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Hva kan vi 
male for deg?
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Jeg ble så sint av å se Debatten og noe måtte gjøres, forteller Marius Espeland. Det blir gratis julefest for dem som trenger det på Metropolis.  
Foto Sigrid Bækholt. Les mer side 3.
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Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!
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storhaug_bydelsavis@ 

outlook.com

Neste nummer av 
BYDELSAVISA 

21. februar

Frist levering av 
annonser fredag 

10. februar

Neste nr: 
18. april - 13. juni

Utgiver
Storhaug kommunedelsutvalg

Stavanger

Avisstyre
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Federico Perales (H)
Andreas Høy Knudsen (Sp)

Helge Dagfinn Andersen (SV)

Sigrid Bækholt (redaktør)
Tlf 926 56 544

Sten Solberg (design) 
Tlf 970 76 438
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Margit Ulven 
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Distribusjon
Nylund skolekorps

v/Charlotta Vikstrøm Tlf 984 18 296 

Trykkeri
Dalane Tidende - Opplag: 9.300

– Viktigst nå er arbeidsspråket

Storhaug 
kommunedelsutvalg
har møter 24. januar, 21. febru
ar, 28. mars, 25. april og 30. mai 
2023. Møtene er åpne for alle og 
starter med åpne halvtimer hvor 
beboere etter avtale kan presen
tere saker de er opptatt av.

Paradis-planen
er nå på høring med høringsfrist 
6. januar 2023.

HINNAvis søker 
redaktør
Bydelsavisene i Stavanger sam
arbeider. Nå er det HINNAvis 
som trenger ny redaktør. Spørs
mål om stillingen kan rettes til 
Geir Støle mobil 952 32 021. 
Søknad sendes innen 20.12.22 til 
geir.stoele@gmail.com.

Vil du lage saker til
Storhaug bydelsavis? 
 Send gjerne en mail til 
Storhaug_bydelsavis 
@outlook.com.

Fotograf Oleksandra 
Onyshchenko fra Ukraina 
er i språkpraksis hos 
Helle Navratil på Studio 
Gaffa i Erfjordgata. -Jeg må 
snarest lære meg arbeids-
språket, konstaterer Olek-
sandra.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis@out-
look.com

Krigen i Ukraina har sendt mil
lioner av mennesker på flukt. 
Stavanger kommune har vedtatt 
å bosette 750 flyktninger i 2022. 
Johannes læringssenter oppretter 
30 nye norsklasser for flyktnin
ger bare i år. Kommunen etterly
ser både eneboliger og leiligheter 
som kan tilbys flyktninger som 
skal bosettes i kommunen.

Oleksandra Onyshchenko 
flyktet fra krigen i Ukraina og 
kom til Norge og Gjesdal med 
datter på 11 år og sønn på 1 år 
i mars i år. – Min mann kom til 
oss i juli, forteller Oleksandra. Si
den juni har de bodd på Storhaug. 
Nå lærer hun norsk på Johannes 
læringssenter kombinert med 
språkpraksis hos Studio Gaffa i 
Erfjordgata.

– Som fotograf i Ukraina tok 
jeg bryllupsbilder og portrett, for
klarer Oleksandra på stotrende 
norsk iblandet noen engelske ord. 
– I august startet jeg med norsk
opplæring på Johannes Lærings
senter og to dager i uken er jeg i 
språkpraksis her på Elefant.

Jobbfokus på Storhaug
– Jobbfokus Storhaug er en del av områdesatsingen, forklarer prosjekt leder  
Margaret D. Telfer fra Flyktningtjenesten. 
– Vår jobb er å få flyktninger i kommunedelen i jobb.

Et godt eksempel er en som fikk 
en kort arbeidspraksis i et bilplei
efirma og som nå er på vei til å ta 
fagbrev. Praksis som blir til fast 
jobb og kvalifisering er en drøm
mekombinasjon! Og vi vil svært 
gjerne ha kontakt med mulige 
praksissteder på Storhaug!

Hva er det viktigste dere holder 
på med?
– Vi jobber med tjenesteutvikling 
innen sysselsetting og kvalifise
ring. Målet er arbeid for alle. Vi øn
sker at flest mulig skal få varig til
knytning til arbeidslivet. Og da blir 
språk – og nettverkspraksis et vik
tig skritt på veien, sier Margaret.

– Gjennom arbeidspraksis blir 
man også kjent med arbeidskol
leger og arbeidsmiljø og skjøn
ner mer av hvordan arbeidslivet 
i Norge fungerer. Alle som del
tar i introduksjonsprogrammet i 
Flyktningtjenesten og har arbeid 
som mål, får en egen jobbveile
der.

Hvordan jobber dere?
– Vi jobber strategisk, kartleg
ger lokalt næringsliv og ser hvil
ke bransjer som kan være aktu
elle for våre deltakere, forklarer 
Margaret. – Da kontakter vi mu
lige samarbeidsbedrifter. Elefant 
er en viktig lokal samarbeids

partner som for tiden har to elev
er i praksis. Da får de en mulighet 
til å lære hvordan norsk arbeids
liv fungerer. Her på Elefant er 
Helle som en mentor for Oleksan
dra og kan gi henne mange gode 
råd om hvordan hun kan etablere 
seg som fotograf i Norge.

Det spennende med å jobbe i 
et prosjekt er at vi kan utforske 
ulike måter å gjøre ting på f.eks 
vi har hatt nabofrokost med loka
le bedrifter for å bli bedre kjent 
og vi har holdt jobbtreff for ar
beidssøkere på Storhaug. Det ble 
det jobb av! – Vår jobb er å få flyktninger i jobb, 

sier Margaret D. Telfer.

– Alt er nytt også for oss her, 
forteller Helle Navratil på Studio 
Gaffa. – Det er bare et par måne
der siden vi flyttet fra Støperigår

den og hit til Elefant i Erfjord
gata. Studio Gaffa er et kreativt 
fotostudio som spesialiserer seg 
på produktfoto, reklame styling 

og film. – Hos oss vil Oleksandra 
lære mer om kommersiell foto
grafering, forklarer Helle.

Helle Navratil (til venstre) på Studio Gaffa fungerer som en mentor for Oleksandra Onyshchenko og kan gi henne 
mange gode råd for hvordan hun kan etablere seg som fotograf. Og samtidig lære seg arbeidsspråket.

Julaften på  
Metropolis
Ingen skal sitte alene på julaften, 
konstaterte Marius Bøe Espeland 
fra Follies barne og ungdomste
ater. Han var så sint! Fordi man
ge flere lever i fattigdom og gruer 
seg til jul.

Ingen skal ha det sånn i ju
len, tenkte Marius og fikk teater
ungdommene med seg. Nå er de 
i gang med å lage verdens beste 
julefest for dem som trenger det.

En julefest med tradisjonell 
julemat, julekaker, juletre, jule
musikk, julegaver og så kommer 
nissen. Ungdommene forbereder 
også underholdning med bl.a. 
sang, kor og quiz.

Det er bare å ta av seg hat
ten, bukke, nikke, neie og snu oss 
omkring for Marius og ungdom
mene som tar et så flott initiativ i 
medfølelse med dem som trenger 
det mest.
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Follies lager gratis julaften
– Vi skal lage verdens 
beste julefest på 
Metropolis! Viktigst av alt 
er at ingen skal sitte alene 
på julaften, sier Marius.  
– Alle skal kunne komme 
til et sted hvor det er 
varmt, gaver til ungene 
og hvor julefølelsen skal 
kunne kjennes. Jeg skal 
være her hele kvelden.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis 
@outlook.com

Hva lager dere i stand?
– Det blir koldtbord med både 
pinnekjøtt, ribbe, kalkun, all 
slags tilbehør og riskrem til dess
ert. Så blir det julekaker, jule
musikk, julegaver og så kommer 
nissen, forklarer Marius Bøe Es
peland fra Follies barne og ung
domsteater.

– Ungdommene, de ansatte og 
de frivillige i Follies, alle syntes 
dette var en kjempegod idé og 
ville være med på det. Nå forbe
reder ungdommene underhold
ning med bl.a. sang, kor og quiz. 
Ganske snart må vi ut å handle 
julepynt!

Men hvordan begynte det?
– Jeg så Debatten på NRK tirsdag 
15. november som handlet om at 
flere rammes når levekostnadene 
øker. 8 % lever i matfattigdom, 
dvs står over måltider, stiller seg 
i matkø eller kontakter NAV. Jeg 
ble så sint! Satsene må økes for 
sosialhjelp, ufør, AAP, minste
pensjon etc. og NAV må bli mer 
imøtekommende slik at folk får 
beholde sin verdighet.

Jeg søkte på Finn.no og fant 
over 60 familier som ba om hjelp 
til ungene sine. Jeg fant folk som 
gruet seg til jul, som ikke har 
mat, som sulter seg selv for at 
barna ikke skal merke det. Sånn 
skal det ikke være! Jeg har visst 
at en del har det sånn, men ante 

ikke at det gjaldt så mange og at 
antallet øker!

Hva ble reaksjonen?
– I Follies bestemte vi oss samme 
kveld for at vi skulle gjøre noe! 
Og det blir å lage en julefest for 
dem som trenger det, forteller 
Marius. – For ingen skal ha det 
sånn i julen. Vi spør ingen spørs
mål. Og det er ikke sånn at man 
må være helt tom for penger el
ler noe.

