 
oss for å snakke norsk er klar 
over at det har gjort noe med 
oss. Ja, vi har lært mye om geo
grafi, om andre kulturer og re
ligioner og vi har lært om vår 
egen kultur. Og mat har det blitt 
så mye av at jeg har lagt på 
meg et kilo for hvert år vi har 
holdt på. Noe av det viktigste vi 
har erfart er at humor er felles 
for oss alle uavhengig av kultu
rell bakgrunn. Vi har diskutert 
hverdagsliv og vanskelige kon
f likter i verden og lært hveran
dre å kjenne ved hjelp av høflig
het, tålmodighet, gjensidig re
spekt og utveksling av erfarin
ger. 

Gå og ring 
på dørå te naboen 
Ikkje tenk på at 
naboen ska gjørr det fysst 

Gå og trø ner 

graset i hagen te naboen 
og sei hallo 
lkkje tenk på at 

naboen ska gjørr det fysst 

Norske Hilde Sunde, Moon Yao 
Ting fra Hongkong og Zehra 
Capin fra Tyrkia er blitt gode 
venner gjennom å snakke norsk 
sammen en gang i uka. Gjen
nom en samtale dem imellom 
får vi innblikk i hvordan det er 
å komme til et nytt land og ikke 
kunne språket. Det blir lett å 
svare JA for å være positiv selv 
om man ikke aner hva man sva
rer ja på. Moon og Zehra har 
begge tatt initiativ til å bli kjent 
med nordmenn mange ganger. 
Det er helt nødvendig for å lære 

seg språket. Hilde prøver å pro
vosere med å si at det er greit 
å være tyrker i Pedersgata, men 
hvorfor gå ut på lekeplassen 
først når alle de norske har gått 
hjem for å se barne-TV? Zehra 
liker både å ha norske venner 
og å tilbringe mye tid med sine 
landsmenn og snakke morsmå
let. Hilde må innrømme at også 
hun liker å bruke mye tid på 
sine venner og på å snakke sitt 
eget språk. - Har dere en følelse 
av å høre til i Norge? Hilde spør 
og Moon forteller at før lengtet 

hun alltid til Hongkong 
nå er det Norge hun le 
når hun er vekke. Hun 
kontakt med foreldrene 
teren får nye venner fo 
vil vite hvordan fore! 
og hva synes de om inn 
re. Zehra vil gjerne ha 
te fra begge kulturer og 
ser seg norske regler og 
samtidig som hun er 
Jeg er rik og tar det best 
sier Zehra. 

Skateramp på dugnad 
- Dere må skaffe 53 000 kro
ner i egne midler, var beskje
den til Samarbeidsrådet ved
Vassøy skole da de i fjor høst
tok kontakt med Stavanger
kommune for å få bygget ska
teramp på øya. I slutten av
juni og begynnelsen av juli
i år tok foreldre ved skolen

kommunen på ordet.

Tekst og foto: Ole G. Ueland 

Utstyrt med spann og malerkost 
stilte 24 foreldre til dugnad og 
malte skolen i løpet av noen for
sommeruker. Belønningen var 
62 000 kroner som nå står på 
konto og venter på å bli brukt 
til skaterampen. 

- Lite å finne på
- Vi ønsker å gi barna andre
fritidstilbud enn å gå rundt og
sparke småstein, sier Oddbjørn
Kvammen, medlem av Samar
beidsrådet. - I dag er det ikke
så mye å finne på her ute på
kveldstid. Idrettslaget ligger for
holdsvis brakk og det er heller
ikke særlig mange andre tilbud
til barn og unge. Jeg har selv
to gutter som har skatebord og
sammen har vi sett på skatean
legg rundt om i byen, sier Kvam
men.

Bygges i betong 
Skaterampen som planlegges 
bygget på Vassøy er stipulert 
til å koste i overkant av 
200 000 kroner. Rampen skal 
bygges av prefabrikerte betong
moduler. Årsaken til at den byg-

Sindre Kvammen er en 
skateramp på Vassøy. 

ges i betong og ikke av tre, er 
at betong krever mindre ved
likehold og avgir mindre støy 
fra rullende skatebord. Det er 
tippemidler og penger satt av 
til såkalte nærmiljøanlegg som 
skal finansiere skaterampen, i 
tillegg til dugnadspengene som 
allerede står på konto. Samar
beidsrådet var for sent ute i fjor 
høst med å søke om disse mid
lene, men denne høsten er altså 
søknaden levert når søknads
fristen går ut første november. 
- Nå håper vi at saksgangen
i kommunen går raskt slik at

rampen kan stå ferdig så 
som mulig, sier Kvammen. 

- Kult med skateramp
Beliggenheten for skate
blir i østenden av fotballban
øya. Med det håper man å
ke også andre aktiviteter til
nen. Sindre Kvammen og
toffer Pedersen, som be
elever ved Vassøy skole, be
ter at behovet for skater
absolutt er tilstede på øya. -
blir kult med skateramp. Nå
per vi å reise til byen når vi
skate, sier de to.
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Alle som bor på Storhaug vet at vi bor i en enestående del av Stavanger. 

Lervig Maritim 

I BYEN 

Langs et grønt belte som strekker seg fra Lervig Maritim til Paradis kan vi nyte 

bølgene som klukker mot strandsteinene, lytte til summingen fra travle humler og 

gresshoppenes sommersang. Samtidig har vi gå-avstand til alt som skjer i sentrum. 
NÆR NATUREN 

VED SJØEN 

Stavangers best selgende 

boligprosjekt har faste 

priser og meget gunstige 

betalingsbetingelser. 

Ta kontakt for nærmere 

presentasjon. 

www.lervfgrnaridm.no 

På tide å flytte til en lettstelt og praktisk leilighet? 

Lervig Maritim gir deg mye for pengene:Vannbåren varme, parkett, fliser, vegghengt toalett, bolig

sprinkling, samt vedlikeholdsfri og tilnærmet lydløs sentralstøvsuger er standard uansett leilighetens 

størrelse. (Hos oss tømmer vaktmesteren støvet). Hver leilighet har privat parkering, deilig terrasse 

og sjeldent store utearealer med koselige utegriller, bordtennisbord og bocciabaner. 

