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Foreldre og elever aksjonerte for mindre trafikk - Hjertesone - ved Nylund skole. Les mer om hvordan elevene vil det skal være på side 3.

Skoleveien er lava!

Huset skal pusses opp – 
pluss andelslandbruk

Det tidligere barnehjemshuset i Rasmus Risas gate 33 skal bli 
tilgjengelig for alle. De grønne plenene blir andelslandbruk. Sven Are 
Ek og Yngve Sortland fra ByAuk forteller mer om dette på side 3.

Urban folkehøgskole 
innerst i Pedersgata

Geir Bakken er initiativtaker for å etablere Nordens første urbane 
folkehøgskole med det grønne skiftet som pensum og byen som 
klasserom. Les mer om Stavanger Urban Folkehøgskole (StUF) side 10.
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Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!

E-post: 
storhaug_bydelsavis@ 

outlook.com
Neste nummer av 

BYDELSAVISA 
7. desember

Frist levering av 
annonser fredag 

26. november.

Utgiver
Storhaug kommunedelsutvalg

Stavanger

Avisstyre
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Federico Perales (H)
Andreas Høy Knudsen (Sp)

Helge Dagfinn Andersen (SV)

Sigrid Bækholt (redaktør)
Tlf 926 56 544

Sten Solberg (design) 
Tlf 970 76 438

Annonsesalg
Margit Ulven 

annonse.storhaug@outlook.com 
Tlf 950 24 545

Nett: https://storhaugbydelsavis.no/
Facebook: Storhaug Bydelsavis

Distribusjon
Nylund skolekorps

v/Charlotta Vikstrøm Tlf 984 18 296 

Trykkeri
Dalane Tidende - Opplag: 9.300

Storhaug  
kommunedelsutvalg 
har åpent møte tirsdag 26. 
oktober kl 17 på Bergeland 
bydelssenter.
Torgaktiviteter, tilrettelegging 
for kulturaktiviteter, uteserve
ring, lek og opphold kan bli frem
tidens aktiviteter på Nytorget. 
Utvalget skal behandle forpro
sjekt for utforming av byrommet 
på Nytorget. En annen aktuell 
sak er forprosjekt for Lervigpar
ken. Forslag til planprogram for 
Holmen og Østre Havn står også 
på dagsorden.

Holmen og Østre 
havn
Hvordan skal havnefronten utvi
kle seg? Planprogram for Holmen 
og Østre havn er nå på høring. 
Alle har anledning til å si din me
ning. Høringsfrist er 29. novem
ber.

Kommunen inviterer alle in
teresserte til informasjonsmøte 
onsdag 20. oktober kl 16.30 på 
Norsk Oljemuseum.

Dokksmauet vil ikke vise!

– Vi satte opp lekter i Dokksmauet. Den ene lekteren ses helt til høyre og så er høyden markert med en prikket linje på bildet, forklarer Johnny Emanuelsen 
som er leder i Storhaug historielag. Fra venstre beboer Øystein Lunde Ohna, Torbjørn Berg, Reidar Asgautsen, Johnny Emanuelsen og Petter Norheim. De 
fire til høyre er styret i historielaget.

Beboerne i Dokksmauet 
og styret for Storhaug 
historielag er skjønt enige. 
Utbyggingsplaner som 
betyr at Dokksmauet ikke 
lenger vil ses fra sjøen må 
stoppes.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Hvis disse planene gjennom
føres vil det bety at hele Dokk

smauet ikke lenger vil synes fra 
sjøen, sier Øystein Lunde Ohna 
som bor i gata. – Vi naboer følger 
godt med og har gjennom kom
munens innsyn i byggesaker lest 
de siste forslagene når det gjelder 
utbygging av Støperigata 18. Ak
kurat nå planlegges 10 rekkehus 
(felt B2) over tre etasjer i skrånin
gen som vender mot Dokksmauet 
i nord og mot den planlagte sjø
parken i sør.

– I forrige runde ble vi lovet 
en flott, historisk Dokk som var 
tegnet inn både i reguleringspla
nen og i Urban Sjøfront sine pla

ner. Denne forsvant fra planene i 
2018, forklarer Øystein.

– Til sammen vil bydelens 
stolte historie i dette området ra
seres, sier Johnny. – Se for dere at 
verken Dokken eller Dokksmauet 
blir synlige i fremtiden! Vi snak
ker om 150 år gamle hus! Gamle 
industriområder må selvfølgelig 
fornyes, men det må skje i nært 
samspill med de historiske omgi
velsene. Vi har mye å være stol
te av! Det blir helt feil at vi ikke 
lenger skal se arbeiderboligene i 
Dokksmauet. Det blir også helt 
feil at de som nå bor i Dokksmau

et skal miste lys og utsikt.
Det er ALab AS som på veg

ne av Lervigsveien Bolig AS 
fremmer saken.

Storhaug bydelsavis har hatt 
artikler om byggeprosjektet, po
litikernes vedtak og beboernes 
syn i bl.a. avis nr 32018, 62018, 
52019 og 32020.

Trehusrekken i Dokksmauet er 
aller siste rest av synlig gammel 
trehusbebyggelse som man kan 
se fra sjøen og inn over Storhaug 
og dette må det tas hensyn til ved 
utbygging, uttalte Storhaug by
delsutvalg for noen år siden.

Nær 90 skip ble bygd ved 
Stavanger Støberi & Dok 
i Spilderhaugvigå som år 
1900 var Stavangers største 
arbeidsplass. Beliggenheten var 
gunstig, med en lun vik og gode 
havnemuligheter. Tørrdokkene 
var på 225 og 295 fot, og kunne 
motta skip inntil 14 fots dybde. 
Fra Erling Jensen.

Senere har bl.a. Norsk 
Hammerverk og Norsk 
Stål holdt til på den gamle 
verftstomten

Stavanger Støberi & Dok
Kåre Mossiges tegning viser hvordan 
det så ut ved Dokk 1 i 1950-60 årene.

Storhaug  
åpnes!
Takk til alle som har tipset avisa 
om aktuelle små og store nyhets
saker! Tipsene har vært mange og 
mangfoldige! Mange flere saker 
skulle absolutt fått plass i denne 
avisa! Men så er det en begren
sing på antall sider og antall utgi
velser i året. 

Hele tiden skjer det så utrolig 
mye i Stavangers mest spennende 
bydel. Akkurat nå åpner kulturin
stitusjonene for fullt. Det samme 
gjør frivillige organisasjoners ak
tiviteter. Det nærmer seg hverda
gene slik de var før pandemien 
rammet landet i fjor vår.

Fortsett å tipse! Avisa blir mye 
bedre når den fylles av det stoffet 
som dere lesere mener er de aller 
viktigste sakene.
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I skoletiden er veien lava!

Maren Robberstad (10) fra klasse 6a på Nylund skole.

Foreldre og elever aksjonerte 
for mindre trafikk - Hjertesone 
- ved Nylund skole.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@out-
look.com

1000 barn i bydelen skal til skolen 
hver morgen. Om morgenen tirs
dag 5. oktober aksjonerte foreldre og 
elever for Hjertesoner, dvs mindre 
trafikk rundt Nylund i skoletiden.

Aksjonsdagen for Hjertesone ved 
Nylund skole ble støttet av elevrå
det, lærere, skoleledelsen, politiet 
og Trygg Trafikk. Alle gatene rundt 
Nylund skole er nå skiltet med Hjer
tesone.

Elever med hjemmelaga plakater
Elevene sto på fortauene med hjem
melaga plakater. Noen delte ut gul
røtter. Coop Prix gav oss masse 
frukt og reflekser. De har alltid vært 
spesielt engasjert i trafikksikkerhet. 
Når de får varelevering stiller de med 
en dedikert ansatt i refleksvest som 
passer på elevene i området rundt bu
tikken. Dette har de gjort i flere år, 
sier Linda Vigdel fra FAU.

Etter hvert ble det mange foreld
re og elever i Asbjørn Klosters gate 
– både ved Prixen og øverst i krys

set med Nedstrandsgata. Trafikken 
økte, både med privatbiler og dro
sjer som skulle slippe av elever. Poli
tiet stoppet biler og snakket med bil
førere som kjørte for fort, stoppet på 
feil sted eller prøvde å kjøre der det er 
merket gjennomkjøring forbudt.

– Vi ønsker en trygg skolevei hvor 
det ikke er så mange biler, sier Ma
ren Robberstad (10) fra klasse 6a på 
Nylund skole. I skoletiden er veiene 
rundt skolen lava. Vi tenker at bilene 
smelter i lavaen og at de hvite fotgjen
gerfeltene er som steiner som elevene 
kan hoppe på for å komme seg trygt 
over veien.

Kjempefin liten film
I et samarbeid mellom elevene, for
eldrene og Moxey AS er det laget en 
kjempefin liten film. -16 unger fra fire 
forskjellige trinn deltar i filmen, sier 
Linda Vigdel fra FAU. Det er kult å 
gå og sykle til skolen, sier elevene i 
filmen. Turen til skolen kan være et 
lite morgeneventyr. Å ta følge med 
noen er både sosialt og gøy. Og i sko
letiden er veien lava.

Tryggere skolevei med hjertesone
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved 
Nylund skole har lenge jobbet med å 
trygge skoleveien for alle barna på 
skolen. Nå er de også en Hjertesone

skole, i tråd med at Stavanger kom
mune har vedtatt at alle skoler skal få 
egne hjertesoner.

Foreldre som må kjøre elever til 
skolen kan bruke dropsonen som er 
på baksiden av skolen.

Hjertesone er et kontinuerlig ar
beid som krever at foreldrene invol
veres. Det er Nylund skole et godt 
eksempel på, sier Trygg Trafikk i en 
pressemelding.

At flere barn går og sykler
Storhaug bydel er i sterk vekst. Sko
lebarn krysser flere anleggsveier og 
trafikkerte gater på vei til skolen. 
FAU Nylund ønsker å bidra til at flere 
barn velger å gå og sykle til skolen. 
Da vil samtidig biltrafikken reduse
res nær skoleområdet.

Mørkere morgener gir dårligere 
sikt for bilistene. De minste barna 
er mindre synlige, samtidig som de 
mangler fullt utviklede sanser når de 
ferdes i trafikken.

Målet med Hjertesone er først og 
fremst tryggere skolevei. Men også at 
flere elever går eller sykler til skolen, 
både av helse-, miljø- og trafikksik
kerhetsmessige årsaker. Det er et na
sjonalt mål at 80% av elevene skal sy
kle og gå til skolen.