Det kan være for ensomhet, for 
å være sammen med andre eller 
for å spare penger i denne harde 
tiden. Ingen grunn er for liten el
ler for stor. Er du i en familie eller 
kjenner du noen familier som gru

er seg til jul? Ta kontakt og meld 
dere på verdens beste jul aften. 
Det gjelder også alle dere studen
ter som ønsker et sted å være. Det 
er helt anonymt å ta kontakt og 
stille spørsmål. Bruk gjerne epost 
marius.espeland88@gmail.com 
eller telefon 994 04 708.

Hvordan betales julefesten?
– Vi får bruke lokalene på Me
tropolis gratis og så håper vi jo at 
folk vil være med å støtte oss og 
sponse dette. Hvis ikke betaler vi 
det selv!

Hva vil du fortelle om teateret?
– Mange i teateret hos oss er eller 
har vært i en vanskelig situasjon. 

38 ungdommer har fast plass og 
vi har 160 på venteliste. Hver 
onsdag har vi tilleggstilbud fra 
kl 1621 med masse forskjellige 
gratis aktiviteter. Gjennomsnitt
lig dukker 30 opp. Vi har innre
det eget mørkerom så i januar blir 
det fotoutstilling. Vet noen om et 
bra utstillingslokale?

Vi spurte ungdommene om 
hva de ønsket seg. Ut fra svare
ne kjøpte vi en gammel tresnekke 

som ligger på Sølyst. Den ordner 
vi på og de unge får båtlappen av 
oss.

I slutten av januar blir det og
så premiere på et nytt stykke. Det 
heter Ord Mot Ord og handler om 
overgrep på fest, om probleme
ne når ord står mot ord og kon
sekvensene det har. Det blir et 
sterkt stykke! Seks ungdommer 
spiller. De skal snart øve hver dag 
i en måneds tid.

Jeg ble så sint og noe måtte gjøres, forteller Marius Espeland. Det blir julefest på Metropolis.

Follies forbereder underholdning med bl.a. sang, kor og quiz.
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Isbane og Isbane og 
pepperkakebypepperkakeby

Et lyssatt vinterlandskap med bartrær, isbane, skøyteutleie og 
kiosk fyller området mellom Geoparken og Oljemuseet.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis 
@outlook.com 
Foto: Sten Solberg

Isbanen er gratis
Med egne skøyter er bruk av is
banen helt gratis. Utleie av skøy
ter hverdager fra 1621 og lørdag
søndag fra 1220. Kr 50, per par 
og kr 200, for et kort med 10 
klipp. Isbanen står frem til midt
en av januar. Perioden kan bli for
lenget.

Aftenbladets Pepperkakeby
Pepperkakebyen er utstilt på Ol
jemuseet ut desember. Den er 

større enn tidligere og dekker 
også området hvor det før var 
en liten lekeplass for små barn. 
Lekeplassen skal forresten åp
nes igjen i januar, forteller Trude 
Meland. Hun er til daglig forsker 
på Oljemuseet og føler seg hel
dig som får være med å klargjøre 
pepperkakebyen.

Trude, som forresten er stor
haugboer fra Haukeligata, viser 
oss Downing Street som hun selv 
har laget og  oljeplattformen som 
de ansatte på Oljemuseet  har laget 
i fellesskap. Av spesielle Storhaug
bidrag viser hun oss hus fra Pe
dersgata, Tous fasade og Storhaug 
Snekkerverksted.

Oljemuseets åpningstider:
Mandager, tirsdager, fredager 
og lørdager kl 1016. Onsdager, 
torsdager og søndager kl 1018. 
Åpent hele romjulen. Barn under 
12 år har gratis inngang. Barne
hager/SFO/skoleklasser gratis. 
Det er også egne ordninger for 
særskilte grupper, blant annet 
flyktninger. Kontakt post@nor
skolje.museum.no for nærmere 
informasjon.

For hvert bidrag som kommer 
inn til pepperkakebyen, donerer 
Aftenbladet 250 kroner til den 
frivillige organisasjonen Gi en jul 
Stavanger, som bidrar med jule
middag og gaver til familier som 
virkelig trenger det.

Thea (8) fra Sunde var en av de første som prøvde skøytebanen som åpnet lørdag 25. november. – Det er supert med 
skøytebane her, sier mor Silje Evjeberg. – Vi tar med oss pølser og kakao og blir her i flere timer.

Pederspeppergata. Midt i bildet, fra venstre restauranten Bravo, Studio Wellness, Sandi cakes og Pedersgata 60 
(helt hvit).

– Småhusene i Stavanger er under stort press, forteller Kenneth Bøe fra 
foreningen Bevar Svankevigå. – Høyhusene tar over. Har vi en balansert 
utvikling?

Stine Vaksdal (16) og Tindra Elvardottir (20) er engasjert av Stavanger 
Sentrum AS som drifter området ved skøytebanen. Kakao kr 20, kaffe kr 20, 
wienerpølse kr 30 og vaffel kr 30. Kiosken er åpen i helgene.

Tous vakre fasade som pyntet pepperkake.



Gjelder Rogaland samt Etne i Vestland uke 48. Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan være utsolgt. 
Kun for private husholdninger.

FISKEBURGERE
Fiskeriet, 440 g, 113,41 pr. kg

49
90

FØR 59,90

BONDENS
Bondens, 2x150-180 g, 97,22-116,67 pr. kg

Normalt 22,90 pr. pk 

35 
00

PLUKK & MIKS

SPAR 23%

JULEPÅLEGG 
Nordfjord, Sjøfrisk, Sørlandskjøtt, Gile, 100-550g, 

normalt 26,00-64,90 pr. kg 

RÅ KYLLINGLÅR
Solvinge, frys, 2 kg, 39,95 pr. kg

79
90

FØR 129,-

KÅLROT
BAMA, løsvekt

4 90 
PR. KG 

Sjekk
prisen!

POTET MANDEL 2,5 KG
BAMA, 4,92 pr. kg

12 
30

PR. PK

Sjekk
prisen!

ALLE STORPLATER
Freia, Nidar og Hval, 150-200 g, 99,50-132,67 pr. kg

19
90

PR. STK

FØR 25,00-39,90

BLÅBÆR & BRINGEBÆR
BAMA, 125 g, 100,00 pr. kg

12 
50

PR. KG

Sjekk
prisen!

KLEMENTINER
Bama, -30% trekkes fra i kassen med 

9 90
PR KG

30% med

693

MAX 
10 kg 

pr kunde
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20 år inni fjellet
Arnfinn Arnesen (61) og Norsk Folkehjelp Stavanger har i over 20 år holdt til i tilfluktsrommet med adresse Paradisveien 18.

– Norsk Folkehjelp 
 Stavanger er en bered-
skapsorganisasjon som 
bistår med ambulanser, 
utstyr og mannskap 
ved leteaksjoner og i 
katastrofe sammenheng, 
forteller Arnfinn Arnesen. 
– Alle våre aktive medlem-
mer er utdannet i første-
hjelp. Mange har også 
spesialkurs.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis 
@outlook.com

Arnfinn Arnesen meldte seg inn 
for 33 år siden og har de siste 14 
årene ledet Norsk Folkehjelp Sta
vanger. Han har full jobb som 
tekniker på sykehuset og anslår 
grovt beregnet at han frivillig bi
drar med ca et halvt årsverk i året 
i arbeid for organisasjonen.

Arnfinn viser rundt i tilflukts
rommene som Norsk Folkehjelp 
Stavanger har disponert i Paradis 
i over 20 år. Lange ganger strek
ker seg inn i fjellet. Rom og lager 
er fylt av hyller og skap som inne
holder det meste organisasjonen 
trenger til beredskap, søk og kri
ser. Strukturert og organisert fin
nes her sambandsutstyr, verneut
styr, medisinsk utstyr, feltsenger, 
tepper, utslagbare senger, bårer, 
vanntanker, bærbare toaletter og 
mye mer.

Leteaksjoner og katastrofer
Hva er de viktigste oppgavene?
– Vi er en beredskapsorganisa
sjon som står klar til å bistå ved 
leteaksjoner, forteller Arnfinn. - 
Det kan gjelde pasienter fra in

stitusjoner, mennesker som sliter 
med å håndtere hverdagen, tur
gåere og andre. Vi har også en 
rolle i katastrofesammenheng. 
Da kan vi bistå med ambulanser, 
utstyr og mannskap.

Alle våre aktive medlemmer 
er utdannet i førstehjelp. Mange 
har også spesialkurs innen alt fra 
fjell og snø til båt og vann. Vi 
bistår også ambulansetjenesten 
med noe transport av syke ut fra 
sykehus.

I de siste årene har samarbeid 
med Stavanger kommune blitt 
viktigere. Vi har her to innfalls
vinkler der det ene er, sammen 
med andre, å opprette et evaku
ert og pårørende senter og det 
andre er en generell beredskaps
avtale. I krise skal vi ivareta el
dre/syke som kommunen har an
svar for ved bl.a. å sørge for at de 
har varme og mat.

Under pandemien ble vi brukt 
til observering etter vaksine på 
vaksinesenteret, og vi lånte ut ut
styr til luftveislegevakten.

Ønsker nye lokaler
Hvordan er det å ha lokaler i 
tilfluktsrom?
– Det er en utfordring at vi alltid 
har vært på leiemarkedet, forkla
rer Arnfinn. – Med liten egen
kapital var det vanskelig å kjøpe 
noe eget. Da Sivilforsvaret skulle 
ut av tilfluktsrommene i Paradis 
kontaktet vi ordføreren for å få 
tak i disse lokalene som var i god 
stand. Vi har nå vært inne i fjellet 
i over 20 år.

