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Tou juleby 
Se mer side 7

Julestemning i stallen
Da Stavanger åpnet opp igjen i slutten av september tok det helt av 
i planlegging av sosiale sammenkomster i førjulstiden. Resultatet ble 
mangfoldige arrangementer og aktiviteter som julefester, tenning av 
juletre i skolegårder og nabolaget, isbane ved Oljemuseet, markeder 

og konserter. Bildet er fra forberedelser til Julefest i regi av Storhaug 
Rideklubb på Sørnestunet. Pernille, Celina og Margrethe viser voltige 
på fjordingen Luna. Til høyre Anniken Kranstad.  
Foto Sten Solberg.
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Mangfoldige markeder

Det var mye folk og stor aktivitet da Storhaug Productions og Fermenten 
arrangerte julemarked i Øst 27. og 28.november. Denne gang ble de store 
hallene mellom Fermenten og Airtime trampolinepark (før Freedome) i 
Ryfylkegata 13 tatt i bruk. Foto Frank Robert Olsen.

Utvalget i strikk og håndarbeidsprodukter var stort da det ble arrangert 
julemarked på Bergeland Bydelssenter lørdag 27. november. Her var det lett 
å finne fine julegaver. Stemningen høynes med god risengrynsgrøt, saft og 
kaffe. Foto Frank Robert Olsen.

Jostein Tvedt sine trearbeider, bl. annet utskåret juletrepynt, nisser og 
andre trefigurer. Alt laget på Bergeland bydelssenters eget snekkerverksted. 
Jostein deltok på julemarkedet som ble arrangert lørdag 27. november.  
Foto Frank Robert Olsen.

Erik Waldejer er en allsidig mann som også er aktiv på Bergeland 
bydelssenters verksted. På julemarkedet solgte han egenproduserte 
akvareller, lysestaker, klokker, vinkorker samt en fantastisk flott 
musikklampe. Foto Sigrid Bækholt.

Leo Ribeiro fra Vindmøllebakken solgte fargerike illustrasjoner på 
Julemarked i Øst (Fermenten). Leo inspireres av lokale motiver som 
Rogaland Kunstsenter, Dokken, St Petri kirke og trafostasjoner. 9.-11. 
desember er han på Tou Juleby igjen. Foto Sten Solberg.

Dekorasjoner, grønt og dempet lyssetting gir en varm vinterstemning i 
gårdsrommet på Tou. Tou Juleby holder til i Ølhallene som har inngang på 
høyre side mellom undergangen inni gårdsrommet og lekeplassen.  
Foto Sten Solberg.

Engasjerte  
beboere
Felles kjennetegn for det 
store beboerengasjementet 
i utbyggingsområdene og 
deres nabolag, er ønskene 
om å bevare lokal steds
identitet, lys, sjøutsikt og helst 
utvide felles grønne uterom. 
Dette gjelder både de mange 
beboerne, Storhaug historielag 
og de mange sameiene som har 
engasjert seg i byggesaker siden 
Sentrumsplanen ble vedtatt 
med økte byggehøyder og 
økte byggevolum. Det utvidete 
sentrum strekker seg nå til 
Strømsbrua og Lervigskaien.

Størst har engasjementet vært 
blant beboere og sameier 
i Erfjordgata, på Siriskjær 
(ventetomtene ved Lervigparken 
og Tou), i Dokksmauet, på 
Møllehaugen, Verket og i 
Paradisskråningen. 

Interessen for miljøbevissthet 
og stedsidentitet øker og viser 
igjen som motstand mot å 
rive den tidligere og brukbare 
politistasjonen samt beholde 
gamle trehus i Pedersgata som 
bolighus i sin opprinnelige form.

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

Utvalgets første møter i 2022 er
19. januar, 16. februar,
16. mars og 20. april
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Vintervakkert med varmende lys

Fargegata. Foto Sandra Vidrequin.

Nytorget. Foto Sandra Vidrequin.

Lervigtunet. Foto Sigrid Bækholt. St Petri kirke. Foto Sandra Vidrequin.
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Tou 20 år – fikk byggeskikkpris
Tou løfter fram måter å ta vare på bygninger på, hvor det å beholde 
og dyrke det røffe uttrykket, og sporene av folks arbeid og aktivitet 
gjennom historien, er et bærende prinsipp.  
Resultatet er et detaljrikt og undergrunnsaktig eventyrbygg hvor 

historien sitter i veggene, og gir inspirasjon til dem som benytter 
bygget. Det nye som er tilført spiller på lag med det eksisterende, og 
viser fram teknikken heller enn å gjemme den bort.
Fra juryens begrunnelse.

Hva med ventetomten?

Stavanger kommunes bygge
skikkspris ble tildelt Tou. Årets 
tema var ”forvandling for fram
tiden”, hedre prosjekter som en
ten viser vei i endring av byen, 
eller der det nye er sydd sammen 
med det eksisterende på en forbil
ledlig måte.

Stavanger Aktiebryggeri opp
førte de første bygningene i Ler
vigsveien i 1899. I 1908 ble Tou 
Bryggeri slått sammen med Ak
tiebryggeriet. Mange påbygg og 
ombygginger i ulike stilarter gjør 
at bygget framstår som en levende 
organisme. De røde og hvite byg
ningene er blant bydelens mest 
markante bygningskomplekser.

Fra de første kunstnerne eta
blerte seg i området rundt 1990 
har kunstmiljøet på Tou påvirket 
byutviklingen. Tou Scene star
tet i 2001, og kan se tilbake på 
en 20 år lang rehabilitering. Par
keringsplasser er blitt erstattet av 
torg, park og trær.

I juryens begrunnelse heter 
det at Tou sin forvandling fra 

nedlagte bryggerilokaler til en av 
landets største uavhengige kul
turinstitusjoner, er et kroneksem
pel på hvordan transformasjon av 
et bygd anlegg kan bidra til trans
formasjon av selve byen.

– Tou sikrer det eksisterende 
ved å ta det i bruk. På den måten 
har Tou med sin kunst og kultur 
skapt noe unikt i Norge, og for
vandlet en hel bydel, sa varaord
fører Dagny Sunnanå Hausken 
under utdelingen av prisen på 
 Ledaal torsdag 21. oktober.

Mange hedres: Arkitekter har 
vært Helen & Hard, Arkitekt
kontoret Vest, Leiv Nes arkitek
ter (senere Norconsult), Austig
ard Arkitektur og Asplan Viak. 
Landskapsarkiteker har vært Sta
vanger kommune v/Else Dyb
kjær, Hege Tjoflåt Borsheim, Jar
le Magnar Vikingstad og Ram
bøll v/Nathaniel Behrends (nå 
Norconsult AS). Byggherre er 
Stavanger kommune.

Fra kommunens nettside og 
erlingjensen.no.

Et undergrunnsaktig eventyrbygg hvor historien sitter i veggene.

– Ventetomten bør bli 
park – en utvidelse av den 
eksisterende Tou-parken, 
sier Kian Reme som er 
styremedlem i sameiet Tou 
Park IV og nærmeste nabo 
til tomten.
– Botettheten er allerede svært 
høy, og det planlagte prosjektet 
vil forsterke dette kraftig. Man
ge nye boliger krever tilsvarende 

mer uteplass, dersom bokvalite
ten skal opprettholdes, sier Kian.

Sak om innebyggingsproble
matikk ved Tou skal opp i kom
munalutvalget 7. desember, men 
innholdet er unntatt offentlighet. 
Illustrasjoner som vises her er 
lagd på oppdrag fra Tou Scene as 
for å illustrere hvordan planlagt 
bygningsmasse vil påvirke Tou 
og området rundt.

– Illustrasjonene viser at om
rådet rundt Tou kan bli innsirklet 

og ødelagt. Botettheten er alle
rede svært høy, og det planlagte 
prosjektet vil forsterke dette kraf
tig. Mange nye boliger krever til
svarende mer uteplass, dersom 
bokvaliteten skal opprettholdes, 
sier Kian.

Innbyggerinitiativet der alle 
styrene i Tou Park I, II, III IV og 
V har gitt sin støtte, handler nett
opp om dette: Utvid Touparken. 
Initiativet er underskrevet av over 
200 beboere.

Lervig-parken
– Også i Lervig bygges det videre 
ut, igjen med svært stor botetthet. 
Lervigparken er helt avgjørende 
for å opprettholde bokvaliteten. 
Denne parken er allerede kraf
tig beskåret, gjennom etablerin
gen av ny brannstasjon. Denne 
reduksjonen i parkareal kan nå 
kompenseres – dersom Toupar
ken utvides, slår Reme fast.

Hva bør gjøres?

– Kommunen bør derfor nedleg
ge byggeforbud, kjøpe tomten 
(eventuelt gjennom makebytte) 
og omregulere den til parkområ
de, konstaterer Kian.

Kan det gjøres slik?
– Jeg var aktiv politiker i Ap med 
gruppeledererfaring fra kommu
nalutvalg og forhandlingsutvalg 
fra 1999 til 2011 og bekrefter at 
dette kan gjøres. Vi gjorde man
ge slik grep i den perioden!

