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Hva kan vi 
male for deg?
��������������������������������
������������������
	����������

�����������
�������������������������

��������������������������������

Endelig tilgang til båter! – Dette blir et bortimot 
uslåelig tilbud for alle som 
drømmer om enkelt båtliv 
i nærområdene, sier Erik 
Klepsvik med stort enga-
sjement.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Den ene robåten ligger allerede 
klar. Ytterligere to båter, disse i 
tre og med luggerseil, sjøsettes 
om få dager. Det røde naustet ved 
Emmausstranda blir base for ut-
leie av båtene.

Båtene klargjøres fortløpende 
til utleie fra mandag 20. juni og 
kan bookes sammen med red-
ningsvester via Frilager.no.

– Hele 26 personer møttes for-
rige uke for å delta i ny dugnads-
gruppe omkring båtene, forteller 
Jane Byberg fra Stavanger Tu-
ristforening. – Det gav oss stor 
optimisme om endelig å få til det-
te etterlengtede tilbudet.

–Vi som er med i dugnads-
gruppa i Emmaus båtlag vil kun-
ne benytte oss av båtene gratis, 
mot litt arbeidsinnsats i løpet av 
året, sier Erik Klepsvik. For nes-
ten fem år siden hadde han en idé 
om å starte en båtdelingsordning 
med base i det som var et ubrukt 
og lett falleferdig naust ved Em-
mausstranda. Det har krevd stor 
tålmodighet og masse ståpåvilje 
å få ordningen realisert.

– Her blir det også mulig å låne 
enkelt fiskeutstyr, forklarer Fredrik 
Guldberg Fugelli fra Norges Jeger- 
og Fiskerforbund. – Jeg ville unn-
gått å spise fisk og krabbe fra indre 
Gannsfjord grunnet tungmetaller. 
Makrellen anbefales, og fiske på 
utsiden av Marøyene.Fredrik Guldberg Fugelli, Erik Gram Kverneland, Jane Byberg og Erik Klepsvik foran naustet i Emmaus. En av båtene ses inni naustet.
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25. oktober og 29. november.

6 på Storhaug 
Hva skal du gjøre i sommer?
Ved Leon Midhaug (12 år)

Rebekka (17)
 – Det fine med Storhaug 
er Badedammen. Fint å 
tilbringe sommeren på 
Emmausstranda også.

Michel (48)
– Å dra på utflukter på 
Storhaug. Som f eks 
badstuene til Damp i 
Svankevigå.

Beate Gilje Tumyr (48)
– Det beste med 
sommeren på Storhaug 
må være å tilbringe tiden 
med venner i hagen og å 
gå rundt på Storhaug med 
is i hånda.

Ola (15)
– Jeg liker å tilbringe 
sommeren ved 
Badedammen med 
venner. Der kan vi sitte å 
spise, drikke og kose oss 
sammen.

Ellen (23)
– Jeg bor på Stokka, men 
kommer ofte til Storhaug 
for å gå på tur med 
venner. Det er fint her om 
sommeren.

Veronica (40)
– Det fineste jeg kan gjøre 
om sommeren her er å se 
på Brodd spiller fotball!

Hvor er fortauene??

Styrking av  
lokaldemokratiet 

Styret i bydelsavisen har satt i 
gang et prosjekt for å styrke lo-
kaldemokratiet i Storhaug kom-
munedel. Vi skal gjøre en innsats 
for fysisk avisdistribusjon, inn-
holdsproduksjon og digitalise-
ring. Vi valgte å innlede et sam-
arbeid med Innovation Dock på 
Siriskjær. Dette er et iverksetter-
miljø som stimulerer til teknisk 
og sosial innovasjon med lav ter-
skel og høy grad av offentlig in-
volvering.

Et av delprosjektene var å di-
gitalisere og publisere hele arki-
vet tilbake til 1989. Du finner nå 
alle avisene på nettsiden https://
storhaugbydelsavis.no/arkiv. Det 
har lenge vært en drøm for oss å 
digitalisere gamle aviser og gjøre 
disse tilgjengelig for alle. 

Nå er avisens nettside et kom-
plett arkiv over en stor del av by-

delens historie fra 1989. Vi øn-
sker også å tilrettelegge alt inn-
hold for søkefunksjoner, både for 
å bygge lokal identitet og for å 
tilby aktuelt og historisk materi-
ell til skoleelever, pensjonister og 
alle andre som vil bli bedre kjent 
med bydelen gjennom lokalavi-
sen. 

Et annet superviktig og spen-
nende delprosjekt handler om å 
skape lokaljournalistikk som ap-
pellerer til yngre lesergrupper. 
Mohammed Basefer har rekrut-
tert og fulgt opp yngre innbyg-
gere i Storhaug til å skrive og ta 
bilder for avisen. I denne utgaven 
finner du disse artiklene på side 2 
ved Leon Midhaug, på side 7 ved 
Lilly-Jo Perola Landaas og Sigrid 
Zahl og på side 14 ved Laurits Pe-
dersen Knudsen. 

Vera Britt Sommer, styreleder

Lotte og Agata sto ved scanneren på Innovation Dock. De gjorde litt av en 
jobb! Nå er også alle de eldste avisene siden 1989 tilgjengelige på nett for 
alle.

Stengte fortau på begge sider av Haugesundsgata.

Flere lesere har kontaktet avisen 
om hvor trafikkfarlig det er når 
fortauene nå er stengt på begge 
sider av Haugesundsgata mellom 
Johannes Læringssenter og rund-
kjøring til Storhaugtunnelen. På 

høyre side skal det rives og byg-
ges nye boliger. På venstre side 
bygges Lervigkvartalet. Og at det 
visstnok skal være slik i ett til to 
år?

Småbedrifter trues
Nye massive boligprosjekter for-
trenger små bedrifter, kreative 
verksteder og viktige sosiale mø-
teplasser. Store deler av bydelens 
særpregede identitet vil rett og 
slett forsvinne. Ingen tar ansvaret 
for å se helheten og vurdere ska-
devirkningene på lang sikt.

Høy aktivitet!
Etter at pandemien slapp taket 
er aktivitetsnivået steget til nye 
høyder! Barnas sommer gir flere 
tilbud enn noen gang! I sommer 
kan du for første gang leie båt og 
fiskeutstyr fra det røde naustet i 
Emmaus. ByAuks nye byland-
bruk i Emmaus er også verd å ta 
en titt på. Og rett i nærheten blir 
det barneteater i landskap med 
alle dyrene fra Hakkebakkesko-
gen. 

Besøk Byøyene!
Veien blir kort og opplevelsene 
mange hvis du tar den nye hele-
lektriske hurtigbåten fra Fiskepi-
ren til en eller flere av de mange 
vakre Byøyene. 

Bydelsavisa ønsker 
alle sine lesere en 
riktig god sommer!
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– Med Geirs hjelp kan jeg bo hjemme
– For noen år siden var jeg 
på jakt etter en butikk som 
kunne levere varer hjem til 
meg og fikk heldigvis kon-
takt med Geir på Joker i 
Jelsagata, forteller Torstein 
Gilje. – Det kan jeg, svarte 
Geir, men det må være på 
Storhaug! 

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Geir Andrew Heim driver Joker 
i Jelsagata, butikken som er en 
svært viktig del av livet for man-
ge mennesker på Storhaug. I hele 
sitt voksne liv har han hjulpet 
sine nærmeste. Geir har et svært 
utvidet begrep om hvem som er 
hans nærmeste!

Butikken er en nærbutikk i or-
dets beste forstand og har en god 
stab med serviceinnstilte medar-
beidere. Utenfor butikken settes 
opp border og stoler og det tilbys 
gratis kaffe. Butikken er en in-
stitusjon i nabolaget og et svært 
viktig sosialt treffsted for mange 
beboere.

Svært mange skryter av god ser-
vice hos alle hos Joker?
– Jeg er midt i femtiåra og de fles-
te ansatte er mye yngre, forklarer 
Geir. – Jeg deler mine erfaringer. 
Jeg forteller om alle mine gode 
opplevelser sammen med kund-
ene, eller min utvidede familie, 
for å si del slik. Viktigheten av å 
bety noe for sine medmennesker. 
Benjamin, som er assisterende 
butikksjef og nå tar lappen, gle-
der seg til å bringe varer hjem til 
kundene når jeg har ferie.

Jeg får være med når Geir skal 
levere varer til Torstein Gilje i 
Nymansveien. Geir låser seg inn 
med egen nøkkel. I andre etasje 
blir det et varmt og hjertelig møte 
med Torstein. Geir setter varene 
på plass i skap og kjøleskap og 
frukten legges på fat. Så tar han 
Torstein i armen og geleider ham 
til sofaen i stuen.

Fantastisk hjelp og service
– Det vekker oppsikt når jeg for-
teller mine venner om den fantas-
tiske hjelp og service jeg får, for-
teller Torstein. – Jeg kan ikke få 
skryte nok av Joker! De tar imot 
bestillinger fra folk som ikke kla-
rer å handle selv, og bringer var-
ene hjem til dem en gang i uka.

Geir tar som regel den jobben 
selv, og slår samtidig av en prat 
og hører hvordan det går. Han 
ser på dette som en meningsfull 
oppgave og bringer på den må-
ten glede og humør inn i hjemm-
ene. Denne tjenesten betyr utro-
lig mye for mange i hverdagen og 
blir satt stor pris på.

Under pandemien betydde 
vare leveringen ekstra mye siden 
dagsentre og andre faste tilbud 
var stengt, og mange satt alene.

Hva betyr hjelpen for deg?
– Jeg er 92 år, har dårlig syn og 

Torstein Gilje (92) og Geir Andrew Heim (54) stortrives i hverandres selskap. Foto Sigrid Bækholt

kan ikke gå til butikken for å 
handle. Hjelpen betyr at jeg fort-
satt kan bo hjemme. Og det vil 
jeg så veldig gjerne. Min olde-
far bygget dette huset som jeg 
har bodd i siden 1955. Min kjære 
kone døde for et par år siden. Før 
laget jeg middag selv. Nå blir det 
mest Fjordland og så middag på 
dagsenteret på Ramsvigtunet tre 
dager i uka.

– Geir gjør så mye mer enn 
å levere varer, tilføyer Torstein. 
– Nylig skulle jeg sende et brev 
og Geir både skrev på konvolut-
ten og postet brevet. Andre gan-
ger kan det være å skifte en lys-
pære eller andre viktige hver-
dagsoppgaver som noen av oss 
ikke klarer selv lenger.

Hva hjelper du til med Geir?
– I uka før påske satt Torstein i 

trappa da jeg kom, forteller Geir. 
– Han var ganske fortvilet. Han 
hadde ikke bestilt medisiner i 
tide og påsketuren sto i fare. Hva 
skulle han gjøre? Dette måtte 
ordnes, tenkte jeg. Det blei mye 
styr og tok mye tid, men det ble 
ordnet i tide!

Hvor mange kunder kjører du 
varer hjem til?
– Mja, det er vel omtrent 12 styk-
ker – i alder fra 66 til Torstein 
som er den eldste.

Hva betyr det for deg?
– Det betyr veldig mye for meg 
at jeg kan hjelpe andre, det er rett 
og slett givende.

I begynnelsen av april ringte 
den yngste som jeg hjelper. Det 
var tidlig om morgenen og snø-
fall. Hun fikk ikke tak i drosje og 

skulle være hos tannlegen om 20 
minutter. Da fikk jeg på meg buk-
sa i en fart, kasta meg i bilen og 
fikk hentet både henne og rullato-
ren. Og jammen rakk vi det!

Rørende brev fra en datter
– Se dette brevet som jeg fikk for 
et par dager siden! Det er så rø-
rende, forklarer Geir og snufser 
litt. – Jeg tar så lett til tårene.

I brevet skriver datteren om da 
hennes foreldre etter hvert ikke 
lenger klarte sine daglige inn-
kjøp på grunn av alder og svik-
tende helse og fikk varene levert 
fra Joker i Jelsagata.