Det har fungert rimelig greit. 
Men vi vokser og bør komme oss 
videre. De mange kjøretøyene 
trenger en garasje. Fukten mer
kes på utstyret innendørs, selv 
om det er bra lokaler. Inneklima
et er ikke så bra over tid, spesielt 

ikke for dem som har astma.
Vi ønsker sterkt å være ett 

åpent tilbud for flere innbyggere 
 et sted folk kan samles for sam
hold og sosialt samvær.

Avtalen med Stavanger kom
mune er kjempegod. Men ver
denssituasjonen drar seg til og vi 
må kanskje raskt trekke oss ut av 
lokalene fordi de kan trenges til 
andre formål.

Vi har spart opp en god egen
kapital som kan brukes til å kjøpe 
et nytt sted. Fram til nå har inves
torer med mye mer på konto enn 
oss kjøpt opp det meste vi har øn
sket oss. Men vi gir ikke opp.

Egenberedskap
– Samfunnstutviklingen har i ny
ere tid gjort oss mer sårbare og 
avhengige av elektronikk, døg
nåpne butikker og ikke minst an
nen infrastruktur, forklarer Arn
finn. -Bare tenk på en boligblokk 
som gir færre muligheter til å 
fyre i egen ovn eller som før i ti
den, kunne hente vann i nærmes
te bekk. Før i tiden var det nok en 
mer utviklet ubevisst egenbered
skap. Det var vanligere med syl
tet mat eller spekemat i spiskam

meret i stedet for som nå, å kjøpe 
det meste i butikken etter hvert 
som du trenger det.

Har du noen gode råd?
– Vi vet ikke hva den tiden vi le
ver i nå kan ende opp i. Det har i 
flere år vært fokus på egenbered
skap. Det offentlige oppfordrer 
alle til å lagre mat og vann m.m. 
Det kan gjøre noen skremt. Men 
vi har pandemi og krig i Europa 
tett på oss og vi er vitner til gene
relt hissigere vær.

Ja, jeg tenker vi må ta egen
beredskap på alvor. Ikke fordi vi 
forventer det verste, men fordi 
det kan oppstå situasjoner der det 
blir vanskelig å få tak i det vi el
lers tar for gitt. De fleste av oss 
har alltid en del liggende, både av 
mat, drikke og annet materiell.

Det handler i hovedsak om 
å oppskalere dette noe. Litt mer 
lys, varme, knekkebrød etc. Har 
vi litt campingutstyr, eller kan vi 
få tak i noe? Det er ikke snakk 
om at vi bygger hvert vårt fjell
anlegg men at vi tenker oss om 
hva det er veldig viktig å ha. Et 
godt råd er å ta en titt på Stavan
ger kommunes side stavanger72.

no. Den inneholder mange gode 
råd og mye informasjon.

Og viktigst av alt, tenk nett
verk og da mener jeg ikke data. 
Har du familie eller bekjente som 
trenger hjelp, så gjør avtale med 
dem. Eller trenger du hjelp selv? 
Så sjekk med kommune eller fa
milie/venner.

Vi trenger flere!
Har dere behov for 
nyrekruttering?
– Vi har jevn tilstrømming av nye 
medlemmer, men ikke nok. Så vi 
trenger flere. Meld dere inn og få 
kurs og utdanning gratis, opp
fordrer Arnfinn. – Vi kan lokke 
med et kjempegodt felleskap der 
vi ønsker å gjøre hverandre gode. 
Hverdagen er ikke preget av ak
sjoner og blålys, men vi får gode 
og spennende aktiviteter med 
ujevne mellomrom. Ikke alle eg
ner seg til alt, med det finner vi ut 
etter hvert, ta kontakt!

Vi har nytt kurs for førstehjel
pere som starter med elæring 
8. januar og praktisk kurs helgen 
19.  21. januar. Info legges ut på 
Facebook: Norsk Folkehjelp Sta
vanger, eller om du er interessert 
send epost til stavanger@folke-
hjelp.no eller ring 51 53 60 50.

En god innfallsvinkel for dem 
under 18 er vår ungdomsgruppe. 
Der er de med fra de er 1213 år 
til vi må kaste dem ut når de er for 
gamle. Med andre ord et kjempe 
læringsmiljø for å komme videre 
i saniteten som driver med søk 
og redning.

Noe du vil si til slutt?
– Husk juletrefesten vår for de 
små på Midjord bydelshus søn
dag 1. januar klokken 1618. se 
vår facebookside for informasjon 
og påmelding.Hyller og skap inneholder det meste til beredskap, søk og kriser.

Norsk Folkehjelp Stavanger
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7A Storhaug skole vant 
pris i First Lego League

Elefantteateret

– Vi flyttet inn det som føltes som 
en halv skog inn i black boxen, og 
små og store frydet seg med bark, 
mose, leire, kvister og trær i en 
fantastisk workshop med Sanne 
& Silsand, sier Nils Christian 
Fossdal.

Elefantteateret i Erfjordgata 
har hatt en svært aktiv høst. – Vi 
har en liten rosin i pølsa som vi 
har spart til desember, skriver 
Nils Christian Fossdal i teaterets 

nyhetsbrev. Prinsessen på erten 
var på turné én måned i Japan i 
sommer. Det ga mersmak å væ
re i dette universet igjen, og der
med setter vi opp denne forestil
lingen en helg i begynnelsen av 
desember. Forestillingen er laget 
for barn i alderen 35 år, men ta 
gjerne med resten av familien 
også, så kan vi finne ut om prin
sessen er en ORDENTLIG prin
sesse sammen!

12. november deltok 3 lag fra Storhaug skoles 7. trinn i 
verdens største teknologikonkurranse for barn som ble 
arrangert på Vitenfabrikken i Sandnes.
På skolen har elevene i lego byg
get baner og roboter med tema 
“super powered”.

Det var rundt 420 lag og tusen
vis av barn og unge som deltok i 
regionale finaler over hele Norge. 
Etter flere spennende runder blant 
de 26 lagene som kjempet om 

gjeve priser på Vitenfabrikken, 
var det Storhaug 7A som kunne 
ta med seg gullmedalje i Kjerne
verdiprisen hjem. Hensikten med 
konkurransene er å øke interes
sen for realfag, og dermed stimu
lere barn og unge til å bli morgen
dagens ingeniører og forskere.

Kunst i Lervigskvartalet

Kunstbudsjettet for Lervigskvartalet er på kr 2 700 000.

Nå er kommunen på jakt etter å finne gode kandida
ter med interesse for prosjektet. Det er utlyst invi
tasjon til prekvalifisering for kunstoppdrag til Ler
vigskvartalet.

Lervigskvartalet skal romme skole, barneha
ge, flerbrukshall, bydelshus, kontorer og daglig-
varebutikk samt uterom med skole gård, lekeplass 
og gang og sykkelstier.

Byggingen er i gang, og kvartalet med alle sine 
funksjoner vil stå ferdig innen 2024.

Søknadsfrist: 10. januar 2023. Se fullstendig utlys
ningstekst og alle vedlegg:
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fri-
tid/kultur/kunst-i-offentlige-rom/

Skulpturer og statuer
På samme nettside finnes en oversikt over skulptu
rer og statuer i Stavanger. På kartet er det merket av 
ganske mange innenfor Storhaug kommunedel med 
plassering, navn, kunstner, års tall etc.

Ill.foto: Bark arkitekter as /Studio HOH as

Yusuf, Eivind og Ella fra 7A. Foto: Martin Knutsson.

Hva skjer på Tou?

Øvingslokale på Tou er lyst ut 
med frist 15. desember. Lokalet 
er tilrettelagte med ekstra him
lingshøyde, dempet ventilasjon, 
skråstilte vegger, internett og 
sanganlegg, i tillegg til å være 
lydtett.

Tou Atelierhus har utlyst ateli
er og etableringsatelier med frist 
15. desember.

Er du en god produsent med et 
brennende engasjement for sce
nekunst? Eller en scenekunstner 
med administrativ teft? Og er du 

interessert i å utvikle nye model
ler for scenekunst? Da er kanskje 
Tou noe for deg, står det i utlys
ningstekst for ny scenekunstan
svarlig på Tou.
Søknadsfrist er 10. januar 2023.

Bildet er fra Tous ølfestival What’s brewing? Gjennom det store vinduet er det utsikt til tomten som rådmannen 
foreslår kjøpes og at kommunen bidrar med 20 millioner i neste års budsjett. Les mer side 14.

Feiring av skolens 120 år
Storhaug skole feiret med 
Åpen dag 16. oktober. Elevene 
sang Storhaugsangen, rektor 
holdt tale og hele skolen dan
set BliMedansen. Storhaug 
skolekorps spilte Abbalåter 
i gymsalen og i alle rom ble 
det vist fram elevarbeid. Per
sonalrommets gamle bilder 
og dokumenter var populært. 
Det samme var møterommet 
med den gamle propellen og 
det flotte kartet på veggen. De 
eldste som var innom var over 
90 år. Skolen arrangerte også 
en egen gammeldag for alle 
elevene på skolen.
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Hvem blir årets ildsjel - Storhaug 2022?
De nominerte ildsjelene i 
år er Jan Erik Sundstrøm, 
Kenneth Bøe, Johanne Vik, 
Geir Andrew Heim, Tur på 
Norsk, Gunnar Roalkvam, 
dugnadsgjengen til 
Emmaus båtlag, Karl Svela, 
Sten Solberg og Sigrid 
Bækholt.