Illustrasjonene viser hvordan området rundt Tou kan bli innsirklet og ødelagt hvis Tou Parks neste byggetrinn gjennomføres. Illustrasjonen til høyre viser innebygging sett fra vinduet på Tous 
Scene 1. Illustrasjonene er lagd på oppdrag fra Tou Scene as.

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@outlook.com
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Gjelder Rogaland samt Etne i Vestland uke 49. Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan være utsolgt. Kun for private husholdninger.

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

11990

PR. PK

FØR 135,50

MIDDELHAVSSALAT
BAMA, 80 g

14 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

BROKKOLI
BAMA

9 90
PR. STK

Sjekk
prisen!

PINNEKJØTT
Nordfjord, 1,5 kg, 229,00 pr. kg

17900

PR. KG

FØR 229,-

FAMILIEOST
Synnøve finden, 1250 g, 79,90 pr. kg

79
90

PR.KG 

PARTIVARE

EPLE PINK LADY 6-PK
BAMA

14 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

FREIA STORPLATER 
Freia, 190-200 g, 99,50-104,74 pr. kg

19
90

PR. STK

FØR 29,90-36,90

-30% PÅ ALLE FERSKE BRØD MED Æ 
 

PEPSI MAX 6PK
Ringnes, 9 l, 7,21 pr. l

64
90

+ PANT

PARTIVARE

2021

-30%

MED

søndags
åpent 

 12 og 19 desember 

14-20 
Butikker i senter følger senterets åpningstider!

Grunn nr

Alltid lave priser
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Fortou utvider - mål om null matsvinn
Ved årsskiftet tas nytt 
produksjonskjøkken på 
Tou i bruk. I mai åpner 
ny restaurant i det gamle 
administrasjonsbygget til 
Stavanger Støberi og Dok. 
Angr og Fortou fortsetter 
omtrent som før.

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@
outlook.com

I lokalene på Tou, mellom Øst 
og TTime Vinbar, er det hektisk 
byggeaktivitet. Vi er så stolte, 
sier daglig leder Elise Skjerve 
mens hun viser rundt i de ennå 
uferdige men romslige produk
sjonslokalene som skal romme 
flere avdelinger i Fortou. – Her 
bygges et spesielt rom, chefs 
 table. Det kan bestilles. Ut mot 
gårdsrommet på Tou blir det take 
away og catering.

–  Da korona traff oss i fjor, 
fikk vi tid til å tenke nytt, Arnt 
(Skjerve) har planlagt og tegnet 
de nye produksjonslokalene. Det
te kan han! Han er den kreative 
drivkraften. Min jobb er å reali
sere hans visjoner. Dette blir uten 
tvil det beste kjøkkenet i  hele 
Roga land. Det er en stor drøm 
som går i oppfyllelse for oss nå. 
Her skal vi få til bærekraftig rå
vareutnyttelse, helst med null 
matsvinn.

Null svinn på skreien
Kan du gi et eksempel?
Elise tegner og forklarer. – Ta 
f eks skrei som vi bruker mange 
hundre kilo av hver februar. Vi får 
den inn hel, uten hode. De fineste 
stykkene går til fish n chips. Alt 
avskjæret brukes i green curry 
suppe. Kraften til suppen er kokt 
på fiskebenene til skreien. Til og 
med skinnet kan brukes, men det 
krever en del bearbeiding; Det ko
kes, tørkes og så friteres. Så kan 
det spises som snacks eller som en 
del av en fiske rett. Det blir puffet 
og sprøtt av bearbeiding med en 
mild fiske smak. Og vipps så har 
du null svinn på skreien.

Alt matsvinn registreres
– Det nye kjøkkenet er ”state of 
the art” hva angår utstyr, forkla
rer Elise stolt. 

klusive yttervegger. Vi hadde 
440 000 kroner og kjøpte brukt 
utstyr bl.a. fra den nedlagte 
kokke linjen på Godalen videre
gående skole. Fortou er bygget på 
lite kapital og mye egeninnsats.

Mye grønt, lite plast og 
matsvinn
– Vi har hele tiden vært bevisst 
på lavt matsvinn, mye grønt og 
nedbrytbar emballasje. Nesten all 
mat er sesongbasert og laget fra 
bunnen av. Vi lager det vi selv li
ker og ville spist, forteller Elise. 
– Fortou ble raskt en stor suksess 
og vi trengte fort et eksternt pro
duksjonskjøkken. Det leier vi nå i 
den gamle Gummien ved Kjelv
ene. Når de nye lokalene her på 
Tou snart er ferdige så blir det 
stedet også historie.

Ny restaurant ved 
Spilderhaugvigå
Det gamle administrasjonsbyg
get til Stavanger Støberi og Dok 
er for tiden kledd inne av stillaser 
og sikkerhetsnett. Bygget, med 
adresse Støperigata 18, går gjen
nom en omfattende oppussing før 
det skal bli restaurant, kontor og 
bolig. Bygget eies av Orkan In
vest Eiendom.

– Vi har gått forbi, sett på og 
drømt om restaurant i dette at
traktive, flotte bygget i flere 
år, forteller Elise. Det er kjekt 
med kapitalsterke lokale eiere 
og KjellErik Østdahl kjenner vi 
godt fra før siden Orkan Invest 
Eiendom også eier Ryfylkegata 
22 hvor Angr holder til.
Hva kan du røpe om den nye re-
stauranten?
– Det første folk vil møte når de 
kommer inn døra i gateplan er en 
liten bar. Selve restauranten vil 
fylle første etasje med fantastisk 
sjøutsikt mot Spilderhaugvigå. 

Det blir ikke kjøtt i denne restau
ranten, men mye sjømat. Vi har al
lerede gode leverandører på skrei 
og kveite. Det er veldig naturlig 
at den nye restauranten følger ha
vets sesong, og i tillegg benytter 
seg av bifangst. Det kan også fort 
bli mye skjell, og gjerne noe mer 
spennende enn blåskjell! Jeg kan 
røpe at jeg er sertifisert dykker og 
godt kan tenke meg å selv jakte 
etter havets delikatesser!

Fortou AS
Fortou AS eies av Arnt Skjerve, 
Tou og Øst og har fram til nå be
stått av take awayutsalget Fortou 
og Angr bar & kjøkken (tidligere 
Tako) i Ryfylkegata 22, i tillegg 
til cateringvirksomhet. Når nytt 
produksjonskjøkken tas i bruk og 
ny restaurant åpner vil personale 
økes fra 15 til ca 25.

Arnt Skjerve har hatt fagbrev i over 20 år og var 6 år på det norske 
kokkelandslaget. I Oslo jobbet han på Oscarsgate og Palace grill. I 
Stavanger var han kjøkkensjef i NB Sørensens andre etasje i tiden før han 
startet Fortou. Fotograf Daniel Hansen.

Det gamle administrasjonsbygget til Stavanger Støberi og Dok i Støperigata 18  
er for tiden innekledd med stillas og sikkerhetsnett. Bygget skal romme ny 
restaurant, kontor og bolig og eies av Orkan Invest Eiendom. Foto Sten Solberg.

Det beste som er mulig å få til? 
– Ja, til hjelp for å nå null-svinn 
strategien har vi blant annet va
kuummaskin, tørkemaskin og 
eget fermenteringsrom, forkla
rer Elise. For å realisere en null
matsvinnn visjon blir alt mat
svinn registrert, og vi måler i 
denne registreringen også CO2 
utslippet av matsvinnet og såle
des klimaavtrykket. For å jobbe 
ned et allerede lav matsvinn er 
vi helt avhengige av å ha alle an
satte med på visjonen. Registre
ringen av svinnet er en viktig del 
av dette, fordi det handler om en 
bevisstgjøring blant alle ansatte.

Forhistorien
– Arnt og jeg bodde for 15 år siden 
i samme kollektiv i Lysefjord
gata, forteller Elise. – Så møttes 
vi igjen i Oslo noen år seinere og 
ble et par. Jeg flyttet til Arnt på 
Storhaug i 2015. Først hadde vi 
leilighet ved Ostehuset, så ble det 
gammelt hus i Øvre Haukeligate. 
Vi har til sammen tre barn.

Fortou ble åpnet for fem år si
den. Bygget er kun 36,6 m2 in

Elise og Arnt Skjerve foran produksjonslokalene (ca 200 m2) på Tou som skal inneholde det beste kjøkkenet i hele Rogaland. Foto Sten Solberg.
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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?

Tou Juleby 9.-11. desember

Magnus Lindstrøm, Sigbjørn Engøy og Marie Bækholt Bjørnsson nyter hvit og rød gløgg i det stemningsfulle 
uterommet foran T-Time Vinbar i gårdsrommet på Tou. Foto Sten Solberg.

Er du klar for en roligere førjuls
tid med senkede skuldre, kunst, 
håndverk, mat og drikkeproduk
ter, musikkinstrumenter og vi
nyl? Da er stedet Tou Juleby fra 
9. – 11.desember.

