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od Story: -All mat har sin historie
Sally 

to flotte hønevasene kommer fra Brink & in't Veid Keramikk i 

1ggata. Kristian Brink Bendiksen har vært dreier og Helene in't 
Bendiksen har sørget for dekoren. 

Storhaugdagen 
og 

Musikkens dag 

Nytorget - Lørdag 14. juni 

Se side 15 

Er du opptatt av at 

du blir hva du spiser? 

Da er Food Story 

stedet for deg. 

Det meste av mat og 

drikke er økologisk 

dyrket og produsert. 

Stedet er nabo til 

Ostehuset i Klubb

gata og er både 

butikkafe og kafe

butikk. 

All mat har sin egen 

historie å fortelle. 

Hos Food Story kan 

du sjekke matens 

bakgrunn på nettet. 

Hva inneholder den? 

Hvor er den laget? 

Hvem har laget den? 

Med hvilke dyrkings

metoder? 

I forrige uke besto 

menyen bl.a. av 

linsesuppe med 

svineknoke, kalv og 

Food Story-pølse 

med linser og hvit 

sjokolade-panacotta 

med frukt og bær. 

Bildet viser 

Storhaugbeboerne 

Lise Marczenko 

( daglig leder) og Stig 

Juelsen (innleid mat

konsulent). 

Den sinta damå 

side 3 

Midjord 

Skisse av ny hall. 

side 4 

Ajax: 

Ei fele ti' 
side 13 

Fremtidens uteanlegg på Kjelvene 
Folkeparken er navnet på 

utkastet som vant 
arkitektkonkurransen for 

fremtidens uteanlegg på 
Kjelvene og i Johannesparken. 

Kultur- og kirkeminister 

Valgerd Svarstad Haugland 
kåret vinneren som er 
Smedsvig landskapsarkitekter 

Kulturminister Valgerd Svarstad 
Haugland sammen med Tina 

Jacobsen, Mathias Wijnen og 
Anders Fjeld. Foto: Robert 

Braathen, Stavanger Aftenblad. 

fra Bergen. De vant f ørstepre
mien på kr 150.000,-. 

-Jeg har selv bodd i dette
området og vet at her trenges

det at det blir tatt i et tak. Jeg er 

imponert over måten ungdom 
er blitt trukket inn i 

planleggingsprosessen, sa 

Svarstad Haugland. 

RYDDEAKSJONEN 
Vi rydder 

våre uteområder 
fra tirsdag 22-. til lørdag 26. april. 

Side4,8og9 
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Vårog 
rydding 
Våren kommer - og like 
sikkert kommer årets 
ryddeaksjon. 

Det bygges og snekres 
på gamle og nye boliger. 
Folk flytter innad i byde
len, noen flytter ut og 
noen flytter inn. Mange 
har deltatt i utallige 
dugnader og annet fri
villig arbeid. Nå ønskes 
alle nye Storhaugbeboere 
velkommen til å delta! 
Se på avisens midtsider 
hvor det ryddes og bli 
med! Bli kjent med nye 
naboer! 

Også i industri- og 
utbyggingsområdene er 
det behov for jevnlig 
rydding. Plast, papp og 
annet avfall må tas etter 
hvert. Det kan se ut som 
om bosset blir borte ... 
men det blåser bare til en 
annen plass ... på Stor
haug. 

Storhaug er den bydelen 
som er kjent for å være 
renest i Stavanger ... i 
hvert fall en gang i 
året. Hva med å bli 
den reneste bydelen hele 
året? Det krever at 
mange tar i et tak! 
Dette året sendes oppfor
dringen spesielt t11 alle 
�([-e Qg utbyise�e i . 
inttustri- og utbyggings
områdene! 

. Go� rydding! 

Neste nummer av 

BYDELSAVISA 

kommer ut 

18.juni
Frist for levering av stoff/ 

annonser er onsdag 4. juni 
E-post:

storhaug.fritid@ 
stavanger.online.no 

Bydelsavisa 

Ny gatebruksplan 

No. 

z 

Bygningen i Haugesundsgt. 27 skal rehabiliteres. 

Storhaug Bydelsutvalg 
Følgende saker ble behandlet i Storhaug bydelsutvalg 11. mars. 

Johannes VO-senter flytter 
Den tidligere Vestlandske Gummivarefabrikk i Haugesundsgt. 27 
skal rehabiliteres innvendig og utvendig. Det er Bygg-Kon som 
melder dette. Formålet med å ta vare på den gamle fabrikkbygnin
gen er at Johannes Voksenopplæringssenter skal flytte inn i januar 
2004. I samme sak ble det diskutert hvor elever og lærere skal 
være når skolene Nylund og St. Svithun skal rehabiliteres. 

Utrygt på Varden 
Foreldrene fra Varden rapporterer om hendelser fra friområdet 
som gir utrygghet for barns frie lek og ferdsel. Storhaug bydels
utvalg ber om at rette myndigheter koples inn. Brev om dette 
sendes til Oppvekst og levekår ved Kjell Arvid Berland. Foreldre, 
natteravner med flere oppfordres til å følge med i hva som foregår. 

Lekeplass Midjord bydelshus 
Ingrid E. Bergesen Himle meldte om råtne, farlige apparater på 
lekeplassen ved Midjord bydelshus. Fritidskonsulent Ame Skage 
opplyste at det har vært befaring på området og at han påventer at 
rette instans vil kontakte dem. 

Søknad om tillatelse til utfylling ved Verven 
Etter forslag fra Bjarne Middelthon (KrF) gjorde bydelsutvalget 
dette vedtaket: I forbindelse med søknad om tillatelse til utfylling 
av Verven, er det ikke lagt ved noe kart over området som viser 
hvor mye og hvor langt ut i skipsleden fyllingen går. Til utfyl
lingen er å bemerke at ut og inn i dette havneløpet er det ca 
100 anløp av rutebåter/bilferger hver dag. Løpet er i dag veldig 
trangt og vil bli1!'ttda trangere ved en utfylling på 25000 m2. Det 
må tas hensyn til en slik mengde båttrafikk som forsyner hele 
Ryfylke/Lysefjord-trafikken. Det vil og påvirke strømforholdene i 
sundet i den henseende at den blir enda kraftigere enn i dag som 
og påvirker navigeringsforholdene om bord i båtene. 

Det store og nye boligprosjektet Badedammen 
Vest skal til slutt bestå av fem bygninger med 

til sammen ca 300 leiligheter. 

På nettsiden til Selmer Skanska står det at 
bygg A og B vil være klar til innflytting til 

sommeren. Bygg C skal være ferdig våren 2004. 

Bygg E, som det var vært mest strid om 
beliggenheten til, vil bli lagt ut for salg i mai/juni 

i stedet for mars, opplyser Ronny Kennedy. 

Bygg D er planlagt som siste byggetrinn. 

Ny gatebruksplan for Østre 

Ring, Egersundsgata, Nymans

veien og Trafikkgata er nå ved

tatt, men det er foreløpig ikke 

satt av penger til detaljplanleg

ging og opparbeiding av hele 

-strekningen.

På årets budsjett er det satt av 

midler til å gjennomføre planen 

for Trafikkgata fra tunnel i Hau

gesundsgata til om med krysset 

med Nymansveien, sier saksbe

handler Jorunn Byhre Imsland 

fra Kultur og byutvikling. Tek

nisk drift har nå overtatt saken, 

og har ansvar for detaljplanleg

ging og gjennomføring. I saken 

til kommunalstyret for byutvik

ling skrives det at årsdøgnstra

fikken i Østre Ring har sunket 

fra ca 9000 til ca 4000 etter at 

Storhaugtunnelen ble åpnet. Vei

strekningen har i en årrekke vært 

belastet med mye trafikk og tren

ger et løft. En opprusting vil 

være trivselfremmende. Planen 

er utformet med sikte på å redu

sere kjørehastigheten og å gjøre 

gatene mindre attraktive for gjen

nomkjøring. Ny beplantning skal 

gi redusert støy og mindre luftfor

urensning for beboerne i området 

og gi et triveligere gatemiljø. 