Filmen er lagt ut på vår nettside 
storhaugbydelsavis.no.

Løsning i Rasmus Risas gate 33!
Det tidligere barnehjemshuset i Rasmus Risas gate 33 skal omsider 
gjøres tilgjengelig for alle Storhaugs innbyggere med mye aktivitet 
inne og ute.
 Huset blir et samlings- og aktivitetssted hvor bruken skal koordineres 
av Storhaug frivilligsentral.
 – Som følge av økte krav til blant annet bæring, akustikk og 
brannsikkerhet blir det merkostnader for å ferdigstille 1. etasje i bygget. 
Vi har vedtatt å øke rammen med kr 2,5 mill. i 2021 og vil stemme 

for nye 4,5 mill. i Handlings- og økonomiplan (HØP) for å ferdigstille 
prosjektet i 2022, opplyser Dag Mossige (Ap). -Det er svært viktig for 
oss å legge til rette for slike møteplasser for fellesskapet. Vi trenger 
enda flere av dem!
 Det tidligere barnehjemmet i Rasmus Risas gate 33 ble regulert 
til almennyttig bebyggelse, - forsamlingslokale/bevertning i 2010. 
Frukthagen ved huset ble også vedtatt bevart.

– Til våren starter vi andelslandbruk akkurat her, i hagen til Rasmus 
Risas gate 33, forteller Sven Are Ek fra ByAuk. – På blokka har vi allerede 
over 50 interesserte andelseiere som vil dyrke sin egen mat i felleskap 
med andre - i sitt eget nabolag, sier Yngve Sortland.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

– Prosjektet begynte å ta form i januar i år, 
forteller Sven Are. – I dialog med Camil
la Torvik Tønne fra Storhaug Unlimited 
lekte vi med tanken om jordbruk som red
skap for inkluderende fellesskap. Jeg har 
nå bodd på Storhaug i 15 år og har lengtet 
etter å jobbe her jeg bor. Nå er det gjort! 
Jeg har sagt opp jobben i Kirkens Bymi
sjon på Sola for å gå all in i dette andels
landbruket fra februar neste år.

Hva slags tanker ligger bak å starte dette?
–  Vi ønsker at mer areal brukes til kort
reist og bærekraftig matproduksjon, sier 
Yngve. – Gjerne midt i byen der folk bor, 
supplerer Sven Are. – Som andelseier får 
man mulighet til å høste mat man selv har 
dyrket. Man deltar i å så, luke, vanne og 
høste. Dette kan fort bli gøy!

Hvordan er dere organisert?
– Vi har stiftet ByAuk som et ideelt ak
sjeselskap, forklarer Sven Are. – Ideelt vil 
si at alt overskudd blir i ByAuk for å lage 
tilbudet bedre for igjen å inkludere flere. 
ByAuk har ansvaret for den daglige drif
ten, å lage sosiale felleskap og invitere til 
kurs, dugnader og aktiviteter. Den daglige 
driften skal vi gjøre sammen i et driftslag. 
Driftslaget skal bestå både av frivillige og 
mennesker som har behov for arbeid, akti
vitet og/eller et sosialt felleskap.

Når det ikke er sesong for å dyrke 
grønnsaker, skal ByAuk produsere og sel
ge hagerelaterte bruksgjenstander. – Først 
ut er vår lekre forkultiveringskasse som er 
utstyrt med vekstlys, forklarer Yngve. – Vi 
lager bare 100 eksemplarer. Brukskunst 
med allmennyttig formål. Pris kr 1500. 
Foreløpig kun forhåndsbestilling på mail 
til hei@byauk.no.

– Plener som sjeldent brukes, kan bli til frodige kjøkkenhager, sier Yngve Sortland og Sven Are 
Ek fra ByAuk. De har nå en avtale med Stavanger kommune om å bruke plenene ved Rasmus 
Risas gate 33 til andelslandbruk. – Her skal det bli kjempeflott og frodig, med fine stier og 
sittegrupper.

Fra plener til andelslandbruk
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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

Vi må ikke hive boss i naturen
Mer enn to tonn boss ble 
plukket opp av ivrige ryd-
dere noen dager i måneds-
skiftet september/oktober. 
1500 barn deltok.

– Barna er opptatt av at vi ikke 
må hive boss i naturen, forteller 
Mark Hamer som er pedagogisk 
leder i Ramsvikskogen barne
hage. 50 av barna våre deltok i 
den årlige ryddeaksjonen. I bar
nehagen snakker vi ofte om mil
jøvern, hva som skjer i havet og at 
fugl og fisk må spise plast. Barna 
synes det er litt spennende å delta 
med hansker, klyper og sekker.

Barna samarbeider godt og he
le aksjonen passer godt sammen 
med vår pedagogikk. I år fant 
barna bl.a. en gammel genser, 
isoporklumper og dessverre og
så mange poser med hundebæsj. 
Posene er ikke komposterbare. 
Hvorfor plukker noen opp bæ
sjen i en pose for etterpå å hive 
den i naturen? Vi er forresten vel
dig nøye med først å ta et voksen
blikk på områdene, i tilfelle det er 
glasskår, sprøyter eller lignende, 
før barna rydder eller leker, sier 
Mark.

Varden barnehage meldte at 

ungene var veldig engasjerte og 
tok ryddingen på alvor. De fant 
en sprøyte på utsiden av gjerdet 
til barnehagen og det var mye 
emballasje.

150 barn og voksne fra IL 
Brodd FFO ryddet Midjord sta
dion og området rundt.

5. trinn på Nylund skole ryddet 
ved båthavna i Breivig og skogen 
opp mot frisbeegolf banen (Gil
jehaugen). Kontaktlærer Espen 
Walmsnæss forteller at elevene 
blant annet fant ødelagte bokhyl
ler, råttent treverk, store isopor
plater og veldig mye snus og snei
per. Det meste av de store tingene 
ble funnet i skogen over båthav
na. Elevene var også veldig opp
rørte over mengden søppel som 
fløt i sjøen inne i båthavnen som 
de ikke fikk tak i.

Da 7. trinn på Storhaug skole 
ryddet i Godalen fant de en sofa, 
en stol, sprøyter og vinflasker.

Barn og voksne fra Vind
møllebakken bofellesskap ryd
da innerste delen av Pedersgata, 
Dokksmauet, Støperigata parken 
og parkeringsplass samt deler av 
Dokkgata.

Vel et tonn boss ble hentet fra 
oppsamlingsplassene fredag et
ter at Storhaug skole, mellom

trinnet på Nylund, IL Brodd Fot
ball FFO, speidere og barnehager 
hadde ryddet.

Lørdag ble det også ryddet nær 
et tonn. Da ryddet bl.a. Godalen 
sjøbaderforening og Nylund be
boerforening som hadde dugnad 
på lekeplassen i Lysefjordgata.

Mange beboerforeninger had
de ryddet i sine områder tidlige
re i høst og i vår. Mange beboere 
rydder på eget initiativ i nærmiljø 
og friområder hele året.

Idrett og utemiljø samlet opp 
bosset fra turstiene og lesset det 
over på renovasjonsbilen. Reno
vasjonen IKS hentet opp boss fra 
de andre oppsamlingsplassene 
og kjørte alt som var samlet inn 
til veiing. I år ble det samlet inn 
2.140 kg.

– Vi gleder oss over engasje
mentet og den positive innstillin
gen vi møter hos alle. Storhaug 
er blitt en renere bydel, forteller 
Svanhild Svihus som er koordi
nator for ryddeaksjonen. 

– Tusen takk for innsatsen!
Aksjonen styres av Storhaug 

kommunedelsutvalg, Renovasjo
nen IKS og Bymiljø og utbyg
ging i Stavanger kommune og 
koordineres av Storhaug frivil
ligsentral.

Sjøparken for baderne

Dykkerne fant blant annet bildekk som har hengt på kaien, men også elsparkesykler, utemøbler, handlevogner, 
mobiltelefoner og alt annet som det er mulig å kaste på sjøen. Fotograf er David Gutteridge.

– Sjøparken ved Tou er en 
godt brukt badeplass for 
barnefamilier, unge og 
voksne.

Vi må både ta vare på Sjøparken 
og på alle våre hav, sier Federico 
Perales (H). Da må vi slutte med 
å hive boss i havet!

– Jeg vil gjerne takke Ryfyl
ke Friluftråd, Stavanger Dyk
kerklubb, Kvitsøy Dykkerklubb, 
Gjesdal Dykkerklubb, Stavanger 
Undervannsgruppe og alle andre 
som var med på to ryddeaksjoner 
langs kaien og havbunnen ved 
Sjøparken og Siriskjær i august 
og september.

– Vi må få bukt med forsøp
lingen og jeg har foreslått at det 
settes av penger i kommunen til 
kartlegging av forsøplingsproble
met, sier Federico. – Kanskje og
så strengere bøter og krav til næ
ringslivet?

På møte i Storhaug kommune
delsutvalg stilte Federico mange 
spørsmål til kommunens admi
nistrasjon som gjaldt rydding og 
søppel. Nå har han fått svar på 
spørsmålene.

– Hvert år blir det rapportert 
tall fra Vei- og trafikkseksjonen 
på blant annet renhold i sentrum. 
For friområdene finnes det ingen 
systematiske målinger for avfall.

– Renovasjonsseksjonen logg
fører «antall opprydninger». Av
fallet blir komprimert ved bort
kjøring, men ikke veid.

– Stavanger kommune har 
godt samarbeid med frivillige or
ganisasjoner som blant annet Cle
an shores, som rydder betydelige 
deler av våre strender.

– I tillegg registreres det ryd
deaksjoner gjennom hele året, ut
ført av privatpersoner, skoleklas
ser og foreninger.

– Ved å sende melding via kom
munens varslingssystem, Varsel 

Om Feil (VOF), blir ryddet avfall 
hentet kostnadsfritt på avtalt sted.

– På strendene i Godalen og 
Strømvik er det satt ut beholde
re med plastsekker, som frivillige 
kan benytte hvis de rydder avfall.

– Via nettsiden www.hentav-
fall.no kan innbyggerne selv be
stille gratis henting av avfall. 
Dette er et supplement til leve
ring på avfallsstasjonene.

– Et holdningsskapende arbeid 
og god informasjon om slike ord
ninger, bør virke preventivt for 
dumping av slikt avfall i sjøen.

– Sentrumsnært benyttes i sta
dig større grad såkalte kompri
merbare avfallsbeholdere med 
sensor, for nivåmåling av avfall. 
Disse tømmes så snart de er fulle, 
og tar unna vesentlig mer avfall 
enn ordinære beholdere.