– Vi har mottatt 10 flotte forslag 
på gode kandidater til å bli årets 
ildsjel Storhaug i 2022. Det blir 
ikke lett å velge! Takk også til 
alle som har nominert så gode 
kandidater, sier Stig Fagerland 
som har tatt imot alle forslagene.

Festarrangement for ildsjeler
– Vi feirer alle de nominerte med 
et festarrangement for ildsjeler 
tirsdag 29. november i Kvitsøy
gata 3, forteller Helge Dagfinn 
Andersen som er kveldens kon
feransier.

– Dette arrangementet er åpent 
for alle. Dørene åpnes 18.30. Da 
serverer vi gløgg og grøt. Alle de 
nominerte ildsjeler blir presentert 
og juryen offentliggjør hvem som 
er valgt til årets ildsjel.

Kjekk underholdning med Ni
na Næsheim blir det også!

Mimring og sang

– Jeg er jo vokst opp på Storhaug 
så det blir både litt mimring om 
oppveksten min og litt andre for
tellinger. Og så blir det en sang 
og to med gitar, forteller Nina 
Næsheim. – Jeg vokste opp i det 
så den gang het Suldalsgata rett 
med Johanneskirka. Der bodde 
jeg til jeg var 21. Så har jeg bodd 
litt på vestre platå og litt i utlan
det. Men de siste 20 åra har jeg 
holdt meg på Storhaug og her tror 
jeg at jeg blir.

Nina Næsheim har jobba 
mangfoldige år i barnehage og 
boliger som assistent før hun be
stemte seg for å bli forteller.

Hvordan begynte det?
– Jeg var med i barneteateret som 
liten og der begynte vel kriblin
gå etter å gjøre noe på scenen. År 

2000 begynte jeg med forestil
linger og siden 2008 har jeg levd 
fulltid av fortelleryrket.

Og alle rollene du har spilt?
– Mange av dem lagde jeg selv: 
Sirdalstrollet, Guri Malla nissen, 
Else Marie og Ruth duo osv. Med 
mye humor. Jeg har hatt forestil
linger i inn og utland og deltatt 
på internasjonale fortellerfestiva
ler. Jeg turnerer mye rundt i lan
det for den kulturelle skolesekken 
og storkoser meg med det.
Og så er du en eventyrer på flere 
måter?
Ja! Jeg har bl.a. turnert med hest 
og vogn både i Danmark og i 
England. Jeg er en eventyrer på 
heltid. Jeg har fortellinger for alle 
aldre til de fleste anledninger, sier 
Nina.

Jan Erik Sundstrøm startet 
Storhaug Snekkerforening og 
stiller opp fire dager i uka for å 
holde åpent uten at han selv får 
noen økonomisk gevinst. Jan 
Erik er levende opptatt av at folk 
skal komme innom, møter alle 
med et smil og hjelper alle som 
trenger det. Han fortjener aner
kjennelse for de mange, mange 
timene med frivillig arbeid han 
gjør hver eneste uke. Nominert av 
Petter Helle Larsen, Geir Sæbø, 
Synne Aarek, Josh Richards og 
Alejandro Ramirez.

Kenneth Bøe er den engasjer
te lederen av Storhaug Snekker
forening som er et inkluderende 
tilbud for alle, gir muligheter og 
skaper et sosialt møtested i et 
område som lenge har scoret dår
ligst på levekårsundersøkelsen. I 
tillegg kjemper Kenny sammen 
med andre for å bevare et leven
de byrom og et godt sosialt, kul
turelt og økologisk bymiljø rundt 
Svankevigå. Nominert av Benja-
min Hickethier. Line Owren foto-
grafi as.

Johanne Vik startet beboerfo
rening og ryddeaksjon. Hun var 
aktiv i Nylund skolekorps og en 
pådriver i mange forskjellige rol
ler i frivilligsentralen. Alltid po
sitiv og kreativ. Hun engasjerte 
seg i SBS (Samarbeidsutvalg for 
beboerforeninger på Storhaug), 
Storhaugdagene og aksjoner for å 
få tunnel og idrettshall. Nå er hun 
aktiv i Nasjonalforeningen for 
folkehelsen. Nominert av Astrid 
Mjølhus og Else K. Tvedt.

Geir Andrew Heim er en ildsjel 
som har drevet Jokerbutikken i 
Jelsagaten i mange år. Ved behov 
kan eldre på Storhaug bestille 
hjemkjøring av varer. Geir kjører 
ofte ut selv, setter varene på plass, 
slår av en prat og hører hvordan 
det går. Han bringer glede og hu
mør inn i hjemmene og viser stor 
omsorg for dem han møter. Med 
Geirs hjelp kan de bo hjemme! 
Nominert av Torstein Gilje.

Tur på Norsk er frivillige tur
venner for flyktninger opprettet i 
samarbeid mellom Johannes læ
ringssenter og turvenner fra Sta
vanger Turistforening. Det viktig
ste er at elevene får snakke norsk 
og blir kjent i Stavanger. Turene 
går hver uke og følger skoleruta. 
Tur på Norsk skjer nå i samarbeid 
med Flyktningeseksjonen. Hver 
deltaker får en turvenn å snakke 
med. Nominert av Jane Byberg 
fra Stavanger Turistforening.

Gunnar Roalkvam er også i år 
foreslått til årets ildsjelpris. Han 
er antageligvis den som kan mest 
om Storhaug bydels historie. Han 
har holdt utallige foredrag i Stor
haug historielag (det er aldri nei i 
hans munn), og han har hatt man
ge flotte byvandringer i bydelen. 
Han har skrevet flere bøker om 
Storhaug. Nominert av Carolyn 
Fjeld.

Dugnadsgjengen til Emmaus 
båtlag ble organisert med Erik 
Klepsvik i spissen. I vinter inn
gikk STF avtale med kommunen 
om bruk og tilgjengeliggjøring 
av båtnaustet i Emmaus. Båtla
get tilbyr lettvint og rimelig til
gang til robåter med base i naust. 
39 frivillige er engasjert med til 
sammen nesten 250 timer dug
nad. Nominert av Jane Byberg fra 
Stavanger Turistforening.
Foto John Petter Nordbø

Karl Svela er leder i St. Johan
nes menighetsråd og har en fin
ger eller ti med i alt som skjer for 
befolkningen på Storhaug med 
utspring i menigheten. Han er 
en storartet kokk, lager superdu
per kveldsmat og deltar på basa
rer, julemesser, auksjoner og ikke 
minst Johannesdager. Han sloss 
for menigheten som er for abso
lutt alle og bor nesten i menig
hetshuset. Nominert av Aud Jo-
runn Aano.

Sten Solberg har utrettelig i 
mange år jobbet for Storhaug by
delsavis. Han er stadig observert 
i vår bydel med kamera rundt 
halsen, og han jobber med avisas 
layout. Og når den er ferdig tryk
ket drar han rundt med avisene til 
bydelens butikker og bydelshus, 
også Sølvberget kulturhus i sen
trum. Dette har han gjort i mange 
år. Nominert av Carolyn Fjeld.

Sigrid Bækholt overtok i godt 
voksen alder som kombinert 
journalist og redaktør for Stor
haug bydelsavis og fyller avisen 
nærmest alene med fremragen
de, leseverdig lokalstoff hver bi
dige måned. Jeg mener hun brin
ger beboerne enda tettere på sin 
kjære bydel. Nominert av Stein 
Viksveen.

– Jeg er en eventyrer på heltid, sier Nina Næsheim. – Jeg har fortellinger for 
alle aldre til de fleste anledninger.
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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

Åpningstider lørdager kl 07 til 23Åpningstider lørdager kl 07 til 23
Alle dager får nå samme åpningstid. Søndager holder vi fortsatt stengt
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Jubileumsuken
Åpent museum med kafé kl 1115. Omvisning kl 12.
Tirsdag 6. t.o.m. lørdag 10. desember

Tirsdag 6. desember 
kl 19-22
Musikalsk innslag. Åpning.
Unge Poeter fremfører dikt til 
Reidar Berges kunst.

Onsdag 7. desember 
kl 19-22
Musikalsk innslag. Foredrag: 
Jærmalerne ved Hild Sørby.

Torsdag 8. desember 
kl 19-22
Musikalsk innslag. 
Kjersti Dybvig: Reidar Berges 
Holocaustmalerier og vårt 
kollektive ansvar i et lokalt 
perspektiv.

Fredag 9. desember 
kl 19-22
Musikalsk innslag. 
Foredrag ved Gunnar 

Roalkvam: Storhaug
Påmelding til trond.
ingebretsen@attende.no
Snacks på bordene og salg av 
kaffe, øl og vin

Lørdag 10. desember 
kl 19-22
Pianokonsert med Kiril Kutin.
Foredrag ved Trond Borgen. 
”Hvor står maleriet i dag?”
Påmelding til trond.
ingebretsen@attende.no
Snacks på bordene og salg av 
kaffe, øl og vin

Søndag 11. desember - 
100-årsdagen
Åpent museum med kafé 
kl 1216. Omvisning kl 13
Venneforeningen spanderer 
gratis kaffe og kaker

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis 
@outlook.com

Reidar Berge vokste opp i en bar
nerik familie med syv søsken og 
var bare 6 år da faren døde. Mo
ren måtte forsørge seg selv og de 
åtte barna og jobbet i hermetikk
industrien.