– Til helga selges matproduk
ter fra Topp Sopp, Søt donut, Mi
cro kaffi, Cupcakery, Casa Salsi

tas og Como Mexico. Alle produ
serer varene sine lokalt, forteller 
Steffen C. Bekkelund som er pro
sjektleder for Tou Juleby. – I til
legg til kunstnere fra Atelierhuset 
på Tou, stiller også andre lokale 
kunstnere og håndverkere ut si
ne arbeider. FLAMNorge stiller 
med stand. Det samme gjør gate

magasinet Asfalt som også selger 
årets julebok (Mer enn mat med 
Albert Idsøe).

Julebyen anbefales på det var
meste. Åpen torsdag og fredag kl 
15.00  19.00 og lørdag kl 12.00
17.00. TTime Vinbar og Øst er 
også åpne.

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
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Ein park og politikarar med vyer
Tekst og foto:  
Jarl Wåge.

Fleire og fleire byar har fått auga 
opp for kor viktig det er å opne 
opp mot fjord og hav. Dette har 
dei til dømes hatt stor suksess 
med i «fjordbyen» Oslo. Stavan
ger er også ein fjordby. Menge 
stader er det ope ut mot fjorden. 
Til glede for alle. I Stavanger Øst 
skal det utviklast ein park som 
skal ligge langs vatn.

Det er noko som skurrar.
Ein park er ei gåve til alle inn
byggjarane i Stavanger. Men det 
er noko som skurrar. Ytterste de
len av Siriskjeret, den som vender 
ut mot fjord og blånande fjell på 
andre sida, er ikkje med på plan
teikningane. Er han med, er han 
kvit. Ein slik kvit flekk ein kunne 
finne mange av på gamle kart og 
som fortalde at det var uutforska 
område. 

Denne delen av Siriskjeret er 
ikkje uutforska. Forklaringa er at 
den ikkje er tenkt å vere ein del 
av parken. Andre planteikningar 
viser nemleg at det er planlagt 
blokker der! 

Nærsynte politikarar.
Eg spør meg stadig: «Korleis er 
det muleg at politikarar og utbyg
gjarar i det heile tatt har tenkt 
tanken om at blokker er det denne 
tomta treng?» At det truleg blir 
noko av desse planane, gjer meg 

opprørt og nedstemt. Eg nek
tar nesten å tru at våre folkeval
de kan godta det. At dei ikkje er 
meir vidsynte (sic). Har dei ver
keleg tenkt å servere sjølvaste in
drefileten i Stavanger Øst til pen
gesterke utbyggjarar i staden for 
til byens innbyggjarar?

Bystyret har snudd i ei sak om 
hotellutbyggjing i Stavanger Øst. 
Der var det to ikkje spesielt ver
neverdige trehus som plutseleg 
skulle vernast. Så hotellplanane 
må leggjast på is. 

Det ser ut som om Høgre har 
snudd når det gjeld blokker på 
Siriskjeret. Kan Bystyret snu på 
grunn av eit par trehus, kor mykje 
viktigare er det ikkje å gjere det 
på Siriskjeret?

Ein oase for titusenvis av 
siddisar.
«Er det så farleg?» spør du kan
skje. Siriskjeretparken kjem til 
å bli flott, kul, morosam, fantasi-
full. Ein oase for titusenvis av 
siddisar i generasjonar framover. 
Greia er at parken kan bli Noregs 
flottaste, kulaste, mest morosa
me, mest fantasifulle oase. Om 
politikarane våre tenkjer litt stør
re. Så stort at dei inkluderer heile 
området i parken.

Med blokker der vil parken ha 
utsikt rett inn i høge mursteins
veggar i staden for fjord, båtliv, 
spektakulære soloppgangar og 
rosalilla kveldar. Blokkene vil 
vere enda eit stengsel mellom 

menneskje og fjord. Stengsel det 
er så altfor mange av i Stavanger. 
Blant anna vil dei ta bort ei alde
les praktfull utsikt frå Lervig Sy
kehjem, hundrevis av bustader og 
titusenvis av brukarar av parken.

Ein fjord av mulegheiter.
Det gjer meg opprørt og nedstemt 
å tenkje på kva parken kunne ha 
fått som nabo i staden for uper
sonlege blokker. Stavanger treng 
eit sjøbad til. Her ligg det til ret
te for å lage eitt etter modell av 
Sørenga i Oslo der det myldrar av 
folk. Eit Sørenga i miniatyr med 
diger trebrygge og stupebrett der 
ungdom kan henge på varme da
gar. Innanfor vil det vere plass 
til enda fleire tilbod. Eit gigan
tisk klatreapparat, ein ettetasjes 
serveringsplass med svære vin
du ut mot fjorden, ein paviljong, 
ein frukthage. Berre fantasien set 
grenser.

Eg kjenner ikkje godt til kom
munale prosedyrer. Kanskje er 
det for seint å gjere noko? Kan
skje er det inngått bindande av
talar?

Det er aldri for seint å snu.
Det er aldri for seint å snu, heiter 
det. Vi treng politikarar som tør 
sette ned foten. Kanskje fins det 
ei anna attraktiv tomt utbyggja
rane kan få overta i staden?

Det er intens byggjeverksemd 
i Lervig-området. Stadig fleire 
flyttar til det som er i ferd med 

å bli Stavangers beste bydel. Ein 
by i vekst treng boltreplassar. Si
riskjeretparken er ein slik boltre

plass. Men det trengs politikarar 
med vyar for å skaffe Stavanger 
ein park med utsikt.

Fullt trøkk i Lervigskvartalet

Byggeområdet for det nye 
Lervigskvartalet ligger mellom 
Steinhagen og Lervigskaien og 
rammes inne av Ryfylkegata, 
Rennesøygata, Haugesundsgata 
og Kvitsøygata. Hva foregår bak 
byggegjerdene akkurat nå?

Det skal bygges ny skole, barnehage, fler
brukshall, dagligvarebutikk, kontorer og 
bydelshus. Kvartalet forventes å stå ferdig 
i 2024 og skal være helt bilfritt. Flerbruks
hall, parkering og Rema1000 bygges under 
bakken.

– Reguleringsplan for området ble god
kjent i juni, og søknad om rammetillatel

se ble sendt inn nå i oktober, forklarer Jan 
Reidar Hammer som er prosjektleder fra 
Bymiljø og utbygging. 

– 5 entreprenører søkte om å få gi til
bud, og alle ble godkjent for dette i juni. 
Deretter er det regnet på tilbud for tota
lentreprisen på bygget. Tilbudsfristen var 
i oktober. Tilbudene ble vektet på pris, 

kompetanse og oppgaveforståelse. Skan
ska Norge AS leverte det mest fordel aktige 
tilbudet. Vi har som mål å godkjenne en
treprenør ved årsskiftet og regner med at 
oppstart av bygging kan skje i april/mai 
neste år.

Stangeland Maskin AS er i full gang med utgraving av tomten til Lervigskvartalet, og skal etter 
planen ferdigstille dette arbeidet i mars/april neste år, forteller Jan Reidar Hammer. 

Fra venstre ses deler av ny barnehage, eksisterende Lervig sykehjem og Tinfabrikkens tidligere 
administrasjonsbygg. Midt i bildet illustreres den nye skolen med hovedinngang ved siden av 
en ny variant av Hagltårnet. Hele takflaten på skolen, mot sør, skal være del av skolegården. 
Kontorbygget til høyre svever 1 etasje over skolegården. 

– Fleire og fleire byar har fått auga opp for kor viktig det er å opne opp mot 
fjord og hav, mener Jarl Wåge som også har tatt det fine bildet.
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Se vårt gode utvalg av 
juleprodukter

Butikksjef Oguzhan Basoda og ass. butikksjef Doris Sykala 
foran noen av juleproduktene

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



Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Stavanger feirer 900 år i 2025 og 
Pedersgata er en av satsingene. 
Lena Antonius, prosjektleder for 
Kultur – Stavanger 2025, inviter
te torsdag 18. november til nabo
lagsmøte på Metropolis inklusiv 
guidet tur med Sven Egil Omdal.

Fra Støperigata til Nytorget
Turen startet i krysset ved Støpe
rigata og gikk til Nytorget. Un
derveis fungerte Sven Egil som 
et høyst levende historisk leksi
kon. Kun noen få av hans mange 

fortellinger gjengis her. Historie
interesserte oppfordres til å lese 
hans bok Byen som formet Norge. 
Den overraskende historien om 
alt vi kan takke Stavanger for.

Også for 150 år siden var det 
Pedersgadå som forbandt det 
gamle med alt det nye og kjekke 
som vokste fram. Eg går her om-
trent kver fjortende dag og opp-
leve någe nytt kver gang, fortalte 
Omdal. Tenk, før solgtes det melk 
og matvarer til naboene i omtrent 
kvert fjerde hus.

400 arbeidere i 80 hus
Fra 1820 til 1930 ble det bygd 88 
skip på Stavanger Støberi & Dok. 

Visstnok bodde 400 arbeidere fra 
Dokken fordelt på 80 hus i gadå.

