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Vil du fikse noe?
Storhaug snekkerforening ønsker flere velkommen til romslige, ryddige og velutstyrte lokaler i Dokkgata 4.  
Fra venstre Petter Helle Larsen, Jan Erik Sundstrøm, Alejandro Ramirez og Kenneth Bøe. Foto Frank Robert Olsen. Les mer side 8.

Gratis hurtigtest Hvor mye skal vernes?

Gratis hurtigtest kan hentes i Erichstrupsgate 21 (ved siden av St. 
Petri aldershjem) Åpen: Mandag-fredag 08.00-21.00. Fra kommunens 
informasjonsside om covid-19. Les mer om hotellplaner side 14. Kjelvene på sekstitallet. Widerøes flyfotosamling, Stavanger Byarkiv.
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Barnehage i Strømvig neste år

Endelig! Fordi Storhaug 
er bydelen med lavest 
barnehagedekning 
skal det bygges ny fire 
avdelings barnehage (ca 
60 barn) i Strømvig som 
skal stå ferdig i april 2023.

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Formannskapet vedtok 20. januar 
et forprosjekt for den nye barne
hagen med en totalkostnad på 67 
millioner. Det planlegges eget 
opptak for denne barnehagen, 
dvs. at det skal ikke overflyttes 
barn fra eksisterende barnehager.

Viktige effekter er at flere fa
milier på Storhaug får barne
hageplass i eget nærmiljø, bil
transport og tidsbruk for jobb
reiser reduseres som igjen vil be
ty reduserte klimagassutslipp.

Fasade vest: Bygget er i to etasjer hvor tre avdelinger ligger i underetasjen med innganger på samme nivå som Paradisveien.

Storhaug 
kommunedelsutvalg
skal fremme nærdemokrati,
lokal stedsutvikling, samskape
og involvere innbyggerne i saker
de har til behandling.

Møter i 2022 
22. februar, 29. mars,  
3. mai og 31. mai.

Ryddeaksjon
Det blir rydding av bydelens 
felles uteområder fra onsdag 
20. til lørdag 23. april. Mer 
informasjon i neste bydelsavis.

Fasade øst: Administrasjonen og en avdeling ligger i øverste etasje med inngang fra gang‐ og sykkelstien.

Tomten
Paradisvegen 96 eies av Stavanger 
kommune og ble regulert til offent
lig barnehage i 2006. Tomten gren
ser til Godalen videregående skole, 
sameiet Strømvig, Strømvik kolo
nihage og Østre Ring.

Terrenget er stedvis svært 
bratt, med mye vegetasjon. En ar

borist har vurdert vegetasjonen, 
spesielt med tanke på vern av fire 
gamle bøketrær mot sørøst.

Barnehagen vil få to atkom
ster. En fra Østre ring med kort
tidsparkering i parkeringslom
mer og hovedatkomst fra Para
disveien. Det er ikke lagt opp til 
parkering for ansatte, da det for

utsettes at de skal sykle eller bru
ke kollektivtrafikk.

Bygget plasseres så langt inn i 
skrenten som mulig for å frigjøre 
mest mulig plass til gode lekeare
aler, og for å bevare bøketrærne.

Informasjon er hentet fra sak 
om Strømvik barnehage til for
mannskapets møte 20. januar.

Torgrim Olsen
Torgrim døde fredfullt 
24. januar og ble bisatt i 
Hetlandskirken 4. februar.

Han hadde et brennende enga
sjement for bydelen og dens be
boere. Når bydelens beboer
foreninger i 1995 organiserte seg 
og stiftet Samarbeidsutvalget for 
beboerforeningene på Storhaug, 

SBS, var det Torgrim som tok 
initiativ til at en representant for 
beboerne fikk observatørstatus i 
bydelsutvalget. 

Han var alltid interessert i å 
bidra. Når SBS arrangerte Stor
haugdag på Nytorget var det ikke 
overraskende at Torgrim plutselig 
var med og bar på stoler og bord. 
Alltid klar til innsats. 

Det var stort beboerengasje

ment mot snikhybilisering og 
Torgrim ble med. 

Storhaug var tidligere den 
eneste bydelen i Stavanger som 
ikke hadde egen idrettshall. En 
beboergruppe skulle arbeide for 
å løse dette. Det var ingen over
raskelse at Torgrim svarte ja til 
å være med. Da hallen endelig 
kom inn i kommunale budsjetter, 
greide Torgrim å komme seg inn i 

kommunens romprogramkomite.
Som mangeårig leder av Stor

haug bydelsutvalg var han inklu
derende og sørget for at alle fikk 
sagt sitt og ble tatt hensyn til. 
Storhaug bydels ve og vel kom 
alltid først.

 Geir Rolandsen, tidligere le-
der i Storhaug bydelsutvalg og 

Samarbeidsutvalget for beboer-
foreningene på Storhaug.

Torgrim Olsen døde nylig.

Fra 19901995 deltok Storhaug 
bydelsutvalg i et frikommune
forsøk med lokal styring av by
delens barnehager, skoler, sy
kehjem, hjemmetjenester, sosi
alkontor, barnevern, legesenter, 
helsestasjon, bydelshus, eldresen
ter, m.m. Budsjettansvaret endret 
seg fra 13 000 kroner i 1989 til 33 
millioner i 1990.

Informasjon og dialog med al
le ble viktig. Den første Storhaug 
bydelsavis utkom i april 1989 og 
Torgrim Olsen er blant lokalpoli
tikerne som pryder forsiden.

Han ble leder for Storhaug by
delsutvalg i desember 1991. 

Torgrim var veldig engasjert 
i bydelen, romslig, lett å snakke 
med, hadde god kontakt med alle 
og var veldig til stede. 

Takk for din innsats for by
delen, bydelsavisa og lokaldemo
kratiet.

Tomten grenser til Godalen videregående skole, sameiet Strømvig, Strømvik kolonihage og Østre Ring.
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Nevlands på Kjelvene
Bilverksted i 3. generasjon
– Som i forrige generasjon 
er det far med tre sønner 
som driver bilverkstedet 
på Kjelvene, forteller Tronn 
Nevland. 

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Vi utfører alle typer service, 
vedlikehold og reparasjoner  
uansett bilmerke, forteller Tronn 
på et travelt kontor mens telefo
ner kimer, kunder stikker innom 
i døra og bilnøkler hentes og le
veres.

– Jeg er kjempeheldig som et
ter nær 40 år på samme verksted 
fremdeles stortrives i jobben. Jeg 
slutta på skolen da jeg var 13. 7 år 
var nok. Jeg trivdes bare med me
tallsløyd og gym. Så begynte jeg 
å jobbe full tid i verkstedet fra jeg 
var 14 år. Tenk det ja, jeg har visst 
snart jobbet her i 40 år.

Var det lange dager?
– Ingen unnasluntring! Jeg satt på 
med far hver morgen og arbeids
dagen var fra halv sju til halv 
fem. Og som sagt så har jeg stor
trivdes i alle disse årene. 

Hvordan var det før?
– Det er snart 50 år siden gamlin

gen, far, startet opp i 1973. Han 
var bussmekaniker på jernbanen 
og det var litt tilfeldig at han eta
blerte seg på Kjevlene. I bygget 
var det en blanding av bilverksted 
av den gamle sorten og trykkeri 
som laget iddiser for Bjelland. Jeg 
husker det sto pallevis med iddi
ser stablet opp her.

Vi solgte Skoda, Subaru og Al
fa Romeo. Bilene var godt synlige. 
De var utstilt på taket av bygget 
som den gang på fem etasjer.

Hva skjedde?
– Bybroa skulle bygges midt på 
syttitallet og for å få plass til den 
måtte 3 etasjer av bygget rives. Og 

så var det denne brofoten da som 
de skulle plassere midt i verkste
det. Det var en stor sak den gang. 
Far fikk snakket med dem, de så 
hadde noe med det, sånn var det 
før, det gikk an. Okke som, hele 
foten ble flyttet fire, fem meter 
lenger vest til litt mindre sjenan
se i det daglige arbeidet. 

Etter det økonomiske krak
ket i 1992 tok bilsalget slutt og vi 
konsentrerte oss om reparasjon. 
Vi ble et riktig bra verksted og 
har fått mange priser. Vi ble bl.a. 
kåret til Norges beste verksted i 
samarbeid med NAF. 

Jeg har fire brødre og et
ter hvert jobbet tre av oss her 
sammen med far. Og sånn er det 
nå og! Tre av mine sønner jobber 
her nå, forteller Tronn. Kristof
fer (33), Markus (30) og Tomas 
(25). 

Men dere er flere enn familien?
Vi er 14 til sammen, mange gode 
fagarbeidere med internasjonal 
bakgrunn fra bl.a. England, Po
len, Tyrkia, Syria og Hellas. Og 
nå søker vi etter tre nye. Vi skal 
utvide med en filial i Hillevåg. Vi 
pusser opp selv, på ettermiddags
tid, etter jobb. Er det lenge til du 
gir deg spør sønnene og håper at 
det er øyeblikk… Det var i grun
nen de som ville vi skulle starte 
ny filial i Hillevåg.

Hvordan fungerer det med far og 
tre sønner?
– Helt greit, sånn jeg ser det, in
gen konflikter og vi er ikke kran
glete.

Fra venstre far Tronn med sønnene Thomas og Markus på Nevlands bilverksted i Pedersgata 93. Foto: Sten Solberg.

Tronn som 10-åring tilbrakte mye tid på farens verksted.



– Vi er en holistisk, ny-
tenkende og tverrfaglig 
helseklinikk som 
satser lokalt, forklarer 
Pernille Wabakken 
som er massasje- og 
traumeterapeut. 
– For Kraftklinikken er samspil
let mellom kropp, sinn og sjel en 
nøkkel for ekte helse. Vi tilbyr 
kiropraktikk, fysioterapi, massa
sje, traumeterapi, yoga og medi
tasjon. Nå satser vi lokalt og øn
sker å tilføre bydelen helsekraft 
og energi, sier Pernille. 

– Vi er dyktige terapeuter som 
både skaper rom for vekst, heling 
og forebygging av skader. Vi har 
nettopp åpnet opp i lyse og stil
fulle lokaler i Kvitsøygata 10. 
– Eierne er i tillegg til meg, Kris
tian  Fagerland og Johan Ramsø
skar. Johan er en dyktig kiroprak
tor som er opptatt av å se hele 
mennesket, forteller Pernille. 