-Vanlig kjørebanebredde på 6

meter reduseres til 4 meter i flere

vegkryss slik at bilene blir tvun

get til å kjøre saktere.

-Nymansveien mellom Trafikk

gata og Emmausveien skal kunne

trafikeres av busser med ordinær

størrelse.

-Enveisreguleringen av Trafikk

gata på strekning mellom Karls

minnegata og Nymansveien fore

slås opphevet. Trafikklyset i

Nymansveien avvikles.

-De fleste veikryssene heves til

samme høyde som fortauene og

belegges med stor gatestein som

fartsdempende "rumlefelt".

-Det anlegges ikke sykkelfelt

langs noen gater innenfor plan

området.

-Alle fortau skal skilles fra kjøre

bane med platekantstein i granitt.

Fortauene foreslås belagt med

firkantede betongheller atskilt

fra platekantsteinen, eiendoms

grenser/veggliv og grøntfelt med

en dobbel rad små gatestein.

-De arealer som ikke trengs

til kjøreveg, fortau o.l. opparbei

des som rabatter og steinsettes/

beplantes med høystammede trær

eventuelt supplert med annen lav

Utgiver: Redaktør: 
Srorhaug bydelsutvalg 

Postboks 1608, Kjelvene 
4093 Stavanger 

Avisstyre: 
Geir Rolandsen (leder) 

Torgrim Olsen 
Elin Rydningen 

Sigrid Marie Bækholt 
Tlf. mobil: 926 56 544 

Annonsesalg: 
Tore Kristian ]jemsland 

Tlf.: 924 61 829 

beplantning som ikke ska 

hindringer. 

-Det skal etableres sa

hengende vegetasjonsfelt

fortau og kjørebane langs

av Østre Ring, langs sy

av Egersundsgata og lan

kortere strekning på ve

av Nymansveien nord for .

trandsgata.

-Langs hovedgater med

fortau hvor det ikke er pl

grøntfelt mellom fortau og

bane, er det i stedet foreslått 

tet høystammede trær i fi

ene. Ved valg av trær og

skal det legges vekt på sorter

er robuste.

-Ved valg av planteslag skal

tiske forhold (vakre trær,

string, etc) samt praktiske h

som skjøtsel og vedlikehold,

legges.

-Trær og beplantningen

brukt som "identitetsska

element for eksempel ved å

forskjellige treslag i de fo

lige gater eller på forskjelli

strekninger.

-Lyktestolpene skal h a

farge og skal plasseres som

på plankartet.

-Parkeringsplassen ved mi

asjonen på østsiden av V.

kirke foreslås atskilt fra Il

gende gate med 3 m bred

rabatt som beplantes slik at

får en grønn ramme rundt

ringsplassen og miljøstasj

Miljøstasjon skal opprustes

utsetting av nye contain

med bedre kapasitet.

-Østre Ring blir skiltet med

simum 40 km/t, mens d et

vegnettet forutsettes skiltes

fartsgrensesone 30 km/t.

-Gatebruksplanen må gjen

føres etappevis dersom det

bevilges nok midler til en

gjennomføring av prosjektet

gende utbyggingsetapper

slås:

Etappe 1: 

Fra tunnelåpning i Hauge 

gata til og med kryss Trafik 

Nymansveien 

Etappe 2: 

Nymansveien fra kryss med 

fikkgata til og med kryss 

Nedstrandsgata 

Etappe 3: 

Nymansveien fra kryss med 

stransgata til og med kryss 

Hjelmelandsgata 

Etappe 4: 

Østre Ring 

Distribusjon: 
Nylund skolekorps 

v/Egil Larsen 

Tit: 5152 86 42 

Opplag: 7200 

Trykkeri: 

Dalane Tidende 



holde te 
i Varmen, 
e Sally 

va for oss et sted 
hadde låv å gå te, 

ly Nilsson. -Sjøl e eg 
p vest i byen, men 
!tid i Pedersgadå
la te jul. Varmen va

ein plass langt inni
innforbi Pedersgadå.
bor eg her sjøl, som
r mellom jobben på
og Landet på Tau.
r leilighed i det 

vakre og store tre
som før rommet Fug
sydvestfabrikk og ble 
i 1868. -Tenk at her 
:t laga 35000 sydves
t! 

.glig spiller Sally rol
m Mathilde Gunder
or te Gudlabadne, på 

and Teater. Gudlabad
na mor er skrevet av 
og handler om et far
persongalleri fra det 

·Idige femtitallet i Sta
r. Møje av handlingå
i Pedersgadå. -Ei hus

så ikkje e fesen ogferige
kvelden komme har mis-

forstått sitt kall! Det sko ver 
vinduspuss på fredagen og 
klesvask på mandagen. Kle
nå blei lagt i vann itte kjer
keti på syndagen. Å, du å du, 
det sko tatt seg ud om det 
ikkje blei gjort på rette må
den! Husmorå brokte ein dag 
på klesvasken, fyrte onna 
kjelane i kjellaren og vaska 
og skurde te knogane blei lil
la og røde. Det tynnes nok 
ud med den typen Mathilder 
i Pedersgadå! Sally er enga
sjert tilstede i sin beskrivelse 
av husmorå fra femtitallet. 

-Dessverre e det mange ord
og uttrykk som må forklar
ast for publikum. Du ødela

det me den svera sadlå di!
Vett du ka sadlå betyr? Eg
må innrømme at det vett eg
ikkje. -Du sidde jo der! Det
e det det betyr. Bakenden!
Me har så mange saftige ord
og udtrykk i egen dialekt så
e så møje bedre enn dårlige
engelske banneord. -Nana,
for eksempel. Eg seie ofte
nana når eg går ud av

Bydelsavisa 

butikken og eg ser at folk 
stoppe opp og smile av 
udtrykket. 
- Ka lige du best med å bo i
Varmen?
- Fysst og fremst nærheden
te jobb og Tau-ferjå. Fleire
ganger i ugå går eg tur me
ei venninne på turstien fra
Brevig te Godalen. Me starta
om vinteren me hodelykt.
Fine greier det, å ha lykt på
pannen! Turområdet e fan
tastisk! Og så skjer det jo
møje spennande rett rondt
hjørnene her eg bor. På Tou
scene for eksempel! Eg har
vert med og lest på TXT-net-

• 

t Sommernatt (over) er laget av Gudrun Rossnes og ble vist på hennes første utstilling hos 
1k& in't Veid Galleri og verksted i Langgata. Gudrun har utdanningfra vevskole og jobber 
rglig som sufflør ved Rogaland Teater. Hun har tilbragt flere somrer på kunstkursene ved 

folkehøyskole og har tatt mange kurs i akvarell og acryl. -Bildet gikk seg til av seg selv, 
Uer Gudrun til Bydelsavisa. 

t til høyre er laget av Per Hugo Sørensen og ble vist på samme utstiling. Per Hugo har 
ningfra grafisk formgivning, kunstskolen,førskolelærerutdanning og kunst og håndverk på 
Han er nå formingslærer på Sjøhuset ved Goda/en videregående skole. 

ter to ganger. Itte di starta 
opp der nere e det merr 
folk så bevege seg rondt 
omkring i Varmen. Og det 
e jo kjekt. Te vanligt e det 
veldig stille her itte at adle 
så jobbe i området har dratt 
hjem. 
-E alt greit med å bo i
Varmen?
-Nei, det e det ikkje! Eg e
kjende for å vera den sinte
damå fra Støberigadå! Det
e utroligt irriterande med
hundeeiere så ikkje tar me
seg driden. Mange lar'an
ligge igjen på plenen her
ude ! Det sko tatt seg ud om

Side 3 

eg hadde drede på dis plen! 
Någen biler stoppe, slippe 
honden ud, vente i bilen te 
an e ferige og så drar de 
igjen! Eg gjer ein påse te di 
så trenge det! 
-E det ellers någe nytt fra
verden i dag?
-Eg har akkorat hørrt på
nyhedene at både f ly og
helikopter med masse ameri
kanare har dotte ner i Irak.
Eg regne me at det opptar
adle folk i den vide verden!
Det verste med krig e at
det alltid går ud øve sivil
befolkningen ... Sally sukke
oppgitt.