«Min mor ble enke i høst, og 
den omsorgen som ble, og blir 
vist henne fra denne kjøpmannen 
var, og er utrolig rørende for oss 
pårørende. Det kom kondolan-
ser fra Joker i Jelsagaten, de tar 

seg tid til mimring om alle gode 
samtaler mens hennes mann lev-
de. Denne butikken er en «gave-
pakke» til eldre og ensomme 
mennesker. Det går nesten ikke 
an å sette ord på hvor mye de be-
tyr i hverdagen for enkelte av sine 
kunder. Som min mor sa det når 
hun ble syk med covid: De fortje-
ner Kongens fortjenestemedalje i 
gull.»

– Å få et brev som dette er 
belønning mer enn god nok for 
meg, sier Geir. – Alt i livet hand-
ler ikke om penger. Jeg har et rikt 
liv og har funnet balansen mel-
lom drift av butikken og å gjøre 
mer av det som betyr mye. Stor-
haug er i mitt hjerte og butikken 
er mitt barn. Hjelpen jeg gir betyr 
at nestekjærlighet og medmen-
neskelighet får prege min hver-
dag. Det er jeg takknemlig for.



Storhaug-glimt
ByAuks grønnsakshage

Det begynner å ta form i grønn-
sakshagen ved Rasmus Risas 
gate 33. – Endelig er gjerdet fer-
dig satt opp og det er veldig gøy 
at så mange synes det har blitt så 
fint. På grunn av mange rådyr i 
området skal vi teste ut forskjel-
lige tiltak for å holde dem unna 
grønnsakene våre, forklarer Sven 
Are Ek som er daglig leder. 

– For eksempel noen høye 
gjerder, noen lave gjerder med 

luktstoff rundt, ull i bedene og 
noen ting uten beskyttelse. Det er 
viktig for oss å presisere at gjerd-
ene kun er for rådyr; her er alle 
velkommen inn for å se, grønn-
sakene derimot er kun for andels-
eierne.  

Vi er stort sett å finne i hagen 
hver ukedag på dagtid. I juli skal 
vi prøve å ta ut litt ferie, men vi 
skal klippe, vanne, luke og holde 
det fint gjennom hele sommeren. 

Framover skal vi sette opp sitte-
grupper, etablere flere blomster
bed, stier og dyrkningsbed. Vi skal 
også sette opp skilt med informa-
sjon til interesserte forbipasseren-
de. På sensommeren planlegger vi 
noen åpne arrangementer som vi 
håper mange vil delta på. Følg gjer-
ne ByAuk på instagram eller face-
book hvor vi legger vi ut info om 
hva vi holder på og hva som skjer 
framover, oppfordrer Sven Are.

Fra venstre Martine Chantrier og Yngve Sortland. Foto Sigrid Bækholt

Afrikansk kulturdag

Lørdag 14. mai arrangerte Flam 
Norge afrikansk kulturdag på 
Tou. – Det var utrolig kjekt å bli 
kjent med så mange nye mennes-
ker, sier Mariama Faal. – Og ikke 
minst få vist fram mangfoldet av 
ulike nasjonaliteter vi har i byen 

vår. Det ble en utrolig spesiell og 
unik stemning med masse kul-
turformidling, liv, farger og glade 
barn som tok over showet på sce-
nen med masse dans og sang og 
mannekeng oppvisning av lånte 
afrikanske klær fra utstillingen.

Unik stemning da Flam Norge arrangerte afrikansk kulturdag. 
Foto Marta Lalik

Espen Hana, som vokste opp i Pedersgata, underholdt med historier og sang 
fra sin barndom i Jammerdalen. Foto Storhaug Fotoklubb.

Nabolagsfest i Kvitsøygata 3
Det var gratis mat, konserter og 
mange kjekke aktiviteter for sto-
re og små storhaugføtter. I regi 
av Storhaug historielag ble det 
doning med femøringer, musikk 
med Espen Hana og Gunnar Ro-
alkvam kåserte om området før i 
tiå. Det ble servert nydelige sup-
per fra Stavanger Kvinnesenter, 
trommekurs for barn, popcorn, 
enkel sykkelreparasjon, rebus, an-
siktsmaling og uteleker. I tillegg 
var det både kor, konsert og vel-
komst fra scenen. De flotte ung-
dommene fra Storhaug Ungdoms-
klubb fikk spesiell takk både fordi 
de arrangerte leker med barna og 
ryddet til den store gullmedalje!

Onsdag 1. juni var det nabolagsfest med mye program og aktiviteter i og 
utenfor områdesatsingens lokaler i Kvitsøygata 3. Foto Storhaug fotoklubb.

Nabolagsfest  
på Midjord

Søndag 12. juni var det nabolagsfest på Midjord med tromme- og rytmeworkshop, ansiktsmaling, aktiviteter for 
barn, grilling og bytting av klær. Foto Sten Solberg.

– Nå er jeg sliten, men super-
fornøyd, forteller Oda Skagseth 
rett etter arrangementet. Det har 
vært en utrolig fin dag med flott 
samarbeid mellom Flam Norge, 
Storhaugs områdesatsing og Blå 
Kors. Over 200 pølser ble grilla. I 
tillegg til mye kaffe og kaker.

Jeg tipper at ca 100-150 var 
innom og mange var der i mange 
timer, forteller Oda som er pro-

sjektleder for bo-miljø i område-
satsningen. 

– Dette var en kjekk måte å 
samle inn innspill til hvordan vi 
skal forbedre vårt boligsosiale ar-
beid og gi noe tilbake til nabola-
get. Vi har fått inn mange nyttige 
innspill til det! Vi vil følge opp 
arbeidet og arrangere gjestebud 
etter sommeren.



Gjelder Rogaland samt Etne i Vestland uke 24. Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan være utsolgt. 
Kun for private husholdninger.

MARINERT FLINTSTEK
Nordfjord, 49,90 pr. kg

49
90

PR. KG

FØR 79,90

PRIOR EGG 12 M/L
Prior, 756 g, 26,32 pr. kg

19
90

PR. PK

FØR 27,90
Sjekk

prisen!

PEONER 5-PK
BAMA

79 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

KJØTTDEIG  14%
Gilde, 400 g, 137,25 pr. kg

54 
90

PR. PK

FØR 64,30

KYLLINGFILET
Solvinge, 1000 g, 129,00 pr. kg

12900

PR. KG

FØR 139,10

LAKSEFILET M/SKINN
Fiskeriet, 650 g, 152,31 pr. kg

99
00

PR. PK

FØR 119,-

MORELLER
BAMA, Tyrkiske, løsvekt

99 
00

PR. KG 

Sjekk
prisen!

AVOCADO 2-PK
BAMA

19 
90

PR. PK

Sjekk
prisen!

BENDIT FRUKTDRIKK 
BAMA; 33 cll, 30,300 pr. l 

10
00

+ PANT

Sjekk
prisen!
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Folksomt ved sjøen i strålende solskinn

Hva skjer i Svankevigå? Etter et informasjonsmøte om nye boligblokker i Svankevigå i 
begynnelsen av april ble foreningen Bevar Svankevigå dannet. På kort tid har de opp-
nådd massiv støtte. Søndag 22. mai ble det arrangert Åpen dag.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

– Jeg vil gjerne takke alle som 
kom på vår åpne dag, sier Ken-
neth Bøe fra foreningen Bevar 
Svankevigå. – Været var fan-
tastisk og stemningen var helt 
på topp. Flere hundre folk kom. 
Barna var aktive –  70 tresverd 
ble spikret sammen og dekorert. 
Mange sykler ble fikset av Syk-
kel Service. Badstuene Damp og 
Røkt og SUP-brettene var veldig 
populære. Folk flokket seg rundt 
bålpannen med grilling av gratis 
pølser (sponset av nabobutikken 
Prix Badedammen). Kunstner-
kollektivet Consulatet hadde også 
åpent og solgte kunst. Atmosfæ-
ren var veldig avslappet. Svank-
evigå lever! Her skjer det mye!

Hvorfor ble foreningen 
Bevar Svankevigå startet?
– Den ble stiftet fordi vi har troen 
på at tomten har kjempebra po-
tensiale for god byutvikling, sier 
Kenneth. – Men vi synes ikke ut-
vikling bare handler om å byg-
ge flest mulig boliger. Utvikling 
handler om å utvikle og skape en 
attraktiv bydel.

En attraktiv bydel bør innehol-

de gode sosiale møteplasser. Bå-
de innendørs og utendørs. Kunst, 
kultur og historie skaper også at-
traktive bydeler. Og det er viktig 
å beholde en urban sjøfront. Når 
vi ser på levekårsundersøkelsene 
så er det et stort utviklingspoten-
siale i området Badedammen. 
Det bør legges til rette for lavter-
skel tilbud og det bør tas vare på 
kultur som har blomstret opp.

Vi ønsker at innbyggere blir 
inkludert, og vi ønsker at dette 
skal bli en attraktiv bydel. Mye av 
det som gjør den attraktiv er alle-
rede her. Og dette bør verdsettes. 
Vi kan bidra til at prosjektet og 
området kan bli veldig attraktivt, 
som igjen gir økonomisk vin-
ning. Selv på bekostning av færre 
boliger. Vi ønsker at kommune 
og OBOS går sammen og utvi-
kler noe attraktivt og bra.

Den nye plansaken 2757 tar 
ikke høyde for dette. De ønsker 
å rive bygget Dokken. De ønsker 
å fylle ut deler av sjøen i Svan-
kevigå som ligger utenfor deres 
eiendomsgrenser. Planen holder 
heller ikke krav til solforhold og 
uteareal. Mye av det som gir om-
rådet liv og karakter skal vekk. 
Dette er meninger til flere folk, 
og Bevar Svankevigå fremmer 
meningene til beboere og bruke-

re av området.
Vi startet foreningen rett før 

påske og fikk rekordraskt stor 
støtte og oppslutning. Svært 
mange fulgte våre råd og uttalte 
seg om plan 2757 for Badehusga-
ta 25 og Dokkgata 4.

Hva er planene framover?
– Det har kommet inn over 70 
innspill til saken, konstaterer 
Kenneth fornøyd. – Disse skal 
behandles og tas med i vurde-
ringen av planforslaget. Planfor-
slaget med eventuelle merknader 
blir behandlet av politikerne i ut-
valg for by- og samfunnsutvik-
ling (UBS) for 2. gangbehand-
ling, og de kan vedta å sende 
planen videre til endelig vedtak i 
kommunestyret.

Møtet til Utvalg for By og 
samfunnsutvikling streames live 
og ligger tilgjengelig på kommu-
nens nettsider. Det er ennå ikke 
satt dato for når dette møtet skal 
avholdes.

Bevar Svankevikå jobber nå 
med en nettside, og det vil bli en 
elektronisk underskriftskampan-
je for å se hvor mange som støt-
ter oss. Vi jobber også med doku-
mentasjon og gode begrunnelser 
for hvordan planforslaget bør en-
dres.

Kommunen skriver på sin 
nettside at de ønsker en byutvik-
ling i samarbeid med innbygger-
ne. Medvirkning med innbygge-
re er flotte ord som gjentas flere 
steder i kommuneplanen, sam-

funnsplanen, arealplanen, sen-
trumsplanen og i UBS arbeids-
program for 2020-2024.

Nå gjenstår det å se om med-
virkning hjelper. Eller om det ba-
re en flotte ord.

– Jeg er imponert over alt som er tatt vare på i Stavanger. Turister vil 
oppleve sjarmerende og gjestfrie steder som her i Svankevigå. De må 
bevares, ikke fjernes, sa cruiseturist José Echegaray fra Venezuela. Og 
kjøpte seg en fin ny t-skjorte. – Den er laget av Consulatet, opplyser Kenneth 
Bøe.
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Nye boligblokker truer  
lokale bedrifter i Svankevigå
Pia la fra seg jobben i Oslo 
for å starte egen bedrift i 
barndomsbyen, Stavanger. 
Hun drømmer om å skape 
et miljø for de som bor i 
bydelen, med inspirasjon 
fra “kultur-arenaen”, SALT 
i Oslo. Nå trues drømmen 
hennes av planleggingen 
av nye blokker i området. 