– Han har reist hele veien fra 
Kirkenes i nord til kjærligheten i 
sør.

Kristian Fagerland er en er
faren kiropraktor med videreut
dannelse i nevrologi. Han bren
ner spesielt for bevegelse og ut
vikling. Han er også kjent som 
gründeren av Camp Storhaug og 
Slakkfisk, et frivillig tilbud om 

slakkliner i bydelens parker og 
grønne områder. Ønsket er å få 
alle mennesker i bevegelse og lek.

Vi gleder oss til fortsettelsen 
og inviterer til åpen dag på Kli

nikken fredag 11. mars fra klok
ka 13. Følg oss gjerne på face
book for fremtidige arrangemen
ter og informasjon, sier Pernille 
Wabakken.

Kraftklinikken i Kvitsøygata

Kafe Dialog
– Vi har lenge ønsket å gjøre en forskjell i bydelen, og nå 
sparker vi det i gang, forteller Mette H. Strand Matre.

– Vårt prosjekt heter ”Bli kvitt Styggen på ryggen”. 

–  Erling Skagseth og jeg starter gratistilbudet Kafe 
Dialog for ungdommer fra 14 år pluss foreldre og andre 
foresatte i Storhaug bydel. 

Opplegget er foredrag og 
workshop 45 minutt, deretter Di
alogkafe. Det blir enkel servering 
av kaffe, te og suppe. Tema er 
psykisk helse, å mestre hele livet. 

Vi har alle en psykisk helse, 
forteller Mette, det er psykt nor
malt. – Vi snakker høyt og tyde
lig om smerter i kroppen, det er 
en selvfølge at vi har en fysisk 
helse. Vi pusser tennene for å ta 
vare på oss selv og setter på plas
ter når vi snubler og faller. Vårt 
mål med dialogkafeen er å fortel
le om tanker som bøller og hvor
dan det påvirker oss på en enkel 
og morsom måte. Grunnlaget for 
god psykisk helse legges rundt 
matbordet, på tur, i bilen og vi 
ønsker å lage en snakkis om dette 
temaet. 

– Vi er begge sertifisert Mas
ter Trainers i Nevrolingvistisk 
psykologi (NLP) og har lang er
faring som undervisere, fore
dragsholdere, psykoterapeuter og 
Coach, sier Mette. – Jeg er syke

pleier med spes. psykiatri/psy
kisk helse og Erling Skagseth er 
lektor på videregående skole.

Vi får gode tilbakemeldinger 
på å formidle psykisk helse på en 
enkel måte som alle kan forstå og 
med humor. Det skal være både 
gøy og lærerikt å høre på oss. 
Vi brenner for at ungdom skal få 
gode verktøy til å forstå seg selv 
og andre. Her er foreldre og fore
satte viktige. Hvordan forvente at 
de unge snakker om psykisk hel
se dersom foreldre/foresatte ikke 
klarer dette? Vi håper på godt 
oppmøte og hyggelig samvær.

Temaer tirsdager kl 17-19 på 
Midjord bydelshus:
15. mars: Sjef i eget liv
29. mars: God nok som jeg er
19. april: Mestre hele livet
3. mai: Tanker som bøller
24. mai: Robust

ByAuk i Emmaus

– Til våren starter vi andelslandbruk akkurat her, i hagen til Rasmus 
Risas gate 33, forteller Sven Are Ek. – Vi har med oss over 50 interesserte 
andelseiere som vil dyrke sin egen mat i felleskap med andre – i sitt eget 
nabolag, sier Yngve Sortland. Bildet er fra Storhaug Bydelsavis nr 5 -2021. 
Foto Sigrid Bækholt.

– Nytt siden sist er at vi nå jobber med andelslandbruk 
i Emmaus på fulltid, sier Yngve Sortland og Sven Are Ek 
fra ByAuk.
–  Vi har fått låne campingvog
na til Områdesatsning Storhaug 
og den er nå plassert nede i Em
maus. Det er flott å ha et feltkon
tor og et sted å koke kaffe mens 
huset pusses opp, forteller Sven 
Are. 

– Vi har tatt jordprøver for å 
finne ut hva som skal til for å gi 
grønnsakene vi skal dyrke best 
mulig vekstvilkår, supplerer 
Yngve. – Vi har fått en mentor 
gjennom Norsk Landbruksråd
givning. Torill Østraat, som dri
ver Sandnes Andelslandbruk, har 

masse kompetanse. Dette er gull 
verdt for ferske bønder som oss.

– Vi fikk nylig gode nyheter 
fra Stavanger kommune. Vi har 
fått innvilget vår søknad om Fol
kehelsemidler. Dette var stas! Nå 
har vi alt fokus på å lage en plan 
for område, forklarer Sven Are. 
Hva skal vi dyrke? Hva trenger 
vi? Hvordan skal det se ut? Hva 
kan vi gjøre og hva kan vi ikke 
gjøre? Vi er dialog med mange 
ulike folk for å kunne lage en best 
mulig plan. Tiden går fort, snart 
er våren her. Vi skal være klar!

Aura Wellness Center

– Mitt nyttårsforsett var å be
gynne å trene, forteller Frank Ro
bert Olsen. Jeg har tidligere vært 
ganske aktiv, men de siste årene 
har unnskyldningene blitt mange 
for ikke å trene. Jeg er også i en 
alder der det er viktig å forebyg
ge. Etter å ha besøkt diverse tre

ningssentre, kom jeg over nystar
tede Aura i Lerviksveien 16. 

Der ble jeg tatt imot med åp
ne armer og et stort smil fra 
inne haver Idris Aura. Han har 
sin bakgrunn som personlig tre
ner og er også en engasjert skri
bent innen helse og trening. Aura 

samarbeider med organisasjoner 
som driver med rehabilitering og 
planlegger også tilpasset trening 
for barn med funksjonshemnin
ger og tilrettelagt boksetrening 
for mennesker med Parkinson, 
sier Frank Robert.

Storhaug-glimt

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Kristian Fagerland og Johan Ramsøskar på Kraftklinikken i Kvitsøygata 10. 
Foto: Sten Solberg.

Frank Robert Olsen ble godt tatt imot av Idris Aura.



Gjelder Rogaland samt Etne i Vestland uke 6. Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan være utsolgt. Kun for private husholdninger.

KARBONADER
Gilde, 720 g, 83,19 pr. kg

59 
90

FØR 74,90

7ANHMAN*gdgbfj+
KJØTTDEIG 

Nordfjord, 400 g, 99,75 pr. kg

39
90

FØR 58,90

7AMESFK*aiffcc+

FRYSTE KAKER FRA MESTERBAKEREN 
Mesterbakeren, assortert, 220-900 g, normalt 
58,00-171,90 pr. stk, rabatt trekkes fra i kassen.

-30%
7AMJLGL*bcgjcg+

SKINNFRI KJØTTPØLSE
Gilde, 900 g, 44,33 pr. kg

39
90

7ANHMAO*gejdgd+

KYLLINGFILET
Solvinge, 1000 g, 119,90 pr. kg

11990

FØR 149,-

7APHNHK*adaehf+

PÅ ALLE SNITTBLOMSTER MED Æ
BAMA, gjelder alle snittblomster, rabbaten 
trekkes fra i kasse når du handler med Æ. 

-30%
7ARAMDM*hafaef+

BLÅBÆR OG BRINGEBÆR
BAMA, 125-175 g, 142,28-199,20 pr. kg

24 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

7AOAPBL*icjgcf+
JORDBÆR

BAMA, 400 g, 62,25 pr. kg

24 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

Husk Morsdag  på søndag!

MED

Husk Morsdag på søndag og 

Valentinsdag mandag 14.2!

Grunn nr

Alltid lave priser
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Bak den frodige hagen på 
Bergeland Bydelssenter, 
like ved Hetlandskirken 
oppe på Storhaug, ligger 
en liten snekkerbu godt 
gjemt fra omverdenen. 
Hva holder de egentlig på 
med her, disse ivrige tre-
entusiastene?

Tekst, foto og illustrasjon: 
Erik Waldejer

23 ganger hver uke møtes 45 
velvoksne karer, og en sjelden 
gang en eller to godt voksne da
mer.

Snekkerbua er en gammel in
stitusjon i institusjonen. I minst 
30 år har mer eller mindre finger

ferdige folk holdt på med alskens 
prosjekter. En del av produksjo
nen selges på julemarkedet eller 
til folk som kommer innom. Mye 
gis til familie, venner og bekjen
te.

Bua er i en liten fløy av den 
gamle og tidligere forpakterbo
ligen til Hetland Prestegård. I 
verkstedet står et velutrustet og 
oppgradert utvalg av maskiner 
– diverse sager, tykkelsehøvel, 
dreiebenk, kontursag, boremas
kin og pussemaskin. Skapene 
bugner med hånd og elverktøy.

Her er det visst bare fantasien 
og evnene som setter grenser! 

Men hvem er disse folkene? 
Hvem gjemmer seg bak alle smi
lene, som møter én?

Folk var nok ganske små i 
gamle dager, og når man entrer 

døren, må man virkelig dukke 
hodet.

Duften av tre kommer en hyg
gelig i møte. Eik, bøk, plomme, 
furu, gran… Men duften av einer 
er nå den beste, synes Johan Øst
bø. Han er i full gang bak en av 
de 5 høvelbenkene. Johan er tidli
gere bankfullmektig og har holdt 
til her i over 25 år. Den spreke 
86åringen sykler hit fra Hund
våg et par ganger hver uke, uan
sett værforhold. Han er spesialist 
på små benker og ikke minst på 
«koneforlengeren» som han kal
ler en liten krakk med støtte, som 
gjør fruen i huset i stand til å nå 
øverste hylle.

Ved neste benk står Gaute Sla
attebræk, verkstedets absolutte 
mester i fuglekasser. Som tidlige
re lektor i matematikk regner han 

fort ut målene når en modell skal 
forminskes eller forstørres. Han 
liker å «masseprodusere» og fu
glekassene går som varmt hvete
brød på salgsmessene i desember.