A blokken er snart ferdig innflyttet. 

Lervig Maritim ligger rett frem og ned mot sjøen når du kommer ut av Storhaugtunnelen. 

Kom til Ryfylkegaten 70 og se hvor fint det blir! 

Ryfylkegt. 70, St.avanger. 
Telefon: 5 I 5 I 72 I 0. 

� 

�-fllil 

Nygaten IS. Stavanger, telefon 51 85 08 00. 
Egil Lie: "10 "10 80 90, Nina Finnesand: '10 10 80 91. 
ÅPNINGSTIDER: Mandag-fredag: 9.00- 16.00, 
torsdag: 9.00- 19.00, lørdag: 11.00 - 16.00. 
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Prix-butikken i bydelen 

Ribbe, Gilde 

prkg 

Surkål, Nora 
3pk 

Hvetemel 
4x2kg 

Sukker 
10kg 

Kokesjokolade, Husets 

Per margarin 
1 kg 

Gule Priser 
garantert billig 

29,90 

13,90 

24,90 

109,-

7,90 

12,90 

\�e{' 
.,,,,{(le{\ oe\, ,Je\�O••·. 't\i?I� 

Kjøpeutbytte 
hver gang du handler 

't\'iqqeW� Asbjørn Klostersgt. 39 Tlf. 51 56 30 29 

Åpent 9-20 (9-18) 

.. 

Storhaug Pizza v/Rema 1000 på Storhaug 
Haugesundsgaten 43 
Telefon 51 53 55 50 

MENY: 

1. Enkel 99,-
2. Varmens Hot'este 139,-

. .3. Lerviks Kylling 139,-
4. Nylunds Mix 129,-
5. Paradis Drøm 139,-
6. Midjords Spesial 129,-
7. Brodds Ønske 129,-
8. Bydels Mix 139,-
9. Godalens Kvess 139,-

10. Storhaugs Valg 139,-
11. Vegetar 129,-

Bestillinger kan mottas fra kl 11.30. 
Vi har 10 % rabatt for studenter, bedrifter, lag, 

foreninger ol. 

Vi kjører/leverer i hht avtale. 
Åpent alle dager fra kl. 13.00-22.00. 

KLIPP/RIV UT DENNE ANNONSEN OG FÅ VALGFRI 1,5 I
BRUS INKLUDERT I PRISEN FOR EN STOR PIZZA! 

Vurderer du å 
selge boligen? 
Ikke nøy deg 
med en vanlig 
·verdivurdering
.Vi gir deg
Megle:rfakst!

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 1 i østre bydel som formidler kontakt med oss. 

-

Eiendoms Megler I.) 
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Aase Marie Bowitz 

NATURTERAPEUT 
AKUPUNKTUR 

Telefon5153271 8-51531248 

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 

�!,1��.!H!�ON AS

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

mngstider 
g, torsdag og fredag: 9.30-16 

-

.30-19 * Lør 

na&al 

· e!!isøren på Stor�aug 
�gt� 91AJ* vis a vis Prix 
Tlf./Fax: 51 52 58 55 

INDUSTRI • OFFSHORE • FALLSIKRING 
tfl'� ETABL. 1915 �''t 
l�--�---,�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 

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! 

Apningstider9-20 (18) Søndag 12-18 

Bydelsavisa 

Storhaug Folkesti 
En ny turløype merket Storhaug 
Folkesti har sett dagens lys et
ter initiativ fra Nasjonalfore
ningen for folkehelsen og Sta
vanger kommune ved Park og 
Idrett. Løypen er tre kilometer 
lang og merket som en rundtur 
fra Midjord bydelshus og ned 
til Rosendal og Ramsvig ko
lonihage, forbi Rosendal syke
hjem, langs turstien fra Vaisen-
husstranda til Godalen, opp til 
løypens høyeste punkt som er 
Varden (57 m.o.h) og gjennom 
Krossgata til Midjord bydelshus 
igjen. 

Side 7 

Barn i vogn, skolebarn, voks
ne og pensjonister deltok på den 
første turen fredag 26. septem
ber og brukte 5 0  minutter på tu
ren. - 30 minutters daglig rask 
gange gir bedre form og helse, 
forklarer Øystein Dahle fra Na
sjonalforeningen. - Merkingen 
er lav og diskret og man må føl
ge litt med på piler i veikryss og 
sånn de første gangene, tilføy- Foto: Inger Nes 

er Inger Nes fra Park og idrett. 
- Noen trenger ekstra motiva- de har gått, innskyter Øystein kan jeg hjelpe til med det! Jeg
sjon for å komme seg ut. For Dahle. - Hvis det er noen som stiller gjerne med kaffe og for
eksempel ved å se hvor langt har lyst å starte en turgruppe så eksempel utlån av gåstaver.

Hyttetomter 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
··········································· .. ··································································································· 

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

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

Navn: .................................................................................................................................... . 

Adresse: ............................................................................................................................... . 

ALLIANSE 

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

konku"ansedyktige priser. 

Du finner alltids en anledning. 

''' 
Mestergy_ll_ 

KRISTOFFERSEN 
ARKADEN, TLF. 51 89 43 34 
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100 år med dramatisk og spennende histori 

Tekst og bilder 
er velvillig utlånt 

fra skolens 
jubileumshefte 

Storhaug skoles historie er 
både dramatisk og spennen
de. Den handler om krig, 
flystyrt, ruiner, oppbygging, 
trussel om nedlegging og ikke 
minst en vellykket rehabilite
ring. Historien handler også 
om mange gode, og kanskje 
mindre gode skoleminner hos 
tusenvis av Storhaugelever. 

For 100 år siden, 5 september 
1902, ble Storhaug skole høy
tidlig innviet. 2 uker tidligere 
hadde 869 elever fra Hetlands
marka tatt skolen i bruk. Stor
haug var den første store fol
keskole i mur som var bygget 
i Stavanger. Ungene i bydelen 
hadde selvfølgelig gått på sko
le før også, men klassene hadde 
vært spredd rundt på forskjel
lige bygg. Det ble drevet un
dervisning i Ynglingeforenin-

gens lokaler i Asylgaten, i Jo
hannes børneasyl, Blåsenborg 
skole, Johannes skole og Petri 
skole. Etter hvert var det ikke 
plass til alle barna og i 1899 
henstilte skolestyret i Stavan
ger kommunestyret om å bygge 
et nytt skolebygg i østre bydel. 
Stavanger kommunestyret ved
tok i juli 1900 å bygge en ny 
skole på «Hetlandsmarka». 