Tekst ved Lilly-Jo Perola 
Landaas og Sigrid Zahl 
Foto Mohammed Basefer

– Ideen var å finne en vakker, litt 
avsidesliggende plass å ha bad-
stuene, hvor vi også kunne byg-
ge ut rundt. Forteller Pia. – Det er 
så mye potensiale til å gjøre om-
rådet kult.

– Jeg velger å være optimis-
tisk om at det ikke blir bebyggel-
se av boligblokker. De fleste er 
imot det. Hvis folket har noe som 
helst makt så er det jo den veien 
det burde gå - at Svankevigå be-
vares og forblir et sted for sosial 
og kulturell utvikling, forteller 
32 år gamle Pia Dahl.

Alt hun ønsker seg er nem-
lig et sted å etablere bedriften 
sin. Det nyutviklede konseptet, 
sauna på hjul, har bare stått her 
i 2 år, men Pia merker at det al-
lerede har hatt sin effekt på byde-
len. Hun forteller at stadig flere 
benytter seg av tilbudet, som en 
mulighet for avkobling i en travel 
hverdag eller for helsefordelene 
som saunaen medbringer.

– Jeg ønsker at saunaen skal 
være noe man benyttre seg av 
flere ganger, og ikke bare en en-
gangsopplevelse. Forteller Pia. 

– Derfor har vi ofte kunder som 
kommer flere ganger. – Røkt til-
byr ikke bare sauna og en for-
friskning i det iskalde havet, men 
også massasje.

Uheldigvis for Pia, står den 
ferske bedriften hennes ovenfor 
en utfordring. Nemlig planen om 
å rive bygningene i Svankevigå. 
Obos og Veidekke har lagt frem 
planer om å gjøre området til bo-
ligmiljø bestående av flere boen-
heter, til sammen 7 forskjellige 

bygg. Der vil de kunne tilby nær-
mere 100 nye boliger ifølge obos’ 
egne nettsider. Denne utbyggin-
gen er det ikke kun Røkt som 
rammes av. Flere små bedrifter i 
området kjenner på denne uroen. 
Uroen om at de ikke vet hvordan 
fremtiden ser ut.

Vi har snakket med en person 
som tidligere har benyttet seg av 
tilbudet hos Røkt sauna.

Cristiana Da Silva deler sine 
tanker om prosjektet. – Jeg sy-

nes jo personlig at denne utbyg-
gingen ikke er bra, den vil bidra 
til at flere av oss mister mulig-
heten til å dra til det lille sosia-
le møtepunktet vi hadde her med 
vennene våre. Hvem vet om dis-
se badstuene kommer til å opp-
rettholde driften sin videre her i 
Stavanger? Sier Cristiana. – Det 
er jo klart at utbyggingsprosjek-
tet rammer mange bedrifter, og-
så dem som var her da hele lan-
det var nedstengt. Røkt stilte opp 

og var tilpasningsdyktige for å 
gjøre det mulig for kundene å be-
nytte seg av tilbudet deres under 
 coronapandemien. Det er fle-
re slike bedrifter vi trenger for 
nabolaget vårt, så la oss ikke gi 
slipp på dem. For det er slik by-
delen vår endres positivt, og det 
er slike små muligheter som lyser 
opp Storhaug.

Kilder: https://nye.obos.no/ny-
bolig/boligprosjekter/rogaland/
stavanger/badedammen/

Pilotprosjekt for badstue i Strømvik Bad vedtatt
Utvalg for miljø og utbygging i Stavanger kommune, 
vedtok 18. mai at det kan jobbes videre med Stavanger 
Badstuer AS (ideelt aksjeselskap) om et pilotprosjekt 
med permanent badstue i Strømvik Bad. 

I tillegg ble det vedtatt retnings-
linjer for etablering av badstuer i 
kommunale friområder. Det åp-
nes for at også kommersielle sel-
skaper skal kunne etablere bad-
stuer på kommunale områder, 
og kommunen vil etablere et pi-
lotprosjekt med prøveperiode i to 
år med flytende badstue ved fri-
områder ved Storhaug, evt også 
Stokkavannet e.a. 

Stavanger Badstuer leide inn 
en mobil badstue til Godalen ba-
destrand, 21.-22. mai i år, for å 
promotere prosjektet med per-
manent badstue i Strømvik Bad. 
Dette ble tatt godt imot av turgå-
ere og mange fikk mulighet til å 
prøve tilbudet gratis. Tilbakemel-

dingene var svært positive, og en 
badstue med mulighet for å bade 
i fjorden året rundt står høyt på 
ønskelisten hos mange.

Veien videre for etablering av 
permanent badstue i Strømvik 
Bad er som følger:
• få på plass festeavtale med Sta-

vanger kommune (i gang, for-
ventes klar i august 2022)

• innsendelse av rammesøknad 
og få byggegodkjenning (høst 
2022)

• skaffe finansiering (høst/vinter 
2022/23)

• byggestart (vår 2023)
• ferdigstillelse (høst 2023)

For Stavanger Badstuer
Kari Moe Stavanger Badstuer leide inn en mobil badstue til Godalen badestrand, 21.-22. mai i år. Foto Sten Solberg.

– Jeg velger å være optimistisk om at det ikke blir bebyggelse av boligblokker, sier Pia Dahl.
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Verdens første helelektriske hurtigbåt

Til Byøyene, Usken og Hommersåk
– Ved å bygge verdens 
første helelektriske 
hurtigbåt viser 
Norge fremtidens 
kollektivtransport. 
Den skal innvies av 
statsministeren St. Hans 
og etter hvert trafikkere 
ruten Stavanger-Byøyene-
Hommersåk, forteller 
Morten Nesvik som er 
kommunikasjonsrådgiver i 
Kolumbus.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Hurtigbåtene til Byøyene og 
Hommersåk går fra Fiske piren 
som ligger bak Magasin Blå i 
Verksgata. Billetter kjøpes på 
Fiskepirterminalen, i billett-
appen, med Kolumbuskortet eller 
ombord (mot tillegg). Det er sam-
me takster som buss.

Det første stoppestedet, 
Steinsøy, tilhører Hundvåg kom-
munedel. De neste øyene hurtig-
båten har stopp på hører geogra-
fisk til Storhaug kommunedel. 
Dette gjelder Vassøy, Langøy, 
Lindøy, Hellesøy, Tunsøy og 
Kalvøy hører geografisk til Stor-
haug kommunedel.

Hva er spesielt bra med disse 
øyene?
Vassøy, Langøy og Lindøy har 
offentlig miljøstasjon med toalett, 
grillplasser, bord og benker og 
så er det fint å fiske! På Langøy 
og Lindøy er det merket turstier. 
Lindøy er veldig barnevennlig 
med mange kjekke steder å leke. 
Øya er rullestolvennlig og har 
velholdte gang- og sykkelstier. 
Fotballbane, volleyballbane og 
gapauk. Langøy har lune viker 
og fine turområder. Fint å telte 
eller slå opp hengekøya! Vassøy 
har volleyballbane, fine piknik
steder, strand og kul hengebru til 
en holme! Informasjonen er hen-
tet fra kommunens hjemmeside.

Uskekalven, Stølsvik, Rosenvik, 
Usken, Sjølvik og Hommersåk 
hører til i Sandnes.

Medstraum
– Medstraum er designet og bygd 
av skipsverftet Fjellstrand på 
Omastrand i Hardanger, forteller 
Nesvik. – Energisystemet er le-
vert av Wärtsilä Norge og frem-
driftssystem er levert av Servo-
gear på Bømlo. Fartøysmoduler 
er utviklet av Leirvik på Stord, 
med aluminium levert av Hydro. 
Kolumbus skal eie og drifte de-
mofartøyet. Her går det offentlige 
foran. Rogaland fylkeskommune 
har sammen med EU finansiert 
realiseringen.

– Medstraum blir verdens første fullelektriske hurtigbåt som er klasset for passasjertrafikk, sier Morten Nesvik fra Kolumbus.

Kart over anløpsstedene er laget av Kolumbus for Storhaug bydelsavis.
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Hvem fortjener  
klima- og  
miljøprisen 2022?

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats  
for klima og miljø? Kanskje noen som går foran  
og inspirerer andre?

Du kan nominere både organisasjoner,  
bedrifter og enkeltpersoner.

Gå inn på stavanger.kommune.no/miljopris  
og foreslå din kandidat innen 20. juni.

KKoommmmuunneeddeellss--
uuttvvaallggeenneess  
ttiillsskkuuddddssoorrddnniinngg
FFrriisstteenn  ffoorr  åå  ssøøkkee  kkoommmmuunneeddeellssuuttvvaallggeennee  
((ttiiddlliiggeerree  bbyyddeellssuuttvvaallgg))  oomm  ttiillsskkuudddd  eerr  
11..  sseepptteemmbbeerr..

LLeess  mmeerr  ppåå  SSttaavvaannggeerr  kkoommmmuunnee  ssiinnee  nneettttssiiddeerr  ppåå  
lliinnkkeenn  uunnddeerr,,  oogg  vveellgg  ddeerreetttteerr  
««TTiillsskkuudddd  ––  kkoommmmuunneeddeellssuuttvvaallggeennee»»
hhttttppss::////wwwwww..ssttaavvaannggeerr..kkoommmmuunnee..nnoo//sskkjjeemmaa--aa--aaaa//

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, 



Skolestartere møttes i mai

Mandag 23. mai møttes 50 skolestartere i skolegården på Nylund skole for å bli bedre kjent med hverandre.

Rekordstort antall barn i 
første klasse på Nylund 
skole.

– Vi syntes det var greit at bar-
na ble bedre kjent og inviterte til 
sosialt treff for skolestartere og 
foresatte, forteller initiativtaker-

ne Line Murphy og Silje Merri-
gan. -Ca 50 barn pluss foreldre 
møtte opp. Vi hadde opprop på 
alle og så frilek. Ungene koste 
seg.

– Det vanlige for Nylund sko-
le er tre klasser på hvert trinn, 
forteller rektor Frøydis Sirevaag 
Anthonsen. – De senere årene har 

dette blitt til fire paralleller. I fjor 
ble det for første gang, så lenge 
jeg har vært rektor (siden 1997), 
startet opp fem klasser på 1. 
trinn. Til høsten blir det ca. 106-
110 nye elever på 1. trinn. Skolens 
totale elevtall vil øke fra 600 til 
640 elever. 

Storhaug skole 
vant 8-0!

Finalen i skolecupen ble spilt i Koparvik 19. mai. Laget spilte i Brodd-
drakter.
Det var veldig gøy å vinne Ro-
galands skolecup i fotball. Etter 
mange kamper mot Hundvåg, 
Roaldsøy og Byfjord i gruppe-
spillet kom vi videre, og spilte 
mot Kvalaberg, Kvernevik og 
Iglemyr. Semifinalen spilte vi 
mot Rosseland skole. Det var en 
tøff kamp men vi tok seieren 10

7. I finalen møtte vi Eide skole og 
der vant vi 8-0. Dette var første 
gang Storhaug skole vant skole-
cupen noen gang. Vi vil takke 
trener Cato for at han hjalp oss, 
forteller keeper Oscar, kaptein 
Russel og assistenttrener Birk i 
en mail til bydelsavisa.

Brodds viktige  
arbeid

Kultur og idrettsminister Anette 
Trettebergstuen var i Stavanger 
midt i mai. Hun fikk bl.a. orien-
tering om Akropolisvisjonen (te-
ater/museum), åpnet ny utstilling 
om havna på Maritimt Museum, 
møtte kunstnere på Sølvberget og 
Brodd Fotballklubb på Midjord.