Etter folkeskolen jobbet Rei
dar som avisgutt i fem år. Sam
tidig var han elev ved Stavanger 
Tekniske Skole. Allerede som 15
16 åring fikk han vist frem sine 
kunstneriske evner da han stilte 
ut tegninger i avislokalene til Sta
vangeren.

Som attenåring ble han elev 
av Leiv V. Søiland på Stavanger 
Tegneskole samtidig som han fikk 
undervisning av stavangermale
ren Thoralf Gjesdal. Han var også 
elev av billedhoggeren Magnus Vi
grestad. Han er nær 40 år når han 
begynner på sin formelle kunstut
dannelse på Statens Kunstakademi 
(Oslo) under Reidar Aulie.

Som voksen bodde han bare et 
par kvartaler fra barndomshjem
met på Blåsenborg. I Nedre Dal
gate 18 (nær Nytorget) hadde han 
også atelier med panoramautsikt 
mot innseilingen til Vågen. Han 
kunne se hundrevis av trehus 
med skeive, røde tak mot Rosen
berg, alle øyene mot nord og Ry
fylke i øst.

I 1994 kjøpte Reidar Berge den 
tidligere hermetikkfabrikken Mi
ra i Almenningsgata 8 på Verket. 
Murbygningen, fra begynnelsen 
av 1900tallet, har tidligere inne
holdt dampsag, vedkløveri, kaffe
brenneri, korkproduksjon og etter 
hvert hermetikkindustri.

Ved hjelp av håndverkere og 
gode venner fikk Reidar satt byg
ningen i stand og innredet atelier, 
galleri og lagerplass. I 2002 ble 
Reidar Berge stiftelsen opprettet 
og i 2005 ble Reidar Berge Mu
seet offisielt åpnet.

– Reidar Berge Museet inne
holder 400 malerier, 127 pastel
ler, 34 skulpturer og 14 tegninger 

Reidar Berge feires en hel uke

fra hans produksjonstid over 65 
år, forteller Berit Wathne.

Reidar Berge døde 3. novem
ber 2006. Dagen før mottok han 
Kongens fortjenestemedalje. I 
2012 gjorde gatenavnutvalget 
vedtak om at østre del av Verks
gata skulle hete Reidar Berges 
gate.

Hans badebilder fra sjø og vann, 
hans bybilder fra havnen og sen-
trum, hans morsomme klovnebil-
der og hans livsbejaende maleri-
er av unge mennesker i lek kom 
til å glede mange.

Bård Humberset

Samlingen inneholder glitrende 
bilder fra barns friluftsliv som ut-
foldet seg i solen og vannet, rundt 
Badedammen, nede ved foten av 
Blåsenborg.

Arild Haaland

Reidar Berge er nesten besatt av 
en antiautoritær holdning som 
han også gir uttrykk for i sin bil-
ledkunst, først og fremst gjennom 
Holocaust-maleriene, serien om 
jødefolkets lidelseshistorie.

Fredrik Koch.

Reidar Berge – en maler i byen. 

Reidar Berge museet 2005.

Reidar Berge  fra Badedammen 
til Holocaust  Samtidssyner fra 
Blåsenborg. Av Arild Haaland 
1997

Verket  Fra seil til presse, 
Erling Jensen. Piren Forlag 2016.

Kunstmaleren Reidar Berge ble født 11. desember 1922 på Øvre Blåsenborg. 
Han bodde sitt voksne liv i Nedre Dalgate nær Nytorget. Fra 6.-11. desember feires 
100-årsdagen for hans fødsel på Reidar Berge museet i Almenningsgata på Verket.

Utsyn fra Blåsenborg mot Rosenberg, 1980-årene.

Reidar Berge kjøpte den tidligere hermetikkfabrikken Mira som i 2005 ble 
åpnet som Reidar Berge Museet. Foto Sten Solberg.

Reidar Berge vokste opp i en barnerik familie i Øvre Blåsenborg 13.
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Idsøe på Verket utvider virksomhet

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

Kunne du klart deg i 72 timer uten strøm, vann og internett?

Sjekk hva du bør ha i beredskapslageret ditt: 
www.stavanger.kommune.no/klardegselv

Foto: D
SB/sikkerhverdag.no

Har du ditt eget 
beredskapslager?

Nærmiljøtilskudd
Neste frist for å søke på Områdesatsingens nærmiljø-
tilskuddsordning er 1. februar 2023. I denne runden vil 
nærmiljøtilskudd bli tildelt tiltak som handler om møter 
mellom mennesker.
Vi ønsker å støtte gode møteplasser og sammenkomster 
for innbyggerne på Storhaug, gjerne på tvers av 
generasjoner. Vi tildeler i utgangspunktet maks 20 000 kr 
per tiltak.
For mer informasjon 
og søknadsskjema se 
Områdesatsingen sin 
 hjemmeside.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavisW@outlook.com

Stedsnavnet Verket og gatenav
net Verksgata har fått sine navn 
fra det eldste industritiltak i by
delen som var Salpeterverket, 
skrev Gunnar Roalkvam i artik
kelen om industriens epoke i øs
tre bydel. Det ble anlagt i 1709. 
Saltpeter var hovedbestanddelen 
i krutt og dermed et viktig pro
dukt i krigstid.

Idsøes historie på Verket er 
også lang. På nettsiden (idsoe.
no) kan vi lese at historien star
tet i 1828 av Tore Idsøe, som kom 
fra øya Idsø i Ryfylke. Tore Idsøe 
hadde en stund et gardsbruk mel
lom Petrikirken og Blaasenborg. 
Mesteparten av disse eiendom
mene ble solgt og pengene ble in
vestert i Bakerbryggen 9 som lå 

midt i den nåværende Verksgata.
Tore slaktet, og kona Siri solg

te kjøttet fra det som ble heten
de ”Issebuå.” Dette var nok in
gen prangende butikk, men på 
mange måter et stort framskritt 
fra hjemmeslakt og torgsalg. I 
1855 overtok sønnen Albert an
svaret. Bedriften hadde en lang 
blomstringstid og var den første 
i sin bransje som anla eget fryseri 
og tok i bruk både dampkraft og 
elektrisitet.

I 1898 flyttet de inn i større og 
bedre lokaler i Verksgata 3 og 5 
hvor bedriften fremdeles har til
hold. Alberts to sønner la grunn
laget for det som skulle bli lan
dets største private kjøttbedrift.

I bygget til venstre åpnes etter hvert restauranten A. Idsøe - grill & berkel.

Idsøe i Verksgata utvider med et helt bygg hvor det skal være plass til restaurant, selskap og kurs.



Velkommen til Pedersgata  og Nytorget

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!

Mer kunst til kulturtorget?
Med kunstskolen vil vi få enda mer kultur på Nytorget 
enn vi har i dag, sier gruppeleder for Stavanger Arbei-
derparti, Dag Mossige i Stavanger Aftenblad 24. novem-
ber. Vi vil gjerne bidra til det som nå skjer på Nytorget, 
sier rektor John Øivind Eggesbø ved Kunstskolen i 
Stavanger i samme artikkel.

Det kan bli aktuelt med et make
bytte med kommunen hvor 
kunstskolen gir fra seg dagens 
bygg, som skolen selv eier i Bir
kelandsgate 2, mot at den får like
verdige lokaler på Nytorget.

I følge Aftenbladets artikkel 
kan det komme enda mer kultur 
til Nytorget ved at f eks bygget 
til høyre for Rogaland kunstsen
ter blir bygget om til atelierer for 

kunstnere. Mange har mistet eller 
står i fare for å miste sine arbeids
plasser som følge av at lokaler får 
annen bruk. Bygget eies av kom
munen.

Ifølge samme artikkel kan de 
gamle trehusene i Kongsteins gata 
bli gjesteboliger for tilreisende 
kunstnere og kulturarbeidere.

Stavanger kunstskole kan komme til å flytte inn i et nybygg som er planlagt til venstre for jugendbygget som 
Rogaland Kunstsenter med flere holder til i.

Ikke riv Politikammeret

314 personer har så langt skrevet under på at de er sterkt imot å rive det tidligere poli-
tikammeret på Nytorget. Initiativet til underskriftskampanjen er tatt av Per Grimnes.

Per Grimnes hadde i mange år 
prosjektansvar for kommunepla
nen og er nå engasjert i Bullby 
(byutviklingens lange linjer) og 
foreningen Vårt Stavanger.

Blant de viktigste argumen
tene er at kommunens planer om 
å rive Politikammeret og anlegge 
300 parkeringsplasser er i åpen
bar strid med: Klimaplanens mål 

om 80% reduksjon i utslipp og 
nullvekstmålet for bruk av privat
bil. Kampanjen minner om FN ś 
siste Klimarapport og høstens 
Klimatoppmøte i Egypt og at det 
er ingen tid å miste. Skal klima
målene nås kan ikke alt gjøres 
som før. Det må legges om, opp
fordres det.

Politikammeret er i god stand 

og brukes av Metropolis og flere 
andre ungdomsrelaterte funk
sjoner.

Bygget er tegnet av Retzius & 
Bjoland. Byantikvaren argumen
terer sterkt for å bevare bygget. 
I tillegg vil et hovedverk til Sta
vangerkunstneren Andreas Bøe 
gå tapt, argumenteres det med i 
oppropet.