Kjell Finsnes, forhenværende 
revmatolog, har bare være med i 
treklanen i et halvt års tid og læ
ringskurven er bratt stigende.

Jeg har plass ved den nye 
dreiebenken, en tidligere symfo
niker som har erstattet det dag
lige inntak av Bach, Beethoven, 
Britten og Beatles med en ka
kofoni av maskin og hammer
«klanger», velutrustet med hør
selsvern.

Dette er dagens «mannskap». 
Vi jobber iherdig og konsentrert, 
men har også tid til prat og gode 
råd. Latteren sitter løst, og er der 
noe den ene ikke vet, så gjør den 

andre det helt sikkert!
Hvorfor begynte de her og hva 

gir stedet og gruppen dem?
Svarene fra de voksne gutter 

er samstemte: – Man blir plut
selig pensjonist og egentlig har 
man sett fram til at tiden skulle 
komme. Før – i den tidligere jobb 
– var man fullt opptatt hele dagen 
og fikk mye sosialt med i tillegg 
fra kolleger og gode venner. Når 
man pensjonerer seg, mister de 
fleste kanskje sin yrkesmessige, 
profesjonelle identitet, samtidig 
som en viktig del av det sosiale 
nettverk forsvinner. Plutselig får 
man mange timer til rådighet. 
Man har ennå energien og lys
ten til å gjøre noe konstruktivt, 
noe som har innhold og som helst 
bringer med seg noe godt sosialt 
i tillegg. Å jobbe i snekkerbua, å 

Et godt sted å være
Gaute Slaattebræk, Johan Østbø og Kjell Finsnes utenfor snekkerbua.
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Et godt sted å være Dypt konsentrert Erik Waldejer ved dreiebenken. Foto: Kjell Finsnes.

Gaute Slaattebræk er nesten ferdig med enda en fuglekasse.

En fin eike-benk er klar til liming. Kjell Finsnes ser fornøyd ut!

Johan Østbø høvler emner til den neste «kone-forlenger».

finne på små eller store prosjek
ter, designe dem og så utføre 
jobben best mulig, er veldig til
fredsstillende.

Kjell Finsnes avslutter: – 
Når man pensjonerer seg, mis
ter man på en måte en del av sin 
identitet, – den yrkesmessige, 
profesjonelle. Man får kanskje 
ikke de daglige inn og utspill i 
så stor grad som før. Her er man 
sammen med hyggelige folk og 
man lærer og perfeksjonerer sine 
ferdigheter innenfor et helt nytt 
felt. Våre snekkerferdigheter er 
på forskjellig nivå, men vi mø
ter hjelpsomhet og får gode råd. 
Med vår forskjellige bakgrunn 
– utdanning, jobb og tidligere 
liv, er det alltid mye spennende 
å prate om.

Bergeland bydelssenters lokaler ligger i de vakre bygningene til det som var Hetland prestegård.  
Gården har en lang historie som beneficiert gods, men gikk over til kommunalt eie i 1974 og har siden den gang 
hatt forskjellige funksjoner. 

I dag huser senteret diverse verksted som sløydsal, atelier og snart et keramikkverksted. Hagen benyttes til en  
rekke formål innen mat, dyrking og konservering. 

Les om alle aktivitetene på side 23.
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Innredning til baren Matros (Pedersgata 6). Interiør til Micro Kaffi (Pedersgata 23). Ting trenger ikke alltid være så avansert. Ole Petterson har dreiet sin første skål.

– Snekkerverkstedet er for alle. 
Både for deg som aldri har holdt 
i en hammer og for deg som er 
proff møbelsnekker. Dørterskelen 
vår er lav. Du trenger ikke kunne 
noe på forhånd, forklarer Kenneth 
Bøe. 
Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@outlook.
com

Lokalene i Dokken er luftige, romslige, 
ryddige og velutstyrte. Kenneth forklarer 
at Storhaug Snekkerforening er et kollek
tivt snekkerverksted, et billig lav terskel
tilbud som drives av medlemskontingent 
og støttemidler. Du trenger ingen eksper
tise eller erfaring for å være med. Og så 
har de plass til flere.

Bærekraft og gjenbruk
– Vi har fokus på bærekraft og gjenbruk, 
og har erfart at mye bra sosialisering skjer 
gjennom felles aktiviteter og interesser, 
sier Kenneth.

Alt drives på frivillig dugnad. Snekker
verkstedet blir drevet av medlemmene. 
Det er medlemmene som bestemmer hva 
som bør oppgraderes og forbedres. For ti
den er det åpent 4 dager i uken, ønsket er å 
ha åpent hver dag.

Sosialt og kreativt
– At det er sosialt og hyggelig i et kreativt 

miljø er gode stikkord for vår aktivitet. Hit 
kommer yngre og eldre og ca en tredel er 
jenter, sier Kenneth.

– Kona og jeg flyttet til Badedammen 
for halvannet år siden, forteller Petter 
 Helle Larsen. – En dag stakk jeg innom 

verkstedet. Det angrer jeg ikke på! Jeg er 
tidligere tømmermann, nå ufør. Vi flyttet 
fra enebolig til leilighet og i den er det in
genting som må gjøres. Endringer i livet 
gav meg plutselig mye ledig tid. 

1000 kroner året
Storhaug Snekkerforening er både et åpent 
snekkerverksted og en frivillig organisa
sjon. Et medlemskap på 1000 kroner året 
gir deg tilgang til mye bra utstyr. Med
lemskontingenten skal betale leien. 

– Vi har bestilt 2 nye dreiebenker, og 
skal prøve å få gang i et nybegynnerkurs 
i tredreiing, forklarer Kenneth. – Storhaug 
Unlimited har hjulpet oss å komme i gang. 
De trodde på ideen vår, og har hjulpet oss 
med lokalet, kontakter og økonomisk støt
te for å komme i gang. Vi har også fått 
hjelp fra Områdesatsingen på Storhaug og 
Sandnes sparebank.

I 2022 får vi drahjelp fra Gjensidige
stiftelsen og Sparebankstiftelsen SR
Bank. Så i år skal vi utvide lokalene og 
oppgradere utstyret vårt. Og ikke minst, 
skape en  sosial og kreativ møteplass.

Noen av kundene
Medlemmene har laget alt fra bobil 
innredning, møbler, blomsterkasser, ute
benk, bilderammer, kaffebar, vinbar, fu
glehus og kunst. Og for tiden er det stor 
interesse for tredreiing, forklarer Kenneth.

Epost: post@storhaugsnekkerforening.no. 
Facebook: Storhaug snekkerforening

Vil du fikse noe?Vil du fikse noe?

Det velutstyrte verkstedet er åpent tirsdag, onsdag og torsdag 17-20 og søndag 14-17. Foto: Frank Robert Olsen.

Sykkel Service og Boats & Stuff (trebåtbygger) holder til i det samme bygget i Dokkgata 4. 
Damp Sauna og Røkt Sauna holder til like utenfor.
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Eneste bydelskontoret på Storhaug 
Det lønner seg å velge en lokalkjent megler som vet å få frem det unike ved akkurat din bolig og ditt område. 

Jeg kjenner veien, prisnivået, nabolaget og hvor mange barnehager det er i området. Sånn må det være. 
For jeg mener at lokalkunnskap er grunnleggende for at jeg skal være en rådgiver av noen som helst verdi 

– enten du skal selge eller kjøpe.

Ring meg på 455 19 535 så avtaler vi tid for verdivurdering 
av din bolig - helt uforpliktende!

Krogsveen Stavanger Øst 
Emma Marie Lunde - Eiendomsmeglerfullmektig Telefon 455 19 535  | Emma.Lunde@krogsveen.no

Emma Marie   
Lunde  
Eiendomsmeglerfullmektig  
Krogsveen Stavanger Øst
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Ungdoms ønsker for Mølleneset
Fisking og bading. Grillplass med tak.

Avslappende baner for uorganisert spill og idrett.

Tilgjengelighet – buss og bysykler rett i nærheten.

– Ungdom ønsker rett og slett flere steder hvor vi kan 
henge og slappe av, steder som ikke stenger før kvel-
den og steder der vi kan være uten at det koster mye, 
sier Sila Abbassov. - Gjerne også innendørs bokcafe og 
gamingsenter.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Mølleneset er et områdeutvi
klingsprosjekt der vi ser på mu
lighetene for å transformere si
loområdet til et nytt byområde, 
forklarer arkitekt Ane S. Dahl fra 
Helen & Hard AS.

– Dette er ennå i prosess. Vi 
ønsket innspill til planlegging av 
uteområdene og inviterte ungdom 
som vi visste hadde nødvendig 
kompetanse både til å gjennom
føre intervjuer med andre ung
dommer og utforme spørsmål. 
Det hadde de fått gjennom Områ
desatsings UngLabprosjekt. Et
ter et informasjonsmøte dro vi på 
befaring. Tre av fem hadde ikke 
vært på silotomta tidligere.

Ungdommene fikk jobb for 
Helen & Hard. Oppdraget ble å 
intervjue andre ungdommer med 
spørsmål om hva slags møteplas
ser, særlig utendørs, som ung
dommer i bydelen trenger, savner 
og ønsker, sier Ane.

Ungdom snakker best med 
ungdommer
– Jeg var en av dem som fikk 
jobb, forteller Sila. Vi er fem 
ungdommer fra Storhaug som 
har intervjuet 25 storhaugung

dommer. Ungdom snakker best 
med andre ungdommer. Vi som 
er i alderen 1518 år er ikke myn
dige og har ikke inntekt men vil 
gjerne ha steder å være uten at det 
er organisert av voksne. Vi faller 
mellom mange stoler.

Vi trenger flere steder å tref
fes. F eks for å nyte medbrakt mat 
eller for å lage mat sammen. Av
slappende baner for uorganisert 
spill og idrett etterlyses også. Og 
viktigst av alt, flere treffsteder 
under tak! Mye vær hindrer at vi 
kan treffes ute. Og flere toaletter 
og bosspann!

Har du mer på hjertet?
– Mange vil savne stupebrette
ne som er fjernet, sier Sila. Nye 
bør settes opp på sikre plasser. 
Og gjerne noen avskjermede so
leplasser. Kollektivtransport er 
også svært viktig for ungdom. 
For oss som bor på oppe på Stor
haug er det skikkelig dårlig med 
buss, bare en gang i timen. Jeg 
synes ikke vi er så krevende når 
vi ber om flere plasser hvor vi 
kan gjøre fornuftige ting. Kan jeg 
føye til at vi trenger jobber? En 
egen småjobbsentral for ungdom 
på Storhaug hadde vært bra!