– Det var selvsagt for meg å 
ta henne med innom Brodd for å 
vise frem alt det viktige arbeidet 
de gjør, forteller Torstein Tvedt 
Solberg (Ap) som sitter i stortin-
gets Familie- og kulturkomite. – 
Vi fikk snakka om konsekvense-
ne for idretten etter pandemien, 

Brodds inkluderingsarbeid og vi 
traff barna som går på FFO (Fot-
ball Fritids Ordning). Kultur og 
idrettsministeren var veldig im-
ponert over alt det viktige arbei-
det Brodd gjør, og spurte spesielt 
om jentesatsingen og hva klub-
ben gjør for å få med flere jenter 
på laget.

-Det var svært kjekt å få be-
søk av kulturministeren, og vi 
er svært stolte over å kunne vise 
henne det gode arbeidet vi gjør, 
sier Hanne Elise Pollack, styre-
leder i Brodd FK.

Torstein Tvedt Solberg, Hanne Elise Pollack, Anette Trettebergstuen og 
Kyrre Sandven.

Ny fane på Nylund skole

– Vi trengte ny fane og elevene 
fikk komme med ønsker til mo-
tiv, forteller rektor Frøydis An-
thonsen på Nylund skole. – Så og 
si alle tegningene som kom inn, 

var en etterligning av motivet til 
den gamle fanen vår. Skolen og 
solen var i fokus. Den nye fanen 
er designet av Arnfinn Sivertsen 
som bor i bydelen. Begge døtrene 

hans har gått på Nylund skole. Fi-
nansiering har skjedd med bidrag 
både fra FAU, skolen og Stor-
haugløftet.

16. mai var det prøvemarsjering med ny fane på Nylund skole. Foto Sten Solberg

3 tonn søppel samlet inn
– Godt og vel 3000 barn og voks-
ne deltok i bydelens årlige og vår-
lige ryddeaksjon. Det ble samlet 
inn 3,26 tonn søppel fra oppsam-
lingsplassene, forteller Svanhild 
Svihus fra Ryddeaksjonen. -Det 
er mye søppel! Tusen takk til alle 
som har bidratt til å gjøre det fint 
i gater, på lekeplasser og i våre 
grønne uteområder. Takk også til 
sponsorer og gode samarbeids-
partnere!

2D fra Nylund skole 
 fant masse søppel.

Storhaug-glimt
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Se vårt utvalg i meieriprodukterSe vårt utvalg i meieriprodukter
Shaly Bøe i meieriavdelingen er ansvarlig for 

det gode utvalget av meieriprodukter

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

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



VI ER PÅ FACEBOOK
Klikk deg inn og følg oss!

Blåsenborg
Pedersgata 19

Velkommen til Peders gata og Nytorget
Jacobsen Blomster

– Vi flytter til Tasta
Etter 75 år på samme sted 
er det få dager igjen før 
Jacobsen Blomster stenger 
dørene og flytter butikken 
til Tasta. – Dette ønsket jeg 
ikke, sier innehaver Maren 
Elise Fredtun. – Min drøm 
var å kjøpe lokalene. Jeg 
hadde egenkapital og inn-
vilget lån klar i banken.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Slik gikk det ikke. Også dette hu-
set ble kjøpt av Pedersgata Utvik-
ling.

Hva er grunnen til at Jacobsen 
Blomster ikke kan fortsette å 
drive sin blomsterbutikk i huset?
– Jacobsen Blomster er en tradi-
sjonsrik blomsterbutikk og et fint 
innslag i Pedersgata, svarer An-
ders Ohm fra Pedersgata Utvik-
ling. – Jeg hadde et stort ønske 
om at de skulle fortsette i dette 
lokalet, og ga dem derfor et til-
bud om videre leie til samme pris 
i 5 år, samt mulighet til forlengel-
se i ytterligere 5 år, totalt 10 år. 
Dessverre ønsket de ikke det, og 
sa opp leieavtalen før vi overtok 
eiendommen. De ønsket å kjøpe 
kun næringslokalet, mens tidli-
gere eier ønsket å selge hele ei-
endommen under ett. Jeg håper 
likevel at vi kan få inn en ny lei-
etaker som kan videreføre tradi-
sjonen i en eller annen form. Det 
hadde vært hyggelig.

– Jeg bekrefter det Anders 
svarer, sier Maren. – Men loka-
lene er slitte og trenger mye re-
novering og huseier skulle kun ha 
ansvar for ytterveggen. Det ville 
blitt ganske mange tilleggskost-
nader for oss i tillegg til husleien. 
I den foreslåtte leiekontrakten ble 
det stilt for høye krav til oss for 
omstilling til deres pakke.

Kan du konkretisere det?
– Jeg har fungerende ordninger 
på strøm, internett, forsikrin-
ger og alarmsystem. Kravet var 
at vi skulle bytte til deres ord-
ninger, forklarer Maren. – Jeg 
kjøpte nettopp nytt kasseapparat 
og bankterminal. Pedersgata Ut-

vikling krevde at vi måtte kjøpe 
et nyere system slik at de daglig 
skulle bli oppdatert på vår omset-
ning.

I det som skulle være en hus-
leiekontrakt måtte vi også for-
plikte oss til en markedsføring og 
profileringspakke. Huseier øn-
sker å ha et felles uttrykk for be-
driftene i gata. Det krevdes også 
at vi stiller opp på felles koordi-
neringsmøter.

I husleiekontrakten krevde ut-
leier prosenter på blomstersalget. 
Vi måtte godta at andre leietake-
re av Pedersgata Utvikling kunne 
benytte våre fasiliteter, etter av-

tale. Det kreves at vi holder åpent 
til daglig drift, og skulle det være 
behov for å holde stengt så måt-
te vi ha utleiers skriftlige god-
kjennelse. Hele forslaget opplev-
des for kontrollerende. Jeg flytter 
blomsterbutikken til Tasta hvor 
jeg kan få drive videre under 
egen kappe i mer fredelige om-
givelser. Dere finner oss i Ran-
dabergveien 99 ved Reinskau og 
rundt svingen til Tastasenteret/
Alti Tasta.

For mange dispensasjoner
Maren har mer på hjertet. Len-
ge ønsket hun ikke å si noe som 

helst. Men nok er nok. – Mye av 
renoveringen i Pedersgata, som å 
gjøre om bolighus til næring, er 
noe jeg ikke orker å se på. Mange 
tenker nok at det ville gagnet oss 
økonomisk å klore oss fast i gata, 
men jeg føler meg mer som en be-
boer og jeg vil mest av alt savne 
naboskapet og bomiljøet. Jeg me-
ner Pedersgata Utvikling har fått 
lov til å rive og bygge om alt for 
mye i gata på dispensasjon.

Vi passer ikke inn lenger
Vårt grunnlag for drift har i alle 
år hovedsakelig vært å lage til 
sorgbinderi. Det som Pedersgata 

endres til å bli føles fremmed for 
meg nå. Jeg føler ikke at vi pas-
ser inn i denne utviklingen. Som 
blomsterbutikk lever vi av faget 
vårt. Vi er ikke en butikk som 
ønsker å selge masse buntblom-
ster, nips og interiør. Jeg vil være 
den plassen familier oppsøker og 
blir mottatt med varme når de har 
mistet en som var kjær. Være den 
som kan veilede i en vond tid, 
formgi følelser og binde blomster 
til minne. Nå er tiden kommet for 
å få det til bedre på at annet sted, 
avslutter Maren.

Maren Elise Fredtun foran Jacobsen Blomster. Bildet tilhører Jacobsen Blomster.



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

Velkommen til Peders gata og Nytorget

– moderne asiatisk i Pedersgata

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

Pedersgata 4, 4013 Stavanger 
Man-fre 15.00 til 22.00

Lør og Søn 14.00 til 22.00
Tlf: 400 500 55 – www.zouq.no

Husk lesestoff og 
filmer til sommeren!
Butikken med det STORE utvalget av:  
– Bøker – Blader – DVDer
Åpningstider: 09.30-17.00 hele sommeren!! 
(torsdager til 19.00 – lørdager til 15.00)

Følg oss på Facebook: Løvås Bruktbu

Tlf. 51 89 35 54 – Pedersgt. 25, Stavanger

Bruktmarked igjen

Annenhver lørdag i sommerhalvåret er det igjen bruktmarked på Ny-
torget. Alle som ønsker å selge brukte klær, smykker, kopper, bilder 
eller annet, kan leie en salgsplass for kr 50 pr dag.

Markedet er åpent lørdag 18. juni og så annenhver lørdag (par-
tallsuker) til og med 24. september fra klokka 11–15.

Fra bruktmarkedet på Nytorget 2014

Fortauriss fra 2008
– Beboere og tidligere 
beboere er spesielt invitert 
til å treffe kunstneren 
Mariela Limerutti mandag 
20. juni, forteller Benjamin 
Hickethier fra Byverksted. 
– Og vi er særlig 
interessert i å komme i 
kontakt med beboere eller 
tidligere beboere i husene 
som er en del av Limeruttis 
kunstverk.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Mariela Limerutti kommer tilbake 
til Pedersgata. Bl a for å fortelle om 
kunstverkene hun risset inn i for-
tauenes steinheller i 2008 (TOU 
WORKS1- Stavanger kulturby). 

Hun risset inn 19 bilder av fa-
sadene til utvalgte hus. Tegninger 
som på enkel voodoo-vis skulle 
ha en magisk kraft som beskytter 
huset, skrev kunstkritiker Trond 
Borgen i 2008. 

Trengte husene beskyttelse? 
Fasader endres og bygges om, 
hus og identitet forsvinner. Rist-
ningene minner oss om husene 
slik de var og om folkene som 
bodde der. I 2008 hadde Marie-
la kontakt med mange beboere i 
gata, de delte sine historier med 
henne og hun fikk bl.a. låne strøm 
til drillen for å frese ut bildene.

Rødmalte ristninger
I september 2021 fikk ristnin-
gene ny oppmerksomhet da En-
dre Elvestad (arkeolog) og Sa-
rah Fjørtoft (performancekunst-
ner/fotograf)  tok initiativ til en 
kunst arkeologisk performance 
hvor flere deltok i å dokumentere, 
rengjøre og rødmale ristningene. 
Slik man før gjorde med ristnin-
ger på fjell.. Beboere og forbipas-
serende stoppet opp. Historier om 
ristningene ble gjenfortalt og nye 
historier knyttet til hus og folk 
dukket opp. 

Dette var bare et av mange 
prosjekter i regi av Byverksted 
fra 20.-26. september i fjor.

Nytt møte med Mariela 
Mandag 20. juni kan interesserte 
delta på Byvandring i Peders gata 
med Mariela Limerutti. Opp-
møtetidspunkt er 16.30 og opp-

møtested er under bybrua i Pe-
dersgata (Jammerdalen). Vand-
ringen går til Nytorget. Alle som 
vil kan henge seg på. 

Klokka 18 vil Mariela fortelle 
om sin kunst på Rogaland Kunst-
senter (Nytorget 17). Begge ar-

rangementene er åpne og gratis 
for alle. 

Recall Pedersgata er organi-
sert av Sara Fjørtoft Jacobsen og 
Endre Elvestad i samarbeid med 
Byverksted, Anne-Marte Eidseth 
Rygh og Mariela Limerutti.

Sarah Fjørtoft Jacobsen fotograferer en ristning. Til høyre Endre Elvestad. 
Ristninger finnes foran husene i Pedersgata 9, 16, 27, 29, 30, 38, 42, 46, 49, 
51, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 73, 84 og 86. Foto Benjamin Hickethier.
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Synger på latin i bare underbuksa
Storhaugguttene storko-
ser seg i Pubertetskoret til 
 Stavanger Katedralskole. 
De synger på latin og 
engelsk i bare underbuksa. 
For å vise at man kan ha 
det gøy uten å ta seg selv 
så alvorlig. Korets seks 
siste ”diktatorer” er fra 
Storhaug. 