C: 

• 

,. 
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Plukk opp hundeskitten! Politivedtekter for Stavanger kommune fra 1. oktober 

§ 1 På steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for almin 
ferdsel er det forbudt å etterlate papir, tomflasker, sigarettstumper 

Av 

Mari, Vilde, Mira, Mina, 
Maren, Ingvild, Melissa, 
Malin og Ida 
på Nylund skole 

I gatene og på turstiene rundt 
på Storhaug er hundeskitt blitt 
et problem. Hundeeiere lar hun
dene drite overalt. De tar hun
dene inn i skolegården, og dagen 
etterpå kommer 500 trampende 
elever inn i skolen med hunde
skitten under skoene. UFF! De 
tar også med seg hundene sine 
på lekeplassene. Stakkars unger 
som går å tråkker og kryper i 
sølet! Man får det på skoene, 
på sykkelhjulene, på sandalene 
osv. Det er helt hensynsløst, helt 
uakseptabelt. Sånn vil vi ikke 
ha det, skjerp dere!!! 

For all del, ikke la det ligge 
igjen etter hunden! Vær så snill, 
ta med deg en pose neste gang 
du går tur med hunden, så vil 

Storhaug bli en mye bedre plass 
for alle som bor her!. Det er 
ikke jeg eller moren din som 
plukker opp skitten, det er ditt 
ansvar ! !! ! ! !. 

i1 

I 

Hva har folkfra Brodd, Stavanger Basketballklubb og Frisinnfelles? 
De vil alle inn i den nye hallen på Midjord. Nye sam arbeidskonstel
lasjoner dukket opp på det åpne m øtet om ny hall som ble gjennomført 
på Midjord bydelshus i februar. Idrettslagene ønsker bl.a. en felles 
idrettsskole for barn fra 7 til 11 år hvor alle idrettsgrener er represen
tert. 

Køplass i ny hall? 
-Mange etablerte idretter fra
hele Stavanger stål' i kø for å
komme inn i den nye hallen
på Midjord, uttalte Park- og
idrettssjef Torgeir Sørensen på
et åpent møte på Midjord
bydelshus i februar. Salen var
full av folk fra idrettslag, kor,
korps og andre organisasjoner,
politikere, ansatte i kommunen
og interesserte enkeltpersoner.
De fleste var opptatt av at den
nye hallen må bli en flerbruks
hall med lav terskel, stor tak
høyde og plass for mange ulike
aktiviteter og med tilknytning
til bydelen.

-Dere må ikke glemme at det er
en idrettshall som skal bygges,
og ikke en bydelshall. Hallen er
planlagt ferdig i månedsskiftet
september/oktober 2004 og jeg

regner med at bydelen organise
rer en skikkelig innvielsesfest!!! 
Det er fantastisk at Brodd vil bli 
et fleridrettslag. Nye virkemidler 
må tas i bruk for å få flere med 
i fysisk aktivitet. Åpen hall er en 
positiv aktivitet som kunne vært 
utnyttet bedre gjennom samar
beid med andre, sa Sørensen. 

Stavanger basketballklubb 
skrytte av den store og uorgani
serte basketinteressen blant barn 
og ungdom på Storhaug. -Vi har 
trenere og vi har støtteapparat, 
men vi mangler hall. Vi har tre 
ganger henvendt oss skriftlig til 
park/idrett, men har ikke fått svar. 
Sørensen ble bedt om å svare på 
hva basketballklubben skal gjøre 
for å få hallplass. -Dere kan skrive 
direkte til meg, sa Torgeir Søren
sen. 

Det er mange som plukker opp 
etter hundene sine og det er slik 
vi kan få et hundeskittfritt Stor
haug. 

Det er spesielt viktig at dere 
plukker opp dritten på lekeplas-
ser, i barnehager og skolegår-
der, for mange barn skiller ikke 
mellom sand, mold og hunde-
dritt. (Ikke det at du kan la 
hunddritten ligge andre steder.) 
Alle må ha med seg pose når 
de går tur med hunden. Hvis 
noen plukker opp hundeskitten 
og kaster posen i naturen, er 
hele vitsen borte! Kast posen i 
søppelet! 

Et tips til noen som ser en som 
ikke plukker opp hundens bæsj: 
Legg den i en pose, følg etter 
eieren og legg posen på trappen 
til eieren. 

Kanskje eieren plukker opp etter 
seg ... ? 

annet avfall, utenom i oppsatte egnede søppelkasser. 

§ 4 Personer med ansvar for hund skal fjerne ekskrementer etter d 
fra steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig f 

§ 5 I tettbygde strøk som er alminnelig beferdet eller bestemt for 
alminnelig ferdsel plikter hus- eller grunneier - å sørge for ren 
av fortau og rennestein. 

Ikke glem den røde! 
De fleste er på god ler som lynol, fetraktere, oppl 
vei når det gjelder å aceton, white-spirit bare støvsugere, 
kildesortere, men vi m. m., emballasje videotape, musi 
har ennå et stykke med rester setter. 
ig jen, spesielt med NB! Finn en for-
tanke på bruk av den EE-avfall (elektrisk svarlig lagringsp 
røde beholderen for og elektronisk Pass på at ikke 
farlig avfall og elek- avfall): får tak i det rnilj 
trisk og elektronisk lige avfallet. Og I 
avfall. Dette skal i 

Lyspærer, kabler og på brannfaren ! 
den røde: ledninger, lys- EE-avfall kan o 

armatur, knapp- leveres til en el-
Farlig avfall: celle-og oppladbare handler som sel 

batterier, elektrisk slike produkter. 
Kjemikalier, leketøy, /ommelyk- er gratis uten kj 
maling, beis, lim og ter, radioer, forpliktelse. I ti 
lakk, olje (filler, telefoner, hår/ønere, tar brannstasjon 
filtre etc.), krølltenger, barber- imot lysstoffrør. 
sprøytemidler, maskiner, klokker, For info om tøm 
spraybokser, ter- håndmiksere, kaiku- der - se Tømme
mometre,løsemid- /atorer, ka/- lenderen. 

Skisse for ny hall 
Skisseprosjekt for ny idrettshall på Storhaug er godkjent i BBE-utvalget (bolig, bygg og 
dom) og skal bearbeides videre i Stavanger Eiendom. Forslag til nærmiljøanlegg på to 
planlegges samtidig i samarbeid med Park- og idrettsavdelingen. 

1 

Bygget skal også fungere som 
et bydelshus/f lerbrukshus. Ad
komsten er derfor lagt via vesti
bylen for å gi et inntrykk av en 
bygning full av liv. 