Då sildå kom bosatte folk seg 
i forstedene på Værket, Blåsen-
borg og etter hvert også innover 
på Sankt Hansvolden og Mylle-
hauen. Disse områdene lå den 
gang utenfor den gamle bygren-
sen, fortalte Omdal. Grense stein-
ene mellom daværende Stavan-
ger og Hetland kommuner har 
gitt navn til Grensesteinsgata.

Det vokste fram et utpreget ar-
beiderstrøk hvor folk bodde, jobba 
og kjøpte mat, alt på ein plass. Da-
gens diskusjoner om å bygge inne 
de gamle arbeiderboligene (foran 
Dokksmauet) er deprimerende.

Sven Egil Omdal fortalte levende om Pedersgadå for svært interesserte beboere fra bl.a. Blåsenborg, Pedersgata, 
Verket, Myllehauen og Lervig, Storhaug historielag var godt representert men óg kunstskolen, Guide Companiet, 
kommunen, lokale politikere, lokal menighet, lokale spise/drikkesteder, Stavanger Urban Folkehøgskole, Storhaug 
Productions og Pedersgata Utvikling.

Samvirke var et nyord
Matproduksjon for halve verden 
vokste fram. Samvirke var et ny-
ord og det var akkurat her, in-
nerst i Pedersgadå og på Mylle-
hauen, at nyskapingen starta.

I 1903 fikk medlemmene i Øko-
nom 20 % utbytte. Ikke rart at 
den øvrige handelsstand fikk pa-
nikk! Til sammenligning får me 
nå for tiå 4 % utbytte på Madla 
handelslag.

I 1907 var kver fjerde innbyg-
ger i Stavanger medlem i et S-lag 
(samvirkelag) og i 1911 startet 
Samhold opp (i krysset Peders-
gata/Harald Hårfagresgate) med 
produksjon av smør, kaffe og 
bakervarer. I 1926 startet plan-
legging av mølledrift på Mylle-
hauen. Det blei ein viktige ar-
beidsplass.

Hermetikken førte til at det 
oppsto en hel industriklynge i 
 Østre bydel, med hermetikk-
fabrikker, gummivarefabrikker, 
blikkembalasjefabrikker, trykke-
rier og mer. Stavanger ble den 
mest industrialiserte av alle nor-
ske byer, til tross for at det ble 
sagt at byen aldri kunne få indus-
tri, siden den manglet et vassdrag 
som kunne drive vannhjul og tur-
biner, slik det var for eksempel 
langs Akerselva i Oslo.

Stavangers Rockheim og 
Penny Lane
Sven Egil fortalte humoristiske 
historier om hestekjørere, heste
møkk, utedoer og nattmennene, 
hvorfor det heter Jammerdalen, 
om Manna i nummer 143, om 
familien Jensen i nummer 99 og 
Hanabrødrene i nummer 100.

For dere som vil vite mer om 

Jammerdalen og Stavangers vari
ant av Rockheim og Penny Lane 
anbefales bøkene Et levd rocke-
liv av Øyvind Ellingsen og Espen 
Hana - edru og uten filter. Et levd 
rockeliv er historien om Magne 
Mannaen Høyland, Pedersgata 
og Stavangerrocken. Espen Ha
na forteller i sin bok om oppvekst 
i Jammerdalen nederst i Peders
gata.

Ville riva heile Blåsenborg
Denne blokkå blei den fysste og 
den einaste, fortalte Omdal da vi 
søkte ly for regnet under halv
taket som stikker fram foran ben
sinstasjonen på Blåsenborg.

Høyblokka ruver, heldigvis i 
ensom majestet, og fullstendig 
malplassert mellom de små gam
le trehusene som klamrer seg fast 
på knausene på Øvre og Nedre 
Blåsenborg.

Eg var ung journalist i Aften-
bladet i 1974, forklarer Sven Egil. 
Politikerne ville riva alle de små 
husene mellom Pedersgadå og 
Verksgadå og heller bygge terras-
seblokker. 150 mennesker møttes 
til protest på Johannes skole. Eg 
gjekk fra hus til hus, lytta til folk 
og skreiv både reportasjer og ein 
skarp kommentar i avisa. Då det 
seinare blei nytt folkemøte, denne 
gang i Misjonshallen, hadde poli-
tikerne heldigvis ombestemt seg. 
Det blei bare ei blokk på Blåsen-
borg, og de små husene på nersiå 
av Pedersgadå ligge der ennå.

Blandingsbyen
Kossen vil me at det ska bli i 
framtiå? Ein by må bevege seg 
for å overleve som samlingssted 
og for å skape liv innover.

Pedersgadå forbandt det gamle med alt det nye og kjekke.  
Før blei maden både laga og solgt i denne gadå, nå skal den 
spises, fortalte Sven Egil Omdal.

Stavanger feirer 900 år i 2025

Pedersgata er en av satsingene 
– Hovedformål for 
 Pedersgata 2025 er posi-
tiv utvikling av Nytorget 
og Pedersgata. Det vil vi 
gjøre ved å la innbyggerne 
ta byrommene i bruk 
på nye måter. Men også 
løfte fram matopplevelser, 
mat historie og matkultur 
i Stavanger og Rogaland, 
sa prosjektleder Lena 
 Antonius.
Stavanger feirer 900 år i 2025 
og Pedersgata er en av satsinge
ne. 18. november inviterte kom
munen, ved Kultur – Stavanger 
2025, til nabolagsmøte på Metro
polis.

– Vi har etablert en arbeids
gruppe som skal se på hvilke ak

tiviteter som kan være del av Pe
dersgata i jubileumsåret, og vi 
vil høre med dere om det er flere 
gode krefter som bør være mer i 
gruppa. Så langt består den av re
presentanter fra Stavanger 2025 
og avdeling for idrett og utemiljø 
i Stavanger kommune, Stavanger 
Utvikling, Pedersgata Utvikling, 
Gladmat, Stavanger Sentrum, 
Rogaland fylkeskommune og St. 
Petri menighet, fortalte Lena.

I tillegg til arbeidsgruppen 
deltok nær 30 på nabolagsmøtet 
som naboer, beboere, fra velfor
eninger og sameier, politikere, 
Storhaug Historielag, Mesopota
mia kultur forening, Internasjo
nalt kulturnettverk, Bellies, Mar
tinique, Stavanger Urban Fol
kehøgskole, Moderne Vintage, 
Meze Restaurant, Matros, Bu
lent Cetintas, Kunstskolen i Sta

vanger, Storhaug Productions og 
Storhaug bydelsavis.

Til feiring av Pedersgata i 2025 
foreslås aktiviteter knyttet til
 – Gladmat i Pedersgata  mat
kultur, mattrender og mathis
torie, også som arrangementer 
resten av året

 – Kulturtorget Nytorget  et 
levende, grønt uterom og torg 
som skal stå ferdig i 2025

 – Historiefortelling fra Petri 
til Varmen  kunst og kultur
opplevelser som tolker og for
midler historien vår

Storhaug historielag etterlyste til
gjengelige gode fysiske modeller 
og 3D som både viser forslagene 
og som vil gjøre det lettere å se 
for seg endringene, spesielt i byg
ningsmassene, som vil komme på 
Nytorget.

Noen andre innspill:
Bruk Storhaug bydelsavis! Ar
beidsverksted. Involvere barn og 
ungdom.
Musikal i badedammen, med ser
vering av krabbe og reker.
Stavanger som samvirkeby var 
særlig lokalisert på Nytorget og i 
Pedersgata.
Bruk kunst, kultur og mat som 
formidling og brobygger.
Kaifronten er viktig også for ut
vikling av Pedersgata.

Mangfold i og rundt Pedersgata 
må med i et jubileumsprosjekt

Pedersgata må bli en trygg og 
trivelig gate og en sikker vei hjem.

Lag arenaer hvor vi kan disku
tere Pedersgata og byutvikling på 
en konstruktiv måte, uten at det 
blir for polarisert.

Viktig å invitere inn tidlig og 
spør hvilken rolle eller hvilke 
prosjekter aktører i og rundt gata 
kunne tenke seg å gjøre før ram
mene er lagt.

Stavanger 2025
Prosjektleder Lena Antonius nås på lena.antonius@stavanger.
kommune.no eller på 948 36 022 og 51 50 74 08. På siden Stavan
ger 2025 legges ny informasjon ut, bl.a. referat fra nabolagsmøtet 
på Metropolis. Nyopprettet stilling som prosjektrådgiver er utlyst 
med frist 12. desember.

Velkommen til Pedersgata og Nytorget



VI ER PÅ FACEBOOK
Klikk deg inn og følg oss!

Blåsenborg
Pedersgata 19

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 !

Matros – ny bar ved 
Nytorget

– I 25 år har jeg hatt lyst til å åpne min egen bar. Tilfeldigheter gjorde at det ble akkurat nå, sier Stian Robberstad. - 
Det er rett tid og rett sted.  Foto Sandra Vidrequin.

– Nå starter jeg bar i krysset Pedersgata/Langgata, konstaterer Stian Robberstad 
meget fornøyd. 