Tekst Laurits Pedersen 
Knudsen 
Foto Basefer Mohammed

Jordan (19), Ole (17), Noam (16) 
og Nikolai (18) er alle medlem-
mer av pubertetskoret på Sta-
vanger Katedralskole. Koret er 
en gjeng med gutter, og nå ny-
lig også jenter, som går rundt og 
synger i undertøyet på skolens 
områder. Koret består nå av 32 
medlemmer og har eksistert på 
Kongsgård i nærmere 80 år, for-
teller Jordan Joakim Furuly, diri-
gent i koret og 3. vgs-elev.

Jordan har offisielt tittelen som 
«diktator». Han har ansvar for 
at koret samles for å øve til opp-
drag, samt velge hvilke sanger 
som skal fremføres. 

Historien bak pubertetskoret
Koret har eksistert i flere genera-
sjoner på Kongsgård. En ny dik-
tator blir valgt av den tidligere 
dirigenten som går ut av tredje 
klasse. 

– Historien bak koret er at det 
var et par gutter som sang i gar-
derobene på skolen. De syntes at 
det hørtes så bra ut at de valgte å 
gå ut av garderoben kun iført un-
derbuksa for å fortsette å synge, 
forklarer Nikolai Hult Simenstad, 
som går i andre klasse. 

Etter hvert ble koret så popu-
lært blant elevene at det ble offi-
sielt etablert. 

– De siste seks diktatorene har 
alle vært fra Storhaug, så byde-
len spiller en viktig rolle i puber-
tetskorets historie, sier Nikolai.

Rekrutterer i bar overkropp
Det er ikke bare bare å bli med 
i pubertetskoret. Elever som vil 
være med må bevise at de virke-
lig vil være med.

– Vi har en flott rekrutterings-
tradisjon. Det blir satt en dato i 
begynnelsen av skoleåret hvor 
alle de nye medlemmene må gå i 
bar overkropp fram til lunsjtid på 
skolen. Når lunsjen endelig kom-
mer skal alle medlemmene i koret 
møtes og løpe rundt Breiavatnet, 
kun i undertøyet, forteller Ole 
Ravn Hagland.

– Det var en kjekk måte å kom-
me inn i selve pubertetskoret på, 
sier Noam Max Hjelm-Hickethi-
er, som går i første klasse. At det 

stilles krav til å være med, samti-
dig som alle har muligheten til å 
utføre kravene, er veldig bra et-
tersom man da får med dem som 
er mest engasjert. Spesielt runden 
rundt Breiavatnet var kjekk fordi 
mange smiler og sier hei, noe som 
er veldig koselig. Alle som da går 
rundt vannet samtidig må jo ten-
ke at det er et eller annet arran-
gement som foregår på grunn av 
at vi er så mange som løper i un-
derbuksa, og da øker jo også opp-
merksomheten rundt koret.

Nå med jenter 
Fra og med dette skoleåret er ko-
ret også åpent for jenter. De syn-
ger også i undertøy. 

– Jeg valgte å åpne koret for 
jenter fordi jeg så at det ikke var 
noe lignende opplegg for nett-
opp det motsatte kjønn på skolen. 
Kvaliteten har gått veldig opp et-
ter at vi ble et blandet kor, vi får 
en større variasjon av stemmer, 
sier Jordan. 

– Jeg forsto ikke hvorfor det 
ikke skulle være lov at jentene 
også kunne være med hvis de 
hadde lyst til det, og som diktato-
ren i koret hadde jeg makten til å 
gjøre en liten rebellbevegelse mot 
de uskrevne reglene. 

La oss igjen samles
Koret har et stort sangrepertoar, 
og har i år sunget både på Hallo-
ween, Luciadagen og Valentines.

– På Valentines sang vi «Care-
less whisper» og «Can you feel 
the love tonight”, forteller Niko-
lai. I tillegg til at vi har en sang 
på latin som heter «Gaudeamus 
Igitur» som vi regelmessig syn-
ger. Sangnavnet kan oversettes 
til «La oss igjen samles», og har 
blitt sunget gjennom flere av ge-
nerasjonene av pubertetskoret, 
legger Jordan til.

– For meg er det en tradisjon 
som er viktig å opprettholde, sier 
Ole. Jeg håper koret skal holde på 
i mange år framover, å fortsette 
med det som har vært i alle år sy-
nes jeg er kult. Da kan man se til-
bake på koret om 30 år og tenke: 
Det har jeg vært med på. Kongs-
gård er ikke bare en skole, det er 
også mye historie.

Kritikk fra tidligere Kongsgård 
elev?
Vet dere om for eksempel tidlig-
ere Kongsgård-elev Tore Renberg 

har vært med i koret ettersom tra-
disjonen går så langt bak i tid?

– Det tror jeg ikke han var med 
på. Vi fremførte for ham en gang 
i 2019, men fikk kun kritikk til
bake etter at vi var ferdige, sier 
Jordan. Han kommenterte på at 
det daværende koret var den ver-
ste versjonen av pubertetskoret 
han noen gang hadde hørt, noe vi 
ble litt forbauset av. Vi er jo ikke 
profesjonelle sangere, men jeg 
tror han misforsto litt av hva ko-
rets funksjon egentlig er, for det 
skal jo heller ikke være nydelig. 
Kunst er kunst uansett form.

Sang er sang og kropp er 
kropp
Koret har ikke mål om verken å 
lyde eller se perfekt ut.

– I moderne tid har det blitt 
mye negativitet og seksualisering 
av kropp, og jeg tenker egentlig 
at Pubertetskoret viser at kropp 
bare kan være kropp. Den humo-
ristiske vinklingen vår bidrar for-
håpentligvis til at vi normaliserer 
vanlige kropper, sier Jordan.

– I tillegg så jeg dette som en 
veldig kul mulighet, forklarer 
 Nikolai. At noen gutter og jen-
ter faktisk orker å få medelevene 
 sine til å smile synes jeg er kjekt, 
og jeg måtte bare ta muligheten 
til å være en del av det.

– Jeg synes man kan se på ko-
ret som en slags mestringsfølel-
se også, sier Noam til slutt. Man 
føler seg veldig god etter at man 
har gjort noe man kanskje før har 
opplevd som skummelt. Det er en 
gøy følelse, og det å kunne ha det 
kjekt uten å ta seg selv så alvorlig 
er veldig viktig.

Diktatoren Jordan Joakim Furuly dirigerer Pubertetskoret. Fra venstre Noam Max Hjelm-Hickithier, Nikolai Hult Simenstad og Ole Ravn Hagland, for 
anledningen oppstilt i gråvær på badeplassen i Godalen.

Pubertetskoret på Kongsgård sine siste seks dirigenter, kalt diktatorer, kommer alle fra Storhaug bydel. I år er det 
Jordan Joakim Furuly som dikterer tonene.



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

Et komplett bokverksted siden 1989

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

Reparasjoner • Nyinnbindinger •
Spesialarbeid

absolutt alle typer trykksaker.
PRIVATKUNDER • BEDRIFTER •

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

innom vårt verksted i Hillevåg

TRADISJONELT BOKHÅNDVERK

TerjeErland Annonse145x85_Forslag  11.11.19  10.42  Side 1

FOR ALT 
SOM VAR, 

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

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

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

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

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

BESTEMT DEG FOR Å 
GJØRE NOE MED  
BADET?
Nymansveien 117B • 4014 Stavanger  
• 91 00 00 83 • post@alfaror.no  
• www.alfaror.no
VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE 
RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

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

Utkjøring kr 85 fra kl 11.00 alle dager

NYBAKTE BUNNER HVER DAG

Lørdagssnopet finner du hos

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

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

Telefon 51 89 30 81/Birger 930 41 901/Torild 930 41 902/Atle 930 41 903

Spiselig Byfest 
29. juni - 2. juli
Lervigtunet
Åpent onsdag-lørdag kl 12-21. 
Ostehuset, Kanelsnurren, Spisoh 
& Delizia. Musikk.

The Garden
Onsdag, torsdag og fredag
The Garden Pizza 11-21
Two Dogs BBQ 14-19
Lørdag 
The Garden Pizza 11-21
Two Dogs BBQ 14 until eaten up!
Jean Brigitte with Mads & Espen 
22:00 - 00:30

Tou-Tunet
Dj onsdag-lørdag 17-23 med 
Veskystforbindelsen og Våland 
Rockers, flere vil bli annonsert

Gladmat (i øst)
29. juni - 2. juli 
– I Gladmat i Pedersgata samler 
vi flere av gatas nydelige spise 
og serveringssteder og lager god 
stemning gjennom hele dagen 
og utover kvelden. Det blir hyg-
gelig musikk og stengt gate fra 
Langgata mot Petrikirka (bort 
til og med Maggis). Her blir det 
fint å være, sier Maren Skjelde fra 
Gladmat AS.

Bakgårdsfester med A. Idsøe 
i Sangesandsgate ved 
Ajaxparken.

Det Glade Langbord 
på Ostehuset Øst.

Piknik på K2

Gladmatløype Øst 
starter i Lervigtunet
Se mer på https://gladmat.no/

Fartøyvernets 
dag
Lørdag 18. juni  
11.30-15 
Veteranbåttreff ved Steinkarkai-
en ved Oljemuseet med kjekke 
aktiviteter for alle aldre og mulig-
het til å gå om bord i båtene. Bar-
neaktiviteter, tegnekonkurranse, 
live film av fisk og krabber under 
båten, sang ved shantykor, samt 
ponnyer og veteranbiler på kaien. 
MS Sandnes har salg av middag 
(kjøttkaker), is, pølser kaffi m.m. 
om bord.
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Klatremus og de andre dyrene 
i Hakkebakkeskogen

Klatremus og de andre dyrene kommer tilbake til Emmaus, som forvandles til Hakkebakkeskogen.

– Vi fikk så gode tilbakemel-
dinger fra publikum da vi laget 
Hakke bakke under pandemien i 
fjor, så vi håper noen finner vei-
en tilbake til oss i år og at andre 
kommer til. Vår ambisjon er å 
lage en kjekk teateropplevelse for 
hele familien ved starten på som-
meren i vårt flotte friområde i by-
delen, sier Henrik Melsom Ed-
vardsen som er initiativtaker.

Teater i landskap
– Teater i landskap har en spe-
siell plass i hjertet mitt, forteller 

Henrik. Han var prosjektleder da 
Rogaland Teater presenterte sin 
største kunstneriske satsning på 
Lundsneset under det europeis-
ke kulturhovedstadsåret Stavan-
ger 2008. Teater i landskap byr 
på noe unikt når våre vante om-
givelser oppleves på nye måter. 
– Det skapte en umiddelbar opp-
levelse av fellesskap, tilhørighet 
og ny nærhet til naturen da vårt 
turområde møtte Egners klassis-
ke univers i fjor, den følelsen vil 
vi gjerne gjenskape på nytt.

Nabolagsteatret
– Nabolagsteatret har langsik-
tige ambisjoner, men pendler livet 
mellom Storhaug og National-
theatret (hvor Henrik jobber til 
daglig), gjør at vi skynder oss 
langsomt, forteller Henrik. – Tea-
tret er forankret i bydelen, og skal 
være en arena der medvirkende 
fra Storhaug skal kunne få møte 
publikum på hjemmebane. Sam-
tidig skal vi være inkluderende 
og er åpne for å ha både medvir-
kende og publikum fra andre na-
bolag.

Publikum vil kjenne igjen 
mange av de samme medvir-
kende som var med i fjor. Noen 
kommer hjem igjen til Stavanger 
fra sine utdannelser, og noen nye 
kommer til – blant annet treffer vi 
på Petter Pinnsvin når vi minst 
venter det…. Det kribler nok i 
magene til både Gustav Mpho 
Ottesen som spiller Brumlemann 
og alle Ekornbarna.