Det er åpnet mest mulig opp 
mellom vestibyle og selve hallen 
slik at man kan ane de sports
lige aktiviteter som foregår i 
bygget allerede ved inngangen. 
Man kommer direkte inn i foa
jeen og kan fortsette inn til tribu
ner eller til møterom, styrketre
ningsrom og toaletter. Nedgang 
til garderober skjer via trap
peforbindelse med det samme 

Hallen 

man kommer inn i foajeen. En 
åpen forbindelse mellom hall, 
tribune og vestibyle muliggjør 
også en større f leksibilitet ved 
ulike typer arrangementer. Vakt
rom, verksted og personalrom 
er lokalisert rett ved inngangen 

Bygningskomplekset består i 
hovedsak av tre komponenter 
hvor den største er selve hallen. 
Den laveste delen av bygget, 
henvender seg mot parken/ 
nærmiljøanlegget og vannet, og 
rommer vestibyle og møterom 
med utsikt over sjøen. Denne 
del er foreslått utført i lette kon-

Plan 1. etasje 

struksjoner med et stort · 
av glass. 

Når man kommer ned i 
etasjen skal det være e 
publikum å finne inng 
hallen som ligger rett 
man kommer ned 
Går man til høyre k 
man til korridor som fo 
garderobeanleggene. N 
hallen ligger utstyr- og st 
samt rengjøringssentral. 
lens nordøstre vegg er 
veggen etablert og trappefi 
delse til 1. etasje og s 
ningsrom. 
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STAYANGB. Østnt bydel 
S�igt. 16 (� CM!I' Rim 
Tlf. 51 891890 
Åpent 10-21 o-, 

rooris 



Side 6 

I kkeno' problem. 

Vi fører alt innen trelast, 
byggevarer, maling, tapet, 

jernvarer, el-verktøy og 
kjøkken/bad. 

STAVANGER 
(tidligere Øgreid) 

Verksgaten 62, 4013 Stavanger 

Tlf. 51 85 41 41 Faks. 51 85 41 40 

Vi flytter! 
I juni 2003 vil vi flytte vårt kontor 

fra Østervåg til enda finere omgivelser og lokaler 
i Verksgaten 24/26. 

Vi ønsker våre 

nåværende og fremtidige kunder 

velkommen til: 

Handelsbanken 
Stavanger Sentrum 

Bydelsavisa 

Prix-butikken i bydele 

Vaffelmix 
Toro, 250 g 

Jordbærsyltetøy 
XP, 950 g 

Rømme 
Tine, 300 ml 

Pannekaker 
Ferdigstekte, 600 g 

Kjøttkakemiddag 
Fjordland 

Kaker til konfirmasjonen? 

Priser fra 26/4 til 24/5: 

Stor kringle 

Stor selskapskake 

Mellom selskapskake 

Kransekake, 18 ringer 

140,-

330,-

255,-

350,-

��:.:-:lllig C(J)p .,
-� e(\ p r I X Kjøpeutbytte 

{t'e(\ '\�e\- hver gang du handler 
\je\�O�. \\�� 
\\'l9

9eW� Asbjørn Klostersgt. 39 Tlf. 51 56 30 29 

Åpent 9-20 (9-18) 



NATURTERAPEUT 

AKUPUNKTUR 

Aase Marie Bowitz 

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 

!!!�il!!�!�ON AS

,VIKSVEIEN 22 -4014 STAVANGER-TLF: 518463 20 

lp.ningstider 
, onsdag, fredag: 9.30 

dag og torsdag: 9?3(f..i: 
Lørdag: 10.00-14.80 1 

na�alort 

Fa�iliefrisøren på( Stotbaug-- arl'Smi�. 91Aq* visa visl.Prix
_ Tlf./Fax: 51 52 -68 55 �,. 

INDUSTRI • OFFSHORE •-FALLSIKRlNG 
.f� . ETABL.1915 • -�''t

l;--�---,,J 
� JOHN .DA_HLE � 

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

j.d.mail@john-dahle.no 
www.john-dahle.no 

STORHAUG 

Blomsterhandel & Binderi 

Jelsagaten 4, 4012 Stavanger 

Telefon 51 52 66 29 

HÅKONs DAGLIGVARE 

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

VI HAR TIPPING OG FLAX! 

Åpningstider 9-20 (18) Søndag 12-18 

Bydelsavisa 

Den lille salong 

Frisør 

Åpent: 
Man-Fre 11.00-17 .00 

Lørdag etter avtale 
Pedersgt. 22 

Tlf. 926 80 622 
Velkommen 

@ 
51883366 

l�I � Ill � Ill (fm) ®Jj
BEGRAVELSESBYRÅ AS 

Til tjeneste 

hele døgnet 

--

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån 

Navnetilføyelser. 

Restaurering. 

Torsdag til 18 

Tlf: 

518933 56 

th. 19aaland (J,aniff A.s 

Kirkebakken 36 (v/ Hellandsk1rken) 
4012 Stavanger 

(JJriølctl, iø't 1/elif� 
Keramikk 

Galleri og verksted 
Langgt. 62, Stavanger 

Tlf.: 51 53 38 33 

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

� Stavanger Motorbåtforening
� 

StrømvIg 2, 4015 Stavanger 

Åpningstider: Selskapslokaler 
Mandag - Fredag kl. 08.00-16.00 Leie av pene selskapslokaler 

Lørdag kl. 10.00-16.00 i maritimt miljø. 

Søndag kl. 10.00-14.00 Telefon: 51 50 55 50 

BYGGMESTER 

TERJE FØRLAND 

TELEFON: 51 89 05 88- MOBIL: 917 66107 
TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER 

Alt innen rehabilitering. 

Bruk din lokale byggmester! 

st; 1.70 

7iJæn a.'!d. � as
_,.. 14 - 6"' ISO tooT Cod�t 

KURS: 
Førerkort klasse B start: 

MC kurs 
ADR grunnkurs 
ADR tank 

ADR kl. 1 eksplosivt 

ADR kl. 7 Radioaktivt 
CE/D lastebil/buss 

Lastebilkran/truck-kurs 

20/5 

29/4 

22/4 
12/6 
30/4 

6/5 
5/5 

28/4 

Informasjon og påmelding 
Tlf.: 51 62 45 42 / 51 89 30 80 

Team Trafikkskole/Stavanger Trafikkinstitutt 
Haakon VII gt 1, 4306 Sandnes 

Nytorget 8, 4013 Stavanger 
http://www.team.no 

Nettbaserte testoppgaver 

IANSE 

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

konku"ansedyktige priser. 

Du finner alltids en anledning. 

''' 
Mestergy_ll_ 

KRISTOFFERSEN 

ARKADEN,TLF. 518943 34 
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RY DIAICflO IN 
2003 STO " H UG 
Rydding av gate,, og uteområder 
NB! Ikke privat avfall! 

Kartet gir en oversikt over 
oppsamlingsplasser, hageavfall 

Kierhlgholrnen 
og miljøstasjoner 

F1sJcepiren 

Joret!holmen f 

m i 

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

Torsdag 24. april 
kl. 09.00 - 20.00 

Fredag 25. april 
kl. 09.00 � 15.00 

Hansker kun til barn 

Ryddingen avsluttes 
lørdag kl. 15.00 

Vi oppfordrer beboeme 
i Storhaug bydel til å sope 
fortau og rydde i sitt nær
miljø under ryddedagene. 
Sand samles i bøtter/sekker. 

LYKKITILMI 

RYDDINGINI 

.. 
Egerøy 

e 

Ill 

w 

C 

0 ...... 
� .. 

• Oppsamlings-
plass søppel

GJ Miljøstasjon 

Ill Hageavfall 

Grøntområder 
(kommunale 
friområder) 

• Offentlige bygg



Bydelsavisa Side 9

vem rydder hvor i uteområdene - 2003 
ingsplasser 
I i plastsekker 

Jelvene lekeplass 
t. Johannes kirkes parkeringsplass

unnakerforretning i Pedersgt., v/inng. til A BC-

Store Skippergate 33/35 
hjørnet av Vaisenhusgt. og Erichstrupsgt. 