Hva skal skolen hete? 
At skolen fikk navnet Storhaug 
var ikke en selvfølge. Rundt år
hundreskiftet var ikke navnet 
Storhaug et innarbeidet begrep 
blant lokalbefolkningen. Man
ge ønsket å oppkalle skolen et
ter et kirkesogn, som på den ti
den var vanlig. Men både Jo
hannes og Petri var allerede 
brukt. Vår Frue skole ble fore
slått, men siden Frue sogn lå 
i Hetland kommune og skolen 
skulle bygges i Stavanger, gikk 
dette navnet ut. 

Jenter og gutter 

hver for seg 
Den tre etasjers murbygningen 
ble tegnet av avdelingsingeniør 
Hans L. Juell, som også var pro
sjektleder for byggingen. Den 
besto av 22 klasserom, pluss en 
kjelleretasje med sløydrom, bad 
og rom for sentralfyring. I til
legg ble det reist et ekstra bygg 
til gymsal og vaktmesterbolig. 
Siden elevene var delt i jente
og gutteklasser, ble det også la
get egen inngang for jenter og 
for gutter. Guttene brukte den 
venstre inngangen av skolen og 
jentene den høyre. Det samme 
gjaldt for lærerne. 

Badeanlegg i kjelleren 
Badeanlegget i kjelleren var be
regnet på både elevene, lærerne 
og befolkningen i bydelen. På 
denne tiden var det ikke vanlig 
med bad hjemme. Det var en 
halv time for guttene, mens jen
tene fikk hele tre kvarter. Men 
badet var bare tilgjengelig for 
hver elev hver tredje uke. 

Skolen brenner! 
I 1940 kom krigen til Norge. 
9.april invaderte Tyskland Nor
ge. Bare 2 dager senere, 11.april,
skjedde den største katastrofen
i Storhaug skoles historie. Det
begynte med kampene om Sola
flyplass. Engelske fly forsøkte
å forhindre tyskerne å kontrol
lere dette viktige området. I åtte
tiden på kvelden skar to engel
ske fly gjennom den tyske sper
reilden og fløy innover byen.
Der ble de møtt med luftvern
sild fra Varden og Østervåg. Si
renene ulte utover hele byen.
Det ene flyet kom seg unna og
fløy vestover utover havet. Det
andre flyet ble truffet, antage
lig på vei over Våland et sted,
og begynte straks å brenne. I et
flammehav ser befolkningen på
Storhaug flyet dukke ned mot
Lagård kirkegård, rette seg opp
igjen, for så å rase mot Stor
haug. Det braser inn i taket på
skolen, for så å skrå over Jelsag
ata og havne i Storhaug Damp
bakeris eiendom som lå på hjør
net av Jelsagata og Sandeidga
ta. Den brennende halen henger
igjen i taket på skolen og snart
står hele skolen i brann. Skolen
brant ned, sammen med Jelsa
gata 16, 18 og 12, Oppheims
gata 29 og 32 og Sandeidgata
31. De seks britene ombord i
flyet døde sammen med tre si
vile storhaugborgere. Det ut
brente skallet av skolen ble stå
ende som et monument over ka
tastrofen gjennom hele krigen
og opp mot 1950. Elevene måt
te flytte over til andre lokaler;
Misjonshuset, Nylund og Vå
land skole.

Ny skolestart 
Fra skoleåret 1949/50 kunne 
skolen tas i bruk igjen. Det ble 
bestemt at det gamle murverket 
skulle brukes, men det ble til
føyd en 4. etasje. I tillegg ble 
det reist ett nytt bygg for sko
lekjøkken, garderober og dusj i 
tillegg til gymnastikksalen. 

� SIQE 

Og ny oppussing ... 
I 1973 ble skolen pus 
igjen. Hele 2. etasje b 
om til personal- og a 
trasjonsavdeling. Lære 
endelig egen garderobe 
lett. 3 år senere ble også 
gården rustet opp med 
asfalt og nye lekeappara 

meste 
Elevtallet har svingt mye 
pet av skolens 100-årige 
rie. Ved innvielsen i 1902 
det 869 elever ved skol 
delt på 22 klasserom. 19 
gikk 891 elever fordelt 
klasser. På det meste h 
gått 1498 elever ved Sto 
skole. Utover 1960-tallet 
elevtallet å synke. Ann 
dervisning ble lagt til skol 

Og ny oppussing ... 
I 1998-99 ble skolebygget 
renovert og modernisert. 
ble undervisningen lagt til 
dre lokaler; Zion, Salem, 
distkirken, loftet på St. sv· 
og gymnastikksalen på 
haug. I år 2000 kunne el 
flytte tilbake til en flottere, 
velutstyrt skole enn noen 
100 år etter at skolen ble b 
er det til og med kommet 
binge i skolegården. 

Så nå er det bare rest 
skolegården som trenger 
ten puss. Den er fremdeles 
faltert, et underlag som er 
barnevennlig. 

S -super og spesiell 
T - tøff og topp 
0 -ordentlig og ok 
R - råfin og tøff 
H -hyggelig. HURRA! 
A -annerledes og aller best 
U -utrolig og uslåelig 
G -gul og god 
S -skjønn og statue 
K -kul og kjempestor 
O -original 
L - lang og lur 
E - ENDELIG 100 ÅR! 
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iring på feiring med «Storhaug i 100»
går langt tebage, te de 

iedage
It va svart kvitt, o g  allting 

'ilt 

·n skole blei bygd i mur for

:kulle vara ... »

er blitt
rs jubileumssangen vår

en del om hva som er hen
med å markere jubileet

ertrykkelig som vi har
å gjøre. Den historiske
ningen, rollen som byde-
samlingspunkt, den fysis
�'knytningen flere genera
:r av naboer og venner har
samt at det er en viktig

av utallige barndomsmin
gjør skolen til en av de få
ene alle barn og voksne

samlet om. I Stavanger står
n so_m et lysende eksem

på at det nytter å stå imot
inte byråkrater og politi

. Samholdet på Storhaug er
, og dette er verdt en mar
g. 