Nabolagsteatret 
inviterer til:
Klatremus og de andre 
dyrene i Hakkebakkeskogen
av Thorbjørn Egner.  
Musikk av Christian 
Hartmann i bearbeidelse 
og arrangement av Per 
Christian Revholt
 
Medvirkende:
Mikkel, en farlig rev: Balder 
Scheen Jacobsen
Klatremus, trubadur: 
Helmine Mathilde 
Edvardsen
Morten, en arbeidsom mus: 
Runar Bjørnsen Jekteberg
Bestemor Skogmus:  
Vera Aas Bøe
Bakermester Harepus: 
Jørgen Drageset Dydland
Bakergutten: Ole Ravn 
Hagland
Den store elgen:  
Herman Hilde Pedersen
Bamsefar: Heine Røise
Bjørnemor:  
Maria Jørgensen Erdal
Brumlemann:  
Gustav Mpho Ottesen
Petter Pinnsvin:  
Benedikte G.A. Edvardsen

Ekornbarn: 
Sandra Engelberta 
Grønhaug
Millie Bjørnsen Pedersen
Alva Fiona Tufto Wijnen
Artur Meijas Bjørkhaug
Edith Victoria Ødegård Dale

Regi og produksjon:
Henrik Melsom Edvardsen
 
FORESTILLINGER 
UTENDØRS I EMMAUS
 
PREMIERE
Lørdag 25. juni  kl 17.00 
søndag 26. juni  kl 13.00
søndag 26. juni  kl 15.00
onsdag 29. juni  kl 18.00
torsdag 30. juni kl 16.00
torsdag 30. juni kl 18.00
søndag 3. juli  kl 13.00
søndag 3. juli  kl 15.00

Praktiske opplysninger 
Frammøte ved Rosendal 
og Ramsvig sykehjem og 
omsorgsbolig.
Forestillingen spilles 
utendørs så kle deg etter 
været. 
Buss nr 4 til Emmausveien 
eller Rosenli og gå 
derfra. Det er få lovlige 
parkeringsmuligheter i 
området, og teatret har 
ikke lyst å bidra til kaos 
for beboere i nabolaget, 
nødetater, eller at noen får 
parkeringsbot. Det er utrolig 
fint tilrettelagt med turstier 
i området, så det er perfekt 
å sykle eller gå.

Billetter tilgjengelig på 
www.linticket.no

Mer informasjon om 
forestillingen og praktiske 
opplysninger på  
www.nabolagsteatret.no

– Vår ambisjon er å lage en kjekk teateropplevelse for hele familien i det flotte friområdet, sier Henrik Melsom Edvardsen.

Bakermester Harepus og Bakergutten. Bjørnemor og Brumlemann.
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Hudkompaniet
Erfaren hudterapeut tilbyr  
hudpleie, form og farge 
bryn, farge vipper, vippeløft, 
brynlaminering, plasmapen 
og nyheten XcellarisPRO 
microneedling TWIST.

Vi har online booking og nettbutikk med profesjonelle 
hudpleieprodukter som kan leveres på døren.

Hjertelig velkommen!
Pedersgata 26, 2.etg (inngang 
StavangerSoneterapi)  
Tlf. 924 53 137 – E-post: siljetollagsen@yahoo.no
Nettside: Hudkompaniet.no

Stavanger Soneterapi&Akupunktur
Akupunktur
 Soneterapi
Laserterapi
 Kopping
Irisanalyse
 Hårmineralanalyse
Hypnose
 Tankefeltterapi

Adresse: Pedersgata 26 (Gratis parkering)
Tlf 926 52 334 
mail@stavanger-soneterapi.no 
www. stavangersoneterapi.no
Ps! Vi har også onlinebooking.

Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
se hentavfall.no

Har du noe 
du vil bli kvitt? 

Milliongave for å videreutvikle parken

Felicia Gulbrandsen og Per Arne Alstad fra Tou og Kjetil Skjæveland fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Tou har fått én million kroner i gave fra Sparebankstiftel-
sen SR-Bank. Bakgrunnen er Tous planer for innholdsut-
vikling i det nærliggende parkområdet, melder Tou i en 
pressemelding 8. juni.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

Tou og området rundt er et viktig 
aktivitets- og friområde i hverda-
gen for mange. Den eksisterende 
Tou-parken er den mest brukte 
parken i Stavanger, sies det i pres-
semeldingen. Dette har sammen-
heng både med beliggenhet og 
det servicetilbudet som eksisterer 
i området. 

Ved å etablere et større park-
område i stedet for utbygging av 
leiligheter, sikres ivaretagelsen 

av den suksessen Tou-parken er. 
I tillegg muliggjøres tilbud for 
alle familiekonstellasjoner, uav-
hengig av bakgrunn eller livssi-
tuasjon.

 Midlene vil gå til å lage et ak-
tivitetstilbud for parkbrukere og 
til programmering av arrange-
ment med fokus på målgruppe 
med ung alder og mangfoldper-
spektivet. 

Før korona hadde Tou i over-
kant av 400.000 besøkende per 
år, og dette er forventet å stige de 
neste årene. All tekst er hentet fra 
pressemelding.

Barnas sommer
Tilbudene strekker seg 
fra uke 26 til 33. Det er 
over 70 ukesaktiviteter på 
programmet. Og ALT ER 
GRATIS! https://www.
stavanger.kommune.no/kultur-
og-fritid/barnas-sommer/

Ved å velge program og krysse av 
på Storhaug kommunedel duk-
ker 17 forskjellige og spennende 
ukesaktiviteter opp: Akks mu-

sikkleir med band eller hip hop/
studio, kunstuke med Atelier6, 
data, søm og dans med Ateli-
er Varmen, figurativt tegnekurs 
med Elefant, Brodds sommersko-
le, sommerskole med skolefag, 
Follies sommercamp med teater, 
skuespill og sang og unike som-
merminner med Flam. Påmel-
ding skjer fortløpende og det er 
pr. 11. juni fremdeles en del ledi-
ge plasser.
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Vil du bli flinkere til å bruke smarttelefonen, 
PC eller nettbrettet ditt?  

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

Eller trenger du hjelp fra noen? 

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

Påmelding: 
Sted: 
Adresse: 
Dag: 

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

Klokkeslett: 18.00 til 20.00. 

Du kan spørre om alt,  
så velkommen til Storhaug frivilligsentral. 

Beholde identitet  
og karakter

Noe av områdets identitet og karakter ligger i mangfoldet 
av små forskjellige næringer. Det kan berike prosjektet 
dersom næringene blir trukket mer inn i planene. Her må 
dialog stå høyt på agendaen, skrev Helge Dagfinn Ander-
sen (SV) i oversendelsesforslaget som følger saken videre.

Detaljregulering for Støperigata 
34-38 var sak på møte i Storhaug 
kommunedelsutvalg 31. mai. I 
det fremtidige prosjektet vil den 
gamle emballasjefabrikken i 
krysset Støperigata/Avaldsnesga-
ta skilles ut fra tomten og beva-
res til næring, mens de tilknyttete 
byggene av nyere årgang forelås 
revet for å gi plass til boligfor-
mål. Antall boliger er estimert 
til ca 100-120 fordelt på diverse 
bygningsvolum opp til 7 etasjer. 

Trafikken 
– Ryfylkegata har status som kol-
lektivgate i området, skrev Helge 
Dagfinn i et forslag som vil føl-
ge saken videre. Det betyr at an-
komst med bil fra og til Hauge-
sundsgata må gå utenom Ryfyl-
kegata, det vil si at trafikken må 
gå ut Avaldsnesgata, Lervigsvei-
en og opp Rennesøygata til Hau-
gesundsgata

Byggene, som bl.a. ses på bildet, foreslås revet for å gi plass til 
boligformål. Effekt vinduspuss har nettopp flyttet hit. De holdt til ved 
Steinhagen/Haugesundsgata hvor det nå skal bygges et stort boligprosjekt 
(Fargehusene). Andre som holder til i byggene som foreslås revet 
er bl.a. flere fotografer, Pipe Quip, Prana Pole og Åpent Verksted 
(Produksjonsselskapet).

Nytt fra Kommundedelsutvalget
Storhaug industrihistorie
I Storhaug kommunedelsutvalg 
har flere lokalpolitikere tatt for-
skjellige initiativ for å sikre Stor-
haugs industrihistorie. På møtet 
31. mai ble det vedtatt at Storhaug 
industrihistorie opprettes som et 
tverrfaglig prosjekt i områdesat-
singen på Storhaug og jubileums-
prosjektet Stavanger 2025, som 
en del av pilarprosjektet Peders-
gata 2025. Storhaug kommune-
delsutvalg blir referansegruppe 
for prosjektet. Innstillingen ble 
vedtatt mot stemmen til Grete 
Kvalheim (Frp).

Espen Fikseaunet (demokra-
tirådgiver, Politisk sekretariat) 
prøvde å forklare hva vedtaket 
innebærer. Kommunens jubile-
umskomite skal være prosjektei-
er. Områdesatstingen blir natur-
lig med inn. Tilbakemeldinger vil 
bli gitt til kommunedelsutvalget. 

Detaljreguleringsplan for 
Harald Hårfagres gate 15 
Helge Dagfinn Andersen (SV) 
foreslo at byggeprosjektets høy-
der i større grad må tilpasses den 
omkringliggende bebyggelsen og 
spesielt tilpasses trehusbebyggel-
sen i Spilderhauggata. Spilder-
hauggaten 1 og 3 fra hhv 1896 og 
1898 må innarbeides i prosjektet 
og fasadene tilbakeføres til opp-
rinnelig stiluttrykk. Dette er vik-

tig for å ta vare på den viktige 
storhaughistorien. Bare SV og V 
støttet dette forslaget.

Storhaug kommunedelsut-
valgs enstemmige uttalelse ble 
å stille seg bak alternativ B, dvs 
som innsendt forslag, men justert 
i høyde før det sendes på høring. 
Sak om leilighetshotell på Kjel-
vene er omtalt flere ganger tidli-
gere i denne avis.

Prioriteringer av skolegårder 
Helge Dagfinn Andersen (SV) 
foreslo at opprustning av skole-
gården til St. Svithun skole flyt-
tes frem til 2023 med fullføring 
i 2024. Dette ble enstemmig ved-
tatt på kommunedelsutvalgets 
møte 3. mai. Endelig prioritering 
blir bestemt av andre.

Prioritering av uterom i 
barnehager 
Etter forslag fra Knut Bergesen 
(H) ble kommunedelsutvalgets 
ønske at minst en til av kommu-
nedelens barnehager, helst både 
Steinhagen og Emmaus, inklude-
res i planen for de neste 3 årene, 
da Storhaug over lengre tid har 
hatt en underdekning på barne-
hageplasser. Med utbyggingen 
som pågår i bydelen vil behovet 
bli enda større, selv om det kom-
mer noen flere virksomheter. 
Emmaus barnehage (bygg vest) 

Ap, MDG, SV, Sp og V til forslag 
om at det utredes sak med tanke 
på å etablere kommunedelsvise 
hensynssoner hvor fotgjengere 
og andre myke trafikanter gis 
høyeste prioritet i trafikkavvik-
lingen. Ordinær trafikkavvik-
ling som i dagens trafikkmønster 

beholdes i utvalgte gater for god 
og hensynsfull transport. Moto-
risert ferdsel skal ikke ha bedre 
vilkår enn dagens nivå i disse ga-
tene. I gater som ikke er innenfor 
hensynssone for myke trafikan-
ter beholdes og utvikles sykkel-
felt etter gjeldende retningslinjer.

ble etablert for 16 år siden, uten å 
tilfredsstille kravene til uteområ-
der, under forutsetning av at løs-
ningen skulle bli erstattet av en 
permanent løsning. Kommunen 
bes om å iverksette utvidelse av 
uteområdene.