.elsen av Vikedalsgt. - mot Saudagt. 
St. Svithun skole 

lekeplassen i Haukeligt. 
lekeplassen i krysset Lysefjordgt. og Avald-

transformator i Lysefjordgt. mellom nr. 80-82 
Steinhagen barnehage på parkeringsplassen 
inng. til grusbanen på Storhaugmarka 
:eringsplassen v/Midjord bydelshus 
:eringsplassen/transformatorhus v /Ramsvik 

.e 

lekeplassen i Sandnesgt. 
aldersbolig i Boktrykker Dreyersgt. 
den av Digranesvn., nesten v/Pannevikodden 
:keplass i Lindøygt. 
len badeplass v/kiosken 

Waisenhusstranda 
veien midt i bakken 

,arkeringsplass til Sameiet Godalstunet 
disvn. 67 - motorbåtforeningen 

inngangsport til Strømvik Kolonihage, Strømvig 2 
irten til Linjegods-terminalen i Paradis 

Lervigtunet 
:ivig, v/båtplassen 
Vassøy/ v/barnehagen 

trandsgt./ldsegt. 
eringsplass v/blokkene  i Godalen 
ikkgt./Talgjegt. 
'haug skole 

·apå Vassøy

1il fra Renovasjon tar imot hageavfall 
17/18/19. 

allet skal kun leveres i angitt tidsrom. 

1ger: 15.30 - 20.00 
:er: 09.30 - 18.00 
1gen levering på søndager/1. mai. 
1Y: NB! KUN UKE 17 v/ brannstasjonen 

itasjoner for kildesortering av plast, 
Hog glass 
arden kirke. Ved RIMI/Europris i Støperigata 
·· marka ved Hetlandskirka. På kaia på Vassøy

kildesortert avfall på miljøstasjonen 
restavfall skal leveres på  Sele, eller ring renova

. 51507070, som henter mot betaling.

•.1a.er som støtter/deltar i ryddeaksjonen 

Jepson har bidratt med ryddeplakat, logo & kart 
ler og brus sponses av: 
Rimi Stormarked Støperigården 
Rema 1000 Storhaug 

1- Urban Sjøfront AS
Stavanger Næringsselskap AS
Sparebank 1 SR-Bank
Idun Eiendom AS
Skanem Stavanger AS
Selmer Skanska Bolig AS

Tirsdag 22. april til lørdag 26. 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. 
Johannes VO-senter 

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 
Sletten Vel 
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 Nordre 
Ramsvikv., Breivik båthavn til stranda i Rosenli, Waisenhus strand og naust, vika bak 
Ramsvik skole, fredag 25. 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 m/jevne mellomrom 
Eget nærområde, fra skolen ned mot sentrum 
Området i og rundt skolen. Pedersgata 

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 (onsdag 30. april - etter avtale) 

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 26. april 
Området i og rundt kolonihagen 

- PO avd.
- Bergeland bydelssenter
- Midjord bydelshus

Lørdag 26. april 
Området i ABC-kvartalet. 

Området rundt Hetlandsgt. 39 
I hagen og rundt huset 
Området rundt huset 

Kjelvene lekeplass/ballbane og Badedammen. 
Eget boområde. 
Eget boområde, lekeplassene i Ole Blixgt./Sandnesgt./Egelandsvn. (fredag 25. april) 
Godalen badeplass. (fredag 25. april) 
Friområde på øya 
Eget boområde. 
Lekeplassen i Lysefjordgt. og eget boområde. 
Eget boområde. 
Området rundt blokkene, egen dugnad 
Lekeplass v/Islandsgt., stien ned til Emmaus og eget boområde 
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 (fredag 25 april) 

� 
ri � 
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Bydelens eneste 

bakeri og 

konditori 

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

Selskapslokaler til leie! 
1 etg. og kjeller, kan leies separat. 

Ypperlig til selskaper, til møter og kurser. 
Godt utstyrt med dekketøy til 

over 50 personer, tv- apparat og videospiller, 
Videoprosjektor kan leies for kun 620 kr. 

Kontakt Kari Einarsen på 
tlf: 51 56 39 77 for leie og bestilling 

Se på borettslagets hjemmeside: www.rosenli.net 

BL Rosenli 
Rosenli 17 
4015 Stavanger 
tlf: 51 56 20 62 

fax: 51 53 15 68 
e-post: rosenli@online.no
hjemmeside: www.rosenli.net

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

.. 

@ 
PILKINGTON 

ELVIGS GLASS 

Størst - Raskest - Rimeligst ! ! ! 

Alt i glass, Speil, Bly & «Messing» 

R�skeste levering - til rimelig pris ! ! 
... 

VAKT HELE DØGNET!!! 
Mobiltlf.: 900 444 02 

Bydelsavisa 

Nytt uterom på Nymansmar 

Et helt nytt uterom 
opparbeides rundt o 
mellom byggene på 
Nymansmarka (ga 
Spikerfabrikken). 

Arne Furre og Jostei 
Jonassen fra Virgo G 

service bringer våren 

-Vi har ansvar for he
anlegget med steinleg

gjerder, lekeplass, be
grøntanlegg. Dessve
forsvinner en del pla

etter hvert, de blir rett
slett stjålet! Det har
vært en del hærverk p

maskinene våre. Dette
problem for oss, størrec
vi har opplevd andre
Det er rett og slett
frustrerende, forteller
Ame og Jostein.

De fire årstider 
Bildet De fire årstider er 
vevet av Ellen Stedje. 
Vevkurs i regi av AOF har 
holdt til på Midjord bydelshus 
i flere år. Bjørg Emilie 
Eltervaag fyller snart 70 år. 
Hun har vært kurslærer i 
billedvev for AOF i 32 år. 
-Jeg er visst den kurslæreren
som har jobbet lengst i AOF,
forteller Bjørg. - Årene har
vært fantastiske, ikke minst
fordi jeg treffer så utrolig
masse hyggelige mennesker!

�.iOKA7"e� 
"' � 

� ' ;
<. Q 
Os1'ERG1'� 

l lttm111,ftJJmlulp:
Aå11. /GJrt VurtW,

kill. Paul Aaltrt, Aå11. Frtdri1 B�. 
kill. Kristian Monsm. 

F,JJ,rulttig: 
Aå11. Cathmne Marcharul Sull. 

MN.A. 

Pedersbaltmi 1, 
Postbolts 719, 

4001 Stavanger. 

Tlf: 51 89 69 JO 
FIIX:518956 12 

Priv. tlf: 5154 7600 
Mobil: 94 61 68 02 

Er det lenge siden du har sett oss? 
00 

CARLEBUæAS 
opticus 

E T A B L E R T  1 9 0 8 

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

Tlf.: 51 52 04 25 

Briller alle prisklasser 
Synsprøve 
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emtidens uteanlegg blir bygd på Kjelvene 
li 

i 

å tur i Oslo 
turen til Oslo for å 

lta på kåring av vinnere 
or Aktivt Møtested, deltok 
ay Lis Grimstad fra Bade-

dammen og Kjelvene bebo
erforening, Mathias Wijnen, 
Anders Fjeld, Tina Jacobsen 
og undertegnede. Vi fikk tid 
til å se oss om i hovedstaden 
på en av vårens første varme 
dager. På Aker Brygge så 
vi fantasifulle byggverk, dyre 
leiligheter og båter og et 
yrende folkeliv i sola på de 
store og f lotte trebryggene 
langs sjøkanten. Rett ved 
Karl Johan koste unge folk 
seg på skøyter i Spikersuppa. 
Ut av Stortinget kom mil
jøvernminister Børge Brende 

med sitt ledsagerfølge. Ska
terne utfoldet seg med hopp 
og triks på trappene til Råd
huset. På Voldsløkka studerte 
vi en bowl for skatere med 
tanke på nye aktiviteter på 
Kjelvene. På Grunerløkka var 
det skikkelig trivelig for oss 
fra Storhaug. Spennende 
butikker, kafeer, parker og 
masse folk. Sånn kan det bli 
på Nytorget og i Pedersgata 
om få år! Vi fikk se siloer 
omgjort til studentboliger -
et spennende og stort bygg. 