,Uerede etter den forrige re
vår - «Kanon baby» - var
lærere innstilte på at det
tte gjentas, og da særlig i

1indelse med 100-årsjubi/e-

iVi hadde veldig flinke elev
,m likte å synge og danse,

•vi har, om mulig, enda flin
elever i dag. I og med at

skuddet på feiringen «kom
des» i form av en sang,

det helt naturlig å fortsette
re med arbeidet i den ret
;en.
.evyen blir i korte trekk en
nomgang av skolens his
, med både høydepunkter

tunge st under. Arbeidstitler
«Slaget på Parra», «Kri-
og «Nedleggingsspøkel

vitner om at vi skal innom
dels historisk korrekt gjen
lte hendelser og episoder,
«Hu mor», «I klasserom-

·> og «På date» sier litt om

at vi også prøver å få fram his
torien fra de viktigste persone
nes synsvinkel, nemlig eleve
ne. Gode, gamle stavangersan
ger er det plenty av gjennom
hele revyen, men også et par
som aldri er framført på en sce
ne før ...

Håper at flest mulig finner
veien til den flotte gymsalen
vår, slik at scenen virkelig får
vist at den var en god og viktig
investering for skolen og for
fremtidige revy-spirer på Stor
haug skole. Kos dokker!
Han så skreiv dette; Atle

Intervju med 
1. klassingen Lotte

Hva heter du? Jeg heter Lotte.
Er det gøy på skolen? Ja, det er
veldig gøy. Hvor mange år er
du? Jeg er seks år. Har du en
spesiell venn? Ja, hun heter Fan
ny. Hva synes du om klasseka
meratene dine? Noen er greie,
men noen er dumme og. Hva
synes du om læreren? Læreren
er veldig snill. Har du det gøy
i friminuttet? Ja, kjempegøy!
Hva er yndlingsfaget ditt? Mat
te! Hvem leker du med i frimi
nuttet? Ei jente som heter Mic
helle. Liker du å tegne? Ja, vel
dig mye. Takk for intervjuet,
Lotte.

Elevrådet 2002-2003 

«Alle barn har rett til å si sin
mening og bli hørt» (FNs bar
nekonvensjon). Denne setnin
gen danner utgangspunkt for
elevrådsarbeidet på Storhaug
skole. Mottoet er at ingen sak er
for stor, og heller ikke for liten.
Både store og små skal ha mu
lighet til å ta opp saker som de
er opptatt av. Sakene kan være
fra at dusjene i garderobene er
for vanne til uttallige ønsker
om en bedre skolegård. Elevrå
det har arrangert både storsam-

Storhaug i dag 

Hele åttitallet var Storhaug 

skole truet av nedleggelse. 

Mange flyttet fra bydelen og 

en del politikere mente at alle 

elevene kunne gå på en stor 

skole (Nylund). Mobiliserin

gen var stor for å bevare sko

len. Elever, foreldre, lærere, 

beboere, politikere og andre 

gikk i tog. Elever gikk med 

paroler av typen «min beste

far gikk også her». Og skolen 

ble reddet og viser seg under 

100-års jubileet fram i all sin

prakt og verdighet.

!ing og karneval, men den stør
ste oppgaven så langt har vært
å ha ansvar for bursdagsfesten
til skolen.

Dette skoleåret har vi en prø
veordning med to elevråd på
skolen. Det er arbeidet i klas
sene som danner utgangspunkt
for et godt elevråd. Hver klasse
har klasseråd hvor de tar opp
saker som opptar klassen spesi
elt, og tillitsvalgt bringer sake
ne videre. Elevrådet velger hvil
ke saker de ønsker, og har mu
lighet til, å jobbe med.

Kjære Storhaug Skole 

Gratla me dagen !
Tenk at du har stått der i hondre
år .... å så har du vel aldri vert
finare enn det du e i dag.

Sko ønska eg åg konne sei
det når eg blir hondre.

Å tenk på alle di ongane du
har sett kåmma å gå. Kan jo bli
løyen av mindre.

Å alt det så e blitt sagt å
gjort, mens du sto der å hørte
på. Det e vel kansje både litt
domt å litt bra at du ikkje kan
fortella oss andre om alt det så
du vett. 

Ja . . . du fekk jo te å me et
fly i håve ein gang, men alliga
vel står du der så stilige å brese
deg foran adle di andre huså på
Storhaug i dag.

Må jo innrømma at eg e litt
stållte så har fått låv te å bli litt
kjende me deg, å någen av di
fålkå så du har romsterane inni
deg. Syns vel at dåkker passe
jysla gått i samen.

Fine skole .. . å fine ongar
Eg ønske deg alt gått i årå

så kåmme, å så håbe eg at om
hondre år e der ei mor eller ein
far så sitte å skrive te deg .. ...
GR ATLA ME DAGEN !

Ærbødigst hilsen i fra
Albert Skurtveit
ledar i FAU

Eli Ryssdal har vært rektor på
Storhaug skole siden 1995. Da
var det ca 160 elever mens
det nå er mer enn 260 elever.
- Denne høsten var det flere
førsteklassinger enn på lenge,
forteller Eli stolt. 52 nye elev
er dukket opp på første skole
dag. Barnetallet i bydelen øker,
det er flere familier som får 3
barn. Og så har vi jo et trinn
mer enn før etter at 6-åringe
ne begynte på skolen.

- Hva er dine ønsker for
skolen?

- Jeg ønsker en utvidet sko
ledag til klokka fire for dem
som trenger det. Jeg skulle øn
ske at alle elever kunne fått den

Bursdagsfeiring 

Torsdag 5. september 2002 var det
nøyaktig 100 år siden Storhaug skole
ble innviet. Det ville vi markere på en
skikkelig måte, og elevrådet arrangerte
bursdagfeiring for hele skolen. Dagen be
gynte med et forferdelig regnvær og stressni-
vået økte hos festkomiteen. Markeringen skulle holdes uten
dørs, og det fantes ingen kriseplan.