– Dessverre meldes det tilba
ke fra vår driftsavdeling at det er 
mye avfall utenfor avfallsbehol
dere som ikke er fulle.

-Tusen takk til alle som har ryddet, våre gode samarbeidspartnere og alle 
sponsorene, sier Svanhild Svihus. Barna på bildet er fra Ramsvikskogen 
barnehage.
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Gjelder Storhaug uke 42-43. Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan være utsolgt. Kun for private husholdninger.

LAKSEFILET M/SKINN 
Fiskeriet, 400 g, 124,70 pr. kg

49
90

PR. PK

FØR 69,-

EDELGRIS SVINESTEK AV BOG
Gilde, 59,00 pr. kg

59
00

PR. KG

PARTIVARE

KJØTTDEIG 14 %
Nordfjord, 600 g, 116,50 pr. kg

69 
90

FØR 86,90

LETTERE NORVEGIA 1.25KG 
TINE, 1,25 kg, 75,90  pr. kg

94
90

PARTIVARE

Grunn nr

Alltid lave priser
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Boligmarkedet i Stavanger og omegn er i sterk
vekst! Skal du selge bolig eller refinansiere lån,
og lurer på hva boligen din er verdt i dag?
Vi hjelper deg! Kontakt Veritakst i østre bydel
for rådgivning og verdisetting.

Kvitsøygata 19B | 4014 Stavanger | T: 403 23 800
post@veritakst.no | www.veritakst.no 

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
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Ryfylkegata offisielt åpnet

Rune Askeland som er leder i utvalg for miljø og utbygging, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Tore Espedal 
fra Bymiljøpakken tok seg en sykkeltur i anledning den offisielle åpningen. Bildet og tekst er hentet fra kommunens 
hjemmeside.

Ryfylkegata ble offisielt åpnet den 22. september av 
varaordfører Dagny Sunnanå Hausken. Gaten er nå 
tilrettelagt både for syklister og kollektivtrafikk.

De røde sykkelfeltene på begge 
sider av veien er den mest syn
lige forandringen. Nå har syklis
tene et sammenhengende sykkel
nett fra Breivikvegen via Harald 
Hårfagres gate og Pedersgata 
inn til Nytorget. Storhaug kobles 
sammen med sentrum.

Vann og avløpssystemet er og
så blitt oppgradert og det er gjort 
grep som gjør det enklere for bus

sen å komme frem, noe som igjen 
vil korte ned reisetiden. – For å 
få ned personbiltrafikken må det 
være enkelt å reise kollektivt og 
sykle, sa varaordføreren.

Byggeleder Kjetil Tollefsen i 
Stavanger kommune takket na
boer og næringsdrivende for tål
modigheten under anleggsperio
den.

Oppgradering

Kommune startet i sep-
tember oppgradering av 
den sørvestlige delen av 
parken rundt Badedam-
men. Når denne delen er 
ferdig, vil hele området 
være oppgradert. 

Anleggsperioden er planlagt å 
vare frem til nyttår og det må på
beregnes litt støy og omkjøring i 
perioden. Arbeidet vil bli utført 
på en så skånsom måte som mu
lig, og det vil bli gjort tiltak for å 
begrense belastninger på de som 
bor i området. 
Fra kommunens hjemmeside.

Anleggsperioden er planlagt å vare frem til nyttår og det må påberegnes litt 
støy og omkjøring i perioden. Arbeidet vil bli utført på en så skånsom måte 
som mulig, og det vil bli gjort tiltak for å begrense belastninger på de som 
bor i området. 

Midlertidig for 
Rogaland Kunstsenter

–Vi har hatt en utredning om
kring tidligere Hetland preste
gård siden sensommeren, sier 
Jane Sverdrupsen, leder for Ro
galand Kunstsenter på Nytor
get. – Stedet har stort potensiale 
til å huse oss mens vi venter på 
endelig plassering på Nytorget i 

fremtiden. Tanken er at dette skal 
sammenfalle med ferdigstillelse 
av Nytorgets nye park, som er 
forventet klar til 2025. Vi har in
gen garantier enda. Neste år blir 
det 100 årsmarkering for Vest
landsutstillingen og den vil fore
gå i og rundt Nytorget 17.

Den tidligere prestegården ved Sven Oftedals plass.
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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

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

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?

Jubelstemning på 
sykehjem

– Gjengen på Ramsvigtunet sykehjem har trødd nær 400 mil på treningssyklene sine. 
Den 4. oktober var det festdag med medaljedryss, kake, alkoholfrie bobler, flagg, ju-
belstemning og storfint besøk fra Stavanger kommune, forteller aktivitetsleder Jorunn 
S. Bjørnsen.

– Denne spreke gjengen sikra 
seg nemlig 1. plass i Stavanger 
kommune, 2. plass i Norge og 9. 
plass i verden under arrangemen
tet sykkel VM for eldre arrangert 
av @motitech. 260 lag fra 11 land 
og 5000 syklister deltok i kon
kurransen. Fra Stavanger deltok 
14 sykehjem. Av individuelle pre
stasjoner kom Karen Haar på en 
15. plass og Margrethe Skjold på 
en 19. plass på damesiden, mens 
Arne Jørstad og Svein Arne Jen
sen la beslag på henholdsvis 59. 
og 64. plass på herresiden.

Hvordan begynte det?
– Vi har hatt en ivrig gjeng med 
syklister og startet oppvarmingen 
allerede i februar med å sykle til 

Oslo og tilbake til Stavanger. Tid
lig i april syklet vi til Nordkapp 
og hjem igjen via Finland og Sve
rige, forteller aktivitetsleder Jo
runn.

Virksomhetsleder Kari An
stensrud kan fortelle at et 50talls 
eldre fra sykehjemmet, bofelles
skapet og dagsenteret er med i 
sykkelgjengen. Aktiviteten vir
ker positivt både på balanse, mat
lyst og humør!

– Dette er folk som har syklet 
mye som unge. De har ikke glemt 
hvordan det er å sykle. De er 
knapt ferdige med frokosten om 
morgenen før de vil opp på syk
kelsetet. De imponerer oss, for
teller Kari.

En dame på snart 99 ved bofel

lesskapet har syklet to mil daglig. 
En annen dame som snart fyller 
99 syklet fire mil på en dag!

– Sykling er blitt en del av den 
daglige rutinen til mange av be
boerne og brukerne våre. Vi stop
per ikke nå! Neste tur går til Pa
ris, sier Jorunn S. Bjørnsen.

Motitechs Road Worlds for 
Seniors gjør det mulig for eldre 
mennesker og personer med de
mens å delta i en verdensomspen
nende sportsbegivenhet  selv om 
de kanskje bor på et sykehjem. I 
VM var det om å gjøre å sykle 
lengst mulig. Gjengen på Ram
svigtunet er allerede i gang med 
oppladningen til neste VM!

Seirene ble feiret med medaljedryss, kake, alkoholfrie bobler, flagg og jubelstemning.



Side 8 STORHAUG BYDELSAVIS Nr. 5 – Oktober/November 2021

Endelig gjenåpning i Kvitsøygata 3!

Inkludering gjennom tidlig 
innsats:
 – Foreldre spør (0,3 stilling). En digital og anonym 
plattform der foreldre kan skrive inn alt de måtte 
lure på om vanlige og uvanlige ting i en families 
hverdag. Kompetente fagpersoner som svarer. 
Sjekk ut: foreldrespør.no

 – Sammen i overgangen (1 stilling): Prosjekt for 
å gjøre overgangen mellom barnehage og skole, 
samt barneskole og ungdomsskole, mindre sårbar. 
Mer kontinuitet og sammenheng.

 – Styrkning av skolehelsetjenesten med 2 stillin
ger, helsestasjonen med 1 stilling + 1 stilling jord
mor for å øke innsatsen mot barn og unges psykis
ke helse, samt tidlig og god oppfølging

 – Samarbeidsprosjekt mellom familiesenteret (0,5 
stilling) og Emmaus barnehage (0,2 stilling), for 
nye måter å samarbeide på, og lavterksel foreldre
veiledning.

 – Ungjobb (1 stilling i ungdom og fritid). Forebyg
ge utenforskap og sosial ulikhet, bygge selvsten
dighet, kulturell/sosial kapital og mestring gjen
nom tett oppfølging og lønnet arbeid.

Gode bo og nærmiljø:
 – Idrett og uteområder. Samarbeid med avdeling 
Idrett og uteområder for å bygge ut og forbedre 
uteområdene på Storhaug. I tillegg til kommunens 
budsjett bidrar områdesatsingen med 2 millioner 
hvert år. Eksempel i 2021: Kjelvene skatepark (re
sultat av innbyggermedvirkning) er ferdig. Opp
gradering med blant annet treningsutstyr og mer 
park i Badedammen er påbegynt. Lommeparken i 
Vinkelgata er også snart ferdig. Det blir en fin li
ten møteplass for nabolaget.

 – Kvitsøygata 3. Videreutvikling og drift, ny akti
vitet.

 – Nærmiljøtilskudd. Kr 500.000 deles ut årlig. 
Lavterskel, ment å fremme gode nabolagsfelles
skap, sosiale treffpunkter og gode nærmiljø – alle 
kan søke! Se egen annonse for tilskuddsordningen 
Nærmiljøtilskudd på side 14 i denne avisen.

 – Rasmus Risasgate 33. 2 millioner til oppussing/
renovering av Rasmus Risasgate 33 i Emmaus; 
Gjøre huset tilgjengelig for Storhaugs innbyggere 
med mye aktivitet inne og ute!

Nye veier til arbeid og velferd:
 – Storhaug Unlimited (1 stilling i områdesatsin
gen) som støtter deg på veien fra lokal ildsjel til 
etablering av foretak som løser samfunnsutfor
dringer på Storhaug. Se: www.Storhaugunlimited.
no eller følg på facebook.

 – Storhaug-prosjektet (1,5 stillinger i flyktninge
tjenesten). Få flere flyktninger som bor på Stor
haug ut i jobb i samarbeid med bedrifter, NAV 
Hundvåg & Storhaug, sosiale entreprenører og fri
villige organisasjoner i bydelen.

 – Områdebase (1 stilling i helse og velferd): Eta
blere områdebase for å bidra til tryggere og bedre 
fysisk og sosialt bomiljø i område med høy kon
sentrasjon av kommunale boliger. Samspill med 
frivillige, ideelle organisasjoner, samt sosiale en
treprenører

 – Nye mønstre – trygg oppvekst (1 stilling i NAV 
Hundvåg og Storhaug). Tilby familiekoordinator 
til familier som har hatt lav inntekt over tid og øn
sker hjelp knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi 
og lignende. Forskningsprosjekt i samarbeid med 
15 kommuner.