Hva skjer med alle forslagene?
– Informasjon fra intervjuene 
ble samlet på idekort, forklarer 

Ane. En god jobb ble utført, og 
nå sitter vi med mange både vik
tige og aktuelle innspill. Vi had
de et oppsummeringsmøte der 
innspillene ble gjennomgått og 
forklart. Nå gjelder det få tegnet 
dem inn i prosjektet. Det som er 
viktig framover er å sikre at dette 
ikke bare forblir gode ideer, men 

at de faktisk kommer med i regu
leringsplan og bestemmelser slik 
at flere av behovene møtes og øn
skene blir realisert hvis en utvik
ling av tomta virkeliggjøres.

Noe som gav deg nye tanker?
– En tankevekker vil jeg si var 
at det så tydelig kommer frem at 

det mangler møteplasser både for 
yngre, men særlig for eldre ung
dommer på Storhaug, sier Ane. 
Det kom fram takket være ung
dommene som gjorde en vik
tig jobb både for bydelen og det 
fremtidige prosjektet på Mølle
neset!

– Vi ser på mulighetene for å transformere siloområdet til et nytt byområde, sier Ane S. Dahl. – Vi har intervjuet 25 storhaugungdommer som har gitt innspill til uteområdene, forklarer Sila Abbassov. 
Bildet er tatt på takterrassen hos Helen & Hard som holder til i toppetasjen i Erfjordgata 8. I bakgrunnen ses siloene. Foto Sam Lunøe.

Sila Abbassov, Ane S. Dahl og Olaf Cezary Normann i arbeid med å finne ut hvordan ungdommenes ønsker kan passe 
inn i modellen for siloområdet. Foto Mathias Wijnen
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Se vårt utvalg i meieriprodukterSe vårt utvalg i meieriprodukter
Shaly Bøe i meieriavdelingen er ansvarlig for 

det gode utvalget av meieriprodukter

LERVIG Haugesundsgata 30, 4014 Stavanger 
Åpningstider mandag-lørdag: 07.00-23.00

Nye åpningstider lørdager kl 07 til 23Nye åpningstider lørdager kl 07 til 23
Alle dager får nå samme åpningstid. Søndager holder vi fortsatt stengt



VI ER PÅ FACEBOOK
Klikk deg inn og følg oss!

Blåsenborg
Pedersgata 19

Velkommen til Peders gata og Nytorget

– Vi engasjerer oss for å ta vare på arkitekturhistorie og bygninger som er viktige deler av bybildet, sier Ingrid Njå Sekse som er leder i Stavanger 
Arkitektforening. – Det gamle politihuset er fremdeles et kvalitetsbygg, slår Nils Jacobsen fast.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Bygget bærer med seg en his
torie. Det å ta med seg denne his
torien videre i bybildet vil bidra 
til å gi våre omgivelser mening. 
Bygg som har betydning for oss 
blir en del av vår kollektive hu
kommelse og er med på å skape 
en by vi kan føle tilhørighet til, 
tilføyer Ingrid.

– En fersk kjøpevaneunder
søkelse viser at de som besøker 
sentrum betrakter parkeringstil
budet som meget bra, sier Nils. 
– Da blir det feil å investere i 100 
millionersklassen for å lage flere 
pplasser i sentrum. Byens klima 
og miljøplan har som målsetting 
å redusere klimautslippene med 
80 % innen 2030. Skal vi oppnå 
en slik reduksjon, blir det absurd 
å rive dette velfungerende bygget. 
Vi må også hegne om kulturaktø

rene på Nytorget så de ikke blir 
drevet ut i midlertidige uavklarte 
løsninger.

Vårt engasjement kan helt klart 
sammenliknes med aksjonen for 
å bevare regjeringens Yblokk 
med Picassos kunstverk. Det tid
ligere politihuset ble i 1963 karak
terisert som det mest moderne 
i hele landet. Arkitektene var 
 Eyvind Retzius og Svein  Bjoland 
som har tegnet mange praktbygg. 
Både utvendig og innvendig er 

Vil bevare det gamle politihuset

– Det vi enes om er å ta vare på verdifull arkitekturhistorie, verdifull kunstutsmykking tilpasset sted og bygg og spare ressurser og miljø, det vil si resirkulere gode bygninger til ny bruk,  
sier Nils Jacobsen og Ingrid Njå Sekse. Foto: Sten Solberg.

Vandring på Nytorget. Fra et av utallig mange arrangement som har handlet 
om Nytorget de siste årene. Foto Sigrid Bækholt.



Levering av ferske grønnsaker 2 ganger i uken
Vi har også en varmdisk med nudler, stekt ris, vårruller, 

kyllingvinger, satay kyllingspyd, innbakte reker og enda mer!

Åpningstid: Mandag-fredag 10-18, lørdag 10-17

Følg oss på Facebook: Norvina vårruller

Nytorget 6, Stavanger 
Tlf: 96 00 50 64 – epost: post@norvinamat.no

El. Anlegg Rehabilitering
Boliger Nybygg
Næringsbygg Service
Alarm Forhåndspris/Anbud 
Besøk vår lampebutikk - godt tilbud
Tlf. 51 89 31 10 - Vakttlf. 930 14 641- epost: r-rune@frisurf.no

Pedersgt. 2

Storhaug og Nytorgets 
nye lokale bakeri!

Vi baker brød, drømmeknuten, 
du-å-eg bollen og mye, mye mer.
Vi smører de lekreste Danske 
smørrebrød og tradisjonelle 
Norske snitter.
Byens beste og mest spennende 
salatdisk, Jærens nasjonalrett 
”farse i brød” (med vår egen lille vri), 
og dagens middag.

Her er noe som kan friste enhver gane.

Hverdager: 08-17 - Lørdag 09-16 – Tlf. 51 12 38 12
Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/baktillivet.no
VELKOMMEN TIL OSS på Nytorget 15 !

Velkommen til Peders gata og Nytorget

– moderne asiatisk i Pedersgata

Åpningstider 
Man-tor  kjøkken åpent fra 11.00-21.00 
Fredag  kjøkken åpent fra 11.00-21.30
Lørdag  kjøkken åpent fra 12.00-21.30
Søndag  kjøkken åpent fra 13.00-21.00

bygget vakkert og gjenn    om tenkt.
Den åpne trappeoppgangen 

gjennom tre etasjer har på veg
gen et stort veggrelieff av Andre
as Bøe som blir naturlig opplyst 
av et vindu i taket. Dette er en av 
de siste store utsmykkingene av 
 Andreas Bøe som ikke er ødelagt 
allerede. Bildende Kunstneres 
Forening Rogaland støtter selv
følgelig at dette kunstverket må 
bevares – i bygget.

– Vi planlegger et felles møte 
med alle andre som enes om gode 
bevaringsløsninger, både av byg
get og dets viktige innhold, tilføy
er Ingrid. – Det vi enes om er å 
ta vare på verdifull arkitekturhis
torie, verdifull kunstutsmykking 
tilpasset sted og bygg og spare 
ressurser og miljø, det vil si resir
kulere gode bygninger til ny bruk.

Nils Jacobsen og Ingrid Njå Sekse er begeistret for veggrelieffet gjennom  
tre etasjer av Andreas Bøe. Foto: Sten Solberg.

Prikken over i’en  
i et vellykket bygg
Intet bygg er avsluttet før det har fått sin kunstneriske 
utsmykking, sa ordfører Arne Rettedal under en høy tide-
lighet på Stavanger Politikammer 20. november 1967. 

Da ble den store murale dekora
sjonen av Andreas Bøe i trappe
hallen avduket.

Dagen etter skriver Stavan
ger Aftenblad: Det store veggfel
tet som går gjennom tre etasjers 
trappehall og måler 4 x 6,5 meter, 
er laget i et pussmateriale som be
står av knust granitt blandet i far
geløs plastemulsjon, et materiale 
som gir en levende, nesten stoff
aktig overflatevirkning… 

I sin tale etterpå skildret po
litimesteren Stavangerpolitiets 
lange vandring fra sted til sted, 

inntil man kunne flytte inn i det 
antakelig vakreste politikammer 
i landet, et bygg hvis intensjoner 
har vist seg å gå i oppfyllelse. Han 
hyllet arkitektene Retzius og Bjo
land, som hadde skapt bygget… 

Da Andreas Bøe leverte sitt ut
kast til denne utsmykningen, ble 
utkastet godtatt av alle instanser, 
og i den tid dekorasjonen har hatt 
sin plass her, har vi ennå til go
de å møte noen som ikke er blitt 
begeistret. Dekorasjonen er blitt 
prikken over i’en i et vellykket 
bygg.

– Det vi enes om er å ta vare på verdifull arkitekturhistorie, verdifull kunstutsmykking tilpasset sted og bygg og spare ressurser og miljø, det vil si resirkulere gode bygninger til ny bruk,  
sier Nils Jacobsen og Ingrid Njå Sekse. Foto: Sten Solberg.
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Plan for hotell kommer på høring

Anbefaler å rive nesten hele kvartalet

– Gjenbruk bør utredes grundig
– Det er ikke bare to trehus som må vike 
men et helt kvartal med frodig historisk 
fabrikkanlegg som huset Gummien As, 
en del av byens hermetikkindustri. Grun
nen til at man skulle ville bo på hotell i 
østre bydel er vel nettopp det rike bymil
jøet som gamle trehus og fabrikkenes his
torie gir. Dette kvartalet kan bidra til en 
berikelse av denne unike identiteten. Slik 
planen er nå med riving av alle historiske 
bygninger bidrar den til det motsatte. Mu
lig bevaring, transformasjon og gjenbruk 
bør utredes grundig i hele kvartalet før 
denne planen godkjennes, mener arkitekt 
Siv Helene Stangeland fra Helen & Hard.

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@
outlook.com

32 representanter (fra Ap, H, 
MDG, SV, Rødt, V og KrF) vil
le verne Spilderhauggata 1 og 3. 
Flertallet med 35 representanter 
(fra Ap, H, FP, FrP, KrF, Sp, Pp 
og uavhengig representant) ville 
det annerledes.