Men kort tid før arrangementet skulle starte forsvant alle de
mørke skyene og solen skinte ned på oss. Alle elevene samlet
seg i ballbingen, og der fikk vi høre flotte taler og hilsninger
fra inspektør og elevråd. Elevene på mellomtrinnet opptrådte
med premiere på jubileumssangen «Oppå Storhaug». Vi laget
en kjempestor ring i skolegården hvor store- og små, hånd i
hånd, sang bursdags-sangen og ropte skoleropet for full hals.
Bursdagsfesten fortsatte med storsamling i gymsalen hvor
korpset spilte for oss, elever opptrådte med tanker om skolen,
sang, dans, dikt og en morsom motekavalkade over de siste
100 år. Skolen har elever med røtter i over 25 nasjoner og alle
ønsket til lykke med dagen på sitt morsmål.

Allsangen var gamle stavangerviser. Etter endt forestilling
var det et «superfriminutt» med utdeling av boller, brus og
is til store og små. Der var signering av jubileumsprotokoll,
sjonglering, ansiktsmaling og diverse småkonkurranser. I det
vi holdt på å avslutte dagen kom de mørke skyene tilbake og
regnet styrtet ned. For noen elever var det det forferdelige
uværet som gjorde størst inntrykk, men for de fleste var det
følelsen av en verdig markering av dagen. Vi fortjente det fine
været, og var heldige som fikk lov å være med på et 100 års
jubileum. Noen mente det var så kjekt at de ville være med

på neste 100 års jubileum også ... 
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hjelp de trenger i dette tids
rommet slik at de etterpå kan
gå hjem og ha fri. Jeg ønsker
mer aktivitet inn i dette tids
rommet slik at familien kan få
mer ro om ettermiddagen. Mitt
største ønske er at skolen sam
let ble tildelt flere ressurser -
kall det gjerne levekårspenger
- slik at alle kunne få den hjelp
de trengte. 

- Hva synes du er bra på - toleransen er høy
Storhaug?

Jeg ville valgt Storhaug som
oppvekstområde for egne
barn hvis jeg skulle valgt på
nytt fordi
området og folkene er far
gerike

- man tar hensyn til hverandre
- det er lite mobbing
- det er lite uniformering blant

elevene
- det er lov å skille seg ut
- elevene får mer ballast med

seg

\:� 
� 
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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: 5189 05 88 - MOBIL: 917 66107 

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER 

Alt innen rehabilitering. 

Bruk din lokale byggmester! 

Pensjonister! 
Jeg holder fremdeles til i tidligere 

Skipper Worses lokaler i Rosenli 12. 
Med de samme lave pensjonistprisene! 

Telefonbestilling 99 01 31 90. 
Åpningstider: mandag og fredag kl. 8-16. 

Velkommen! 

Hilsen frisørmester Bjørg Pedersen 

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

e 
PILKINGTON 

ELVIGS GLASS 

Størst - Raskest - Rimeligst ! ! ! 

Alt i glass, Speil, Bly & "Messing" 

, Raskeste levering - til rimelig pris ! ! 

VAKT HELE DØGNET!!! 

Mobiltlf.: 900 444 02 

Bydelsavisa 

Flerbrukshall på Midjord: 

Romprogram godkjent 

På møte i Storhaug by

delsutvalg 8. oktober var 

Sigmund Rege fra Sta

vanger Eiendom invitert 

til å orienterte om sta

tus for ny flerbrukshall 

på Midjord. 

■ Romprogrammet er godkjent
i Stavanger formannskap.
Programkomiteens forslag
ble enstemmig godkjent. I
den videre planleggingen av
idrettshallen vurderes en
plassering av bygget nærme
re skråningen mot idrettsba
nen enn det byggelinjen i re
guleringsplanen tillater.

■ Arkitektarbeidet er igang
satt.

■ Forprosjekt er planlagt fer
dig til jul med behandling
i Stavanger formannskap i
januar/februar.

■ Oppstart av byggearbeider er
planlagt rett før eller etter
sommerferien i 2003. Hallen
ventes å være ferdig i mai/
juni 2004.

Neste nummer av 

BYDELSAVISA 

kommer ut 

9. desember

2002 

�"IIOKA:r�
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� 
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< ◊ 
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I ltontorfolksslutp: 
Adv. IGftt V-urdAJ. 

Adv. Paul Aam, Adv. Fmlrilt Bie. 
.Adv. Kristian Monsm. 

FuJJ-lttig: 
.Adv. Cathmne Ml1"ha,uJ Sr.le. 

MN.A. 

P�ekrsbtlkltm 1, 
Postbolts 719, 

4001 Stavanger. 

Tlf.: 51 89 69 10 
FIIX: 51 89 56 12 

Priv. tlf.: 51 54 76 00 
Mobil· 94 61 68 02 

Det ble diskusjon omkring plan
legging av uteområdene og mu
ligheter for nærmiljøanlegg. 

Sigmund Rege oppfordret 
foreninger og lag til å komme 
med sine innspill via Park og 
Idrett. 

Fra romprogrammet: 

■ Idrettshallen bygges som
flerbrukshall etter modell av
hallen på Tastarustå.

■ Parkering børplasseres i tom
tens sørvestre område slik at
biltrafikk ikke trekkes unø
dig ned mot sjøen.

■ Ny sonestasjon for Park/
idrett, utendørsgarderober og
skatehall inkorporeres ikke i
hallen.

■ 2 badstuer bør medtas.
■ Areal til spilleflate er utvi

det i.f.t. departmentets mini
mumskrav for å gi plass til
klatrevegg og oppvarmings
areal. Det legges opp til en
3+ 1 deling av hallen, slik at
banene kan fungere hver for
seg.

■ Det medtas fleksibel
av elementer som skal
i stollager.

■ Sittetribunen skal ha pl
ca 200 sitteplasser og
ønskelig at tribunen li
på samme plan som
hyle med kiosk og møt
slik at disse rommene
en fleksibel bruk i kom
sjon, som et «vrimle
og møteplass for besø
og andre som benytter
len.

■ Det er meget viktig å få t
god kombinaskjon vesti
kafe. Anretningsdelen i
ken må adskilles fra sal
len, slik at den kan bruk
foreninger og lag.