Områdesatsingen på Storhaug kan endelig åpne dørene 
til Kvitsøygata 3 (K3) igjen. Edle Lerang Nes og Camilla 
Aas gleder seg til å få mer liv i lokalene igjen.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Hensikten med lokalet er å 
fremme flerbruk, faglig utvik
ling og samskaping, sier Edle Le
rang Nes. – Vi vil det skal være 
et godt og inspirerende samlings
sted, både for ansatte i kommu
nen, for organisasjoner, frivillige 
og innbyggere. Hva som skal skje 
avhenger også av hva innbyggere 
og organisasjoner ønsker og tar 
initiativ til. Her er det mange mu
ligheter!

«Hva som skal skje 
avhenger også av 
hva innbyggere og 

organisasjoner ønsker og 
tar initiativ til.»

Mye er allerede booket inn, 
men særlig i helger er lokalet fort
satt tilgjengelig. Spillturnering, 
singeltreff, klesbyttemarked, 
bokbyttemarked, plantebytte, na
bolagsmåltid og hobbyverksted er 
eksempler på mulige aktiviteter. 
Rom kan bookes gjennom STA-
VANGER (aktiv-kommune.no) el
ler ved å sende epost til camilla.
aas@stavanger.kommune.no. – 
Kom gjerne innom huset, oppfor
drer Edle.

To nye ansikter
Med gjenåpningen følger to nye 
ansikter som nå er ansvarlige for 
områdesatsingen.

Edle Lerang Nes er ny leder si
den februar. Hun er utdannet so
sialantropolog og har flere års er
faring fra kommune og NAV i ar
beid med nybosatte, voksne flykt
ninger samt enslige mindreårige 
flyktninger.

Camilla Aas startet som råd

giver i områdesatsingen i august. 
Hun har også tidligere erfaring 
med flyktninger og asylsøkere, og 
har utdanning i sosialantropologi 
og krigsstudier.

Åpne innbyggerkvelder
– Vi ser begge frem til å drive 
områdesatsingen videre, og gle
der oss til mer aktivitet fremover, 
forteller Edle. – Vi planlegger å 
ha noen åpne innbyggerkvelder 
med ulike tema, som for eksem
pel nabofellesskap og naboinitia
tiv, hva skjer (reguleringsplaner/ 
bydelsutvikling). Vi ønsker selv
følgelig innspill om hva dere som 
bor her ønsker!

«Vi planlegger åpne 
innbygger-kvelder med 

tema som nabofellesskap, 
naboinitiativ og hva 

skjer (reguleringsplaner/ 
bydelsutvikling). Hva 

ønsker dere som bor her?»

– Ensomhet er et økende pro
blem, og undersøkelser har vist 
at til tross for at mange på Stor
haug trives svært godt her, er det 
færre som føler tilknytning eller 
fellesskap/kjennskap med nabo
er. Dette er jo noe som vi alle har 
mulighet til å bidra til, og vi øn
sker fremover å sette litt fokus på 
nabofellesskapet som ressurs, sier 
Camilla.

Naboskapskveld
– Sammen med Frivilligsentralen 
inviterer vi til suppetirsdag og 
naboskapsprat tirsdag 16. novem
ber kl. 15.30  17.30 i Kvitsøygata 
3. Da får vi besøk av de engasjer
te sjelene bak “Eg e naboen din” 
(eg e naboen din | Facebook) i 
Sandnes som har lyst til å dele sin 
portrettutstilling, sine erfaringer 

og historier fra prosjektet, forkla
rer Edle.

«Sammen med 
Frivilligsentralen inviterer 

vi til suppetirsdag og 
naboskapsprat tirsdag 16. 

november.»
– De vil også gjerne høre erfa

ringer og historier om naboskap 
fra Storhaug. Dem vet vi det er 
mange av, tilføyer Camilla. – Har 
du en historie om godt naboskap 
å fortelle oss og andre? Eller øn
sker du å gjøre noe i ditt nabolag 
men ikke vet hva eller hvordan? 
Gjennom å komme sammen, de
le erfaringer og ideer kan vi in
spirere hverandre til å være gode 
naboer og bygge gode fellesskap 
rundt oss.

«Ønsker du å gjøre noe i 
ditt nabolag men ikke vet 

hva eller hvordan?»

Områdesatsingen på Storhaug, 
hva er det?
Områdesatsingen på Storhaug 

handler om å forbedre sosiale og 
miljømessige levekår, samt ut
vikle løsninger og programmer 
som skaper god helse. Satsingen 
er et samarbeid med staten, og 
foregår i perioden 2018 – 2024.

En områdesatsing er orien
tert mot innbyggerne som bor i et 
område; Det er innbyggerne som 
best kjenner stedet, tjenestene 
som tilbys, hva som er bra/dårlig, 
hva som kunne vært løsninger.

«Det er innbyggerne som 
kjenner stedet best.»

– Storhaug bydel har et mang
fold av folk, talenter, kreativitet 
og engasjement – et godt grunn
lag for å vedlikeholde og utvi
kle et levende lokalsamfunn som 
er godt å bo i for alle, forklarer 
 Camilla. – Områdesatsingen skal 
være med å gjøre dette grunn
laget enda sterkere, supplerer 
 Edle.

Verdi utover prosjektperioden
Områdesatsingen gir en unik an
ledning til å jobbe frem gode og 
bærekraftige bo og nærmiljøer, 

samt utforske nye måter for sam
handling – samskaping – internt 
i kommunen, og eksternt med 
blant annet innbyggere og orga
nisasjoner. Det er også et mål at 
det som skjer i prosjektet skal ha 
verdi utover prosjektperioden, 
både når det gjelder de gode nær
miljøene og de nye måtene å job
be sammen på.

Områdesatsingen på Storhaug, 
hva gjøres egentlig?

– Områdesatsingen på Stor
haug består av et stort mangfold 
prosjekter og tiltak, forklarer 
Edle. – De er startet opp på bak
grunn av innbyggermedvirkning 
den første perioden av satsingen, 
og skjer i dialog med de kommu
nale tjenestene om utfordringer 
de har erfart. Vi tenker det er re
levant at også innbyggerne blir 
kjent med hva som faktisk blir 
gjort av konkrete prosjekter.

Vi vil derfor fortelle alle av
isas lesere om de tre satsingsom
rådene, samt pågående prosjekter 
og stillinger som dekkes (helt og/
eller delvis) via områdesatsingen 
i 2021:

Camilla Aas og Edle Lerang Nes ønsker flere besøk i Kvitsøygata 3.
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Se 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 23
Alle dager får nå samme åpningstid. Søndager holder vi fortsatt stengt



Velkommen til Peders gata og Nytorget
Urban Folkehøgskole
Grønt skifte som pensum og byen som klasserom
– Akkurat her, øst i Stavanger, vil vi starte Nordens 
første urbane folkehøgskole med det grønne skiftet 
som pensum og byen som klasserom. I regjeringens 
statsbudsjett er det satt av 6,6 millioner fra høsten 2022. 
Ja, akkurat nå tror jeg fast på at Norges første 
supergrønne folkehøgskole realiseres neste år, sier 
initiativtaker og primus motor Geir Bakken.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– I Norge bor 82 % av befolknin
gen i byer og tettsteder. Det has
ter med å få til det grønne skiftet 
i byene. Ungdoms forståelse og 
engasjement i miljøkrisen stiger 
heldigvis raskere enn havnivået, 
sier Bakken. – Vi vil legge til ret
te for at elevenes engasjement for 
det grønne skiftet skal bli etter
traktet kunnskap og handlings
kompetanse.

Hva vil du si om skolen?
– Hovedtemaer vil være kunn
skap om det grønne skiftet og 
helsefremmende urbanisme. Vi 
synes det passer godt å etable
re en slik folkehøyskole akkurat 
her, i Norges oljehovedstad. I en 
by som aktivt arbeider med om
stilling og står midt i det grønne 
skifte. Vi vil være en god samar
beidspartner, sier Bakken.

140 elever skal bo og virke på 
skolen. Litt færre det første året. 
Og en viss prosent elever kan væ
re fra nærområdet uten internat
plass.

– Vi skal ansette folk i ca 30 
stillinger, til sammen 20 årsverk. 

Vi blir rett og slett en ganske stor, 
viktig og ny arbeidsplass, konsta
terer Geir.

– Vi ønsker også å invitere inn 
aktører som vil bidra til drift og 
innhold av et bygg for det grøn
ne skiftet i Stavanger. Slik at vi 
sammen med StUF samler alle 
krefter i et vitalt og grønt bygg 
som kan bidra til den grønne 
transformasjonen Stavanger må 
gjennom! Det er bare å ta kontakt 
om man er interessert.

Elevene kan velge mellom 
seks linjefag:

Urbant landbruk
Elever som velger denne linjen 
vil få jord på hendene og kunn
skap i hodet. Skolen vil sammen 
med restauranter, skoler, frivil
lighetssentre, kommune og næ
ringsliv samarbeide om kursing, 
dyrking, praksisperioder og for
syning.

Prosjektet Tusen tak for maten 
vil bringe sammen matproduk
sjon og arealplanlegging, birøkt 
og husdyrhold, sosial inkludering 
og gründervirksomhet, økologi 
og økonomi.

Bygge og bo i sitt eget minihus
Elever som velger minihus & 

Geir Bakken er initiativtaker og primus motor for å etablere Stavanger Urban Folkehøgskole (StUF) innerst i 
Pedersgata.

grønne greier kan velge å bygge 
off-grid eller modul. Off-grid hus 
er ikke koblet til offentlig vann, 
avløp eller strøm og er basert 
på fornybar energi, regnvann og 
økotoaletter. Modulhus kan ko
bles på strømnett og vann, men 
har eget biotoalett, og kan plasse
res innendørs.

Tre andre linjevalgene er So-
sialt entreprenørskap & lederut-
vikling, Digital & grønn energi 
og Mat for fat. Elevene på denne 
linjen skal drive kafé i skolens lo

kaler og bl.a. tilby kaffe og lunsj
servering til bedrifter i området.

Linjen Byen & kunsten vil 
inneholde musikk og bygge
kunst, foto og film, scene- gate- 
og billedkunst – rett og slett prøv 
ut hva som er typisk for bykun
sten. Urban Åpen Mikk vil være 
et fast møtested mellom skolens 
elever og byens befolkning.

I tillegg kan elevene velge 
mellom 24 forskjellige og spen
nende valgfag.