Mobilitet 2022- tiltak for mer 
miljøvennlig transport
Helge Dagfinn Andersen (SV) 
mente at behovet for bruk av bil 
til turer og utflukter gjennom bil-
deleordning vil gjøre at flere går 
bort fra egen bil til fordel for den-
ne ordningen. Han fikk støtte fra 
alle i at arbeid og status for bil-
deleordning må bli bedre kjent og 
markedsføres med bl.a. vilkår og 
priser.

Federico Perales (H) fikk og-
så støtte fra hele utvalget om å 
be kommunedirektøren vurdere 
å stimulere til økt bruk av el-by-
sykkel i Storhaug kommunedel, 
bl.a. ved å tilrettelegge for bysy-
kler ved bussholdeplasser.

Roar Houen (V) fikk støtte fra 

I illustrasjonen fra Roar Houen er de røde feltene hensynssoner, mens de 
blå linjene er gater for ordinær trafikkavvikling.



Gratis nabolagstrening  
hver lørdag i sommer
Vi har fått ny treningspark i Badedammen  
og Områdesatsingen ønsker sammen med Aura Wellness  
å invitere til gratis nabolagstrening i sommer. 
Det vil bli sirkeltrening i regi av trenere fra Aura Wellness,  
og alle over 13 år er velkommen. 
Vi startet med et åpningsarrangement lørdag 11. juni,  
og fortsetter åtte lørdager fremover (hver lørdag kl. 12):
18. juni | 25. juni | 02. juli | 09. juli | 16. juli | 23. juli |  
30. juli | 06. august
Mer info og uforpliktende påmelding via  
QR koden eller bare møt.

Søk om penger til å gjøre  
noe kjekt i nabolaget
Har du en god idé til en nabolagsaktivitet? 
Eller er dere en gjeng med naboer som allerede arrangerer 
gatefester eller samles på lekeplassen, men mangler grill eller 
benk?
Hva med å søke om nærmiljøtilskudd! Flere ganger i året  
deler kommunen ut penger til tiltak på Storhaug.
1. Snakk med naboene dine og få dem med!
2. Opprett en velforening - skann QR-koden og følg  

oppskriften der.
3. Søk om nærmiljøtilskudd.

HAR DU EN GRÜNDER DRØM?
Bor du på Storhaug og har en idé som kommer ditt 
lokalsamfunn til gode, eller løser en sosial utfordring i 
nabolaget/bydelen? Da har du kommet til rett sted!  

Nå kan du søke om støtte til å utvikle din idé gjennom 
Storhaug Unlimited. Neste søknadsfrist er 7. september. 

Les mer på www.storhaugunlimited.no 
eller ta kontakt for en prat!  

Kontakt: Jeanette Osberg  
Telefon 924 35 441 
E-post: hei@storhaugunlimited.no
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Vil den skal hete Varmen brannstasjon
Denne gang var det navn 
på den nye brannstasjo-
nen Storhaug kommune-
delsutvalg skulle få uttale 
seg om. Et stort flertall, 
9 av 11 lokalpolitikere, 
vil den skal hete Varmen 
brannstasjon.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@ 
outlook.com

På utvalgets møte 31. mai fore-
slo Knut Bergesen (H) at den 
nye brannstasjonen i Lervig skal 
hete Varmen brannstasjon. Grete 
Kvalheim (Frp) og Stig Fagerland 
(Sp) støttet administrasjonens 
innstilling om å bruke Lervig-
navnet også denne gang.

– Vi må ta vare på gode og 
innarbeidede navn fra industri-
historien. Varmen var rett i nær-
heten og alt kan ikke hete Lervig, 
sa Knut Bergesen. – Om noen 
fremdeles mener at Varmen og 
varming har negativ klang så me-
ner jeg at gjengen på brannstasjo-
nen fint vil tåle det. Dette navnet 
vil passe godt på en brannstasjon. 
Varmen er i seg selv ikke et ne-
gativt ord.

– Ja, det er absolutt viktig å 
holde dette navnet varmt, sa Leif 
Kjetil Knudsen (Ap). – Det er et 
spenstig og godt forslag Knut 
kommer med her. Jeg fikk interne 
spørsmål i partiet om hvor viktig 
det var for oss at ordet Varmen 
brukes. Jeg måtte svare at det er 

en svært viktig sak for oss at nav-
net tas offisielt i bruk og på den 
måten holdes i hevd.

– Jeg var tidligere usikker på å 
benytte Varmen som navn på noe 
når dette kom opp i fjor, men jeg 
har endret syn. Jeg synes nå at vi 
må ta vare på dette navnet videre 
og ser absolutt den herlige sam-
menhengen i at en brannstasjon 
heter Varmen, sa Katrine Lille-
land (MDG). – Dessuten var det 
veldig uheldig at nærdemokrati-

ets uttalelser ble nedstemt i for-
rige omgang.

Lokalt ønsker flertallet at 
navnet Varmen skal tas i bruk
Da kommunedelsutvalget uttalte 
seg om nye navner i august i fjor 
gikk 8 av 11 lokalpolitikere gikk 
inn for Varmen skole.

I en ny høringssak om navn på 
skolekvartalet i mars i år var det 
enstemmighet i kommunedelsut-
valget om å kalle det Lervigkvar-

talet. 9 stemte for at bydelsfunk-
sjonene i det nye skolebygget får 
navnet Varmen bydelstorg. FrP og 
Sp stemte for Storhaug bydelshus.

Flertallet i UBS ville ikke bruke 
navnet Varmen
Da navnevalgene ble avgjort i ut-
valg for by- og samfunnsutvik-
ling (UBS) i april gikk flertallet 
inn for at navnene blir Tinnfa-
brikken barnehage, Lervig skole, 
Lervig idrettshall, Lervig bydel-

storg (bydelshuset), Lervig syke-
hjem og at hele kvartalet får nav-
net Lervigkvartalet.

Høyre og Venstre stemte for 
Varmen skole, men det var ikke 
flertall i UBS for det.

Nå gjenstår, i denne omgang, 
en siste mulighet til å ta i bruk 
navnet Varmen offisielt og da 
som navn på den nye brannstasjo-
nen. Navnevalget vil bli avgjort 
av utvalg for by- og samfunnsut-
vikling.

Til venstre ses deler av byggegjerdet rundt det nye Lervigkvartalet. Midt i bildet bygges den nye brannstasjonen. Foto Sten Solberg.

Industrihistorie i 
Lervigkvartalet?

– Gjennom bydelsavisa etterlys-
te vi lokal produserte ting og re-
sponsen var stor, forklarte John-
ny Emanuelsen fra Storhaug his-
torielag til Dag Mossige (Ap). – 
Nå er vi på jakt etter et trygt la-
gerlokale. Men vi vil gjerne også 
stille disse tingene ut på en stor 
og sentral vegg med glass på den 
nye skolen eller bydelshuset i 
Lervigkvartalet.

– Det er en fantastisk god idé, 
syntes Dag. – Både pedagogisk, 
for identiteten, at det gjelder den 
viktige arbeider- og industrihis-
torien på Storhaug som mange 
kanskje ikke kjenner til og effek-
ten det kan få. En tanke verdt sin 
vekt i gull. Stå på, jeg skal bidra 
det som er mulig.

Kalkbrenning foregikk ved at 
man varmet opp kalkstein i en 
spesialbygget ovn. Man fikk da et 
pulver. Dette kunne man senere 
blande med vann slik at man fikk 
en deigaktig masse, kalkmørtel, 
som man kunne bruke som bin-
demiddel mellom steiner når man 
bygget for eksempel borger og 
kirker. Massen stivnet etter hvert 
og ble steinhard. 

I Stavanger fantes det to kalk-
brænderier. Det ene var Nybø 
Kalkbrænderi eiet av Johan Peter 
Fugellie, skriver Lisa Thelin Knut-
sen. Han hadde mange eiendom-
mer og bedrifter i området. Han 
startet 1876. I 1894 kan avisene for-
telle om brann i brenderiet.

Brand 
Raport fra brandinspektøren i 
Stavanger.
Inat kl 2.35 meldres fra Valbjerg-
taarnet: “Fuld brand paa støberi-
et” Brandvagten rykkede ud med 
vandværkets slangekjærrer samt 
dampsprøiten “Sluk” og ringede 
op reservekorpset. Den fik først 
ved støberiet besked om, at det 
var Fugellies kalkbrænderi i Ler-

vig der brændte. Dette ligger i 
afstandaf 1.6 km. fra brandsta-
tionen. Ved ankomstem did slog 
luen ud af hele taget. Fra siste 
brandkum ved Fuggellies nye ar-
beiderbolig udlagdes en 240 m. 
lang slange, ved hvis hjælp man 
i løbet af en halv timestid blev 
herre over ilden, der imideler-
tid havde fortæret kalkbrænderi-
ets tagværk, medens det umid-
delbart tilstødende halvtag blev 
reddet. Kalkbrænderiet skal ikke 
være assurert, hvilket derimod er 
tilfælde med det nærliggende sø-
hus, som ikke blev beskadiget. 
Angaaende ildens opkomst er in-
tet bekjendt. 

Nybøs kalkbrænderi 
Fugellies tidligere, har nu faaet 
en betydelig udvidelse, idet en ny 
større ovn netop er færdig og tat i 
brug. Nu bænner det lystig i beg-
ge ovnene, og den læskede kalk 
cirkulerer rundt i byen uafladelig. 
Vanlig gaar der en mængde til det 
nye bryggeri, hvor nu et snes mu-
rere daglig peiser paa alt det, de 
vinner. Ikke mindre end 4 jagter 
nordenfra har i disse dage losset 

kalksten ved Nybø kaier. Saa di 
maa ha materiale nok for lang tid 
nu. (Fra 1899)

Nybø kalkbrænderi flyttes. A/S 
Stavanger Cementvarefabrik, som 
har overtat Nybø kalkbrænderi, har 
besluttet at flytte hele kalkbrænde-
riet til fabrikens tomter i Lervig 
og at opsætte en fuldt moderne 
kalkovn for en produksjon af 120 
hl. brændt kalk pr. døgn. Tegnin-
gene til ovnen er allerede bestilt, 
og arbeidet vil bli paaskyndet mest 
muligt, saa ovnen kan være i fuld 
drift til sæsongen. (Fra 1913)

Dette utdraget er hentet fra Lisa 
Thelin Knutsens side http://pe-
dersgaten.org/kalkbraenderier/

Lisa har funnet en rekke saker 
om Nybø kalkbrænderi og Sta-
vanger Kalkbrænderi i Aftenbla-
det. Stavanger Kalkbrænderi holdt 
altså til i Søylandsviken i Lervig, 
ganske så nær stedet der den nye 
brannstasjonen nå bygges.

Har du opplysninger du vil dele 
med Lisa så send mail til  
lisatk@lyse.net.

Dag Mossige og Johnny Emanuelsen var skjønt enige om å gjøre mer for 
å ta vare på den viktige arbeider- og industrihistorien på Storhaug da de 
møttes i Kvitsøygata 3.

Kalkbrænderiet holdt til i 
Søylandsviken i Lervig
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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,-.Side 17STORHAUG BYDELSAVISNr. 1 – Februar 2022

Diagnose Skadetaksering / DBS

Lakkering og biloppretting Topp moderne utstyr

Bilskade 4-hjulsmåling

Reperasjonsgaranti AC-service

Bilskadeavtale med ALLE forsikringselskap 

Bred erfaring og kompetanse – gode priser

Persgata 93 - 4014 Stavanger 

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

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

  

Ship ohoi
Pedersgata 6 

4013 Stavanger 

Byverksted 
20.-25. juni Studio 17 (Nytorget)
Byvandring i Pedersgata. Om 
gentrifisering i USamerikansk 
kontekst. Gjennomgå saksdoku-
menter for nybygg på Nytorget/
C11. Jobbe for Stavanger Urban 
folkehøyskole (StUF) og forbere-
de sommerskolen i juli. Verksted: 
Hvordan kan jeg påvirke utvik-
lingen av mitt nærmiljø? Hvor-
dan kan kommunen og innbyg-
gere snakke bedre sammen? 
https://studio17.byverksted.no
For spørsmål: hei@byverksted.no
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5 gode grunner til å besøke 
din nærbutikk på Storhaug: 

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

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

Vi har Norsk Tipping, 
 og oppfordrer alle av 

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

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

Din elektriker:

Auglendsdalen 80, 4017 Stavanger – Telefon: 51 84 63 20 
E-post: si@si.no – Nettside: www.si.no

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

skoler og el. anlegg for messer.