■ Vestibylen må knyttes

opp til møterom og tri
slik at dette blir «kjem
bygget i.f.t. sosiale akti
ter.

■ Det legges opp til 3 møt
med foldevegger med
lydisolasjon mellom ro
ne.

Nå er pinnekjøttet ferdig 

Okse høyrygg kr64,90 prk 

kr 19,90 prk Røkte knoger 

Bacon i stk 

Ferdige kjøttkaker 

Komler 

Hele lam patert etter ønske 

Vi har også ferdig steikte steiker som kan 

Jette arbeidet hvis en skal ha konfirmasjon, 

bryllup eller andre anledninger 
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nnebilløpet på Varden 
deltakere med mye 

møtte opp til årets Var

:er i slutten av septem-
der åpningen fremhevet 

Olsen fra bydelsutval
gementet var et godt 

1 på bydelens store fri-
innsats og vilje til sam
Dette året var det mange 
dsdeltakere som viste 
av bydelen, gatebruks
Urban Sjøfront og pre-

jon av foreninger og lag. 
·· ·mester Olav Sønderland

1terte sikkerhet og utfor
av de fantasifulle rennebi
løpet. Mange av deltaker

spente og forventningsful
ik med alvor imot Sønder
mange godslige kommen
Han oppfordret til å vise

,rtsånd og håpte at «den 
måtte vinne». 
ind Paust Andersen ka-

. serte rennebilløpet som 
skje største begivenhet 

:torbaug dette året. -Sjel
har kreativiteten og fanta
vist seg større enn ved sy
alle disse flotte bilene og 
erne. Å vinne er ikke alt 
nebilløpet er stor under
.. g i  seg selv!

Sindre Michaelsen fikk da
gens bestetid i klassen over 10 
år med tiden 20,5 sekunder. 

Emilie og Camilla Engelsgård 
vant løpet i aldersklassen under 
10 år med tiden 21,5 sekunder. 

Jan Mikael har vært med i 4 år og er for veteran å regne. 

Emilie (5) og Camilla (7) Engelsgård vant løpet i alderklassen 

under 10 år. Den ene bilen deltok også i fjor. Den andre er laget i 
løpet av de fire siste ukene. Det var en stolt far med verktøymani 
som fortalte om sveisearbeid i garasjen hjemme. 

Kunden i sentrum 

Hos oss finner du hyggelige og profesjonelle 

saksbehandlere som kan hjelpe deg med alle 

nødvendige banktjenester og -produkter: 

• Lån og kreditter
• Innskudd
• Fond og aksjer
• Betalingstjenester
• Råd og vink

Kontakt oss for en samtale: 

Hårldelsbanken 
Stavanger Sentrum 

Østervåg 7 

Telefon: 51 85 69 50 

e-post:

sentrum.stavanger@handelsbanken.no
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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 

Er det lenge siden du har sett oss? 

00 
CARLEBUæAS 

opticus 
E T A B L E R T I 9 0 8 

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

Tlf.: 51 52 04 25 

Briller alle prisklasser 

Synsprøve 

Neste nummer av 

BYDELSAVISA 

kommer t:t 

9. desember

2002 

@ 
518833 

1�1�111 �lll«rn1i 
BEGRAVELSESBYRÅ AS 

Til tjeneste 

hele døgnet 

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån 

Navnetilføyelser. 

Restaurering. 

Torsdag tll 18 

Tlf: 

518933 56 

tit. l9aaland (iraniH A.s 

Kirkebakken 36 (v/ Hetlandskirken) 
4012 Stavanger 

Bydelsavisa 

Ny bok av Gunnar Roalkvam 

Fra ambolt til plattform 
Gunnar Roalkvam kommer 
denne måneden ut med en bok 
om jern- og metallarbeiderne i 
Stavanger. Denne historien an
går i særlig grad vår bydel. Her 
bodde de fleste jernarbeiderne 
og her var det en rekke meka
niske bedrifter. Boka blir gitt 
ut i forbindelse med hundreårs
jubileet til Stavanger Jern og 
Metall avdeling 25. Dette er en 
spennende historie om slitsomt 
arbeid, tøffe fagforeninger, lan
ge perioder med arbeidsløshet 
i mellomkrigstida og storhets
tid i 1950- og 1960-årene. I dag 
kjemper mange jern- og metall
arbeidere innbitt for å beholde 
arbeidsplassene sine. 

Roalkvam vil fortelle om 
jernarbeiderne og om gamle 
Stavanger Støberi & Dok på 
Spilderhaug på møtet til Stor
haug Historielag onsdag 20 no
vember på Tou scene(i brygger
huset til gamle Tou bryggeri). 

Waisenhus-barn forteller: 

- Gode minner og moro,

mobbing og pryl med plankebite
Storhaug historielag hadde 

åpent møte på Bergeland by

delssenter 18. september med 

tema oppvekst på Bethania 

Waisenhus på 1930-40-tal
let. 45 personer satt lydhøre 

rundt bordene. Dette var et 

tema som fenget! Leif Ben
diksen fortalte at han var fem 

år gammel da han kom dit. 
Hans mor døde og de var fem 

søsken. Faren måtte på arbeid 

lange dager og hadde ikke mu
lighet til å ta seg av barna selv. 

Historien om Waisenhuset be
gynte på 1800-tallet med ei ung 
jente fra Vats i Ryfylke som 
kom til Stavanger. Hun så at det 
var mange barn i drift og hadde 
basar i hjemmet sitt hvert år i 
15 år - til inntekt for oppstart 
av barnehjem. Samtidig reiste 
Lars Oftedal mye rundt i Norge 
og drev vekkelse. Fra England 
fikk han inspirasjon til å starte 
barnehjem. Oftedal fikk bygget 
Bethania Waisenhus på Berge
land på 1870-tallet. Han kjøpte 
så Emmaus-området i 1877. De 
første årene ble det brukt som 
feriested for Waisenhus-barna 
fra Bergeland. Etterhvert øn
sket Oftedal et mer skjermet 
område for barnehjemmet. 
Oftedal døde i 1900. I 1927 flyt
tet barnehjemmet fast til Em
maus. Her ble det bygget åtte 
hus: to for jenter og seks for gut-

ter. Hvert hus hadde ca. 15 barn. 
En var bevisst på å bryte med 
det gamle anstaltpreget - her 
skulle det være mer som private 
hjem. Her var de forut for sin tid! 
Leif Bendiksen syntes at opp
veksten på Waisenhuset på man
ge måter var trygg og god. 
De fleste av husbestyrerne og 
tjenestejentene var omsorgsful
le og snille. Men det var gan
ske strenge regler. Barna måtte 
være inne kl. 20 om vinteren, 
kl. 21 om sommeren, og det 
var søndagsskole med møte
plikt hver søndag formiddag. 