Bildet tilhører underskriftskampanjen - https://www.underskrift.no/vis/12315/

Flytte trehus til 
Haugesundsgata?

Et knepent flertall i utvalg for by- og samfunnsutvikling 
vil tillate at de to nederste trehusene i Kongsteinsgata 
kan tas ned og flyttes – f eks til en ledig tomt i 
Haugesundsgata.

Blant argumentene var bl.a. at 
disse må fjernes for å sikre ung
dommene på Metropolis nytt lo
kale i et nybygg på akkurat det 
samme stedet som trehusene nå 
står. 

Det var Frode Myrhol (Fp) 
som på vegne av Ap, FrP, FP og 
Rødt sikret et knepent flertall for 
at Kongsteingata 3 og 5 kan flyt

tes ut av området og bevares på 
andre tomter.

Høyre og Venstres forslag om 
å tillate flytting av de samme hu
sene, men bare innenfor området, 
fikk støtte fra MDG men ble ikke 
vedtatt. MDG ønsket først og 
fremst at byggene skulle beholde 
sin opprinnelige plassering. Mø
tet ble holdt 10. november.

Et av de gamle trehusene fra Kongsteinsgata kan blir flyttet til denne 
trafikkerte tomta i Haugesundsgata.

Usikker framtid med flytting av gamle trehus har inspirert Leo Ribeiro fra 
Vindmøllebakken til å lage denne illustrasjonen.

Julelysene er tent i Pedersgata og 12 trær venter på at noen vil pynte dem.



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 10-20, 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

– 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

Velkommen til Pedersgata  og Nytorget

K2 holder til på Pedersgatas høyeste punkt.

Restaurant K2 i Pedersgata 69 åpnet i mai 2020 og 
serverer mat basert på råvarer i sesong i tett samar
beid med lokale gårder. Blant de aller mest lokale 
samarbeidspartnere er Idsøe, Janas røykeri, Stavan
ger Ysteri og Yeastside.

Menyen kan velges som kjøtt og fisk eller vege
tar og tar gjerne 2.53 timer å komme gjennom. Pri
sene er kr 1300, for 10 retter. Drikkepakke 950,. 
Drikkepakke alkoholfri 630,.

Midt i november vant K2 matprisen Årets kjøk
ken. Fra juryens begrunnelse: I en bransje som kan 
være tøff og lukket, er årets vinner et strålende ek

sempel på en aktør som velger å gjøre det motsatte: 
Gode arbeidsvilkår med stor takhøyde for den en
kelte, stor åpenhet om sine innkjøp og sine metoder, 
og et brennende ønske om å servere miljøvennlig 
mat som holder høyt kulinarisk nivå.

Alt dette går for vinneren sammen i en høyere 
enhet. Det er ikke bare de gode smakene og slutt
resultatet på tallerken teller, men veien dit er minst 
like viktig.

Matprisen ble etablert i 2014 og eies av Debio. 
Tekst om mat, meny og pris er hentet fra https://re-
staurantk2.no/.

K2

Bravo

– Folk er hjertelig velkommen 
til en helaften hos oss, eller bare 
for å spise et par småretter før de 
beveger seg videre, sier kokk og 
medeier Daniel Vigdel Hansen. 
 Det er også mulig å bare stik

ke innom til lunsj eller en kopp 
kaffe.
 
Åpningsdager: Onsdaglørdag kl 
1113 (lunsj) og kveld fra kl 16
23.

I desember har Bravo åpent søn
dag 4, 11 og 18 og i romjulen 27, 
28, 29 og 30 desember.
Se mer på 
https://restaurant-bravo.no/.

Restaurant Bravo åpnet i oktober og har adresse Pedersgata 71.
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Næring og grønt foran  
boliger, sier lokalpolitikere
Det bør tilrettelegges for 
flere næringsområder 
på Storhaug, særlig for 
ideell næring og sosialt 
entreprenørskap. Arealer 
til grøntarealer og næring 
bør gå foran flere områder 
til bolig.

Forslaget fra Knut O. H. Berge
sen (H) ble enstemmig vedtatt 
av Storhaug kommunedelsutvalg 
som på møte 25. oktober uttalte 
seg om kommuneplanens areal
del (20232040) og grønn plan.

Saken ble først utsatt
Utvalget skulle egentlig uttalt seg 
om arealdelen på møtet i septem
ber men saken ble utsatt etter for
slag fra Helge Dagfinn Andersen 
(SV) og Stig Fagerland (Sp) som 
ønsket en redegjørelse på hva det 
skulle svares på.

De viktigste dokumentene
På møtet 25. oktober orienter
te prosjektleder Linda Christine 
Olsen. Kommuneplanens sam
funnsdel og arealdel, sammen 
med den årlige handlings og 
økonomiplan (HØP), er de aller 
viktigste styringsdokumentene 
for Stavanger. Og nettopp derfor 

Foreslår tomtekjøp 
ved Tou
Kommunens handlings- og økonomiplan (HØP) for 
2023-2026 var sak på møte i formannskapet 24. novem-
ber. Det er en sak som enkelt forklart inneholder veldig 
mange tekster og tall for hvordan kommunens penger 
skal brukes og fordeles fram til 2026.

I investeringstabellen kan vi f.eks 
lese at rådmannen foreslår å bru
ke 20 millioner til kjøp av tomten 
mellom Tou og sjøen, Nye Tou 
park. Litt over 50 millioner fore
slås til park i Lervig, fase 2, for
delt på 44 millioner i 2023 og 3,7 

millioner i 2024. Til ny park og 
offentlig møteplass på Nytorget 
foreslås 70 millioner fordelt på 
årene 2023 til 2026.

Saken ligger nå ute på høring 
fram til vedtakene gjøres på kom
munestyremøte 12. desember.

Status for stupetårn 
i Strømvik

Det ble totalt bevilget 1 150 000 kroner til et forprosjekt 
i 2022. Av ulike årsaker blir forprosjekt utsatt noe og 
ferdigstilles våren 2023.

En ny politisk sak om prosjek
tering og bygging vil bli frem
met i 2023, skriver saksbehand
ler Kristine Vestrheim i epost til 
bydelsavisa. Orienteringssak om 
status for stupetårnet er sendt 

Storhaug kommunedelsutvalg 
som har møte 29. november og 
skal etterpå til Utvalg for miljø 
og utbygging som har møte 14. 
desember.

Designskisse som kan bli endret. Illustrasjonen er gjort av ASAS arkitektur 
AS som er leverandør av designet «Værbitt».

Storhaug 
kommunedelsutvalg

Storhaug kommunedelsutvalg koordinerte den lokale 
TV-innsamlingsaksjonen i oktober. Fra venstre Grete Kvalheim (Frp), Tone 
Brandtzæg (H), Federico Juarez Perales (H), Stig Fagerland (Sp), Erlend 
Jordal (H), Elisebeth Blakely (SV), Tove Kvamme Kvalevåg (Ap) og foran 
Katrine Lilleland (MDG).

FOR ALT 
SOM VAR, 

ALT 
SOM ER.

Vi kan ikke bære sorgen 
for dere, men vi kan 

være der for dere. Med 
hjelp og støtte rundt 
alt det vanskelige og 
praktiske som dere 

må gjennom. Der er vi 
profesjonelle. Og så er 
vi medmennesker som 
vet hva dere sliter med 

akkurat nå. 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

er de også så viktige å uttale seg 
om. For eksempel er det behov 
for ny barnehage nær sentrum (f 
eks Nytorget), men tomt til det
te er ikke foreslått eller regulert 
ennå.

Hvor mange har vi plass til?
Hege Benedicte Blom Stene (V) 
sa i sitt innlegg at det fremde
les bygges boliger i høyt tempo 
og spurte om det finnes noen be
stemmelser for hvor mange men
nesker det kan bo på et så lite are
al som Storhaug har.

Linda Christine Olsen har et
ter møtet gitt et mer utfyllende 
svar på dette i epost til bydelsa
visa. Her innleder hun med å si at 
det er vanlig med høy arealutnyt
telse og tetthet i byområder.

Kommuneplanen har bestem
melser og retningslinjer for å 
sikre uterom i forhold til antall 

boliger som bygges. Det er lagt 
frem 2 alternativ for bysone B i 
høringsforslaget til arealdelen. 
Det generelle kravet i kommune
planen er 30 m2 MUA (minsteu
teoppholdsareal) pr. bolig mens 
en innenfor områder avsatt til 
sentrumsformål i selve byområ
det har et krav på min. 16 m2 pr. 
boenhet.

Linda viser til Bestemmelser 
og retningslinjer til Kommune
planens arealdel 20232040, hø
ringsforslag fra 27.06.2022.

Det er imidlertid i konkrete 
reguleringsplaner en tar ende
lig stilling til utnyttingsgrad og 
antall boliger i hvert delområde, 
forklarer Olsen. Et annet moment 
er at store deler av Storhaug er en 
del av Trehusbyen. Her har kom
muneplanen retningslinjer som 
sikrer vern mot riving og omfat
tende fortetting.

Heller arealer til grønt og næring enn flere boliger, mener lokalpolitikerne.
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Modulbygg med fire 
klasserom på Midjord

Historie om tomt 
og ny skole
Forslag om å sette av tomt til ny skole i bydelens 
utbyggingsområder dukket første gang opp midt 
på nitti-tallet. Storhaug bydelavis har fulgt skolesa-
ken med mange små og store artikler.