VI BEHERSKER BÅDE STERK-OG SVAKSTRØM

DIN LOKALE BLIKKENSLAGER
Vi utfører alt innen tradisjonelt blikkenslagerarbeid

Pipetekking - takhatter - beslag - takrenner - sveising

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

Storhaug Dyreklinikk
En liten og velrennomert dyreklinikk som er lokalisert på  
Storhaug i Stavanger. I tillegg til smådyr tar vi også imot  
ville dyr som rovdyr og rovfugl.

Vårt motto er «God behandling til gunstig pris».
Storhaug Dyreklinikk drives av den anerkjente veterinæren Aviv Livnat,  
kjent fra NRK – serien Villdyrhjerte, og grunnleggeren av Norsk Viltsykehus.

Aviv Livnat har et hjerte for alle dyr, og omtales av fornøyde kunder som hyggelig, 
behjelpelig og serviceinnstilt. Velkommen til oss!

Timebestilling bare på sms til 483 96 943. 
Kontakt oss på facebook.

Sommer i hagen!

Endelig! Denne sommeren 
bugner det med vakre 
blomster og nyttevekster 
og vår hage er åpen hver 
tirsdag, onsdag og torsdag 
fra klokka 10 – 14, forteller 
Eldbjørg Bonner Hay på 
Bergeland Bydelssenter.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@out-
look.com

– Når sommerferien starter vil 
våre faste aktiviteter utgå, men vi 
stenger ikke av den grunn! Vi har 
vært så heldige å motta god støtte 
fra Områdesatsingen, Sr-Bank, 
Frøbytteorganisasjonen Kvann 
og Schübelers nettverk, og med 
disse midlene har vi gått til an-
skaffelse av en rekke kjekke ap-
parater.

Aller mest gleder jeg meg til 
å teste ut Alembic destillatoren 
som er et håndlaget kopperappa-
rat fra Portugal som brukes til å 
utvinne essensielle oljer fra plan-
ter. Ingen av oss har erfaring med 
dette fra før så vi skal leke oss i 
sommer. Med disse oljene kan 
vi lage såper, kremer, romdufter 
og parfymer. Dette er ikke kurs, 
men heller åpne verksted hvor vi 
kan lære av hverandre.

Verkstedene våre vil være åp-
ne, men har du lyst å bare nyte 
hagen med en kopp kaffe eller et 
strikketøy så er du hjertelig vel-
kommen til det også.

Er det god stemning og folk 
ønsker det så skal vår nye pizza-
ovn få kjørt seg. Vi ser frem til 
mange hyggelige hagelunsjer! Vi 
har også gått til anskaffelse av 
en kraftig fruktpresse. Tanken 
er at alle som har frukttrær i ha-
gen kan komme å få laget saft av 
frukten sin.

Sanketurer med Herr & Fru 
Johnsen
Ugress eller matskatt? Kanskje 
noen har lyst å lære om alt du kan 
spise som befinner seg rett uten-
for døren din? Hvordan du kan 
ta sommeren med deg langt inn 
i vinteren med hjemmelagde teer, 
siruper og andre godsaker. – Da 
kan du bli med oss på sanketur, 
oppfordrer Eldbjørg. Tema endrer 
seg gjennom sesongen etter hva 
som finnes å sanke. Disse tirsda-
ger er foreløpig satt opp: 21. juni, 
28. juni, 12. juli og 26. juli. Pris: 
100 kr. Det er 12 plasser på hver 
tur. Den første sanketuren starter 
klokka 12 og oppmøtet er på sen-
teret vårt i Jelsagata 2. Etter san-
keturen drar vi tilbake og lager 
en liten lunsj av fangsten. Påmel-
ding og ytterligere informasjon 
vil bli annonsert på facebook.

Nabolagsmiddag kl 16 – 18
– Vi har hatt gleden av å inngå 
et nytt samarbeid med Stavan-
ger Kvinnesenter! Foreløpig har 
vi satt opp tirsdagene 6. juli, 17. 
august, 24. august og 31. august, 
hvor du kan du komme til bydels-
senteret å oppleve spennende mat 
fra forskjellige land, tilberedt av 
kvinner fra ulike kulturer. Mid-
dagene er fra 16-18 og hver gang 
vil vi ha et nytt fokus enten på 
land eller kultur, foreløpig skal vi 
til Thailand, Midtøsten, Afrika 
og Latin-Amerika, forteller Eld-
bjørg.

Kunstuke for barn
– I uke 31 arrangerer vi sammen 
med Atelier 6 et kreativt kurs 
for barn mellom 10-14. I løpet 
av uken får barna muligheten til 
å lage sine egne kunstverk mens 
de leker med materialer og ulike 
teknikker som tegning, akryl, 
collage, blekk og om tiden strek-
ker til, leire. For påmelding og 
mer informasjon se på kommu-
nens sider under «Barnas som-
mer 2022». Tilbudet er gratis men 
det er begrenset med plasser.

Avslutningsvis vil vi også 
minne om ny «Bergeland Bazar» 
21. august. Våre aktiviteter an-
nonseres på sosiale media. Vel-
kommen inn i hagen hos oss, sier 
Eldbjørg.

– Den nye pizzaovnen er nå offisielt innviet, og dette gav mersmak, jubler Eldbjørg. -I hele sommer skal vi lage pizza 
med spiselige vekster både fra hagen og som vi finner på sanketurer. Fra venstre Eldbjørg Bonnier Hay, Ina Falck-
Jørgensen og Mikkel Angelo Andersen.
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Midjord Bydelshus
er stengt for ordinær drift i juli og frem til skolestart. I år kommer FLAM 
til å ha Midjord bydelshus som base for noen av sine sommertilbud for 
barnefamilier. Dette gjelder uke 27 og uke 29. 
Vi ønsker alle husets brukere hjertelig velkomne tilbake når vi åpner 
dørene igjen i uke 33. 
Husk at alle som ønsker å vite mer om bydelshuset kan sende en mail 
eller ringe for en prat. 
OBS. ALL BOOKING GJØRES VIA www.aktiv-kommune.no  
og bookingforespørsler håndteres ikke i sommerukene 29-31 pga 
ferieavvikling.
Huset leies ut til lokaler til fødselsdager, konfirmasjoner, 
sammenkomster, konferanser og møtevirksomhet m.m. OBS! 
Fremdeles kun alkoholfrie arrangementer.
Trenger du lokaler til aktivitet? Ta kontakt med oss. 
Ny forening? Ta kontakt.
Senterleder: Gerd Hegge – telefon 51 50 89 97  
gerd.hegge@stavanger.kommune.no 
Følg vår Facebookside: Midjord bydelshus. 

Storhaug Junior- og Ungdomsklubb
Storhaug Juniorklubb; Hver torsdag kl 14-16 i Kvitsøygata 3. Alle 
i alderen 5.-7. klasse 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. 
Storhaug Ungdomsklubb 13 år -10. klasse; mandager og torsdager kl 
18-21. Partallsfredager kl 18.30-22. Vi har også åpnet dørene for  
7. klassingene i bydelen. 
Nå er det fullt program fram til sommer med sommerfest 17. juni 
før vi tar oss sommerferie og går i gang med ferietilbudet vårt; 
Sommerbonanza i uke 26, 27 og 32. 
Følg oss på sosiale medier både voksne og barn/ungdom; få med deg 
hva som skjer! 
Instagram: storhaug_ungdomsklubb, Snapchat: storhaugungK3

 
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger – Tlf: 948 22 653
bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 08.30 – 15.00
Følg med på facebook og instagram
Bergeland Bydelssenter er en levende møteplass som 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) 
Torsdag:  Malegruppe, Håndarbeidsgruppe og bridge 
Mandag – fredag: Nabolagshage og verksted.
Rank og Glad – styrke og balansetrening med dans, yoga og pilates. 
Tirsdag og torsdag kl 09.15 – 10.15
Klippekort 15 ganger kr 1500. Instruktør: Ida Robberstad
KURS I TRESKJÆRING – med Jostein Tvedt 
Onsdager fra kl 9 – 13. Start 14. september. Pris 8 ganger kr. 1900,-.
BERGELAND BAZAR søndag 21. august kl 11.30 - 15.30 
Lokallaget mat selges direkte fra produsent i Nabolagshagen vår 
og i parken utenfor. Salg av håndverk og klær. Mulighet for å få 
noe å spise. Plantemarked for bytte og salg! Kom med avleggere!
Akvarell kurs i hagen 29. august 
Kunstner Ewa Welter vil holde en kreativ workshop i hagen. 
Kurset er beregnet på nybegynnere. Det vil bli flere slike 
workshops. Pris: 100 kr. Informasjon og påmelding vil bli 
annonsert på sosiale medier.

Vi ønsker velkommen til alle som ønsker å delta på våre 
aktiviteter. Dersom du har ønsker og idéer til andre aktiviteter og 
kurs, hører vi veldig gjerne fra deg.

God sommer!
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 24. august kl 19 på Bergeland Bydelssenter:
Gunnar Roalkvam:  

Industriens epoke i Østre Bydel
Onsdag 28. september kl 19 på Bergeland Bydelssenter:

Sven Egil Omdal: 
Byen som formet Norge

Den overraskende historien om alt vi kan takke Stavanger for.
Onsdag 9. november kl 19 på Bergeland Bydelssenter:

Jan Magne Arntsen: 
Samarbeid og strid, 1945-1955
Arbeiderpartiet og Norges Kommunistiske Parti i  

Stavangers røde bydel.

Vel Møtt!
Ønsker du å bli medlem i Storhaug Historielag?

Se vår nettside eller ta kontakt med styret
evt e-post post@storhaughistorielag.no

Kolonihagene 
er åpne for alle kl 10-18 fra 
1. april tom 30. september.
Søndagskafé kl 12-16 både i 
Strømvik kolonihage og i
Rosendal & Ramsvik 
kolonihage.

Har du uniformer  
eller instrumenter?
Vi etterlyser uniformer, 
instrumenter eller annet 
utstyr fra  
Nylund skolekorps. 
Vi er så heldige at vi 
begynner å få flere 
musikanter enn vi har 
uniformer og instrumenter. 
Samtidig hører vi av og til 
historier om at noen kan ha 
glemt å levere tilbake utstyr 
da de sluttet i korpset. 
Har du instrumenter, 
uniformer eller lignende 
liggende på loftet? 
Vennligst kontakt oss på 
nylundskolekorps@gmail.
com eller 476 24 543. 
No questions asked - 
bortsett fra når og hvor vi 
kan hente.

En tilhenger med 
kompostert  
hestemøkk
kan bli din for en tusen-
lapp om du har eget 
tilhengerfeste og kan 
hente. Kan leveres for  
kr 1500. 30-liters bøtter 
med lokk til kr 150,-. 
Komposten er analysert og 
full av godis for plantene. 
Alle pengene går til 
Storhaug rideklubb. 
Kontakt Tone Lise Østbøe 
via Facebook eller melding 
til 970 01 027.

Vi har fått tilsendt dette bildet av flotte plakater til de unge i 
Brodd fotball. Tipset er at Erlend Jacobsen (keeperen til Brodds 
A-lag) har hatt stor suksess med plakatene han har redigert og som 
er fotografert av kjæresten hans Hedda.



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. 