Barna hadde mye moro. Men: 
Utenfor området var det ikke så 
greit å være Waisenhus-barn. 
De ble ofte mobbet av de andre 
barna, og opplevde også for
skjellsbehandling av lærerne på 
skolen. Olav Hansen fortalte 
om sin tid på Waisenhuset. Bar-

na gikk med like trøyer 
slag og stive underbukser og 
derfor lette å kjenne igjen. 
hadde eget musikk-korps, v 
keri, fjøs med budeie og v 
gårdsdrift. Barna deltok i 
beidet med jorda og d 
Det kom flere innlegg fra 
etterpå. Først fra en som · 
hadde bare gode minner. 
opplevde pryl med plankeb· 
og maktbegjærlige hushes 
re. Andre tok opp hvordan 
oppfattet Waisenhus-barna 
de nok var litt redde for. 

I 1997 ble det åpnet et W: 
senhus-museum i låven på 
maus. Bethania-stiftelsen 
ver fortsatt sosial virksomhet 
området, og Rosendal Sykehj 
har fått plass på eiendomm 
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.ontakt oss for påmelding til alle klasser 

'
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--· Sertifisert etter 
r ATLs 

i IAIILJ: Bransjestandard

Bergelandsgt. 37, 4012 Stavanger Tlf. 51 52 54 83 

1n�o SHllT 
SILKETRYKK AS 

Ryfylkegt. 22, 4014 Stavanger 

Tlf 51 86 26 95 -fax 51 86 22 35 

A 
"11111191" 

norske serigrafers forening 

RUNESTAD El,EK:rllO "/s 

El. Anlegg Nybygg 
Boliger Service 
Næringsbygg Forhåndspris/ 
Alarm Anbud 
Rehabilitering 

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10 

SOPIHOP AS 
� Sopemaskiner 
../ Sn•ryddlng 
..; Gartnertlenester 
..; Vaktmester 
Faste drlftsavtaler tll fast pris 
Regelme11l9 vedlikehold 
linner ••9 

n.F. 51 89 01 98 
FAX 51 89 13 43 
www.1oplh�p.no 
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Det er viktig å engasjere seg 
Tekst: Todd Slaughter Foto: Braatthallen AS og Todd Slaughter 

Endelig, etter at beboerne på 
Storhaug har kjempet i mange 
år, skal det bygges en flerbruks
hall på Midjord. Etter planen 
skal den stå ferdig i 2004. Men 
hva skal hallen brukes til og av 
hvem? Skal det være en tradi
sjonell idrettshall for de mange 
idrettslag i byen? Skal lag på 
Storhaug prioriteres? Hva med 
alle som ikke driver idrett i or
ganiserte lag, spesielt ungdom
mer - skal de få plass i hallen? 
Kanskje vi kan lære noe fra 
Braatthallen i Kristiansund? 

Hver fredag fra kl 20 til 23 
åpnes Braatthallen for fri aktivi
tet for ungdom fra 12-16 år. Hele 
idrettsgulvet står til disposisjon. 
Her er det mulig å drive fotball, 
volleyball, håndball, basketball, 
bordtennis, badminton osv. De
ler av gulvet platelegges slik at 
det kan brukes til skating. Lig
ger ikke idrett hjertet nærmest, 
kan man bare rusle rundt og tref
fe venner. Annenhver fredag er 
det diskotek. Ønsker magen på
fyll finnes en enkel kiosk. Det er 
6-8 voksne personer som vakter.
De voksnes oppgaver er å passe
på at alle har det trivelig. Det
er få regler - alminnelig folke
skikk og edruelighet rekker len
ge. Voksne skal synes minst mu
lig og holde en lav pekefinger
føring. «Apen dør» har åpenbart
truffet et behov; hver fredag er
det mellom 250 og 300 ungdom
mer tilstede.

Endringer i 
ABC-kvartalet 
Husene på vestsiden av Nykir
kebakken kan snart forsvinne 
hvis Aftenbladet får det som de 
vil. Planen som er lagt ut til 
høring medfører riving av hu
sene for � få plass til et moder
ne bygg i glass og stål. I tillegg 
vil Aftenbladet bygge på top
pen av deres eksisterende bygg 
slik at det blir ni etasjer mot 
Verksgata. 

Gatebruksplan 

Planlegger åpent møte 
Samarbeidsutvalget for beboer
foreningene på Storhaug, Brodd 
og Fritid, planlegger et åpent 
møte for å belyse noen av spørs-

for Badedammen Vest 
Sjøpromenaden rundt Badedammen Vest må betraktes som et 
rekreasjonsareal hvor det er lagt til rette for opphold. I planen 
som er lagt ut til høring har utbyggere foreslått at promenaden 
skal opparbeides med asfalt oppbrutt av et rutenett av natur-

. steinstriper. Direktøren for kultur og byutvikling er ikke for
nøyd med dette. 

Disse er noen av sakene SBS er opptatt av for tiden. Har du 
mening og synspunkter på noen av disse sakene? Nå er tiden til å 
snakke ut og engasjere seg. Ikke vent til det er ferdig, for da er det 
for sent. 

målene - og kanskje få svar. 
Representanter fra kommunen 
ved park- og idrett, bydelsutval
get og Braatthallen kommer til 
å være til stede. 
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Vi fører alt innen trelast, byggevarer, maling, tapet, 
jernvarer, el-verktøy og kjøkken/bad. 