Interimstyre
I tillegg til Geir Bakken har Kris
tin Gustavsen fra Stavanger sen
trum vært med i interimstyret. 
Hun har arbeidet mye med den 
nye Sentrumsplanen for Stavan
ger og tidligere for Urban Sjø
front. Siv Helene Stangeland fra 
arkitektfirmaet Helen & Hard og 
Farid Ghiami fra Smartstudy del
tok også.
 – https://stufskole.no/
 – https://www.folkehogskole.no/

Internasjonal kuturkafé 
starter endelig opp igjen

Lørdag 25. august 2018 var det storstilt feiring av Internasjonal kulturkafés 35 års jubileum i 
Nyparken. Kulturkafeen arrangeres i Brødregata 16 med inngang fra Nyparken.

– Etter nesten to år med koronarestrik
sjoner kom endelig gladnyheten! Meteren 
gjelder ikke lenger og vi går over tilbake til 
en normal hverdag, sier Jamal Mohamud 
fra Internasjonalt kulturnettverk på Sølv
berget. – Det betyr at vi nå kan starte opp 
igjen den populære og etterlengtete kultur

kafè i Brødregaten 16.
Gjenåpningsdato blir lørdag 23.okto

ber. Kulturkafeen server smakfull mat fra 
ulike land og arrangeres i samarbeid med 
internasjonale organisasjoner i byen. Ka
feen har åpent hver lørdag fra kl 12 til 15.
Sjekk ut sølvberget.no for oppdatert info.

AAFY vintage kjolemarked

AAFY selger vintage klær for damer og 
menn i alle aldre i Langgata 11 frem til 
nyttår! Andre uken i november er det kjo
lemarked i HELE butikken, fra 11. til 14. 
november, forteller Vilde Vengnes. Her 

kan du finne den perfekte og helt unike 
kjolen for årets juleball eller julebord. Vi 
har kjoler fra 2000tallet og helt tilbake til 
1920 tallet! Se @aafy900 på instagram for 
mer informasjon og åpningstider.

Vilde Vengnes viser fram en spennende topp fra 70-tallet.



VI ER PÅ FACEBOOK
Klikk deg inn og følg oss!

Blåsenborg
Pedersgata 19

Velkommen til Peders gata og Nytorget

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

Fra bolig- til sentrumsgate i ekspressfart?

– Pedersgata fram til Normannsgata kunne delvis regnes som Stavanger sentrum. 
Resten av gata var primært boliggate med noen få butikker innimellom, forklarer 
lokalhistoriker Gunnar Roalkvam.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Nå som trafikken i gata er min
dre med enveiskjøring og syk
kelsti burde barnefamiliene ta 
gata tilbake. Alle hus bør inne
holde minst en familieleilighet, 
sier Lisa Thelin Knudsen som la
ger nettsiden Pedersgaten.org.

I ekspressfart endres deler av 
Pedersgata fra boliggate til sen
trumsgate. Hva slags næring pas
ser i et boligområde og hva bør 
unngås for bl.a. å hindre at barne
familier flytter vekk fra området? 
Bolighus endrer karakter og inn
hold til aktiv førsteetasje med min
dre boligenhet(er) i andre etasje.

Etter arbeidstid endret 
gatelivet karakter
– Pedersgata var full av butikker 
nær sentrum og hadde stor tra
fikk til og fra fabrikker i bydelen. 
Men det var på dagtid, forklarer 
Lisa Thelin Knudsen. Etter ar
beidstid endret gatelivet karak
ter. Butikkene stengte og ungene 
og ungdommene regjerte med liv 
og leik i gatene. Pedersgata 70 er 
vel den eneste som hadde cafe

drift i årene 19221946. Jeg tror 
det først og fremst var middags
servering for folk som bodde på 
hybel, og slett ikke åpent til langt 
på natt.

Omstridte byggesaker
Det er ennå usikkerhet omkring 
hva som blir stoppet og hva som 
blir realisert av planene til Pe
dersgata Utvikling i den delen av 
Pedersgata som primært er bolig
område mellom Normannsgata 
og Bratteberggata. Bydelsavisa 
skrev om dette i juni og august.

Naboene fra dette boligområ
det sendte bekymringsmelding 
til Storhaug kommunedelsutvalg, 
Utvalg for by og samfunnsut
vikling og byantikvaren tidligere 
i år.

Bruksendring ble ikke 
godkjent
Nabo Sigmund Trageton sendte 
i juni klage på kommunens ram
metillatelse på bruksendring av 
1. etasje fra bolig til næring samt 
tilbygg med takterrasse i Bratte
berggata 16.

Klagen ble behandlet av Utvalg 
for by og samfunnsutvikling 16. 
september. Med knapt flertall 
vedtok utvalget at bruksendrin
gen fra bolig til næring ikke god
kjennes.

– Ønsker vi å dra handels og 
matgaten ut mot øst?
– Dette er en ganske prinsipiell 
sak for hvordan vi vil videreutvi
kle den østre delen av Pedersga
ta, sa Thomas Bendiksen (MDG) 
i møtet. Ønsker vi å dra handels 
og matgaten ut mot øst? Det er 
ingen tvil om at når vi rusler fra 
St Petri kirka så er førsteetasje
ne hovedsakelig næringslokaler. 
Når vi kommer til Normannsgata 
og spesielt Bratteberggata er det 
et ganske naturlig skille med ho
vedsakelig boliger i førsteetasje
ne, fortsatte Bendiksen.

Grense for kafeer og 
takeawaysteder?
– Det finnes vel en grense for hvor 
mange kafeer og takeawaysteder 

denne gaten kan romme? Spørs
målet nå er i bunn og grunn om 
grensen er nådd. Spesielt i dette 
området som bærer preg av bo
lig. Bestemmelsene peker i beg
ge retninger. Vi har landet på at 
vi ønsker å bevare denne delen 
av Pedersgata med områdets ka
rakter som hovedsakelig er ba
sert på boligområde, for å verne 
de som allerede bor her og styrke 
den kvaliteten som er i denne de
len av Pedersgata samt beholde 
det uttrykket huset har i dag som 
bolig.

Derfor fremmer Ap, MDG, 
Rødt og V forslaget om at bruks
endring fra bolig til næring (for 
Bratteberggata 16) ikke godkjen
nes, sa Bendiksen til slutt. Ben
diksens forslag ble vedtatt med 
en stemmes overvekt. H, FNB og 
FrP støttet ikke Tragetons klage 
på bruksendring.

Pedersgata Utvikling AS på
klager dette vedtaket, og ber om 
at deres klage blir behandlet po
litisk.Det strides om bruksendring for Bratteberggata 16.

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 Pedersgata og Nytorget
Et nytt, grønt byrom på Nytorget

Prisen kan bli 70 millioner og ferdigstilling planlegges 
til Byjubileet i 2025. En detaljert sak om utforming av 
byrommet på Nytorget skal opp på møte i Storhaug 
kommunedelsutvalg 26. oktober, deretter i utvalg for 
miljø og utbygging og formannskapet.

Arealet som skal opparbeides består i dag av Pedersgata mellom Langgata og Bergelandsgata, samt øvre del av Nytorget. Fra venstre er det planlagt fontener, paviljong/markedsplass, et 
multifunksjonelt grøntanlegg, et uformelt torg, «lekeplass» og helt til høyre «klubbhuset», scene & kulturtorg og grønn terrasse. På nedre del av torget er det ønskelig å tilrettelegge for utendørs 
servering.

Planen legger til rette for torgak
tiviteter, kulturaktiviteter, ute
servering, lek og opphold. I til
legg vil hovedrute for sykkel og 
gangforbindelse mellom østre del 
av Stavanger og sentrumshalv
øya passere gjennom byrommet. 
Gjennomkjøring med personbiler 
på strekningen fra Langgata til 
Bergelandsgata avvikles.

Forprosjektet er utarbeidet av 
Stavanger kommune i tråd med 
vinnerprosjektet «Tre hus og et 
langbord» fra konkurransen i 
2018. Vedlagt saken er det be
lysningskonsept, materialforslag, 
over  vannskonsept, trafikkanaly
se, m.m. 

Det skal tilrettelegges for fot
gjengere og syklister og hoved

sykkelruten skal legges over Ny
torgets nedre del. Jugendmuren 
skal bevares og «Hu Jenny» skal 
få plass på torget.

 Utbygginger i den tidligere 
politistasjonen og det gamle ju
gendbygget kan tilpasses pro
sjektet.

Byggearbeid er planlagt fra 
vår 2023 til vår 2025.

Sigrid Bækholt  
storhaug_bydelsavis@outlook.com

Julelys i Pedersgata 
Stavanger Sentrum AS (STAS) ønsker å knytte Stavanger 
Øst tettere sammen med sentrum. Denne gang ved 
hjelp av julelys helt inn til Tou.

Stavanger formannskap fordelte 
på sitt møte 9. september statlige 
koronamidler til fellestiltak for 
reiseliv og sentrum. Det ble bl.a. 
bevilget 4 millioner til STAS. 
Støtten skal brukes til aktiviteter 
som trekker folk til Stavanger
regionen og byen høsten 2021 og 
vinter 2022.

STAS planlegger bl.a. Vinter
land på Kjeringholmen med is
bane, skøyteutleie mm som åp
nes første helg i advent og driftes 
t.o.m. vinterferien i 2022. Etter 

jul planlegges aktiviteter som is
disco for barn, turneringer, ute
kino mv.

Julemarked planlegges i By
parken, Domkirkeplassen og Øst 
(Tou).

Og altså julelys/juledekorasjo
ner langs Pedersgata, via Kjelve
ne/Johannesparken og Lervigs
tunet til Tou. Det er bare å glede 
seg!

På nettsiden til Pedersgata.no 
meldes det om markering med of
fisiell julelystenning i gata.

Lyskonsept for Pedersgata

Det er utarbeidet et omfattende 
Lyskonsept for Pedersgata hvor 
det gis anbefalinger til privat og 
offentlig belysning.

Nåsituasjonen i Pedersgata, 
fra Normannsgata til Grense
steinsgata, beskrives som en in
ternasjonal matgate med gamle 
trehus, aktive første etasjer og 
bolig i andre etasje.

Resten av Pedersgata, fra 
Grensesteinsgata og østover, be
skrives med ordene privat atmos
fære, boligområde, stillere del av 
gaten og et møte med industri
kulturen og hermetikkbyen.

Sak om Lyskonsept for Pe
dersgata ble behandlet i Storhaug 
kommunedelsutvalg og i Utvalg 

for by og samfunnsutvikling i 
september og i Utvalg for miljø 
og utbygging 20. oktober.