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@
outlook.com

– Jeg starter forresten i sam
me gate som tippoldemor Karen 
Marlena drev gjestgiveri (Lang
gata 41). Det viser seg at jeg vir
kelig «kommer» fra Storhaug! 
Begge sider av familien har i flere 
generasjoner både bosted og an
nen tilknytning til området rundt 
Pedersgata. Da blir det jo ekstra 
gøy å starte noe akkurat her.

Hvorfor heter baren Matros? 
– Stavanger har vært en av de 
viktigste sjøfartsbyene i Norge 
og det mener jeg vi må hedre. Jeg 
gjør det på min måte med å åpne 
en bar til ære for alle som dro på 
«sjøen». Her skal det være lav 
terskel, gøy og annerledes. 

Hvorfor 18 års grense? 
– Jeg vil ikke ekskludere de yng
ste. Det skulle bare mangle at 
ikke dagens ungdommer også 
kan stikke innom for et glass. 

Hva skal du tilby? 
Kultur! Konserter, DJ, foredrag, 
pop up + +. 

Hva med interiøret?
– Alt er kortreist og stort sett 
hjemmelaget. Jeg har «tegnet» alt 
selv og har blant annet fått hjelp 
til å bygge benker av Storhaug 
Snekkeforening. 

Har du hatt det travelt de siste 
ukene? 
Ja! 

Velkommen til en 
hyggelig julehandel
Vi har stort utvalg av bøker, 
tegneserier og filmer til store 
og små. Finn julegaven her!
Åpningstider: 09.30-17.00  
(torsdager til 19.00 – lørdager til 15.00)
Følg oss på Facebook: Løvås Bruktbu
Tlf. 51 89 35 54 
Pedersgt. 25, Stavanger

Julehilsen fra oss i Løvås Bruktbu!

Velkommen til Pedersgata og Nytorget
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Salen full av glødende ildsjeler

– Velkommen til feiring 
av Storhaugs ildsjeler, sa 
Hege Benedicte Blom 
Stene, leder av Storhaug 
frivilligsentral.

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@
outlook.com

Lokalet i Kvitsøygata 3 var lys
satt til fest den siste dagen i no
vember. Risengrøt fra Lervig 
syke hjem og lekker fingermat 
laget av Stavanger Kvinnesenter 
ble servert. Etter orienteringer og 
underholdning med June kom

mune (Jan Rune Holdhus) var det 
klart for ildsjelkåring. Salen var 
full av glødende ildsjeler! De no
minerte, tidligere nominerte, tid
ligere vinnere, de som har nomi
nert ildsjeler, lokalpolitikere, fri
villige, venner og andre interes
serte.

– For femte gang deler vi ut 
denne prisen, fortalte Hege.  Ca 
50 forskjellige ildsjeler i bydelen 
er blitt hedret for sin innsats disse 
årene. Alle dere som vi alle er så 
avhengige av. Alle dere som gjør 
en fantastisk innsats. Alle dere 
som til sammen gjør vår kommu
nedel så fin.

Hege presenterte alle de no

minerte som fikk blomster og di
plom og hjertegod applaus fra sa
len.

– En av dere skal få heders
prisen, fortsatte Hege. -Juryen 
syntes det var veldig vanskelig å 
velge bare en. Dere er så forskjel
lige og representerer sånn en fin 
bredde!

Likevel, årets ildsjel har ut
merket seg på sin egen måte med 
masse livsglede. En som får an
dre til å hoppe når det trenges. 
Nå gråter jeg litt. En som trekker 
mange med seg inn i noe som er 
godt. En dame, en som gleder så 
mange andre  i Storhaughallen! 
Hanne Nøland er årets ildsjel!

Eg e øvegidde!

Første rad fra venstre: Sebastian møtte for sin far Pelleg Werthim, Benjamin Hickethier og Hanne Nøland. Andre 
rad fra venstre: Christiane Howlid, Svanhild Svihus, Jan Rune Holdhus, Geir Heim, Petter Norheim, Reidar 
Asgautsen, Anniken Kranstad og Kristian Tjomsland. Mariama Faal var ikke til stede. Foto Storhaug Fotoklubb.

De andre nominerte 
ildsjelene
Jan Rune Holdhus
Siv Havik nominerte Jan Rune 
for hans utrettelige og standhaf
tige bidrag til kultur, humor og 
musikklivet i Stavanger og på 
Storhaug. Selv om Jan Rune er en 
profesjonell artist som tjener på 
sine oppdrag, har han i årevis ba
net vei for yngre artister av både 
straight og queer natur. 

Svanhild Svihus
Federico Juarez Peralez nomi
nerte Svanhild for hennes initia
tiv og ansvar for ryddeaksjon på 
Storhaug, noe hun har koordinert 
i årevis! Hun er veldig engasjert 
og sikrer at både små og voksne 
blir med. Hun skaper en stor for
skjell i vårt lokale samfunn. 

Pelleg Werthim
Bjarte H. Berntsen og Henrik 
Lundberg nominerte Pelleg for 
hans enorme engasjement, gode 
pedagogiske evner og generøse 
tilnærming. Mottoet for Brodd 
Innebandyklubb er «Flest mulig, 
lengst mulig» og forteller om vik
tige verdier som ofte ikke finnes i 
konkurranseidrett. 

Benjamin Hickethier
Stian Robberstad nominerte Ben
jamin for hans engasjert i byut
vikling, verdien av beboermed
virkning og Byverksted over flere 
år. På ventetomten foran TOU var 
han initiativtaker til prosjektet 
SKAUS for å vise hvor mennes
kevennlig det kan gjøres i stedet 
for å bygge ny blokk på tiltrengt 
grøntareal.

Christiane Howlid
Tone M. Haugen nominerte 
KFUK/KFUM Varden speiderne 

ved Christiane for hennes formi
dable innsats med å holde klub
ben åpen under pandemien. De 
har strukket seg langt for å holde 
tilbudet i gang og praktisert godt 
smittevern samtidig som de har 
gitt barna våre gode opplevelser 
i en mørk tid. 

Mariama Faal
Heidi H. Leite nominerte Maria
ma for hennes arbeid for sårbare 
barnefamilier, mennesker som har 
dårlig økonomi og boforhold. Hun 
har etablert FLAM (Flerkulturell, 
Likestilling, Aktivitet og Miljø) 
som bygger tillit hos målgrupper 
som det offentlige og andre organi
sasjoner har vanskelig for å nå. 

Geir Heim
Torstein Gilje nominerte Geir 
som driver Jokerbutikken i Jel
sagaten. En nærbutikk i ordets 
rette forstand med serviceinn
stilte medarbeidere. Butikken tar 
imot bestillinger fra folk (mest 
eldre) på Storhaug som ikke kla
rer å handle selv, og bringer va
rene gratis hjem til dem en gang 
i uka. Geir tar som regel den job
ben selv.

Storhaug Historielag
Leif Knudsen nominerte histo
rielaget for deres engasjement. 
De sprer positivitet, er synlige i 
debatt, sprer kunnskap og er med 
å skape identitet for hele bydelen 
gjennom å få fram Storhaugs og 
vår felles historie. Under pande
mien arrangerte de konsert og 
skapte oppmerksomhet om Hu 
Jenny på Nytorget.

Kristian Tjomsland og Anniken 
Kranstad
Justina Haukelid nominerte Kris
tian og Anniken for drift av Stor
haug rideklubb siden 2005. De 

Overraskelsen var stor hos 
Hanne Nøland da hun ble 
kåret til Årets Ildsjel Stor-
haug 2021. -Eg e øvegidde, 
utbrøt Hanne spontant. 

Siv Aslaksen nominerte Hanne 
fordi hun er ei sprudlende dame 
som har trent både små og store 
gjennom mange år og fordi hun 
igjen har takket ja til å instruere 
både ”sterk og stødig” og ”tre
ning med mening” i Storhaug
hallen. Her stiller hun frivillig 
opp og sprer glede og ikke minst 
”bevegelse og trim” til folket på 
Storhaug ukentlig. Hanne fortje
ner virkelig en ildsjelpris, skrev 
Siv i sin begrunnelse for nomina
sjonen.

For tretti år siden
– Det begynte med en annonse i 
Storhaug bydelsavis i 1989, for
teller Hanne.  Frisinn søkte etter 
aerobicinstruktør. Jeg har aldri 
kalt treningsopplegget for aereo
bic. Trim til musikk er greit nok. 

Men i alle fall, trim til musikk i 
gymsalen på Nylund skole ble 
det. Og mange ville være med! 
Etter hvert ble det også eget bar
neparti.

Hvem var ditt forbilde?
– Marit Gulliksen! Hun var in
struktør for Ullandhaug turnfor
ening. Turnfrøken ble hun kalt. 
Hun tente min livslange inter
esse for turn og trening. Et kjekt 
forbilde! Som ung jente tok jeg 
Akurs for treningsledere. Som 
1617 åring var jeg vikar for da
metrimmen på Ullandhaug skole 
med Gustav Åkesen ved pianoet. 
Senere ledet jeg foreldre og barn 
grupper og voksenpartiet i trim 
til musikk, sier Hanne.