V, MDG og Rødt ville helst ha 
en ny plan tilpasset trehusbebyg
gelsen med fasader tilbakeført til 
opprinnelig stiluttrykk. FrP og 
PP ville helst legge saken ut på 
høring uten justering av høyder.

Flertallsvedtaket ble at detalj
reguleringsplan for Harald Hår
fagres gate 15 sendes på høring 
i to alternativer: Innsendt forslag 
og innsendt forslag, men justert i 
høyde.

– For mye er allerede rasert
Dag Mossige (Ap) mente i kom
munestyrets debatt at for mye av 
Storhaugs historie allerede er ra
sert og at de to klassiske arbeider
boligene fra 1896 og 1898 burde 
bevares som en del av et løft for 
området.

Sara Mauland (Rødt) ville og
så verne trehusene og argumen
terte med at helheten er viktigst, 
å ta vare på den unike historien 
i området med blandingen av in

dustri og bolighus i tre. Egentlig 
burde også fabrikkbygningene 
hatt bevaring som utgangspunkt, 
mente Sara.

Øyvind Jacobsen (Ap) men
te det var viktigere at noe skjer 
i området enn at de to trehusene 
bevares.

Vil rive nesten hele kvartalet
Bortsett fra det verneverdige 
tårnbygget foreslår utbygger å 
rive all eksisterende bebyggelse 
i kvartalet mellom Harald Hårfa
gres gate, Ryfylkegata, Arbeider
gata og Spilderhauggata. Rundt 
kvartalet ligger Nevland bilverk
sted i vest, bolighus i Spilder
hauggata i nord, boligblokken Ti
elvene i øst og skateparken Kjel
vene i sør.

Formålet er hotell, med restau
rant og kafédrift i første etasje. 
SVG1 AS er forslagsstiller, Ho
lon Arkitektur AS er arkitekter 
og Prosjektil Areal AS er plan
konsulent.

Flertall ville bevare trehusene
Da utvalg for by og samfunnsut
vikling behandlet planen 15. ok
tober 2020, hadde H/V og Ap/
MDG/Rødt hver sine forslag om 
å beholde de to trehusene. Begge 
forslagene fikk 4 stemmer hver, 
men det ble ikke samarbeidet om 
å få et flertall sammen.

Spenningen var stor. Hva ville vedtaket bli? 
Kommunestyret var delt på midten da hotellsaken på 
Kjelvene ble behandlet 31. januar. Det var uenighet 
innad både i Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig 
Folkeparti.

Kjelvene på sekstitallet, Widerøes 
flyfotosamling, Stavanger Byarkiv. 
Slik så det ut før Bybrua ble bygd og 
før Haugeseundsgata ble gravd ned i 
terrenget med kulvert over. Øverst til 
venstre Svankevigå. Øverst til høyre 
Spilderhaugvigå. De røde bygningene foran 
tilhørte Stavanger Gummiindustri som blant 
annet produserte gummiplater, gummiringer 
til hermetikken og skvettlapper til biler. Det 
var flere bolighus i Spilderhauggata som 
hadde lave fabrikkbyginger på sin høyre side. 
Øverst til høyre ligger Mauritzen såpefabrikk 
som bl.a. produserte stearinlys. Denne brant 
ned i 1976. 

Fra Illustrasjonsheftet «Kulørkvartalet» som er vedlegg til kommunestyresaken. Fasader mot Spilderhauggata. 
Eksisterende tårnbygg i rødt er det eneste som foreslås bevart i kvartalet. Til høyre for tårnhuset foreslås en ny 
gjennomgang. Til høyre for brunt bygg vises foreslått nedkjørsel til P-kjeller. Trehusene som foreslås revet er stiplet 
med hvite streker helt til høyre. Vedlagt saken er også solstudier som viser mer skygge for bolighusene på nordsiden 
av Spilderhauggata.

De to klassiske arbeiderboligene, Spilderhauggata 1 og 3 fra 1896 og 1898, bør bevares som en del av et løft for 
området, mente Dag Mossige. Bildet er tatt fra Bybrua av Sten Solberg.



Tannleger i Stavanger sentrum
Tannlegene: 

Geir Tidemann, Rigmor S. Flatebø, 
Tor O. Einarsen og Pia Hunsbeth. 

Vi har bred kompetanse og lang erfaring.

Tlf. 51 85 60 30
www.apolloniadental.no

Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

Nymansveien 117B • 4014 Stavanger • 91 00 00 83 • post@alfaror.no • www.alfaror.no

 VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Det er tid for slikt nå. Hos oss treffer du fagfolkene som kan hjelpe deg med å få 
realisert drømmebadet ditt. Og er du nå ute etter nye og fiffige løsninger, kan du 
trygt gi oss utfordringen. Dette kan vi. Vi vet hva som er mulig å få til og hvordan 
det skal gjøres. Be oss på befaring, så tar vi det derifra.

besTemT deg for å 
gjøre noe med badet?

Et komplett bokverksted siden 1989

Sjøhagen 11 • 4016 Stavanger
bok@bokbinderieterland.no 
www.bokbinderieterland.no

Reparasjoner • Nyinnbindinger •
Spesialarbeid

absolutt alle typer trykksaker.
PRIVATKUNDER • BEDRIFTER •

LAG • O.L.
Ring 51 88 10 04 eller stikk

innom vårt verksted i Hillevåg

TRADISJONELT BOKHÅNDVERK

TerjeErland Annonse145x85_Forslag  11.11.19  10.42  Side 1

FOR ALT 
SOM VAR, 

ALT SOM ER.
Det er en som er borte. Tilbake står du og dine 

med sorgen og savnet. Vit da at vi kan være 
der med hjelp og støtte rundt alt det vanskelige 
og praktiske som dere må gjennom. Der er vi 
profesjonelle. Og så er vi medmennesker som 

dere kan snakke med. Det gjør det 
forhåpentligvis litt lettere.

Tlf.: 51 82 00 50  |  www.hviding.no

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

Skann QR-koden og les mer 

Vi leverer ikke lenger ut matavfallsposer. 
Nå må du hente ruller med poser selv, eller 
bestille levering hjem. Du kan hente poser 
på Innbyggertorgene, bydelshusene og 
hos enkelte nærbutikker. 

Les mer på Stavanger kommunes nettsider. 
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Dinosaurene kommer Område- 
satsingen

Satsingen på Storhaug er inne i sitt femte driftsår og skal 
vare ut 2024, forklarte Kristine Brunvathne Bjerkestrand 
da hun orienterte lokalpolitikerne om handlingsplanen 
for 2022. Kristine vikarierer som programleder for 
områdesatsingen på Storhaug.

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Regjeringen har for femte år på 
rad øremerket 13 millioner til 
områdesatsingen på Storhaug. I 
tillegg er det ubrukte midler fra 
tidligere år. 25 millioner kan bru
kes til å bedre befolkningens so
siale og miljømessige levekår i 
2022.

Møtet i Storhaug kommune
delsutvalg 25. januar ble også 
denne gang gjennomført som et 
fjernmøte. I denne saken etter
lyste Knut Bergesen (H) tettere 
bånd mellom kommunedelsutval
get og områdesatsingens admi
nistrasjon.

Så fulgte en diskusjon om 
hvem av politikerne som egent
lig er med i den lokale kommune
delsgruppa (som bl.a. fordeler lo
kale nærmiljøtilskudd). Det kom 
fram at det har vært få møter. 
Utvalgets leder, Kjersti Dybvig 
(SV), var usikker på hvem av po
litikerne som ble valgt til denne 
gruppa og hadde ikke selv vært 
på noen møter.

Uterom blir viktigere
Når det gjaldt innholdet i planen 
så mente Federico Juàrez Perales 
(H) at den også bør inkludere sat
sing på idrett.

Etter forslag fra Helge Dag
finn Andersen (SV) tok utvalget 
planen til orientering med presi
sering om at mer blokkbebyggel
se betyr at barnas rom for utfol
delse og lekeplasser blir mer vik
tige enn noen gang. Steinhagen 
barnehage vil etter hvert komme 

i skyggen fra nye blokker og om
rådet foran blir en ny byggeplass.

Barna trenger gode lekeom
råder og møteplasser. Storhaug 
åpen barnehage trenger støtte og 
økonomi.

Politikerne ser frem til at det 
tidligere barnehjemhuset i Ras
mus Risas Gate 33 i Emmaus en
delig skal bli ferdigstilt i 2022 he
ter det til slutt i den enstemmige 
uttalelsen.

Lite kontinuitet
Sak om handlingsplan 2022 har 
flere vedlegg bl.a. Områdesat
singens rapport for 2021. Områ
desatsingens administrasjon var i 
2021 i tillegg til pandemien pre
get av lite kontinuitet med oppsi
gelse, sykdom, permisjon, delvis 
ubesatt stilling og vikarer.

Handlingsplan for 2022 ble 
behandlet i kommunalutvalget 1. 
februar. Utvalget er overordnet 
politisk styringsgruppe for om
rådesatsingen på Storhaug. Da 
kommunalutvalget behandlet til
svarende sak i fjor vedtok de at 
midlene i områdesatsingen i ho
vedsak skal brukes til å aktivi
sere innbyggerne og frivillige og 
ikke til ressurser i administrative 
stillinger.

Et av de viktigste mål for om
rådesatsingen siden 2017 har vært 
å involvere og engasjere beboer
ne direkte, slik at de kan være 
med på å forme og utvikle sin 
egen bydel.

Storhaug bydelsavis hadde i 
oktober 2021 bred dekning av 
områdesatsingen på Storhaug.

Det tidligere barnehjemhuset i Rasmus Risas Gate 33 skal ferdigstilles i 
2022. Huset skal være tilgjengelig for frivillige organisasjoner og aktiviteter 
for og med innbyggerne. Når lokalene er ferdigstilt, skal Storhaug Frivil-
ligsentral koordinere bruken av huset og området rundt i samarbeid med 
frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører.

Den planteetende dinosauren Triceratops horridus med tre horn og beinkrans rundt hodet.  
Foto Shadé B. Martins, Norsk Oljemuseum.