En omfattende utbygging i 
Lervig vil medføre behov for 
en ny skole i området, uttalte 
FAU ved Nylund skole i sep
tember 2001.
– Her på Lervig Brygge bor 
det mange barn og vi vil gjer
ne ha en barneskole i nær
heten, sa nyinnflyttede foreld
re til bydelsavisa i april 2014.

Skoletomt på Midjord/
Ramsvig
Beboere etterlyste plan for ny 
barneskole på kommunens in
formasjonsmøte om utbyg
ging av Lervigbrygga i sep
tember 2014. Svaret var at det 
bare jobbes med et alternativ 
og det er i området Midjord/
Ramsvig.

Hvor skal brakkene stå?
– Hos oss er det fullt allerede 
nå, sa rektor Frøydis Anthon
sen på kommunens informa
sjonsmøte på Nylund skole 6. 
november 2014. – Hvor skal 
brakkene som vi snart trenger 
stå? Mange stilte opp på kort 
varsel for å høre siste nytt om 
tomtevalg og hvor bydelens 
nye barneskole skal stå klar i 
2018.
Rådmannen foreslår våren 
2015 ny skole med idrettshall, 
nytt bydelshus og et oppgra
dert idrettsanlegg på Midjord.

Utsettelse igjen
– Vi trodde på politikerne som 
deltok i valgdebatten i bydelen 
for bare fem uker siden! Alle 
utenom pensjonistpartiet lovet 
oss ny barneskole innen 2019. 
Nå er saken utsatt igjen, denne 
gang av formannskapet, inn
ledet Mari Helgeland og Hege 
Hagland fra FAU og drifts
styret ved Storhaug skole. Det 
ble holdt krisemøte fredag 16. 
oktober 2015 etter at formann
skapets utsettelsesvedtak ble 
kjent gjennom medieoppslag 
torsdag kveld.
Transformasjonsområdene i 
Urban Sjøfront området må 
få offentlige funksjoner. Hele 
Storhaug bydelsutvalg var på 
sitt møte 14. oktober 2015 eni
ge om at det raskt må skaffes 
tomt til ny skole.

Ny aktuell plassering
Sett av penger, ikke utsett 
tomtekjøp og vedta årstall for 
ferdigstilling av ny skole på 
Storhaug er den sterke opp
fordringen til politikerne fra 
FAU og elevrådet på Nylund 
skole. FAU sendte et langt 
brev til formannskapets møte 
24. november 2016. Området 

mellom Rema 1000, Lervig 
sykehjem og 5 grader Øst er 
en aktuell plassering.
Da Storhaug bydelsutvalg i 
januar 2017 uttalte seg om 
den sjuende levekårsunder
søkelsen ble det krevd full 
fremdrift i arbeidet med å 
bygge ny skole i Lervig.
Kommunen overtok Lervig 
sykehjem 24. august 2017. 
Samme kveld vedtok for
mannskapet med en stemmes 
overvekt at den nye brannsta
sjonen skal ligge i sjøkanten 
rett foran det nye sykehjem
met.

Barnehage, skole og park 
må komme først!
Engasjerte beboerne fra Ler
vig brygge, Lervig pluss, 
Vannkanten, Tou Park, Brei
vikveien og Emmaus presen
terer sine argumenter på en 
hel side i Storhaug bydelavis 
nr 5 i 2017.
Ny barneskole må igangset
tes før Lervigbrygga bygges 
ut, mente Ap og MDG da by
styret behandlet utbyggingen i 
desember 2017. (Storhaug by
delsavis nr 6 i 2017.)

Ny skole i 2022?
Flertallet i bystyret vedtok i 
desember 2017 at ny skole på 
Storhaug ferdigstilles i 2022 
(H, Frp, V, KrF, Sp og Pp). 
Mindretallet (Ap, MDG, SV 
og Rødt) foreslo ny skole fer
digstilt i 2020.

Storhaugløftet
Flertallspartiene (H, Frp, V, 
Sp og KrF) presenterte Stor
haugløftet i januar 2018 og 
lovte ny barneskole, ny barne
hage, ny idrettshall, ny skate
hall og viktige bydelsfunksjo
ner.

4. klassingene på 
Broddhuset
Det nye Broddhuset på Mid
jord, inklusiv midlertidige 
 lokaler for alle 4. klassinger 
fra Nylund skole, ble åpnet i 
februar 2018.

Ferdig i 2023-2024
Det var stuende fullt da kom
munen holdt informasjons
møte på Lervig sykehjem 22. 
januar 2018. Lervigskvarta
let skal romme barneskole, 
barne hage, flerbrukshall, dag
ligvarebutikk, kontorer og by
delsfunksjoner og forventes å 
stå ferdig i 2023–2024.

Stavanger kommune skal leie en midlertidig undervisningsbrakke for elever fra Nylund 
skole. Modulbygget plasseres på Midjord fra høst 2023 fram til Lervig skole er klar for 
innflytting. Dette ble enstemmig vedtatt av Stavanger formannskap 3. november.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis 
@outlook.com

– Vi er veldig fornøyde med at 
formannskapet nå har vedtatt en 
midlertidig løsning for plasspro
blemene på skolen, sier Otto Al
saker Prestmo som er FAUleder 
ved Nylund skole. – Det som er 
viktig for FAU er at modulbyg
gene er klare til skoleåret 2023
2024, og at det ikke blir store for
sinkelser i arbeidet med Lervig 
skole.

Vi vil gjerne berømme både 
elever og ansatte ved skolen, som 
har vært veldig løsningsorienter
te i utfordringene de står overfor 
hver dag. Vi håper at de nye mo
dulbyggene vil gjøre hverdagen 
deres enklere og mer forutsigbar 
frem til en ny skole står ferdig litt 
lenger ned i gaten, sier Otto.

Elever fra småskoletrinnet
– Vi har ikke startet prosessen 
her på skolen om hvem som skal 
være på Midjord fra 2023, forkla
rer rektor Frøydis Anthonsen. – 
Tidligere har vi hatt 4. trinn. Nå 
har vi 3. trinn. Så høyst sannsyn
lig blir det nok elever på småsko
letrinnet. Det er vanskeligere å ha 
mellomtrinnet på Midjord da de 
har faglærere og trenger en rekke 
spesialrom.

Den beste løsningen
– Vi har for en tid tilbake vært 
på befaring sammen med repre
sentanter fra Stavanger kom
mune og Nylund skole, fortel
ler Kyrre Sandven som er daglig 
leder i Brodd Fotball. – Vi har 
stor forståelse for at kapasiteten 

på Nylund er sprengt, og selv 
om dette ikke er en god løsning 
for noen involverte så er det nok 
den beste løsningen all den tid 
Nylund skole allerede er etablert 
med et klassetrinn på Midjord. 
Og så håper vi som alle andre in
volverte at fremdriften med nye 
Lervig skole går som planlagt, 
slik at oppholdet på Midjord for 
Nylund skole blir kortest mulig.

Andre løsninger som ble 
vurdert
 – Flytte ett trinn til den tidligere 
arbeidsskolen for gutter 

(«Abbas») i Nedre Dalgate 72
 – Låne ledige klasserom på 
Buøy skole og busse 7. trinn 
dit

 – Ny brakkerigg med 
arbeidsrom for 50 lærere nær 
skolen, og gjøre eksisterende 
arbeidsrom på hovedbygget 
om til klasserom

 – Leie kontorlokaler nær Nylund 
skole som arbeidsrom for 
lærere.

 – Løse behovet innenfor 
eksisterende lokaler

LE
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Kum

Byggeprosjekter 1:1000  (A3) 07.06.2022Nylund skole modulbygg Gnr/Bnr 54/290 Situasjonsplan A10.001

Sykkelparkering

Sykkelparkering

Modulbygg

Anleggsparkering

Fotballbane

Fotballbane

Fotballbane

Midjord Stadion
Gnr/Bnr 54/290

Plassering av modulbygget vises i lys lilla farge og vil sannsynligvis få 
to etasjer med to klasserom per etasje sammen med arbeidsrom for seks 
lærere, heis, garderober til elever og ansatte, teknisk rom og lager.

Midlertidige undervisningsbrakker for nytt trinn fra Nylund skole skal stå klar fra høsten 2023 og plasseres på 
idrettsområdet mellom Broddhuset og Midjord bydelshus.
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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

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

Lokale bøker til julehandelenLokale bøker til julehandelen

Gullkorn 
for et tomt galleri
Arnfinn Øksendal bor i høyblok
ka i Pedersgata og har nå utgitt 
sin andre diktbok på Ajax forlag. 
Den første, Min barndoms ver
den, utkom i 2015. Arnfinn har 
laget både bilder og dikt. Bok 
nummer to kom tidlig på etter
sommeren i år og heter Gullkorn 
for et tomt galleri.

Arnfinn Øksendal er født og 
oppvokst i Haughom i Sirdal og 
flyttet til Stavanger i 1968. Han 
er utdannet teknisk tegner ved 
Stavanger Tekniske skole og har 
blant annet jobbet som teknisk 
tegner hos Sørbø Trelast og Esso 
Norge.