Da Storhaug kommunedelsut
valg behandlet saken 21. septem
ber støttet de at investeringsmid
ler til prosjektet prioriteres men 
at planen ikke bør legge føringer 
på framtidig valg av parkerings
løsning. Dette for det tilfellet at 
en fremtidig evaluering og per
manent løsning for sykkeltraseen 
i Pedersgata skulle tilsi endring 
av parkeringsfeltene fra høyre til 
venstre side av veien.

I Lyskonseptsaken kan vi lese 
at det i høringen for «Lysplan for 
Stavanger sentrum» var et tyde
lig ønske fra flere om å bedre be

lysningen i Pedersgata for å skape 
en økt trygghetsfølelse.
Det var også et innspill fra Pe-
dersgata utvikling om et samar-
beid om belysning. Det ble derfor 
igangsatt et arbeid med et lys-
konsept for Pedersgata. Arbei-
det er finansiert som et spleise-
lag mellom CID Stavanger Øst, 
Pedersgata utvikling AS og Idrett 
og utemiljø. Det ble opprettet en 
prosjektgruppe og det ble enga-
sjert en belysningskonsulent til 
å utarbeide lyskonseptet. Doku-
mentet er en mulighetsstudie med 
en katalog av anbefalinger, idéer 
og muligheter til hvordan belys-
ningen kan løses. (Fra saken Lys
konsept for Pedersgata)

Illustrasjonen er hentet fra Lyskonsept for Pedersgata utarbeidet av ZENISK as.
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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,-.

Du kan bære smitte  
uten at du vet det selv. 

Takk for at du tar hensyn!

Ill
: B

er
it 

Sø
m

m
e

Hold deg oppdatert på
stavanger.kommune.no/korona

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

Et nytt, grønt byrom på Nytorget
Mano har flyttet
Mano pizza har nylig flyttet over 
gata, fra Pedersgata 8 til Peders
gata 9. 

Fly Chicken
I det samme nybygget som Mano 
i begynnelsen av Pedersgata, har 
også Fly Chicken nylig åpnet 
 dør ene.

20 take-away i 
Pedersgata
 – Bak til Livet
 – Bønnespiren
 – Casa Salsitas
 – Doughnut Worry
 – Far East 
 – Fly Chicken
 – Gådjå Etiopisk Restaurant
 – Hekkan Burger 
 – Istanbul pizza & kebab 
 – Italo
 – Maggis Munchies
 – Mano Pizza
 – Noras Kitchen 
 – Norvina
 – Original Thai Food 
 – Panzanella Pizzeria 
 – Sabi Sushi 
 – Siddis Gelato
 – Yips
 – Zouq 

Fra nettsiden Pedersgata.no
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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 
2021: 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 Edle Lerang Nes på epost: 
edle.lerang.nes@stavanger.kommune.no eller telefon 4088393»

Kjenner du en ildsjel?
Hvem fortjener å bli Ildsjel Storhaug 2021? -Vi trenger 
DIN hjelp til å få tak i ildsjelene, så nominer i fleng, opp-
fordrer Katrine Lilleland. -Vi vil vise fram og hedre hver-
dagsheltenes frivillige innsats, gi dem et ansikt!

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Storhaug bydel har lange og gode 
tradisjoner med dugnader i alle 
varianter. Ildsjelprisen ble opp
rettet for å hedre noen av de man
ge som står på som frivillige eller 
på andre måter gjør en innsats til 
beste for bydelen, forteller Vera 
Britt Sommer.

Frivillig arbeid er en stadig 
større og viktigere del av vårt 
samfunn og prisen og feiringen 
vil anerkjenne ildsjelene som 
hver eneste dag, uke etter uke bi
drar til frivillighet. Forskningen 
viser at frivillige har bedre livs
kvalitet enn de som ikke er frivil
lige.

– Vi oppfordrer beboere på 
Storhaug til å nominere gode 
kandidater til denne fine og var
me prisen, sier Hege Benedicte 
Blom. Kanskje det er noen som 
har gjort en ekstra innsats i dette 
merkelige året 2021 som har vært 
så sterkt preget av pandemien?

– De som nomineres trenger 
ikke nødvendigvis å ha bidratt 

over flere år. Vi vil gjerne også 
fange opp hva som skjer i byde
len akkurat nå for tiden, supple
rer Katrine.

Hvem er ildsjelene?
Folk med mye engasjement kalles 
ildsjeler. Naboer som inkluderer 
nye beboere, tar initiativ til forbe
dring av lekeplassen, felles dug
nader og grilling. De som drar i 
gang positive prosesser som en
drer nabolag og nærmiljø. Ofte 
engasjerer de samme foreldrene 
seg ekstra i barnehager og skoler.

Ildsjeler påtar seg oppgaver og 
verv i lokale organisasjoner, lag 
og institusjoner. De utgjør grunn
stammen når kultur og idrettsar
rangement skal gjennomføres. 
Engasjerte folk er gull verdt for 
et nærmiljø og lokalsamfunn.

Det er lett å nominere
– Alle kan nominere verdige 
kandidater og på den måten vise 
mangfoldet i bydelens frivillige 
innsats. Folk som har vært no
minert tidligere kan nomineres 
på ny, sier Stig Fagerland. Husk 
å nominere den eller de du setter 

ekstra stor pris på innen 16. no
vember. Nominasjoner sendes 
på mail til post@ildsjelstorhaug.
no. Skriv en god begrunnelse og 
legg gjerne ved et bilde av den/de 
som nomineres. Les mer om ild
sjelprisen på facebooksiden Stor
haugs Ildsjel 2021.

Festarrangement for ildsjeler
– I år kan vi heldigvis hedre alle 
de nominerte igjen! Det gjør vi 
på et arrangement i Kvitsøygata 3 
tirsdag 30. november klokka 19. 
Dette arrangementet er åpent for 
alle, sier Vera Britt Sommer. Tidligere vinnere

Prisen ble opprettet i 2017. Da ble 
Andreas Vollan hedret for sitt be

boerengasjement for uteområde
ne og spesielt for friområdet Em
maus. I 2018 fikk Kyrre Sandven 
og Eirik Tjørhom pris for sin inn
sats for Brodd fotball, Gunn Mari 
Surdal for sin innsats for TVak
sjonen i 2019 og Terje Rønnevik 
for sin allsidige kulturinnsats i 
2020.

Jury for Ildsjel Storhaug 2021 
er Katrine Lilleland (MDG) og 
Stig Fagerland (Sp) fra Storhaug 
kommunedelsutvalg og Vera 
Britt Sommer og Hege Benedicte 
Blom Stene fra Storhaug frivil
ligsentral. Juryen gjennomfører 
også festarrangementet for ildsje
ler tirsdag 30. november.

Fra venstre Stig Fagerland, Hege Benedicte Blom Stene, Katrine Lilleland og Vera Britt Sommer.

Terje Rønnevik ble kåret til årets 
ildsjel i 2020.
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Frivilligsentralen akkurat nå
Storhaug frivilligsentral er i gang med gjen-
åpning etter pandemien, og vi er glade for å 
kunne ønske velkommen tilbake til noe nytt og 
noe allerede vel etablert.

Suppe ved langbord
Mange har savnet denne hyggelige 
muligheten til å være sammen over en 
varmende suppegryte og litt godt brød, med 
nye og gamle kjente ved et felles langbord. 
Nå starter vi opp igjen.
Velkommen annenhver tirsdag i 
partallsuker med oppstart 19. oktober, 
kl 15.30 til 17.00
Tirsdag er aktivitetsdag for frivilligsentralen, 
med aktiviteter fra morgen til kveld. Ta kon-
takt hvis du har en idé. Vi hjelper deg i gang.

Foreløpig tirsdagsprogram
09.30 – 11.30 Barseltreff med innlagt barseltrening. Åpent for mor, far og barn.
11.00 – 13.00 Turgruppe, ny gruppe for deg som ikke vil gå fort, 
 utgangspunkt i Kvitsøygate 3.
  Turgruppe for deg som liker å ta i litt, utgangspunkt ved 
 Storhaughallen
12.00 – 14.30  Gladmaling, malerkurs. 8 kursdager. Fulltegnet.
15.30 – 17.00 Suppe ved langbord, for små og store.
18.00 – 21.00 Fotoklubb for Storhaugs fotoentusiaster. 
 Hver annen tirsdag i oddetallsuker.
19.00 – 21.00  Sjakk for alle. Hver annen tirsdag i partallsuker, oppstart 19 oktober
18.00 – 20.00 Digihjelp, seniorkurs i digital kompetanse. 
 Hver 1. tirsdag i måneden. Påmelding.

Trening i Storhaughallen, vi søker frivillige instruktører
Styrkerommet er åpent mandag, onsdag, torsdag, fredag kl 10.00 – 13.00. 
Flere tilbud kommer etter hvert.
Vi søker også deg som har lyst og tid til å være frivillig instruktør på dagtid. 
Yoga? Pilates? Sirkeltrening? Noe helt annet?

Ta kontakt med leder av frivilligsentralen Hege Blom 
Stene for informasjon.
Adresse: Kvitsøygate 3 – Tlf: 907 13 992
www.storhaug.frivilligsentral.no 
storhaug.frivilligsentral@stavanger.kommune.no

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, 

Storhaug skolekorps 110 år!
– Vår gave til publikum er en gratis jubileumskonsert 
med Espen Hana som konferansier torsdag 4. november 
klokken 18 i Kuppelhallen, forteller styreleder Eva Fager-
nes. – Det vil også bli vist filmklipp fra jubileumsfilm som 
korpset har laget sammen med Moxey og klipp med 
ekte korpshistorie.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– På programmet står både klas
sisk korpsmusikk og stykker fra 
popverdenen. Vi ønsker å vise 
fram hele korpset, fra aspiranter 
til hovedkorps. Vi tror på spille
glede og samhold, og ønsker å 
vise fram hvor kjekt det er å  spille 
i Storhaug skolekorps, sier diri
gent Sol Solholm.

– Hjelp oss å fylle Kuppelhal
len og la musikantene føle seg 
som superstjerner for en kveld! 
Arrangementet er gratis, men 
husk å hente ut fribilletter, opp
fordrer Eva Fagernes.

Arrangementet på facebook: 
Storhaug Skolekorps 110 år – ju
bileumskonsert.