STAVANGER 
(tidligere Øgrei) 

Verksgaten 62, 4013 Stavanger Tlf. 51 85 41 41 Faks. 51 85 41 40 

140 K 180 C'1n S-
140 1t 250 cm 69,95 
1401t no on 99,95 

rape/sg, m 50 gr. 29;95 
iygarn 50 gr. 16,95 

l m 50 gr. 9"95
· . 14,95
m 200 gri 29;9$



lim� 
Storhaug omfatter Midjord bydelshus og Bergeland by
ter. Lokalene leies ut til grupper, organisasjoner og ar
enter. Vi har oversikt over fritidsaktiviteter for alle al
pper og kan informere om ulike tilskuddsordninger for 

,. og ungdomsarbeidet 
for tiden samarbeid med Åpent Hus på St. Svithun 

uniortilbud på Storhaug skole, Åpen gymsal på Nylund 
arrangement på Metropolis. 

g: Åpen gymsal, St. Svithun skole: fotball, volley, 
dy etc 

,g: Åpent Hus, St. Svithun skole: svømming, fotball, 
datarom og kantine 
ilbud på Storhaug skole, 5.-7. klasse (prøveprosjekt) 
: Åpen.gymsal, Nylund skole med fotball, volley, 

dy etc 
.g: Åpent Hus, St. Svithun skole: svømming, fotball, 
datarom og kantine 

ire Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger tlf 51 50 89 96 
aug.fritid@stavanger.online.no 
konsulent Arne Skage 

sleder Stig Molde 

i Salsa-feeling 

'begynner 
ager kl 18-20 

30.10-20.11 
kr 600,-
ent kr 500,-
er 18 år kr 350,-

ielding tlf95 93 70 86 eller kurs@salsasuksess.no 

·geland bydelssenter
agt 2, 4013 Stavanger 

51 53 52 67 
1terleder Astrid Gjuvsland 

PA TUR - ALDRI SUR
går tur sammen i nærområdet tirsdag kl I 0-12. 

opp på Bergeland bydelssenter. 

HILLEVÅG 

TOG TIL BRYNE 

Har du noen gang hoppet tau 
med kollegene? 

... eller gått på stylter eller donet melkekorker? 
orsk Barnemuseum kan leies utenom vanlig åpningstid 

fra kr. 3000,- for to timer (ca. 20 deltakere). 
Museet kan ordne underholdning eller mat. 

ing 51 91 23 90 eller 975 34 321 for detaljer og bestilling. 
www.norskbarne.museum.no 

St. Petri har 
«åpen kirke» 
hver onsdag fra kl 10-14. 
Det vil være anledning til 
å tenne lys, sitte i still
het, prate med en av kir
kens ansatte og ta seg en 
kopp kaffe. Hjertelig vel
kommen innom. 

St. Petri 
aldershjem 
inviterer til 
ÅPENT HUS 
torsdag 24. oktober 
kl 10.30 -12.00 

Det blir salg av 
- Kaffe og mat
- Gaveartikler
- Tombola
- Loddsalg av kvelds-

trekking

Fjel ljom/ Blanda 
kor 
ønsker nye medlemmer 
velkommen. 
Allsidig program. 
Vi øver på Midjord 
bydelshus hver 
tirsdag kl 18.30-21.00. 

Vel møtt! 

Etter oppfordring 
- for 8. år på rad:

Syng sammen! 
Drollehålå Sangerkna
ben mit Budaien 
inviterer til ny hygge
kveld 
FREDAG 
8. november kl 19
I VARDEN KIRKE
Som alltid:
Mye allsang med kjente
og kjære sanger
Flott korpsmusikk ved
Nylund skolekorps
Gladsang ved Drolle
koret
Musikalsk støtte av
trekkspilleren Jan
Knutsen
og pianist Nicol Hjorth
Olsen
Pause med kafeteria og
utlodning
Overskuddet deles ut til
gode formål

Entre: 
Samme pris i alle 8 år: 

Kr 50! Barn kr 10! 

VELKOMMEN 

Storhaug historielag 
inviterer medlemmer og andre interesserte til ny møteserie 

Høstens siste møte 

Onsdag 20. november kl 19.30 på Gamle Tou Bryggeri 
Stavanger Støberi & Dok og jernarbeiderne i byen 

ved Gunnar Roalkvam. 

Kontaktpersoner i styret: 
Carolyn Fjeld tlf.: 51 89 02 88 
Anne Torunn Braut tlf.: 51 89 34 18 

... 

Julemarked på Nylund skole 
Lørdag 30. november kl 10-14 
Mange fine julepresanger 
Trekning av korpslotteriet 
Kafe 
Nylund skolekorps spiller 

Øvingsdager mandag/onsdag på Nylund skole. 
Korpsrommet er åpent disse dagene mellom 
kl. 1700 og 2000. 
Telefon til korpsrommet: 51 52 50 10 

8 

NB! Det er alltid en korpsvakt tilstede (fra styret) 
Ta en tur innom. Vær velkommen! 

Hjemmeside: 
www.geocities.com/nylundsskolekorps/korpssiden.html 
Mailadresse: 
nylundskolekorps@hotmail.com 

Jubileumsuke: Storhaug skole 100 år 

Revyen «Storhaug i 100» 
spilles i gymsalen kl 18 
mandag 11. t.o.m. onsdag 13. november 

Apen skole 
Torsdag 14. november 
Kl 15-18 med kafeteria 
Masse aktivitet 
Revyen spilles kl 15 og 18 

Frivillighetssentralen, Storhaug 

Frivillighetssentralen formidler frivillig innsats mellom 
de som ønsker å motta hjelp og de som ønsker å gi hjelp. l tillegg 

arrangerer sentralen forskjellige sosiale treff. 

HVEM ER DU? 
Et medmenneske som har tid, 
trives med å hjelpe, 
glad i å møte nye mennesker? 
Et medmenneske som har behov 
for hjelp til gjøremål, følge eller 
besøk av og til? 

NY FARGE PÅ TILVÆRELSEN? 
Ønsker du å lære noe nytt 
møte andre på tvers av kulturer, 
oppdage forskjeller, men også 
likheter? 
Setter du også pris på en god 
latter? 

KONTAKT FRfVlLLIGHE�SSENTRALEN 
MIDJORD BYDELSHUS 

TLF 51 56 15 85 

�f \LiJ 
Frivillighetssentral�n. 
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Ditt hjem - vår hjemmebane 