Folkeparken er navnet på vinnerutkastet 

for Aktivt Møtested som skal bygges opp 

på Kjelvene og i Johannes-parken. Kultur

departementet tok initiativ til en arkitekt

konkurranse om fremtidens uteanlegg for 

barn og ungdom. I knivskarp konkurran

se ble områdene Kjelvene/Johannesparken 
på Storhaug og Nybyen i Kristiansand de 

Her er skisser av 
noen bidrag til 
utforming av 
Kjelvene: 

Øverst til venstre: 
Fra Mosaikk 
Nederst til venstre: 
Fra To tårn 
Til høyre: 
Fra Folkeparken 

... 

to områdene i 

landet som det 

ble utlyst kon

kurranse for. 

... 

20. mars i år

kåret Kultur
og kirkemi

nister Valgerd

Svarstad Haug

land vinnerne.

Smedsvig land
skapsarkitekter

fra Bergen vant

førstepremien

på kr 150.000,-.

Andreplassen,

på hver kr

100.000,-, ble delt mellom Riss Landskap med 

tema To Tårn og Bjørbekk & Lindheim med 

tema Mosaikk. Et utkast fra Skjold, Sægrov 
og Torpe med tema Over Gang ble innkjøpt 

for kr 35.000,-. Vinneren av konkurransen skal 

samarbeide med arbeidsgruppen av ungdom 
og andre beboere for å finne den endelige 

løsning for fremtidens uteanlegg på Kjelvene. 
I denne prosessen bør ideer/elementer fra de 

andre premierte forslagene innarbeides i et 

endelig planforslag. Foreløpig er det avsatt 4 

millioner til å bygge opp Kjelvene. En del av 
forslagene vil om kort tid bli vist fram på Kul

turhuset. 

Stor idekonkurranse for alle mellom 15 og 25 år. 

Ny tidsfrist: 22.04.03 

Alt om konkurransen og hva OUT er, finner du på våre nettsider 
www.stavangerout.no 

-..i�t.no 

ær" 11-i-i .,. .... -whu llnlll•.,.. • ......,,_ �:DJ.r;!,J. ..
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FARGERIK 
fotball-turnering for jenter 
og gutter 10-13 år. 

MIDJORDIDRETTSPLASS 

lørdag ·24. mai 2003 
fra kl. 10.00 

Familiedag: 
-Fotball
-Ponniridning
- Underholdning, sang og musikk, karaoke

Konferansier: 

Øyvind Paust Andersen 

Besøk av Viking-spillere 

Kiosk 

- også med internasjonal mat

Fri deltalekse - fri adgang 

Arrangør: Brodd-prosjektet 

Påmelding fotball innen 

fredag 23. mai kl. 18.00 

7-er fotball:
Maks 10 spillere på hvert lag. Laget
skal ha minst to jenter med, og en av
dem skal alltid vare på banen.

l•EI JWNESTADEJ.E,KTRO
A

/s 

e1. Anlegg Nybygg 
Boliger"' Service 
Næringsbygg Forhåndspris/ 
Alarm Anbud 
Rehabilitering 

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10 

Ttf. 51 56 20 35 

Åpningstider: 
man., ons., fre. 13.00-21.00 

Alt innen: 
Styrketrening 
Kondisjon 
Spinning 

Ledig stilling 
Frivillighetssentralen, Storhaug bydel har fått tilskudd fra UDI 
integreringsprosjekt og lyser ut stilling 

Prosjektleder/medarbeider 
1/1 midlertidig stilling i 6 mnd, fra 01.06-31.12.03. 

Mulighet for forlenget engasjement under forutsetning av statlig 
bevilgning for 2004. 
Prosjektmål: "Bidra til økt samhandling på tvers av kulturer i Storhau 
bydel spesielt med tanke på kvinner og barn." Den som ansettes skal 
koordinere arbeidet knyttet til prosjektet, jobbe bredt tverrfaglig innen 
offentlig og frivillig sektor i bydelen, og medvirke til evaluering av 
prosjektet. Noe ubekvem arbeidstid må påregnes. 
Kvalifikasjoner: 
Ha bred kunnskap om Storhaug bydel når det gjelder offentlig og frivil · 
sektor. Ha evne til kontakt med svært forskjellige organisasjoner, insti
tusjoner og enkeltpersoner. Ha kunnskap, forståelse og respekt for de 
forskjellige kulturene i bydelen. Kunne jobbe selv�tendig - samtidig ha 
evne til mobilisering og samarbeid. 

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. - Kvinner oppfordres 
til å søke. 

Avlønning: Kr 130.000 i 6 mnd. 

For nærmere opplysninger: Kontakt leder av Frivillighetssentralen, Stor
haug bydel, Beate Kvia 51 56 15 85 eller Helse- og sosialsjef Kirsten 
Harstad 51 5086 11 (etter 22.04.03). 

SØKNADSFRIST: 01.05.03 - TILTREDELSE. 01.06.03
Søknad sendes 
Storhaug helse- og sosialdistrikt, Klubbgt. 1, 4013 Stavanger 
Merkes: Frivillighetssentralen 

�,�u, 
Frivillighetssentralen 

SOPIHOP AS 
Sopemaskiner 
Snørydding 
Gartnertienester 
Vaktmester 

Faste driftsavtaler til fast pris 
Regelmessig vedlikehold 
lønner seg 

RF. 51 89 01 98 
FAX 51 89 13 43 
www.sopihop.no 

r triiiIEMASKffill 
I • Mli'dgrave,e • Gulvalplng • KJameboNUtatyr

• Komp,eaorer • Nlveleruutp • VNkløywre 

I 
• lenupump• • H�vealcere • ... v-MIIMU ....
• Varmluftsutstyr • Asfalt.Jbetone-øer • MIIIII Jbof9"'all-
• Lifter • HjuUa.ter • Kal111P1Plm•11111•

I • FNmtlastere • Avfukt.,. og mwe, mye nw -

tirs., tors. 14.30-21.00 
løP.,' 1@.00-17.30 
søn. 16.00-19.00 

Gratis innmelding 
Klippekort 
1, 3 og 6 mnd. kort 
Årskort 

tlaug8U1dSQ, 41 � SALG - UTI.EIS -SERVICE 

I :��":.�;
1
R WaamGMaøa\il 

Haugesundsgt.30 
L.:

--=�--n�nl'IOo s· Tlf. 518414 4014 Stavanger .._.. ...- ----.. 
(ved nye 81) 

------- ---
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s hadde vi åpent møte 

innene i hermetikken i

rger, 

Else Olsen som kåser
mindre enn 80 perso
e fram, derav ca 15 fra 
kammerkor som startet 
med tre flotte sanger 

utt en allsang av Nordahl 
Else Olsen tok for seg 
e i hermetikken i Sta

fra forrige århundreskif-

ilen hørte hun om Bjel
m arbeidet seg opp fra 
fattiggutt til å bli søkk-

hermetikk. Men akkurat 
an far og di" jobbet på 
erg var det kvinner det 
st av i hermetikkfabrik-

etikkindustrieventyret 
i Stavanger i 1873 med 

i Vinkelgaten hvor han 
. e til han var 14 år gam
. I 1938 kom hans første 

1istel om "Ongane i gadå" ut i 
1vanger Aftenblad. Han var 
habil tegner, og illustrerte 

første artikler selv. De 
te handlet om folk og sam

i Stavanger i 30-årene . 

hentet stoff fra hverda
. Var det noe nasjonalt eller 
ernasjonalt som skulle for
les ble det sett fra Pedersgat
. Han skrev folkelige bøker 

lett gjenkjennelige tema, 
det blir sagt at han berget 
angerdialekten. Han ga ut 
bøker. Hvis Rogaland Teat
trengte å berge økonomien 
år, var det bare å sette opp 
Ajax-stykke. Det ble alltid 
le hus. Ajax døde i 1998, 89 
gammel. 