Har du lyst til å være med i 
korpset?
– Vi har musikanter i alderen 9 til 
19 år fordelt på seniorkorps, ju
niorkorps og aspiranter. I dag er 

vi 55 medlemmer og vi har plass 
til mange flere, forteller Eva Fa
gernes. – Seniorkorpset øver hver 
tirsdag fra 18 til 20. Juniorkorp
set øver hver tirsdag i SFOtiden. 
Alle musikantene våre får 11 un
dervisning med lærer fra Kultur
skolen.

Litt historie om Storhaug 
skolekorps
I 1910 kom Kristiania Gutte
musikk korps på besøk til Sta
vanger. Skolebestyrer Godal på 
Storhaug skole fikk ideen om å få 
til noe lignende også i Stavanger. 
Sammen med lærer Olav Engen 
og den musikkinteresserte male
ren Søren Berg satte de i gang en 
pengeinnsamling.

Gutter fra 5. klasse på skolene 
Storhaug, Johannes, Petri, og Vå
land meldte seg som aspiranter. 
1. mars 1911 ble stiftelsesdagen. 
Musikantene øvde i et år før de 
holdt sin første konsert i Betha
nia.

Korpset fikk navnet Stavanger 

musikkorps. I 1914 skiftet korp
set navn til Storhaug Guttemu
sikkorps. Det ble mange konser
ter, spilleoppdrag, turer og lands
stevner, noen sammen med Stor
haug skoles pikekor.

Hverdagen etter 2. verdens
krig var heller dyster. Skolen var 
en ruin etter å ha blitt truffet av et 
nedskutt fly. Mange instrumenter 
var ødelagt. Gamle korpsmed

lemmer trådte til! 17. mai 1945 
var korpset i gang igjen, som det 
eneste skolekorps i byen, på tross 
av at det slett ikke var noen skole.

I 1955 ble Mødreklubben stif
tet for å få inn penger til instru
menter og uniformer. Foreldre
nes frivillige innsats har vært 
en viktig bærebjelke i korpsdrif
ten. Storhaug skolekorps var det 
første korpset i byen som hadde 

drillpiker. Et annet kjennetegn 
var de blåe trommene – fem i tal
let, som ble båret først i korpset. 
Og uniformene i rødt og blått og 
litt hvitt.

Jentene kom med i korpset i 
1960. Navnet ble endret fra gutte
korps til skolekorps. I dag er for
delingen mellom gutter og jenter 
omtrent 50/50.

I jubileumsåret er korpsets gave til publikum en gratis konsert torsdag 4. november.
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Søndag 24. oktober kl 14.30–19.30

TV-aksjonen: Barn ikke brud
– Jeg vil gjerne fortelle alle at årets TV-aksjon i Storhaug 
bydel koordineres fra Kvitsøygata 3. Ikke på Midjord 
bydelshus som før, men i våre flotte felles bydelslokaler, 
forteller Kjersti Dybvig (SV) som er leder i Storhaug kom-
munedelsutvalg.

– Bortsett fra den endringen vil 
det meste i år foregå som før. 
Storhaug har stolte tradisjoner å 
ta vare på med mange bøssebæ
rere og stor giverglede, sier Kjer
sti. – For å gjennomføre med stil 
trenger vi ca 100 frivillige bøs
sebærere. Den letteste måten å 
melde seg på er på TVaksjonens 
side blimed.no. Er det vanskelig å 
få til kan jeg kontaktes på epost 
kjersti.dybvig@gmail.com.

Hvordan får dere tak i nok 
bøssebærere?
– Vi har sendt sms til 260 navn 
som vi har på lister fra tidligere 
TVaksjoner. Men det kan være 
noen som har deltatt før som vi 
ikke har på den listen. De må en
delig ta kontakt og melde seg, 
oppfordrer Kjersti. Storhaug får 
hvert år mange nye beboere. Jeg 
vil oppfordre mange nyinnflytte
de til å bli med i år!

Hva får man igjen for å delta?
– Ved å delta i TVaksjonen blir 
du kjent med andre bøssebærere, 
får oppleve våre flotte fellesloka
ler og treffe bydelens kjekke loka
le politikere. Du blir en del av et 
fellesskap i verdens største inn
samlingsaksjon. Sammen med 
Storhaug frivilligsentral sørger 
vi for at det er sosialt og hyggelig 
å være med. Duften av nystekte 
vafler møter deg når du kommer. 
Tradisjonen tro serveres de med 
rømme og syltetøy. Og så blir det 
masse pølser, frukt, kaffe og brus 
for bøssebærerne, frister Kjersti 
med.

Hvordan organiseres aksjonen 
lokalt?
– Bydelens lokale aksjonskomite 
er i år Tone Brandtzæg (H), Leif 
Kjetil Knudsen (Ap) og meg. Vi 
planlegger og hele kommune
delsutvalget deltar i gjennomfø
ring. På aksjonsdagen søndag 24. 

oktober tar vi imot bøssebærerne 
og deler ut kart og bøsser. Som 
før skal bøssebærerne ut og ban
ke på dørene. Absolutt alle opp
fordres til å gi enten kontanter el
ler betale med vipps. Bøssebære
re møter fra halv tre og kan starte 
innsamling fra dør til dør straks 
de har fått kart og bøsse. Vi øn
sker at aksjonen skal foregå over 

mange timer slik at rushet ikke 
blir så stort i begynnelsen.

Hva synes du om årets aksjon?
– Dette er en utrolig viktig sak 
som berører meg. Tenk at hvert 
3. sekund så blir en ung jente gif
tet bort. Mange foreldre har ikke 
råd til å ha dem hjemme. Mange 
barnebruder får barn altfor tid

lig. Årets innsamlede midler skal 
brukes på utdannelse til jenter, 
slik at de kan få en jobb og for
sørge seg selv. Utdannelse er det 
viktigste middelet mot barneek
teskap, konstaterer Kjersti Dyb
vig. Årets innsamlede midler 
skal brukes i de landene der pro
blemet er størst: Bangladesh, Ne
pal, Malawi, Mali og Niger.

Ny foreldrebok; Nøkkelknippet
av Liv Berit Heimstad Tønnessen
– Da lockdown rammet, mistet jeg, som så mange 
andre, alle oppdrag, forteller Liv Berit. Koronatiden ble 
likevel brukt smart og resultatet ble en bok med fortel-
linger som åpner opp mellom foreldre og barn.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Liv Berit Heimstad Tønnessen er 
pedagog, foredragsholder og for
fatter som bor i Paradis.

Hvordan taklet du den første 
koronatiden?
– Jeg er ekstremt ekstrovert så 
det var veldig vanskelig. Men jeg 
fikk mest vondt av barnefamili
ene som, over natten, fikk både 
skole, barnehage og jobb i hjem
met. Invitasjonen til dugnad traff 
meg, og jeg gjorde det jeg kunne 
best; undervise og veilede foreld
re.

Hva satte du i gang med?
– Jeg startet daglige sendinger på 
Facebook, den første allerede 13. 
mars 2020. Jeg holdt på i ti uker 
og sendingene ble i løpet av lock
down vist 80 000 ganger, forteller 
Liv Berit. – Sendingene het Hver-
dagshåp for foreldre i koronati-
den og det ble fort dialog mellom 
lytterne og meg. Jeg fikk mange, 
mange tilhørere og mange mai
ler. 45 forskjellige personer lot 
meg bruke deres problem/spørs
mål i sendingene, og senere, i bo

ken. Dialogene førte til positive 
endringer i deres hverdag. Deres 
ærlige fortellinger gir håp til den 
som leser.

Og så ble det boka Nøkkelknip-
pet, hvem har nøklene?
– Slitne foreldre trenger et prak
tisk håp. Det er denne boken full 
av, håp! Bokas grunnide er å fin
ne ut når det låser seg mellom 
voksne og barn. For så å lete et
ter det som åpner opp igjen. Det 
som åpner, kaller jeg for nøkler. 
Det kan være både ord og blikk. 
Som regel er det en bedre hold
ning til barnet.

Og hvem har du skrevet boken 
for?
– Voksne som er viktige for barn. 
Også for dem som mangler kref
ter, fokus, språk eller leseev
ne. Luftig font, illustrasjoner og 
hverdagsspråk øker lesegleden, 
sier Liv. – Og så har jeg illustrert 
den selv.

Og veien din videre?
– Å treffe folk igjen fysisk har 
gitt meg ekstatiske lykkefølelser! 
Nå håper jeg det blir riktig man
ge nye oppdrag med foredrag til 
barnehager, skoler og helse.

Liv Berit Heimstad Tønnessen på sitt hyggelige kontor på loftet i Stavanger Tinfabrik i Ryfylkegata. Mellom hendene 
holder hun sin nye bok.
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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

Linda M. Soares, Gestaltterapeut MNGF
Høleberggata 13 

For timebestilling: post@tankerogterapi.no 
Tlf: 920 41 597 – www.tankerogterapi.no

Velkommen til samtale!

Historieformidling 
Camilla Torvik Tønne (Storhaug 
Unlimited) fra Smartbyavdelin
gen fortalte på Storhaug kommu
nedelsutvalgs møte 21. september 
om et utrolig kult historieformid
lingsprosjekt. Kommunen har 
(ved områdesatsingen, Smartby 
og byantikvaren) jobbet med et 
forprosjekt for å se på mulighe
tene for å lage en historieløype 
på Storhaug med både fysisk og 
digital merking slik at alle kan få 
glede av å lære mer om bydelen. 
Vi vil lage dette sammen med 
innbyggere, historieeksperter 
og andre aktører som har kunn
skap og interesse for dette – i et 
såkalt samskapende prosjekt, for
talte Camilla. Initiativet ble tatt 
av kommunedelsutvalget.

Industrihistorien
Leif Kjetil Knudsen (Ap) frem
met en egen sak til møtet 21. sep
tember som beskriver hvordan 
Storhaug kommunedelsutvalg 
ønsker å samle, synliggjøre og 
formidle historien om Storhaug 
som et av Stavangers viktigste og 
sentrale industriområder. 

Bydelsavisa vil senere omtale 
begge disse historiesakene mer 
detaljert.

Stavanger 2025
I 1125 startet fortellingen om 
byen rundt Vågen med Stavanger 
domkirke og Stavanger bispe
dømme. I 2025 feirer Stavanger 
900 år. Et av jubileumsprosjek
tene som har fått støtte er 

Nye byrom: 
Viten parken ved 
Oljemuseet

Vitenparken. Illustrasjon: Mad 
arkitekter

Prosjektet vil bygge videre på det 
som har gjort Geoparken vellyk
ket. Vitenparken skal etter planen 
bli et byrom hvor man fornem
mer de store trekkene i stavan
gerhistorien, med fortellingene 
om olje og gass, hav og sjøfart.