Så har du slitt med helsen?
– Ja, fibromyalgi ble konstatert 
i 2003. Muskulaturen manglet 
kraft og energi. En dag kunne 
jeg bestige den høyeste fjelltopp, 
den neste ha problemer med å gå 
i trapper. Full aktivitet med jobb, 
familie og trening gjorde meg 

helt utmattet. Det nytter ikke å 
trasse utmattelsen. Jeg kan f eks 
ikke springe. Men trimmen til 
musikk er god. Når kroppen min 
blir varm så fungerer den, forkla
rer Hanne.

Yt det du klarer!
– Mitt mantra er at alle bare må 
yte det de selv klarer og orker. Å 
strekke seg  men lære seg kunst
en å ikke forstrekke seg. Jeg må 
ofte hvile – da ligger jeg til la
ding! 

Treningen er så kjekt, selv 
om det noen ganger kan kjennes 
vondt etterpå. Jeg er som en sir
kushest som kjenner lukten av 
sagmugg. Fellesskapet med andre 
gir meg så mye. Savnet har vært 
dypt og vondt i perioder hvor jeg 
ikke har holdt på med treningen. 

Alle kan bidra med noe. Det 
gjelder bare å finne ut hva man 
behersker og trives med. Frivillig 
innsats gir meg energi – det tar 
ikke noe, avslutter Hanne smi
lende. Begge felte gledestårer da Hege Benedicte Blom Stene annonserte Hanne 

Nøland som Årets Ildsjel Storhaug 2021. Foto Storhaug Fotoklubb.
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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,-.

Det er ikke for seint  
å vaksinere seg!
Smitten sprer seg igjen – men vaksinen bidrar til å stoppe  
pandemien! Du kan fortsatt ta dose 1 og dose 2. I tillegg gis  
dose 3 til alle over 65 år, og til alle med nedsatt immunforsvar. 
Koronavaksinen er gratis.

Les hvordan du bestiller tid, og 
hvor vaksineringen foregår på
stavanger.kommune.no/vaksine

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

deler med glede sin kunnskap til 
alle de som vil ri på Sørnestunet. 
Uten deres varme, åpenhet, om
sorg og tålmodighet kunne klub
ben aldri hatt det inkluderende, 
vennlige og inspirerende miljøet 
den har.

Alle kunne nominere
De som nominerer spiller en 
svært viktig rolle for å få vist 
mangfoldet i den store frivillige 
innsatsen. Dette året var bredden 
og variasjonen i hva ildsjelene bi
drar med ekstra stor. 

Jury og festarrangør for Ildsjel 
Storhaug 2021 var Katrine Lil
leland (MDG) og Stig Fagerland 
(Sp) fra Storhaug kommunedels
utvalg og Vera Britt Sommer og 
Hege Benedicte Blom Stene fra 
Storhaug frivilligsentral. 

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.
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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 
2022: 1. februar, 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 Edle Lerang Nes på epost: 
edle.lerang.nes@stavanger.kommune.no eller telefon 4088393»

Flere bør søke tilskuddsmidler  
fra Storhaug kommunedelsutvalg
Vi har vært igjennom en merkelig periode, og coronaviruset satte en stund en stopper 
for nesten all sosial aktivitet og det ellers blomstrende kulturlivet både på Storhaug 
og ellers i byen. 

Pandemien er nok dessverre ikke 
helt over, men vi er optimistis
ke og håper folk tør å tenke på å 
starte opp igjen med lokale Stor
haugarrangementer og diverse 
aktiviteter som kan styrke felles
skapet og det gode samholdet vi 
har i bydelen. 

Og da vil kommunedelsut
valgets tilskuddsmidler kanskje 
være til hjelp? Vi kan ikke full
finansiere prosjekter, men vi kan 
bidra. Vi ønsker oss mange søk
nader, spesielt til åpne arrange
menter der Storhaugfolk kan mø
tes. Vi støtter i mindre eller in
gen grad ordinær drift av eksis
terende prosjekter og grupper, og 
lønn/honorar skal primært helst 
ikke være det midlene går til, 
men skal dere lage til noe spesielt 
så går det fint an å søke. 

Vi ønsker oss flere av de 
«små» søkerne også, slik at det 
ikke bare er større aktører i byde
len som sender inn søknader, selv 
om de selvfølgelig er velkom

ne og veldig viktige i by delens 
kultur arbeid.

Vi ønsker sterkt at dette skal 
være søknader til sånt som har en 
klar Storhaugprofil. Dette er ikke 
stedet for å søke om midler til sto
re bydekkende prosjekter. Stikk
ordet er LOKALT. 

Skal dere lage gatefest, skal 
dere ha et åpent arrangement for 
Storhaugfolk, skal dere lage til 
noe spesielt for barn og ungdom, 
har dere lyst til å starte opp en 
frivillig gruppe som gjør en gra
tis innsats for noen så sleng inn 
en søknad. Åpne gratis arrange
menter for barn og familier på 
Storhaug håper vi å se mange av 
fremover.

Dere finner det elektroniske 
søknadsskjemaet på kommu
nens side Stavanger kommune.
no. Søk:

Tilskuddsordninger i Stavan
ger kommune

Velg: Tilskudd fra kommune
delsutvalg

Så må du logge deg inn med 
bank-id og så finner du søknads
skjema med søknadskriterier. I 
tillegg til personalia og bankkon
to m.m MÅ vi få et budsjett og en 
beskrivelse av hva midlene skal 
brukes til. Det er ganske greit for
klart, men synes dere det er van
skelig så hjelper vi gjerne.

HUSK Å RAPPORTERE I 
ETTERKANT. Det er veldig 
viktig! Dere får en link til rap
portskjema vedlagt i tilsagnsbre
vet hvis dere får midler.

Det er alltid to søknadsfrister 
pr år: 1. februar og 1. september

Trenger dere hjelp til å fylle ut 
søknaden så kontakt meg på Mid
jord Bydelshus. Ring 51 50 89 97 
eller send mail til gerd.hegge@
stavanger.kommune.no, så skal 
vi nok få det til. Legg alltid ved 
telefonnummeret ditt hvis du sen
der en mail, så vi kan ringe deg.

Gerd Hegge, saksbehandler 
for tilskuddsmidler fra Storhaug 

kommunedelsutvalg

Kommunedelsutvalgets tilskuddsmidler har alltid frist 1. februar og 1. 
september, sier Gerd Hegge. -Trenger dere hjelp til å fylle ut søknaden så 
kontakt meg! 

Nærmiljøtilskudd er en annen ordning (se annonsen under) og 
tildeles i regi av Områdesatsingen på Storhaug. I 2022 er fristene  
1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.



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, 

Bruk munnbind når det er 
vanskelig å holde avstand 

Vaksinér deg 

Test deg hvis du har 
symptomer på Covid-19

2
1

5

3

Slik 
begrenser  
vi smitten:

www.stavanger.kommune.no/korona

4 Syk? Bli hjemme! 

Unngå håndhilsing  
og klemming 

Storhaug 
kommunedelsutvalg

Gangbro med Y-form
– Vi foreslår at ny gangbro mellom Lervigkvartalet og Lervigparken 
utformes som en Y slik at det blir naturlig adkomst både fra sørsiden 
og nordsiden av Lervigparken, forklarer Stig Fagerland (Sp).

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@outlook.
com

– Det må sikres trygg skolevei over Ry
fylkegata også for barna som kommer 
fra sør. Det vil ikke være naturlig for 

barna fra Lervig og Rosenli å gå 150 me
ter lenger nord i Lervigparken for å krys
se Ryfylkegata på en gangbro, sier Stig.

Og gjerne en utforming med kon
trastfarger, dobbelt rekkverk og ikke for 
høy stigning på grunn av rullestoler, for
klarer Grete Kvalheim (Frp).

En ny gangbro kan forbinde gatenivået mellom skole og sykehjem langs planlagt barnehage 
over Ryfylkegata og ut i parken der det i dag er en terrengforskjell på nærmere 3 meter. 
Stig Fagerland (Sp) og Grete Kvalheim (Frp) foreslo sikrere skolevei også for barna som 
kommer fra sør. På bildet står Stig Fagerland foran byggetomten til det nye Lervigskvatalet.

Forprosjekt Lervigparken
Storhaug kommunedelsutvalg hadde 
møte på Bergeland bydelssenter tirsdag 
26. oktober. En av sakene var forprosjekt 
for Lervigparken. Saken er omfattende 
med mange visuelle vedlegg samt spe
sifikasjoner for gangbro, belysning, sik
kerhet omkring stormflo og bølger osv. 

Det vises både et alternativ med sjø
bad som gir bademulighet, og et alter
nativ med sjølek hvor det er grunt vann, 
sand og steiner. I forprosjektplanen an
befales alternativet med sjølek. Både 
Helge Dagfinn Andersen (SV) og Tone 
Brandtzæg (H) uttalte stor begeistring 
for det alternativet.

Federico Juarez Perales (H) foreslo at 

hele arealet mot Lervigspynten blir park 
 og om det ikke løses der, så bør man 
fortsette arbeidet med å vurdere større 
parkarealer ved Tou Scene. 

Det står i saken at det vil være prak
tisk mulig å ferdigstille parken i løpet av 
2023. 