Halvor Pedersens kåseri 

Ajax i Storhaug historie-

fabrikken Stavanger Preserving 
Co i Øvre Strandgate 38. Fram 
til 1900 ble det etablert 14 her
metikkfabrikker i byen. Da job
bet 30% av byens voksne be
folkning i hermetikken. 

Denne nye arbeidskraften var 
billig og ufaglært. I 1909 ut
gjorde kvinnene 70% av arbei
derne. I 1910 fikk kvinnene 10 
øre timen! Familiene hadde ofte 
ikke råd til middag utenom søn
dagene. I 1915 hadde byen 70 
hermetikkfabrikker! 

1901 var det første kampåret 
i hermetikken. De som da or
ganiserte seg fikk øyeblikkelig 
sparken av fabrikkeieren. Etter 
hvert ble Stavanger Hermetikk
arbeiderforening etablert, men 
det gikk tregt med å vinne fram 
krav. Perioden 1906 til 1915 var 
gode år for hermetikkindustri
en. 

Hermetikkarbeiderforeningen 

Ei fele ti' 
Av Ajax 

Det har våre ei fele ti. Vårslapp
het og møje sykt i beila gadå. 
Ingen har hatt lyst te gjørra no
genting, for det adle har feilt 
allslags. 

Mor mi har hatt isjas i høira 
hoftå, endåte hu har hatt både 
det eina og det andra på seg te 
besjyttelse, og sjøl har eg hatt 
så møje snott, at eg har vært 
nødde te pussa nasen me lom
matørkle ei lange stonn. 

'An Marton har våre så dårlige, 
at 'an har hatt doktor hjemma i 
stuå, og i tri uger har 'an låge 
avkledde i sengå me influensa 
og høge feber. 

Morå har vært så nervøse for 
'an, at 'u har bestemt at 'an ska 
gå me lange onneboksa heile 
åre, om sommaren og. 

Me hensyn te 'an Gustav, så e' 
'an blitt heilt gåen i 'u Gorina 
du veid, så då kan du sjøl tenke 
deg koss han har det. Det e' 'kje 
det, hu Gorina e' ei kjekke jen
ta. Kvasse te vrenga me auene. 
Frøken Sørensen har våre dår
lige i nervene. Det komme av 
trykke for bryste, sei 'u. Hu får 
det sånn kver vår. Det e' akko
rat så heile vinterens uhygge-

Bydelsavisa 

hadde rundt 500 medlemmer i 
1915. I 1936 var det 1.100 med
lemmer, mens det i 1980 var 
296 medlemmer og 5 fabrikker 
igjen. 

Rundt forrige århundreskifte 
var det mange husmødre og el
dre kvinner som jobbet i her
metikken. Når brislingen kom 
inn fjorden, sto arbeidskraften 
klar. Kvinnene tok imot råstof
fet, sorterte, tredde, klippet og 
pakket. Mennene røykte fisken 
og sto for de tunge løftene. 

Etter hvert kom det maskiner 
som gjorde produksjonen lette
re, men legging var hele tiden 
manuelt. Mennene fikk over 
dobbelt så mye i lønn som kvin
nene! 

Arbeidsdagen varte fra 7 om 
morgenen til 9-10 om kvelden. 
Midt på dagen løp husmødrene 
hjem og lagde middag til fami
lien. 

lighet samla seg og trykke na 
for bryste te avskje', og så bler 
'u dårlige i nervene, og så må 
'u ta ei heile me bromkali for te 
komma seg. 

Men alt dette e' ingenting imo
de far te 'an Marlon, for han 
e' begynt å skriva dikt, vårdikt. 
Kånå hans seie at 'an har hatt 
det på same måden et par gon
ger før og. Det dette på an. 

Plutselig!, akkorat så andre får 
influensa elle blindtarmsbeten
delse, får han det for seg at 'an 
må skriva dikt, og då e' 'an far
lige. Ingen må snakke te 'an. 
Ikkje kånå ein gong. Han låse 
seg inne på kammerse te dikte 
e' ferigt. 

I 1982 var det streik ved Nor
way Foods . De streikende øns
ket lik lønn for likt arbeid. Strei
ken varte i 9 uker, men ga ingen 
resultat. Var det fordi det var 
mest kvinner det gjaldt? De 79 
som streiket lengst fikk spar
ken, men ved hjelp av fagfore
ningen fikk de jobbene tilbake. 

29. oktober 1982 var det slutt
på hermetikkindustrien i Sta
vanger. I glansperioden ble det
pakket 400.000 esker hver dag.
Kvinnene var Askepott i herme
tikk-eventyret. Uten dem hadde
det ikke blitt noe hermetikke
ventyr i Stavanger!

Det kom mange fine innspill 
fra salen etterpå. Flere av tilhø
rerne hadde mødre som jobbet i 
hermetikken. De sto på døgnet 
rundt. 

Carolyn Fjeld, 

Storhaug historielag 

Denne gongen hette det "Vår", 
og det handla så å seia bare 
om våren heile veien. Adle så 
har hørt det, synes det e' et nok
så godt dikt. Sjøl e' 'an så be
geistra for det, at 'an vil ha det 
på trykk i aviså me foldt navn 
onna. Her e' det: 

VÅR 

Nåe' det vår 

Ja for det e' det. 

Knoppane sp rette 

Så adle kan se det, 

At nå e' det vår. 

Vår, det e' vår, 

Så møje du veid det. 

Ma rkene gjydsles, 

Så jorå bie r feide 

For det det e' vår. 

Nåe' det vår, 

Eg kjenne det på meg. 
Det k ribla og klø r 

Så eg konne flå meg 

For det det e' vår. 

Mystiske årsti. 

Mystiske vår. 

Mystiske k ribling 

Så ingen forstår. 

Vår, vår, vår ... 

Det e' møje godt og gribanes 
i dette dikte. Mor mi grein då 

Frøken Sørensen i Ajax egen strek 'u hørte det, men eg trur ikkje 

Side 13 

Årsmøte i Storhaug 
historielag 

Storhaug historielag hadde års
møte 19. februar på Bergeland 
bydelssenter. Laget har hatt 8 
medlemsmøter siste året, hvor
av 2 var bydelsvandringer. Det 
vi tok for oss var: Gatenavn 
på Storhaug, Sydvestfabrikan
ten Peter Fuggelie, oppvekst på 
Bethania Waisenhus, om Kar
sten Roedder sin bok "Knus 
ikke en elendig i porten", Sta
vanger Støberi&Dok. og jern
arbeiderne i byen og Ajax: dik
teren og mennesket. Og vi had
de et felles julemøte med Sen
trum og Hillevåg historielag 
med tema jul i vikingtida. By
delsvandringene varJJå Blåsen
borg og i Rosendal og Ramsvig 
kolonihage. 

Vi hadde stand på Storhaug
dagen 8Juni og Vardendagen 
28.sept.