Vannet skal være et bærende 
element, og et av hovedelemen
tene som er foreslått er et akva
rium. Dessuten blir det rom for 
vannlek og installasjoner som vi
ser vannets kretsløp, i flere for
mer.

Veteranbåthavnen, som er 
vedtatt skal ligge ved kaien, kan 
bli en del av Vitenparken, og 
hoppelandskapet, som har vært 
en suksess, blir videreført. En 
videreutvikling av Geoparken 
vil dessuten være et lite vink til 
kulturbyåret 2008, som var bak
grunnen for at parken ble utviklet 
som en midlertidig løsning. 

(Fra kommunens nettside)
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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. 

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  

ST O  RHAUG ÅPEN BARNEHAGE 
Nedre Dalgt. 68, tlf 46523606 

 
EN BARNEHAGE FOR BARN I ALDEREN 0-6 ÅR, 

 (I FØLGE MED EN ANSVARLIG VOKSEN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Åpent: Mandag - onsdag kl. 09.30-13.30 
Torsdag kl.9.30 – 14.30   

Brukerne kan komme og gå når de vil, innenfor åpningstidene. 
 

Vi kan tilby: 
 Et inkluderende og fargerikt fellesskap for små og store 
 Samlingsstund med musikk, lek og mye moro 
 Juniorklubben for de eldste barna (fra 2.5-6 år) (mandag) 
 Kristen samling med enkle bibelfortellinger og sanger (tirsdag) 
 Babysang (0-1 år) (tirsdag og torsdag) 
 Formingsaktiviteter, matlaging, fester, felles turer og mye mer 
 Felles måltid hver dag (medbrakt niste), vi serverer frukt 
 Flott utelekeplass m/sykler og andre leker 

 
Storhaug Åpen Barnehage eies og drives av  
St. Johannes menighet. Hvert barn blir registrert  
ved oppmøte.  

 
Velkommen! 

Alt for barna - familiedag på Tou
Lørdag 30. oktober 
kl 13–16

Forestilling: Rødhette og ulven.
St. Johannes Sangerne
Forestilling: Trollfjell
Konserter: Erlend Apneseth trio
Verksted: Lyslykter
Ansiktsmaling
Utstilling: Drømmesommer
Kafé med salg av kaffe, boller og 
saft.
Arrangementet er gratis!

Det må hentes ut gratisbillett til 
forestillingen ”Rødhette og ul
ven” via www.touofficial.com.

Alt For Barna arrangeres to 
ganger i året, vår og høst, og er 

Illustrasjon: Goedele Teirlinck

et samarbeid mellom Ungdom 
og Fritid Storhaug, St. Johannes 
menighet, Ostehuset Øst og Tou. 

Med støtte fra Inge Steenslands 
stiftelse og Storhaug kommune
delsutvalg.

Storhaug 
Historielag
har åpent kontor hver onsdag 
kl 12.3014.30 i Kvitsøygata 3.
Me har kaffi! Stikk innom!
Årsmøte med valg av nytt sty
re onsdag 3. november kl 18.30 
på Bergeland bydelssenter.

Den store bytte/gi 
bort utstyr dagen!
Søndag 21. november åpnes 
klubbhuset fra klokken 1418.
Les mer på hjemmesiden til 
Brodd Fotball
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DET SKJER

Nå er vi tilbake i full drift UTEN coronarestriksjoner. Bydelshuset har 
virkelig fått merke dette. Det er flere nye grupper på huset, og bursdager, 
konfirmasjoner, dåp og andre sammenkomster står i kø. Snart er det 
Halloween, noe skoleklassene i bydelen vet å bruke huset til.

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.

Fritid Storhaug – Midjord bydelshus 
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger- telefon 51 50 89 96 
Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no

Følg vår Facebookside: Midjord bydelshus

Storhaug Junior- og Ungdomsklubb
Vi åpner juniortilbudet for femte til sjuende klasse igjen. 
Torsdager kl 14-16 i Kvitsøygata 3.

Stor gjenåpning torsdag 21. oktober!
Ungdomsklubb mandager og torsdager kl 18-21. 
Partallsfredager kl 18.30-22.00

Facebook: Storhaug Ungdomsklubb 
Instagram: storhaug_ungdomsklubb//storhaug_junior 
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 – 14.30
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:  Dans og Bevegelse, Yoga for alle - donasjonsbasert 
 timer (påmelding) 
Torsdag: Malegruppe, Håndarbeidsgruppe og Bridge 
Fredag:  Yoga for alle- donasjonsbasert (påmelding)
Mandag – torsdag:  Nabolagshagen – velkommen til å delta i hage og 

drivhus og verkstedet er åpent.
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 
Onsdag fra kl 17 – 20. Pris for 7 ganger kr. 1750,- Oppstart i oktober/
november.
NYHET! 
Dans og Bevegelse med Ieva Kvaselytè – helse og livsglede for alle. 
Du trenger ingen danseerfaring.
Yoga for alle 
Onsdag kl. 17.30 og fredag kl. 11. Ta med egen matte. 
Påmelding YOGA for alle – donasjonsbaserte: https://www.facebook.com/
groups/678995035459005
Lefsebaking – onsdag 10. november fra 9 – 15

Konserter i «STUÅ»: 
Torsdag 28. oktober kl. 12.30 med Rita Fotland Bøe og 
Kåre Bøe – fri entrè 
Mandag 8. november kl. 18 «Stavangerrockens historie» - fri entré 
Tirsdag 9. november kl. 12 med Stina Kjelstad og Bård Halsne 
– fri entrè 
Tirsdag 23. november kl 19-21 med Drollekoret - Inngang kr. 50,- 
JULEMARKED 27. november 11-14.30 Kunne du tenke deg å ha 
en «stand»? Ta kontakt!

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

outlook.com
 

Digihjelp 
 

Vil du lære å bruke smarttelefon, PC eller nettbrett? Vil 
du kjenne deg tryggere på internett? Bli med på kurs! 
  

På kurset vil du få grunnleggende innføring i bruk av digitale verktøy. 
Du vil lære hvordan du kan skrive og sende e-post, om nettsikkerhet, 
nettbetaling, sosiale medier, søkemotorer, innlogging og ID-brikke og 
mye mer.  
 

Trenger du personlig hjelp, vil det bli satt av tid til det også.  
Det blir også god tid til kaffe og drøs. 

 

Kurset vil holdes på Storhaug frivilligsentral, Kvitsøygate 3, den første 
tirsdagen i hver måned fram til sommeren 2022.  
Du kan delta en gang eller hver gang. 

Oppstart:  7. september kl. 18.00 – 20.00 

Påmelding: tlf 907 13 992 eller mail 
storhaug.frivilligsentral@stavanger.kommune.no 

 

Kurset passer for seniorer.  

Nivå: nybegynner og litt øvet. 

 

Arrangør: Innbyggerdialog 

 

Trenger flere natte- 
ravner på Storhaug

Har du noen timer å avse en fre
dags eller lørdagskveld? Bli med 
på ravning! –Natteravnene bidrar 
til at Storhaug skal være et trygt 
og godt område å vokse opp, sier 
leder i Storhaug frivilligsentral 
Hege B Stene. Ungdommene 
våre trenger trygge voksne som 
er ute der de er.

–Natteravndugnaden er or
ganisert av FAU på St. Svithun 

skole i samarbeid med Storhaug 
Frivilligsentral, forteller Vanda 
Verenich i FAU. Voksne som har 
mulighet til å bli med, er hjertelig 
velkommen!

Ta kontakt med Hege i frivil
ligsentralen: storhaug.frivillig-
sentral@stavanger.kommune.no 
Vanda i St. Svithun FAU: 
vverenich@gmail.com

Fra venstre Britt Sliper, Caroline Gloux og Elianne Strøm Topstad som 
er ute og ravner en fredagskveld. De synes det er en viktig oppgave. 
-Ungdommene skal kjenne seg trygge, sier de. I tillegg blir vi kjent med folk 
i nærmiljøet, og vi får til og med en god trim-økt.

JULEMESSE
St. Johannes 

menighetssenter

Lørdag 20.11.21

Kl. 1100-1400
Julelopper

Loddsalg og trekning
Kafé

Arr. Foreningen for barne- og 
ungdomsarbeidet

Storhaug 
Historielag
inviterer medlemmer 
og andre interesserte til

Onsdag 20. oktober kl 19 i 
Johanneskirken
Stavanger som misjonsby.
Storhaug som «misjonsstasjon».
Ved prof. Torstein Jørgensen
fra Misjonshøyskolen.
I samarbeid med menigheten.
Inngang kr 100/mat.

Onsdag 3. november kl 19 på 
Bergeland Bydelssenter
Midjordgutt med utferdstrang
Ved Leif Amund Håland
og Gunnar Roalkvam.
Hålands bok selges/signeres.
Gitar/sang ved Øyvind Watland. 
Egenkomponert sang til Leif 
Amund.

Onsdag 15. desember kl 19 
på Bergeland Bydelssenter
Krigens vinnere – fredens tapere
Ved Jan Magne Arntsen

Vel Møtt!
Ønsker du å bli medlem?
Kontakt styret på e-post:
post@storhaughistorielag.no

St. Johannes-dagene
Utstiller i år er kunstfotograf 
Signe Christine Urdal.

Onsdag 20.10 kl 19
Historiekveld. Se annonse
for Storhaug historielag.

Fredag 22.10 kl 19
Salmekveld med Heidi 
Strand Harboe. 
St. Johannes-sangerne og 
Edgar Hansen. Kollekt

Etterpå: Ungdomsklubb i 
menighetssenteret

Lørdag 23.10 kl 14-17
Superlørdag for hele familien
Eventyrstund og sang
Leker for barna – kafé – 
utlodning

Onsdag 27.10
Litteraturkveld
Viljens vei: Sårbarn
ved Ole Kristian Ellingsen
Musikkinnslag
Billetter kr. 100

Søndag 31.10 kl 19
Konsert med Hilde Selvikvåg
Billetter kr. 200/150/100
Alt skjer i St. Johannes kirke.
Arr: St. Johannes menighet 
med støtte fra Stavanger 
kirkelige fellesråd, Stavanger 
kommune og Norsk Kulturråd.



Kunne du tenkt deg å ta litt 
bedre vare på helsa?
Vi gir deg rådene, verktøyene og støtten du trenger for å leve litt 
sunnere i hverdagen. Nysgjerrig? Scann QR-koden og les mer om 
tilbudene våre.

fysisk aktivitet - kosthold - søvn - alkohol - nikotin