Forprosjekt for Lervigparken ble også 
behandlet i utvalg for miljø og utbygging 
24. november og skal opp formannska
pet 9. desember.

Andre viktige saker i møtet var for
slag til planprogram Holmen og Østre 
Havn og forprosjekt for utforming av 
byrommet på Nytorget. 

Tilskudd fra Storhaug kommunedelsutvalg
Det var langt færre søknader enn vanlig 
da fristen for å søke tilskudd fra kom
munedelsutvalget gikk ut 1. september. 
Så få at søknader og tilleggssøknader ble 
behandlet i to møter. Flere søkere fikk 
ekstra tilskudd.  

Tildelingsvedtak fra 26. oktober:
Vassøy seniorlag  10 000
Rygir folkemusikk  8 000
Unge Minoriteter  20 000
St Johannes menighet  7 500
Produksjonsselskapet  7 000
Marianne Stenerud  14 000
Nylund Skolekorps  22 000
St Johannesdagene  25 000
Eritrean Bright Future  15 000
Rideklubben  12 000
Ildsjelprisen  6 000

Tildelingsvedtak fra 30. november:
Rideklubben  13 100
Unge minoriteter  13 100
Storhaug Skolekorps  13 100 
Vassøy Skolekorps  13 100 
Nylund skolekorps  13 100 
Vassøy Senior  3 000 
Brodd  20 000 
Brodd tribune  20 000
Flam Norge 40 000
Storhaug historielag  12 000

På møtet 30. november ble det bestemt å 
utsette behandling av Barnehagebruks
planen 20222026 til et ekstraordinært 
møte mandag 6. desember.

Mer detaljer om alle sakene og al
le vedtakene kan leses på kommunens 
hjemmeside.
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Pelikanen forlag i Erfjordgata 

Nye bøker fra lokale forfattere 

Våre lokale forfattere Kristin Hoffmann og Bjørn Arild Ersland sammen med Pelikanens daglige leder Eirik Bø. Bildet ble velvillig tatt av fotograf Per 
Bendiksen fra pbfoto. Han holder også til i fellesskapet Elefant i Erfjordgata sammen med en drøss andre kreative fagpersoner.

– Forlaget feirer 10 år med 
100 boktitler, forteller dag-
lig leder Eirik Bø. Pelika-
nen Forlag i Erfjordgata 8 
eies og drives av Karl Ove 
Knausgård, Yngve Knaus-
gård og ham selv. 

Sigrid Bækholt 
Storhaug_bydelsavis@
outlook.com

 Vi har ambisjoner om å gi ut 
både fine og gode bøker. Vi gir 
rett og slett ut det vi selv synes 
er god litteratur, sier Eirik. Nye 
norske, som Hoffmann og Er
sland, men også mange overset
telser. 
Ditt forhold til Storhaug?
-Jeg flyttet til Stavanger og Stor
haug for 15 år siden. Jeg har bodd 
både i Sandsgata og Nymansvei
en, men bor nå i Krossgata. Det 
er nesten for kort vei til å få opp 
pulsen på vei til jobb. Jeg har al

dri tenkt at det kunne være noe 
alternativ til Storhaug hvis man 
skal bo i Stavanger, fastslår Eirik.

Hvilke 3 av forlagets bøker vil du 
anbefale som årets julegave?
Da vil jeg anbefale Kristin og 
Bjørn Arild sine bøker selvsagt, 
og i Kristin Hoffmanns noveller 
kan den observante leser til og 
med kjenne igjen litt Storhaug
geografi. Ellers har jeg lyst til 
å nevne to bøker av sveitseren 
Christian Kracht som vi har gitt 
ut i høst. Hans debut og hans siste 
roman, Faserland og Eurotrash, 
som er stor underholdning. Skre
vet med 25 års mellomrom, men 
de henger på en måte sammen. 

Der hunden ligger begravd
Der hunden ligger begravd er tit
telen på Kristin Hoffmanns nyes
te novellesamling som ble lansert 
i slutten av november. Kristin bor 
i Paradis og steder på Storhaug 
kan gjenkjennes i novellene: 

”Denne kvelden, flere uker før 

Peder Kloppe selv skulle ringe til 
politiet for å tilstå, satt han i bi
len, på vei hjem. Han unngikk så 
vidt at forhjulet støtte mot en is
svull i rennesteinen utenfor den 
thailandske massasjekjelleren. 
Der tok han blikket fra veien, 
men det var ingenting å få øye på 
i glipene mellom vindusplakate
ne med tropisk vegetasjon. Han 
sakket farten i den slake bakken 
opp mot boliggatene, og det var 
først utenfor det mørklagte ting
huset at han registrerte en krapp 
bevegelse i venstre øyekrok. Noe 
flakket inn i lyskjeglene foran 
bilen, men det rakk han i farten 
ikke å få med seg hva var. Han 
ville ikke se hva det var, for han 
lukket øynene.”

På bokas bakside kan vi lese 
forlagets presentasjon av Kris
tins bøker: Den underliggende 
fornemmelsen av noe faretruen
de og uhyggelig, som truer med å 
omkalfatre det vante og det gjen
kjennelige liv, er fellesnevne
ren for Kristin Hoffmans novel

ler. Noe eller noen gnager på den 
kjente tilværelsen og truer med 
sammenbrudd og som er repre
sentativt for de typisk Hoffmann
ske mannlige einstøingene og 
deres ensomhet og eksistensielle 
grunnholdning. 

Kristin Hoffmanns tidligere 
utgivelser: Natten er et åpent rom 
(Noveller 2011), Midt på natten er 
et egnet tidspunkt (Roman, 2015) 
og Arkitektens blindsone (Novel
ler, 2017).

Bjørn Arild Ersland har utgitt 
50 bøker!
Hvor mange bøker har du 
egentlig skrevet? 
-Jeg tror jeg har skrevet ca. 50 bø
ker, anslår Bjørn Arild Ersland. 
Det siste året har jeg utgitt tre 
bøker. Den ene er et læreverk i 
norsk for tredjeklasse, Fabel, som 
jeg skrev sammen med tre andre 
forfattere. Med dette verket vant 
vi i høst den gjeveste prisen et 
læreverk i Europa kan få, nemlig 
Belma prisen som deles ut under 

bokmessa i Frankfurt. For øy
eblikket er jeg i innspurten med 
bøkene til fjerdeklasse. 

Videre har jeg skrevet Katten 
og Havet som er ei bok for barn 
om hvordan klimaendringene på
virker økologien i havet. Boka er 
beregnet på 6 til 10 åringer. Bo
ka skrev jeg etter å ha deltatt på 
et 16 dagers havforskningstokt i 
Barentshavet høsten 2019. 

Kan du si noen ord om den aller 
nyeste boka?
Det er romanen jeg skrev i for
bindelse med Mandals byjubile
um. Jeg tenkte at byen trengte en 
byroman, akkurat som det andre 
byer får stadig vekk, for eksem
pel slik Stavanger får byroma
ner av Tore Renberg og Oslo får 
det fra Lars Saabye Christensen. 
Mandal burde ringt meg og be
stilt en slik roman, men det gjor
de de ikke, og så fant jeg ut at jeg 
like gjerne kunne fatte et vedtak 
i kommunestyret og lime det inn 
i boka og skrive den etterpå. Det 
har vært et veldig morsomt pro
sjekt å drive på med, og spesielt 
gøy da jeg like etter sommeren i 
år sendte ferdig manus til kom
munen og sa vær så god, her er 
romanen dere burde bestilt. 

Og hva er planene framover?
Akkurat nå er jeg mye engasjert 
i den nye jobben jeg har fått som 
professor II i skrivekunst for barn 
ved Lesesenteret i Stavanger. 
Her deltar jeg i ulike forsknings
prosjekt, holder forelesninger og 
har det skikkelig gøy. Jeg har 
også min egen skriveskole i Oslo. 
Bjørn Arilds Skriveskole i regi 
av Norsk faglitterær forfatter og 
oversetterforening. Her har jeg 
13 elever. Det er voksne forfatte
re som vil lære seg å skrive sak
prosa for barn. 

Planene mine for 2022 er å ba
re nyte livet. Det vil si å skrive en 
masse bøker, og å si ja til alt jeg 
ikke kan men som jeg likevel blir 
spurt om å være med på.

Rolf Arthur Reme var blant de 123 oljearbeiderne som al
dri kom hjem etter at boligriggen «Alexander L. Kielland» 
havarerte i Nordsjøen i 1980. I over 40 år har hans bror 
Kian Reme kjempet for å få svar på de mange ubesvarte 
spørsmålene rundt årsakene til havariet. Mektige krefter i 
oljeindustrien inngikk hemmelige forlik, kampen ble poli
tisk, hemmeligholdelse og samrøre mellom storindustri og 
politisk elite avdekkes. Hertervig Forlags nettside.