Rundt 15 ulike dinosaurer i full størrelse er plassert i utstillingen på oljemuseet.  
Foto Shadé B. Martins, Norsk Oljemuseum.

En Parasaurolophus walkeri dinosaur er plassert på taket av Norsk Oljemuseum.  
Foto Shadé B. Martins, Norsk Oljemuseum.

Utstillingen «Oljens øyenvitner» åpner på Oljemuseet torsdag 10. februar og vil  
vare ut september. 

Hvordan så dinosaurene ut? Hvor 
levde de? Hva spiste de? Hvordan 
var deres verden forskjellig fra 
vår? Og kanskje viktigst av alt: 
Hvorfor døde de ut?

Myter avkreftes. Verken  olje 
eller gass er laget av dinosau
rer. Det er i all hovedsak alger 
og plankton som er det organiske 
materialet som danner grunnla

get for petroleum.
Skoleklasser, SFOgrupper og 

barnehager må bestille tid – egne 
undervisningsopplegg.
Fra nettsiden norskolje.museum.no.
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Diagnose Skadetaksering / DBS

Lakkering og biloppretting Topp moderne utstyr

Bilskade 4-hjulsmåling

Reperasjonsgaranti AC-service

Bilskadeavtale med ALLE forsikringselskap 

Bred erfaring og kompetanse – gode priser

Persgata 93 - 4014 Stavanger 

51 89 08 72 –  post@nevlands.no – www.nevlands.no

EU-kontroll og service EU-kontroll og service 
 på ALLE bilmerker på ALLE bilmerker



SØK OM NÆRMILJØTILSKUDD
Områdesatsingen på Storhaug har delt ut tilskudd til små og større tiltak som 
festivaler, nabolagshager, mikrobibliotek, lekeplasser, benker, fiskestenger, 
planter, julearrangement, sommeraktiviteter og forestillinger. Nå er det nye 
muligheter!

Hva kan det gis tilskudd til?
Områdesatsingen på Storhaug skal bidra til utviklingen av gode bo- og nærmiljøer, 
og økt lokalt engasjement. Så tilskudd gis til små og større fysiske, sosiale og 
miljømessige tiltak som støtter opp om dette.

Formålet med midlene er å bidra til:
 z Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske 
aktiviteter
 zØkt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og 
organisasjoner, næringsliv og andre aktører
 z Lokalt engasjement og dugnadsinnsats.

Initiativ i Badedammen og Bergeland levekårssone vil bli prioritert.

Hvem kan søke?
Beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre som 
ønsker å bidra i områdeløftet.

Søknadsfrist 
2022: 1. mai, 1. september og 1. november.

For mer informasjon se: 
https://stavanger.kommune.no/om-stavanger-kommune/bydeler-i-stavanger/ 
storhaug-bydel/narmiljotilskudd-for-storhaug/ 
eller følg Områdesatsingen på Storhaug på Facebook

Spørsmål om tilskudd kan også rettes til Camilla Aas på epost: 
camilla.aas@stavanger.kommune.no eller telefon 457 31 878»

Å hindre at avfall oppstår, 
ved å gjenbruke, reparere, bruke rester
og ha et bevisst forhold til forbruk og innkjøp, 
er det viktigste vi kan gjøre for å redusere 
avfallsmengdene.

brukbrukt.no

Å hindre at avfall oppstår, 

Har du nyoppståtte  
symptomer, eller deler  
du bolig med noen som  
har blitt smittet? Da kan du hente  
gratis hurtigtest hos kommunen.  
 
I Erichstrupsgate 21 (ved siden av St. Petri  
aldershjem) deler vi ut hurtigtester  
mandag–fredag kl. 08–21.

Nå kan du hente 
hurtigtest her i 

Erichstrupsgate
på Storhaug!

stavanger.kommune.no/korona
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Vil du bli flinkere til å bruke smarttelefonen, 
PC eller nettbrettet ditt?  

Synes du det er vanskelig å finne fram til hvordan du skal kjøpe bussbilletter? 
Finner du kommunens tømmekalender sånn at du vet hvilken søppeldunk du skal sette 
fram?  
Kanskje du synes det er tungvint å snakke med familie og venner på videooverføring?  
Finner du fram til koronapasset ditt på egenhånd? 

Eller trenger du hjelp fra noen? 

Det er etter hvert blitt mye vi må løse på smarttelefon og PC eller nettbrett.  
Storhaug frivilligsentral arrangerer kurs for deg som ønsker å bli flinkere på akkurat det du 
trenger. Kurset passer for seniorer. 
Her treffer du flere som også ønsker å lære mer.  

Påmelding: 
Sted: 
Adresse: 
Dag: 

Tlf 990 95 565 
Storhaug frivilligsentral 
Kvitsøygate 3 
Hver 1. tirsdag i måneden 

Klokkeslett: 18.00 til 20.00. 

Du kan spørre om alt,  
så velkommen til Storhaug frivilligsentral. 
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Storhaug historielag vil ta vare på  
lokalproduserte gjenstander

– Gunnar Roalkvam gav 
oss glimrende guiding på 
kooperasjonens fødested 
da vi var i Rochdale, fortel-
ler Johnny Emanuelsen fra 
Storhaug historielag. – Vi 
var en guttegjeng på tur til 
Manchester i desember. 

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Kjerneområdet for den indus
trielle revolusjon var i Manches
ter, forteller Gunnar Roalkvam. 
– En av de nye kanalene som ski
pet bomull fra Amerika inn til 
de store tekstilfabrikkene gikk 
gjennom den lille byen Rochdale. 
Veverne ble pionerer da de star
tet egen butikk organisert som et 
samvirkelag i 1844.

– Støperiarbeiderne fra Sta
vanger Støberi & Dok ble koo

perasjonens pionerer i Stavanger. 
Inspirasjonen fra Rochdale førte 
til store resultater også i Stavan
ger og da først og fremst i områ
dene langs Pedersgata fra Nytor
get til Møllehaugen.

Treffes hver onsdag
Hver onsdag møtes styret i Stor
haug historielag og andre histo
rieentusiaster i Kvitsøygata 3. 
Denne onsdagen planlegges vå
rens program. Hvordan bydelens 
historie skal tas vare på er alltid 
et aktuelt tema.

Hvordan synes dere kooperasjo-
nens historie skal tas vare på?
– Både mens vi var i Rochdale og 
etterpå har vi tenkt mye på det, 
sier Johnny. – Det vi i hvert fall 
kan begynne med er å ta vare på 
ting og gjenstander som er pro
dusert lokalt.

– Mange viktige bygg er dess
verre revet, supplerer Gunnar. – 
Desto viktigere er det at vi nå tar 

vare på dem som gjenstår. Å ta va
re på kooperasjonens historie i de
ler av Samholdsbygget (Pedersgata 
112116) hadde vært fantastisk!

– Formidling til alle dem som 
ikke kjenner historiene er også 
svært viktig, konstaterer Gunnar.

Historieformidling
Etter forslag fra Storhaug kom
munedelsutvalg ønsker Stavan
ger kommune å lage en histo
rieløype på Storhaug med både 
fysisk og digital merking. Målet 
er at alle skal få glede av å lære 
mer om bydelen. Kommunens 
prosjektgruppe består av leder 
for områdesatsingen på Storhaug, 
byantikvar og rådgivere i Smart
byavdelingen.

Kommunedelsutvalget vedtok 
i september i fjor at det er på høy 
tid å samle, synliggjøre og for
midle historien om Storhaug med 
særlig vekt på Storhaug som et av 
Stavangers viktigste og sentrale 
industriområder. Viktige spørs

Kooperasjonens vei fra Rochdale til Peders gata

I England var veverne pio-
nerer. I Stavanger ble det 
støperiarbeiderne. Inspira-
sjonen fra Rochdale førte 
virkelig til store resultater 
langs Pedersgata fra Ny-
torget til Møllehaugen!

Av Gunnar Roalkvam

I 1851 ble den første verdensut
stillingen arrangert i London. 
Her var mange land representert 
med sine paviljonger med det sis
te nye innen teknologisk utvik
ling. Prins Albert hadde fått lov 
av «kånå», dronning Victoria, til 
å oppføre det praktfulle Crystal 
Palace som rommet utstillingene. 

Tilreisende fra Stavanger
Blant de tusenvis av tilreisende 
var det flere fra Norge, noen også 
fra Stavanger. Etter Londonbes
øket var det populært å få med 

seg en tur til kjerneområdene for 
den industrielle revolusjonen ved 
Manchester. En av de nye kana
lene, hvor bomullen fra Amerika 
ble skipet inn til de store tekstil
fabrikkene, gikk gjennom den 
lille byen Rochdale. 

Vevernes butikk
Her hadde noen av veverne ved 
fabrikkene startet egen butikk i 
1844. Målet var å frigjøre seg fra 
fabrikkeiernes vareutsalg. Lav 
lønn og dyre dagligvarer førte til 
vedvarende fattigdom og økono
misk ufrihet. 

Nye forretningsprinsipper
Vevernes butikk var et samvirke
lag hvor medlemmene også var 
solidariske medeiere. Det som 
gjorde butikken til veverne spe
siell var at de var først ute med å 
vedtektsfeste en del forretnings
prinsipper som seinere alle andre 
samvirkelag har bygd på. 

Disse slo fast at samvirkelaget 
var basert på frivillig, åpent og 
demokratisk medlemskap, hvor 
alle deltakerne bare kunne ha en 
stemme hver. 

Overskuddet skulle fordeles 
etter den enkeltes innsats, altså 
mengde av varekjøp i samvirke
laget. 

Foreningen skulle være poli
tisk og religiøs nøytral, og den 
skulle drive opplysningsvirk
somhet om samvirkealternativet. 

Det skulle være kontant han
del og bare salg av gode kvali
tetsvarer. 

På denne tida var det ikke 
uvanlig med mye juks i varehan
delen. Mange butikker baser
te seg på «knappe mål og snau 
vekt», for å sitere Alexander L. 
Kielland.

Butikken var også en forening 
Vevernes butikk var altså både en 
forening og forretning, hvor med

lemmene oppnådde store bespa
relser ved å kjøpe i store kvanta 
direkte fra produsenter og unngå 
unødvendige og fordyrende mel
lomledd.