Styret består nå av: Anne To
runn Braut, Astrid Erland, Ca
rolyn Fjeld, John Reidar Ras
mussen, Jan Ove Zetterstrøm 
(ny) og Knut Bjelland (ny). 

Carolyn Fjeld 

Storhaug historielag 

det komme på trykk i aviså me 
foldt navn onna. Han e' gjedna 
litt seint ude. Iallfall e' 'an ikkje 
den fyste. 

Ja sådden har det alså våre fatt 
i gadå våres, men nå ser det ud 
te komma seg igjen. I går va 
'an Marton oppe og påkledde, 
og i dag kom 'an Gustav og for
telle meg, at 'an va slutta å gå 
me na Gorina. Trykke for brys
te te frøken Sørensen e' letna, 
og mor mi e' så goe, at 'u e' 
heilt friske. Hvis nå bare far te 
'an Marlon komme øve det med 
diktinga, så ser det ud te at hei
la gadå e' blitt helbreda. Det e' 
jammen på tiå, for eg holdt gan
ske på å mygla av ingenting å 
gjørra. 
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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 

1n�o SHllT 
SILKETRYKK AS 

Ryfylkegt. 22, 4014 Stavanger 

Tlf 51 86 26 95 -fax 51 86 22 35 

A 
� 

norske serigrafers forening 

� Haugland 
• Aut. TrafikkskoleTeori klasse B Onsdag 23.04 kl. 16.30 Teori MC Tirsdag 06.05 kl. 17.00 Lastebil/b�æ

s: ,� s!,:::::�er
f(r. 

ATLs 

Bransjestandard 
<.,,.

6-
r� �-øl$0tll0lnw 

Informasjon og påmelding: 
Bergelandsgt. 37, 4012 Stavanger Tlf. 51 52 54 83 

Bydelsavisa 

Norges beste BIipakke tll 
Danmark fra Egersund ll.omwtllca ... 0&fiftili ...... 

·•---1,-.t 
Tal!Daraktmedcllft 

... medflordUne'• 

Nabovarsel til alle i Østre bydel! 

VI I bydelsbanken pl Storhaug er opptatt av I gi alle et stadig bedre 
banktilbud. 

��=-:�"�- Nrhetl VI har ipent for avtaler mandager mellom kl. 15.0()..18.00. 

Stikk tnnom oss i Haugesundsgt. 7 for en uformell bank- og boligprat, 
eller ta kontakt pl tlf.: 02002. 

�� Lolcalmeateren pl Storhq 
N& kan vi tilby egen eiendomsmegler som kjenner ditt naeromrlde. 

Bytte bolfal Vær I forkant og be om gratis MeglerTakst. 
Ta kontakt med statsautorisert eiendomsmegler Marit Halvorsen pl 

tlf.: S1 8S 83 92/97 09 68 40, eller e-post: marit.hatvorsen@em1.no 

Alt på ett sted. I Østre bydel. 
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STAVANGER 

:orhaug omfatter Midjord bydelshus og Bergeland by
. Lokalene leies ut til grupper, organisasjoner og ar� 

1ter. Vi har oversikt over fritidsaktiviteter for alle ål
r og kan informere om ulike tilskuddsordninger for 

for ungdom i samarbeid med St. Svithun skole 
hus Tirsdag og torsdag kl. 17-19 på St. Svithun 

skole. Basketball, volley, innebandy, datarom, cafe
ppe og svømming hver tirsdag 

rd bydelshus 
Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger tlf 51 50 89 96/98 

1Ug.fritid@stavanger.online .no 
onsulent Arne Skage 

iland bydelssenter 
t 2, 4012 Stavanger tlf 51 53 52 67 Faks 51 53 98 80 
leder Astrid Gjuvsland Åpningstider: mandag t.o.m. 

lag kl 9-14 Kafeteria fra kl 10-13 

spansk kurs 
k 2 - Este Pais 2 i samarbeid med AOF Stavanger 

.3. april kl 9-11 (10 ganger) Kursavgift 550,
kassett). Med forbehold om endringer. 

du delta på kurs - hyggekvelder - teatertur - sommerfest 
. så ta en tur innom og få vår katalog. Velkommen! 

minner om frist for søknad om leie av bydelshus 1. mai 
enkeltarrangement kan det søkes hele året) 
adsskjema får du på bydelshusene 

ALLE LAG OG FORENINGER PÅ STORHAUG: 
Vi skal oppdatere aktivitetskalenderen 
- info kan sendes til Fritid Storhaug
storhaug.fritid@stavanger.online.no

�VANGERSKATEKLUBB 

uokende ny innendørshall i den gamle tinnfabrikken 
ningstider 15-20 hverdager og 12-18 i helgene 
.gspass: medlem kr 30,- ikke medlem kr 50,-

.ontakt: Marius Hansen tlf 92612234 

·essionm@frisurfno Adresse: Ryfylkegata 45

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 (Ingrid Fiskå) 
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 bydelshuset kl. 09.30 

Priser: 
Voksne kr. 50.- Barn (8 -16 år) kr. 25.

Barn under 8 år gratis. 
Velkommen! 

Idrettslaget Brodd - 90 år 

� 
� 

Festarrangement 
på Midjord Stadion 

Lørdag 26. april kl 10.30 -15 
Musikk med Eggeskall ved Broddhuset 

festopptog, sang og spill 

Stor Jubileumskake til alle ca 12.30 
Internasjonal mat ved klubbhuset 

Fotballturneringer 

A-lags kamp kl 13.30 Brodd-Finnøy

Fri entre - Alle velkommen !

TOU SCENE 

Il Teatro Midjordo presenterer 
Rhindøtrene 

av Cecilie Løveid. 

Spilles hver dag kl 19 t.o.m den 13. april 
Regi og bearbeidelse: Marika Enstad 

Musikk/live - elektronikk: Dag Egil Njaa 
Billettbest.: 97609803 og ved inngang. Kr 50,

Word up - åpning av ny litteraturserie 
Fredag 18. april kl 20-02.30 

Opplesning, musikk etc. Vert: Tore Renberg 
West Coast Numusic med crewet Faze Action (UK) 

lørdag 19. april 23-03.30 
Lervigsveien 22 ( inngang.fra Kvitsøygata) 

INGA'S KERAMIKK 

OG BILLEDKUNST 

Reste- og feilvaresalg 
50 % avslag 

Frivillighetssentralen, Storhaug 

fra og med fredag 
2.mai kl. 12-16 så
lenge
lageret rekker
Nymansveien 133

Josephines kafe 
- byens billigste?

Nydelig norsk/eksotisk
mat. Pris kr. 35,-. Kafeen 

drives av elever ved Johannes 
voksenopplæringssenter. 
Åpningstid fra 11-15 alle 

hverdager. Hver lørdag fra 
12-15 drives kafeen av Inter

nasjonalt Hus. 
Kongsgata 48 tlf 51 91 92 40 

Frivillighetssentralen formidler frivillig innsats mellom 
de som ønsker å motta hjelp og de som ønsker å gi hjelp. I 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 kulturei:, 
oppdage forskjeller, men også 
likheter? 
Setter du også pris på en god 
latter? 

KONTAKT FRIVILLIGHETSSENTRALEN 
MIDJORD BYDELSHUS 

TLF 51 56 15 85 

�WJJJ 
Frivillighetssentralen 



Vil du bo et annet sted? 

Kontakt oss for en verdifull prat om ditt boligsalg 

Østervåg 25, 4006 Stavanger. Telefon: 51 85 96 60. 
E-post: stavanger@exact.no

St.Olavsgt. 46, 4306 Sandnes. Telefon; 51 68 62 40. 
E-post: sandnes@exact.no
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