”Lappeteppe” er mi fyrste diktsamling og kjem ut i desse 
dagar, forteller Jarl Våge til bydelsavisa. Fra nettsiden til 
forlaget Publica i Sandnes: Lappeteppe – som sjølve li
vet. Summen av store og små hendingar, dramatiske og 
kvardagslege. Lyse, fargerike, grå og nattsvarte. Ei vand
ring langs trafikkerte hovudferdsårer og labyrintiske stiar. 
Uansett vegval; ein dag sluttar vegen. Då har ein ikkje len
ger noko val.

Geir Egil Bergjords nye fotobok er satt sammen av still
bilder fra filmprosjektet Tur-retur Stavanger, der Tau-ferja 
som kommer og går er filmet fra Verven, Bekhuskaien, 
Fiskepiren og Grasholmen. Fortettede bildeutsnitt viser 
ferja sett fra vinduene i private hjem og trange smau i hav
neområdet. (Fra Bergjords forlag Gilka.) Fri levering. Be
stilles fra geiregil@bergjord.com.

Kampen om Kielland Lappeteppe Hardanger Stavanger
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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!

DIKT OM EIN SJØPUNG / 
OM Å FLYTTA HJEM
det fysta ein sjøpung gjør
når hu har funne seg et hjem
langs kysten
som virke trygt
og veltemperert
i næringsrige omgivelser
er at hu udvikle et 
fordøyelsessystem
før hu sakte men sikkert
spise opp hjernen sin
og forflytte seg aldri mer

kan eg bli lykkelige her
tenke hu
med åben kjeft
i den nye blokkleiligheden i 
stavanger øst
mens hu allerede har begynt
å spisa tankane sine

Maria Drangeid har utgitt 
diktsingelen «Dikt om» på 
Flamme forlag, Oslo.

Nettsmart?

Grete Kvalheim med den ferske 
boka som ble lansert på Sølvberget 
2. desember.

Det er så lett å trykke på en usik
ker lenke. Stopp et lite øyeblikk. 
Tenk over hva du gjør. Er det 
smart? Vil det få konsekvenser? 
Stopp. Tenk. Trykk. Grete Kval
heim har nylig utgitt bok om vårt 
forhold til sikkerhet på nettet og 
det å være nettsmart. Gretes for
lag Bokstav holder til i Sauda gata.

Viljens vei:  
Sårbarn

Historisk roman av Ole Kristi
an Ellingsen om to foreldreløse 
søsken som vokste opp på Sta
vangers fattige østkant i mellom
krigstiden. Fra Wigestrands nett-
side.
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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  

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

Velkommen til årsmøte i 
Storhaug Arbeiderlag onsdag,  

19. januar 2022 kl. 18.00 i Kvitsøygaten 3

 Storhaug Arbeiderlag
ønsker våre medlemmer en riktig god jul

Kjempekjekk jentehelg
Vi hadde en kjempekjekk 
jentehelg for alle jenter i 
bydelen på Midjord i slut-
ten av oktober, arrangert 
av Brodd fotballklubb.

Over 100 Storhaugjenter mellom 
1. og 7. klasse deltok, med dyk
tige instruktører fra klubbens 
damelag og J17-lag. Etter en tre
ningsøkt på ca 2 timer ble alle in
vitert inn til en god middag (ta
cogryte!) og sosialt samvær, hvor 
det gikk i dans, lek, og mer fot
ball ute på baneanlegget. Hanne 
Hardy (styremedlem i Brodd) 
stod for  matlaging.

Etter at de yngste ble hentet og 
kom seg hjem, fikk de som går 
i 5. til 7. klasse ha overnatting, 
og sammen med jenteansvarlig 
i Brodd, Katrine Helland, styre
medlem Cynthia Myrnes og un
dertegnede, overnattet rundt 20 
stykker i klubbhuset før det ble 
felles frokost og en siste felles 
fotballøkt på søndag morgen. 

Alt i alt, en ”heidundranes” 
suksess, og vi håper at dette er 
med på å bygge opp under jente
fotballen på Storhaug og i Brodd. 
Vi har arrangert flere jentekvelder 
før, men ettersom alt ble avlyst 
under pandemien så var det fan
tastisk å se hvor mange som ble 
med på denne fantastiske helga.

Med vennlig hilsen Hanne 
Elise Pollack, styreleder i Brodd

Bildet er tatt av Cynthia Myrnes og viser felles oppvarming.
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DET SKJER

Nå er det er jul på Bydelshuset. Juleavslutninger, juleverksteder og 
nissefester. Og masse aktivitet for barn mellom 6 og 12 år i regi av Redd 
Barna på onsdager og Røde kors på torsdager. Vi har også 4H på huset. 
Ring eller send mail.
OBS. ALL BOOKING GJØRES VIA www.aktiv-kommune.no  
Husk å sjekke kalenderen før dere søker. GOD JUL ønskes alle!

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

Trenger du lokaler til aktivitet? Ta kontakt. Ny forening?  
Ta kontakt.
Nordre Ramsvigvei 1, telefon 51 50 89 96
Midjord.bydelshus@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. 

Obs: Juleavslutning med grøt og julekahoot 16. desember.

Ungdomsklubb 8.-10. klasse; mandag og torsdag kl 18-21.  
Partallsfredager kl 18.30-22.00

Vi starter igjen med klubbstyre hvor ungdommene selv får bestemme 
og gjennomføre aktiviteter og arrangement på klubben. 

Vi har fått tilbud om å delta i årets Juleball på skolen, og satser på gode 
prosjekter med samarbeidspartnere. 

For månedlig program, følg;  
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:  Yoga for alle - donasjonsbasert timer (påmelding) 
Torsdag:  Malegruppe, Håndarbeidsgruppe og Bridge 
Fredag:  Yoga for alle- donasjonsbasert (påmelding) 
Mandag – Nabolagshagen – velkommen til å delta i hage  
fredag:  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 januar (Gjelder for begge kurs).
KURS I TRESKJÆRING – med Jostein Tvedt
Onsdager fra kl 9 – 13. Pris for 8 ganger kr. 1900,- Oppstart 12. januar.
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

Vi har mye fint håndarbeid og trevarer for salg – kom inn  
og finn flotte julegaver

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

outlook.com

Storhaug Historielag
inviterer medlemmer og  
andre interesserte til

Onsdag 15. desember 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.

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

Frivilligsentralen  
akkurat nå
Tirsdag er aktivitetsdag for frivilligsentralen. Vi kaller den 
frivilligtirsdag. Dette er dagen da vi skal fylle frivilligsentralen 
med liv og aktivitet fra morgen til kveld.  Ta kontakt hvis du 
har en idé som du tror kan passe for flere.  
Vi har fortsatt god kapasitet.

Foreløpig tirsdagsprogram
09.30 – 11.30 Barseltreff med innlagt barseltrening.  
Åpent for mor, far og barn.
11.00 – 13.00 Turgruppe 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.
12.00 – 14.30 Forming, tegning, drøs og kaffe. Åpent for alle.  
Ta med deg det du trenger.
15.30 – 17.00 Suppe ved langbord, for små og store.  
Hver annen tirsdag i partallsuker.

Vi setter også fram symaskiner og forskjellige spill i  
tilstøtende rom. 
Innimellom legger vi til rette for forskjellige innslag i 
etterkant av måltidet. 
Følg med på www.storhaug.frivilligsentral.no,  
eller på facebook.
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
Bli med på trim og trening 
med Storhaugs Ildsjel 
2021, Hanne Nøland, hver 
onsdag kl 11.15 – 12.00.
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/ /990 95 565 
www.storhaug.frivilligsentral.no 
storhaug.frivilligsentral@
stavanger.kommune.no

Julekonserter
Vår jul 
Bl.a. Inger Lise Rypdal
i St. Johannes kirke
onsdag 8.12 kl 17.30

I denne søte juletid 
Audite Vocem og Volvene
i Hetland kirke
torsdag 9.12 kl 19

J. S. Bach: 
Juleoratorium
i St. Petri kirke
søndag 12.12 kl 18
mandag 13.12 kl 18

Me jule deg opp!
i St. Johannes kirke
søndag 12.12 kl 19.30
Rogaland Teater og Kirkens 
Bymisjon 

Julelegender 
Kjell Inge Torgersen
i Hetland kirke
mandag 13.12 kl 18 og 20
tirsdag 14.12 kl 18 og 20

Bydelskonsert 
Storhaug skole og korps
i St. Johannes kirke
tirsdag 14.12 kl 18

Gjallarhorn, Nylund 
skolekorps og solist
i St. Johannes kirke
onsdag 15.12 kl 19

Stavanger Brass 
Band 
i Hetland kirke
torsdag 16.12 kl 19

A King is born 
Stavanger Gospel Choir    
i St. Johannes kirke
fredag 17.12 kl 19.30

Organisten inviterer 
Ingfrid Straumstøyl Råheim 
i Hetland kirke
lørdag 18.12 kl 19

Vi synger julen inn
Kor, konfirmanter
og Nylund skolekorps
i St. Johannes kirke
søndag 19.12 kl 18

Julekvad
Stavanger domkor og
domkirkens guttekor
i St Petri kirke
tirsdag 21.12 kl 19

Julemorgen med 
Guttekoret
i St. Petri kirke
fredag 24.12 kl 08.15

Med forbehold om feil.



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. 