Tok ideene med seg hjem
Mange av de tilreisende ble fasci
nert av vevernes forretningsideer 
og tok samvirkeprinsippene med 
seg hjem til sine hjemland. Slik 
ble de også kjent i Stavanger. 

Vanlige folk fikk starte butikk
Etter at handelslovene i Norge 
ble liberalisert i 1865/66, ble det 
endelig mulig for vanlige folk å 
starte butikkvirksomhet. 

Første samvirkelag ble 
etablert i Pedersgata
Dermed ble det første samvirke
laget, Stavanger Forbruksfore
ning, etablert i 1866 med butikk 
i Pedersgata, ved krysset med St. 
Hans gata. Forbruksforeningen, 
som ble ledet av bedrestilte bor
gere, åpnet også butikk på Straen, 
og det var planer om et tredje ut
salg i «St. Pedersdalen», ved Ne
dre Dalgate. 

Foreningen hadde på det meste 
over 600 medlemmer. Virksom
heten gikk bra i noen år, og styret 
tok også initiativ til å etablere et 
skipsandelslag knyttet til forenin
gen. De fikk bygget et eget seil
skip, barken Union, som skulle 
frakte varer direkte fra Hamburg.

En av de mest aktive i styret 
drev selv en omfattende nærings
virksomhet, og det er mye som 
tyder på at det har vært uheldige 
koplinger mellom hans virksom
het og foreningen. Da dette sty
remedlemmet går konkurs, opp

hørte også foreningen av ukjente 
årsaker i 1869. 

En av de andre styremedlem
mene var presten Jacob Kielland, 
forfatterens bror. Han har nok 
vært kilden til historien i roma
nen Fortuna, hvor A. L. Kielland 
forteller om en kombinert arbei
der og forbruksforening som går 
konkurs fordi en spekulant bru
ker arbeidernes oppsparte mid
ler for å forsøke å redde sin egen 
skakkjørte virksomhet.

Støberiarbeidernes 
Forbruksforening
Det neste forsøket på å etable
re en forbruksforening ble gjort 
av arbeidere ved Stavanger Stø
beri & Dok rundt 1875, men det 
er uklart om medlemmene had
de eget butikkutsalg. Men i 1880 
etableres Støberiarbeidernes For
bruksforening med butikkutsalg 
først i Pedersgata 107, og etter en 
tid flyttet til Pedersgata 103.

Foreningen hadde 200 med
lemmer, men som følge av dårli
ge tider i byen og utestående kre
ditt opphørte foreningen i 1887.

Krisetid og handling på kreditt
1880årene er krisetider i Stavan
ger. Arbeidsløshet og usikkert se
songarbeid fører til at arbeiderne 
i lange perioder må handle på 
kreditt. Likevel, midt i disse kri
seårene tok arbeiderlederen John 
Tanke Sviland initiativ til at Ar
beidernes Rings forbruksfore
ning ble etablert på Nytorget i 
1884. Denne foreningen forsøkte 
å holde på kontant handel, men 
likevel måtte også dette forsøket 
avvikles i 1889.

Det var først da arbeiderne 

Coop Økonoms utsalg nr. 1 i Pedersgata 81. Kooperasjonens butikk i Rochdale.

– Se her, nå er vi i gang med innsamlingen, sier Johnny Emanuelsen.  
– Stearinlys, ja de reneste selskabslys, fra Mauritzens Sæbefabrikk. 
Fabrikken brant ned for lenge siden. Nå står de to metallglinsende blokkene 
som kalles Tielvene der, sier Gunnar Roalkvam. Lysene ble levert av Reidar 
Asgautsen som fant dem på loftet. – Hu farmor pakka lys hos Mauritzen, sier 
Reidar. – Fabrikken var også landskjent for sin flotte Havre Marv sepe med 
glycerin. Foto Sigrid Bækholt.
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Storhaug historielag vil ta vare på  
lokalproduserte gjenstander

Kooperasjonens vei fra Rochdale til Peders gata
ved Stavanger Støberi & Dok tok 
et nytt initiativ under en stor ar
beidskonflikt i 1899 at forbruker
samvirket fikk et varig fotfeste i 
Stavanger. 

Økonom ble stiftet i 
bedehuset Betesda
I januar 1900 ble Forbruksfore
ningen Økonom stiftet i bede
huset Betesda, og i april ble det 
åpnet butikk i Pedersgata 78. Et
ter ett år flyttet butikken til bed
re lokaler i Pedersgata 92, men i 
1902 kunne forbruksforeningen 
flytte inn i eget, nybygd lokale i 
Pedersgata 81. 

Bikuben på Nytorget
I 1904 ble Forbruksforeningen 
Bikuben etablert med butikk på 
Nytorget, og i årene framover 
bygde de to forbruksforeningene 
en rekke nye butikkutsalg, særlig 
i østre bydel, men også andre ste
der i byen. 

Produksjonslaget Samhold 
I 1911 etablerte Økonom og Bi
kuben Produksjonslaget Samhold 
innerst i Pedersgata. Samhold 
bygde ut et helt fabrikkkvartal 
med produksjon av smør, marga
rin, kaffe, brød, kaker og flatbrød. 

Såpefabrikk og egen mølle
Rett ved Badedammen reiste 
Samhold egen såpefabrikk, og 
ved Møllehaugen reiste forbru
kersamvirket også Nordkronen 
mølle. Østre bydel i Stavanger 
ble med sine samvirkelag og om
fattende kooperativ produksjon et 
kraftsentrum i det norske forbru
kersamvirket.

mål er bl a hvor landemerkene 
skal være og hvilke digitale løs
ninger som skal velges.

Samle inn gjenstander
– Mens vi venter vi på en utred
ning kan vi i hvert fall begynne 
med å ta vare på ting og gjen
stander som er produsert lokalt. 
Vi kjenner da flere skrotnisser 
vi kan besøke, foreslår Johnny 
Emanuelsen.

– Jeg blir med, sier Gunnar Ro
alkvam. – Vi kan samle inn gjen
stander som ble laget på f eks Blik
ken, Gummien, Larsen og Morten
sen, Tinnen, Noko, Nordkronen 
og Tou bryggeri med flere. Alt fra 
blikkbiler, gummisko og dykker
drakter til flasker og etiketter.
 
– Ta gjerne kontakt med oss dere 
som har lokalproduserte gjen
stander, oppfordrer Johnny. – Vi 
er i Kvitsøygata 3 hver onsdag fra 
klokka 12.3014.30. Eller på epost 
post@storhaughistorielag.no.

Lokale Storhaug-bøker 
fra Piren Forlag

Midjordgutt med utfartstrang
Leiv Amund Hålands nye bok må alle lidenskapelige 
stor haug  elskere ha! – Leiv Amund har på sin særegne 
humoristiske måte skrevet mange underfundige drøs om 
livet på Midjord.

kr 250
Bøkene får du kjøpt på

EN FORTIET HISTORIE
Tjemsland-gruppa, en kommunistisk motstands gruppe som virket i 

 Stavanger-distriktet under okkupasjonen. Kjernen i gruppa besto av unge 
menn som tok den største risiko i kampen for Norges frihet.

Kr. 250,-.

Ryfylkegata 33 – Tlf. 51 53 55 50
Man-tors 11-22, fre-lør 11-23, søn 11-22

Utkjøring kr 85 fra kl 11.00 alle dager

NYBAKTE BUNNER HVER DAG

Lørdagssnopet finner du hos

Tlf. 406 21 731 – Klubbgata 6, 4013 Stavanger
Åpningstider: Mandag - Fredag 10-19 – Lørdag 10-18

AUT. RØRLEGGERFORRETNING
Verksgata 14B, 4013 Stavanger (Fiskepiren like ved Narvesen )

Telefon 51 89 30 81/Birger 930 41 901/Torild 930 41 902/Atle 930 41 903
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5 gode grunner til å besøke 
din nærbutikk på Storhaug: 

1. Søndagsåpent 09-21 
2. Spesialiteter fra inn og utland. 
3. Godt utvalg av glutenfrie matvarer. 
4. Velassortert frukt & grønt. 
5. Nystekte brød og bakervarer. 

Åpningstider: 
Ma – Fr   08 – 22 
Lø             09 – 21 
Sø             09 - 21 

Vi har Norsk Tipping, 
 og oppfordrer alle av 

våre glade tippere til å registrere seg i 
Grasrotandel - Brodd Idrettslag. 

Jelsagaten 1, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 52 23 91       Telefaks: 51 53 54 95  

Din elektriker:
Auglendsdalen 80, 4017 Stavanger – Telefon: 51 84 63 20 

E-post: si@si.no – Nettside: www.si.no

Vi gir råd og veiledning i utførelse av: 
Boliger, fritidsbygg, industrianlegg, kontorer, forretningsbygg, 

skoler og el. anlegg for messer.

VI BEHERSKER BÅDE STERK-OG SVAKSTRØM

DIN LOKALE BLIKKENSLAGER
Vi utfører alt innen tradisjonelt blikkenslagerarbeid

Pipetekking - takhatter - beslag - takrenner - sveising

Morten Hanssen - mobil 464 25 841  morten@blikkteknikk.no 
Geir Roaldsen - mobil 902 45 945  geir@blikkteknikk.no 
Støperigata 2, 4014 Stavanger

E-sport drop-in på St Svithun

Gaming er stort, sa ordfører Kari 
Nessa Nordtun på åpningsfesten 
fredag 4. februar. Einherjar e
sport åpnet gratis esport tilbud 
for storhaugungdom i 8.10. klas
se. Tilbudet er åpent hver fredag 
fra kl 1821.

– Prosjektet er en del av om
rådesatsningen til Stavanger 
kommune og vil vare i et år, for
teller Jonas Aasprong som er pro
sjektleder hos Einherjar. På St. 
Svithun tilbys også FUN GA
MES og OVERWATCH hver 

tirsdag etter middag. De 18 nye 
datamaskinene brukes i under
visning på dagtid og av Einherjar 
esport på kveldstid. 

 
Les mer i annonsen på side 23.

Fornøyde ungdommer foran. Bak fra venstre Kevin Hoholm, lærer med ansvar for Einherjar eSport på St Svithun 
skole. Så ordfører Kari Nessa Nordtun, Eirik Winsnes, lærer på St Svithun og John Arne Gaard Nilsen, spillpedagog 
og daglig leder i Einherjar e-sport.
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DET SKJER

Midjord Bydelshus holder ut, pandemi eller ikke. Med de nye 
retningslinjene f.o.m februar, tillater vi opptil max 70 deltagere på 
arrangementer og man MÅ leie hele alle rom i første etg. og spre 
deltagerne. Vi må fremdeles kunne holde en meters avstand.  
På faste fritidsaktiviteter, både for barn og voksne, har vi ikke lenger 
maxgrense på antall men avstandskravet gjelder.  
Velkommen tilbake til oss.
OBS. ALL BOOKING GJØRES VIA www.aktiv-kommune.no 

Midjord Bydelshus
Huset leies ut til lokaler til fødselsdager, konfirmasjoner, 
sammenkomster, konferanser og møtevirksomhet m.m. OBS! 
Fremdeles kun alkoholfrie arrangementer.

Trenger du lokaler til aktivitet? Ta kontakt med oss.  
Ny forening? Ta kontakt.

Senterleder Gerd Hegge telefon 51 50 89 97  
gerd.hegge@stavanger.kommune.no 

Følg vår Facebookside: Midjord bydelshus. 

Storhaug Junior- og Ungdomsklubb
Juniorklubb 5.-7. klasse; Torsdag kl 14-16 i Kvitsøygata 3.  
Alle er velkomne. Vi serverer enkel mat og stiller alt utstyret vårt til 
disposisjon. Vi har vanligvis en spesiell aktivitet pr gang, men alle 
står fritt til å bare komme og henge. Vi er på facebook som Storhaug 
Junior. I år skal vi ha egne matlagingsgrupper for 7. trinn, mandager og 
onsdager kl 14-16 i uker fra 31. januar.  
Påmeldinger skjer via smaksverkstedet.no

Ungdomsklubb 8.-10. klasse; mandag og torsdag kl 18-21. 
Partallsfredager kl 18.30-22. Vi er i gang med klubbstyre igjen, hvor 
ungdommene får planlegge og gjennomføre arrangementene som de vil.

Vi har etter de nye retningslinjene max 20 ungdommer pr kveld.  
Men ofte god plass! 

Følg oss på sosiale medier for program og aktivitet:  
Instagram: storhaug_ungdomsklubb, Snapchat: storhaugungK3

BERGELAND BYDELSSENTER 
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger 
Tlf: 948 22 653
bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 08.30 – 15.00
Følg med på facebook og instagram

Bergeland Bydelssenter er en levende møteplass med et variert tilbud. 
Vi legger til rette for kunnskapsdeling, gjerne med møter på tvers av 
generasjoner. Hage, natur og relaterte aktiviteter står sentralt, så vel som 
helse, håndarbeid, kunst og kultur. VELKOMMEN!

FASTE AKTIVITETER:
Mandag:  Seniortrim 
Tirsdag:  Spikkegruppe og Bingo (partallsuke) 
Onsdag:  Porselensmalingsgruppe – må ha eget utsyr  
 og være «selvgående» 
Torsdag:  Malegruppe, Håndarbeidsgruppe og Bridge 
Mandag – fredag: Nabolagshagen – velkommen til å delta i hage  
 og drivhus. 
Verkstedet er åpent hver dag og godt utstyrt..
Rank og Glad – forebyggende styrke og balansetrening med innslag av 
yoga og pilates. Tirsdag og torsdag kl 09.15 – 10.15 
Klippekort kr. 1500,- for 15 ganger. Instruktør er Ida Robberstad
KURS I GLASSKUNST – med Anne Vinnes 
Tirsdag fra kl 10.30 – 13.30. Start 8. mars. 
Onsdag fra kl 17 – 20. Start 9. mars. 
Pris for 7 ganger kr. 1750,- + materiell (ikke kurs i påskeuken).
KURS I TRESKJÆRING – med Jostein Tvedt 
Onsdager fra kl 9 – 13. Pris for 8 ganger kr. 1900,-  (vår og høst).

BERGELAND BAZAR – 3. APRIL KL 12 – 16 
Ulik lokallaget mat selges direkte fra produsent i Nabolagshagen 
vår og i parken utenfor - «Vår frues plass». Inne på Bergeland 
Bydelssenter blir det salg av forskjellig håndverk og klær, samt 
mulighet for å få noe å spise.
Vi ønsker velkommen til alle som ønsker å delta på våre 
aktiviteter. Dersom du har ønsker og idéer til andre aktiviteter og 
kurs, hører vi veldig gjerne fra deg.

Annonser på ”Det skjer-siden” er gratis for lag og 
foreninger i bydelen. E-post: storhaug_bydelsavis@

outlook.com

Loppemarked på Broddhuset
Søndag 3. april kl 13 - 17

 
Brodd gutter 09 skal til Dana cup for første gang i sommer og 
vi skal ha loppemarked på Broddhuset til inntekt for turen.
Har du noe å bidra med? Gjerne pynt, klær, sko, små møbler og 
lignende. 
Ta kontakt med melding til 465 48 998 Maybrit Helland.

Storhaug Historielag
inviterer medlemmer og  
andre interesserte til

Onsdag 23. februar kl 19
på Bergeland Bydelssenter

Jan Magne Arntsen forteller fra den 
nye boka «Krigens vinnere – fredens 
tapere». Hvordan gikk det med de 
etterlatte etter «Tjemslandsgruppa», 
med de som overlevde, krigsheltene, 
landssvikerne, motstandsfolk og 
kommunister knyttet til Storhaug 
bydel? Signert bok kan kjøpes.

Onsdag 16. mars kl 19 på Bergeland Bydelssenter

Modernisering av hermetikkindustrien i Stavanger på 1960- tallet
Ved Erik Rønning Bergsagel.

Tirsdag 3. mai kl 18 i Petrikjelleren 

Historikk og framtidsplaner for Nytorjå.  
Ved Per Grimnes og Nils Jacobsen. 

Politikere har planer om å rive det gamle politikammeret og lage 
parkeringsanlegg under bakken. Arrangementet blir oppdatert.

Vel Møtt!
Kaffe og drøs i Kvitsøygata 3 hver onsdag kl 12.30-14.30. 
Ønsker du å bli medlem? Kontakt styret på e-post:
post@storhaughistorielag.no

18 PC-er
- Rocket League
- CSGO
- Apex Legends
- League of Legends
- Valorant
- Fortnite- Fortnite
- Brawlhalla

Flere forslag?

Nintendo Switch
- Super Smash Bros
- Super Mario Party
- Mario Kart 8 Deluxe

PS4
- Fifa

Hvilke spill? Hva mer?
Air hockey
Pizza-/kakedager
Kortspill

Hvem?
For: 8.-10. trinn
- Gutter og jenter som
liker spill, gaming og 
e-sport
- Deg! Om du synes det
høres kjekt ut!

Med: 2 dyktige coaches og
RL-spillere for Einherjar 
eSport. 

E-SPORT DROP-IN 
PÅ ST. SVITHUN

EINHERJAR E-SPORT

For 8.-10. Trinn
Oppstart 04.02.22

Fredager 18-21
Helt gratis
Bare å møte opp!
18 PC-er, Switch, PS4

Air hockey m.m.

SAMMEN
SPILL

@einherjaresport

Einherjar.gg
Spørsmål?

jonas.aasprong@einherjar.gg
91879382

Elefantteateret Erfjordgata 8
Bamsekonsert med Galen i Halen,  
lørdag 26. februar klokken 13.
Alle er velkommen til å ta med kosebamsen eller kosedyret sitt. 
Lektor Fossdal har laget en bamsetankelesemaskin, og er vel-
dig spent på om maskinen virker! Kan vi høre hva bamsen din 
tenker på? 
Passer for barn i førskolealder og deres voksne ledsagere.

Familiedans med barn
(6-18 måneder)
Lørdag 5. mars kl 10-11

Ritsj av Katma
Lørdag 19. februar på Tou.
For barn 0-3 år kl 11.
For barn 4-6 år kl 13. 

En forestilling med dansere 
og med teip i mange farger 
som klistres, trilles, stables 
og kan dras ut til lange 
tråder. Hvilke lyder lager 
teipen? Hvordan kjennes 
den ut mot huden? Ritsj, og 
den rives i stykker.

Familiefunk 
på Midjord 
bydelshus
søndag 13. februar  
kl 13-16
Kreative aktiviteter, 
afghansk mat og 
trommekurs for barn  
kl 13-14.

Flam Norge.

Aktivitetsklubb/
møteplass 
på Midjord bydelshus 
hver onsdag fra 17-19. 

For barn i 2.-7. klasse drevet 
av frivillige i Redd Barna 
Rogaland. 

Fredagsklubb 
er en fritidsklubb for 
barn fra 1 - 4 klasse 
første fredag hver måned 
klokka 18 til 20 på 
Broddhuset.
Gratis tilbud! 
I kiosken selges brus, 
snop, pølser og vafler og 
ellers er det disco, fifa 
spill, brettspill, fotballspill, 
tegning og maling, 
opplyser Maybritt Helland.



Er måltidsvenn noe for deg? 
”Måltidsvenn” er et tilbud til deg som ønsker ”en venn” å dele et varmt    
måltid med en dag i uken. Måltidsvennen er en frivillig som er engasjert ved 
kommunens frivilligsentral. Maten som kun krever oppvarming, bestilles og 
leveres fra en lokal leverandør. Måltidsvennen kommer hjem til deg til en 
avtalt dag, og dere blir sammen enige om detaljene rundt måltidet. Utgifter 
til et varmt måltid med dessert dekkes av prosjektmidler. 

Forskning viser at det å spise sammen og ha et hyggelig måltid kan ha        
positiv innvirkning både i forhold til matglede og trivsel. Har du sittet mye 
alene i forbindelse med smittesituasjonen vi har vært igjennom? Strever du 
og med appetitt og måltidsglede, er gjerne dette noe for deg? 

Ta kontakt med Tove Øie på e-post: tove.oie@stavanger.kommune.no eller 
tlf.: 91878561 dersom du ønsker en måltidsvenn eller om du vil vite litt mer 
om ordningen. 

Scann QR-koden 
for å lese mer om 
Helsehuset 
og hvordan du 
kommer i 
kontakt med oss. 