Han debuterte med tegninger 
på en kollektivutstilling i Sta
vanger i 1974 og skrev sitt første 
dikt i denne sammenheng. Siden 
dette har han hatt en rekke utstil
linger og oppdrag med tegninger 
og malerier både i Norge og Dan

mark. Han har fått flere dikt pu
blisert i magasiner og lokale avi
ser samt deltatt i diktopplesning 
og debatter i lokalmiljøet i Sta
vanger. Hentet fra bokomslag.

Loke er 
jeger

I august kom boka Loke er jeger. 
Boka handler om Loke Dahl Gal
tung som går på jakt med onkel 
Bjørn og farfar Anbjørn. Forhis
torien er omtrent slik. Da Bjørn 
Arild Ersland første gang møtte 
Loke gikk han i første klasse på 
Nylund skole. Loke ville veldig 
gjerne snakke om dyr. Jeg er je
ger, sa Loke. Det blir det en bok 
av, tenkte Bjørn Arild. Og det ble 
det! En flott bok med fantastisk 
fine bilder av Tommy Ellingsen.

Kilometervis med forteljingar
Jarl Wåge (1948), nord-
fjording, som flyttet til 
Siriskjær for tre år siden. I 
høst kom boka Kilometer-
vis med forteljingar som 
har blitt til på vandringar i 
inn- og utland.

Jarl Wåge er tidlegere lærar, nå 
forfatter, skribent, samfunns
debattant, kåsør og forteller. Han 
vant StorySLAM sin Grand
SLAM finale på Rockefeller i 
2016 og har siden turnert med 
flere fortellerforestillinger. I 2021 
gav han ut diktsamlinga Lappe
teppe.

Asfalt julebok

Årets julebok “I Kjartans gryte” er laget av 
Gatemagasinet ASFALT sammen med Kjartan Skjelde. 
Salget er godt i gang!
– Dette gleder jeg meg veldig til. 
Det er høydepunktet i løpet av 
året, sier Tom Erik Eltervåg som 
er salgsansvarlig for Asfalt i Sta
vanger. I fjor ble det solgt over 
8000 julebøker blant selgerne i 
Stavanger.

– Det er en travel tid. Mange 
selgere man ikke ser gjennom re
sten av året kommer for å selge 
julebøker. Det er nå selgere kan 
spare opp penger, og ha mulig
het til å kjøpe julegaver, fortsetter 
Tom Erik.

Salgskontoret i Stavanger hol
der til på Josephines kafé, som er 
en av Kirkens Bymisjon Roga
lands sine kaféer og møtesteder. 
Her kan Asfaltselgere kjøpe ma
gasiner, sitte sammen i pauser og 
få seg et varmt måltid.

En av selgerne som gleder seg 
stort til fredag er Tor Egil. Det 
kjekke med juleboka er å merke 
at folk snur seg og ser deg. Står 
du midt på sommeren er det man

ge som går rett forbi, og ikke en
ser deg, mens med juleboka er det 
som om folk ønsker å hjelpe oss 
der vi står i kaldt og surt vær og 
selger, sier Tor Egil som er As
faltselger i Stavanger.

Årets julebok er kokeboka “I 
Kjartans gryte” som er laget av 
Gatemagasinet ASFALT sammen 
med Kjartan Skjelde og pakket av 
medarbeidere på Allservice. Bo
ken koster 200 kroner, hvorav 
100 kroner går til selgeren.

– Dette er en mulighet for å 
doble lønna, og den sjansen har 
vi bare halvannen måned i året. 
Det jeg tjener på juleboka er med 
på å spe på for neste år, fortsetter 
Tor Egil.

– Så nå håper vi flest mulig øn
sker å støtte selgerne ved å kjøpe 
juleboka, også er det jo en him
la fin julegave! En gave med me
ning, avslutter Eltervåg.

Pressemelding fra Kirkens 
Bymisjon Rogaland.

Asfalt-selger Tor Egil, salgsansvarlig Tom Erik Eltervåg og Asfalt-selger 
Kjell.
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Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
se hentavfall.no

Har du noe 
du vil bli kvitt? 

AN OASIS IN STAVANGER ØST
Serving a garden inspired menu of wood-fired pizza, 

charcoal grill, creative salads & sides

MON -THURSDAY 11:00 - 16:00
FRIDAY & SATURDAY 11:00 - 00:00

SUNDAY 11:00 - 20:00
BRUNCH SATURDAY & SUNDAY 11:30 - 14:30

Velkommen til Molinå Bakeri 
i Verksgata 17A

Åpningstider: Onsdag til søndag kl. 09-15.

Vi er et surdeigsbakeri og kafè som fokuserer på økologiske 

og lokale råvarer.

Ta med denne annonsen og få 
20% avslag på det neste brødet du kjøper hos oss!

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

NAV og Dalaneveien
Storhaug kommune dels-
utvalg uttalte seg om en 
rekke forskjellige saker 
på sitt møte 25. oktober. 
Fullstendig protokoll kan 
leses på kommunens 
hjemmeside.

Sigrid Bækholt 
storhaug_bydelsavis 
@outlook.com

Boligspørsmål
I en uttalelse om Boligsosial te
maplan 20222025 mener kom
munedelsutvalget: La det bli en
klere for unge voksne med ned
satt funksjonsevne å få plass i 
kommunal bolig. Startlån skal 
gjøres kjent i kommunen og bru
kes mer aktivt for at flere, sær
lig unge mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, kan eie egen bo

lig. Tilbudet «fra leie til eie» skal 
igangsettes, gjøres kjent i kom
munen og brukes aktivt. Øke res
sursene ved de enkelte NAVkon
torene knyttet til veiledning om 
muligheten til å kjøpe egen bolig. 
Ordningen med Startlån må gjø
res kjent blant aktuelle bruker
grupper.

Dalaneveien
I en uttalelse om forprosjekt for 
Dalaneveien mener kommune
delsutvalget at kommunen bes 
endre på ny utforming av Dala
neveien slik at det blir tilrettelagt 
for 2830 parkeringsplasser i ga
ten. Dette i tillegg til blandet inn
slag av grøntområder og trær for 
på en slik måte sørge for at par
keringssituasjonen ikke forringes 
for beboerne i forhold til dagens 
situasjon. Dette for å ivareta be
boernes behov for parkering også 
for besøkende, vare og syketran
sport.

Idrettsanlegg
I høring til temaplan for utvik
ling av idrettsanlegg 2023  2039 
mener utvalget: Flere overbygde 
uteplasser. Løfte behov for men
nesker i alle aldre. Utendørs ak
tivitetspark spesielt lagt til rette 
for eldre nær Storhaughallen eller 
ved fritidshuset i Rasmus Risas 
gate. Hovedbanen på Midjord re
habiliteres i 2023 i.s.f. 2027. Ut
videlse av anlegget på Midjord 
ferdigstilles i 2023. Sette opp ny 
tribune mellom de to hovedba
nene på Midjord. Nok sykkelpar
keringskapasitet ved alle anlegg 
som bygges. Badeland i Paradis 
med mulighet for 50 meter bas
seng. Aktivitetsområder som kan 
brukes av alle i Lervig idrettshall.

Kommuneplanen
Om kommuneplanens arealdel 
og grønn plan mener flertallet at 
det må innarbeides i bestemmel
sene kommunedelplan for et kol

lektivtilbud til Ullandhaug, Fo
rus og Stavanger lufthavn, Sola. 
At de kommunale eiendommene 
på Vassøy som ikke er bebygde, 
gjøres om til LNF; Landbruk, na
tur og friluftsliv. At det ikke er 
ønskelig med byspredende pro
sjekter som for eksempel Vassøy 
bru. Tilrettelegge for flere næ
ringsområder på Storhaug, sær
lig til bruk for ideell næring og 
sosialt entreprenørskap. Det bør 

samtidig begrenses å regulere fle
re områder til bolig, grøntarealer 
og næring bør gå først. Flere mu
ligheter for kollektivtransport og 
økende mobilitet til og fra Stor
haug. Skal flere over på sykkel 
som transportmiddel, må sykkel
veinettet utbedres. Det er viktig 
at det i kommuneplanen sin are
aldel blir satt av nok område til 
nye idretts eller aktivitetsanlegg 
og areal til fysisk aktivitet.

Kommunedelsutvalget mener at kommunen bør endre på ny utforming av 
Dalaneveien slik at det blir tilrettelagt for 28-30 parkeringsplasser i gaten.
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Datahjelp

 

Gjør det enkelt!
 La oss hjelpe deg å lage fest!

Se vårt utvalg og bestill på  
www.ostehuset.no

Storhaug Sportsbar Sjømat hos Spildr

Brøl – pub med 
brød og øl

Datahjelp på Storhaug

Er det vanskelig å finne fram på internett, i apper, betale 
regninger eller finne det du trenger fra kommunen? 
Her kan du spørre om alt!
Det blir et siste kurs i 2022. Kurset er gratis og finner sted:

6. desember kl. 18-20: Tema: bank-id og digipost
Har du opprettet digipost-konto? Har du byttet til den nye 
bank-id løsningen?

Vi fortsetter med Datahjelp på Storhaug i 2023
Det blir drop-in Datahjelp annenhver uke fra 17. januar 
kl. 16-18., samtidig med nabolagssuppe i frivilligsentralen.

Sted: Storhaug frivilligsentral, Kvitsøygate 3 
(inngang ved siden av Coop extra/apoteket)

Følg med på Storhaug frivilligsentral sin facebookside og 
nettside: https://storhaug.frivilligsentral.no

Spørsmål: Vera-Britt Sommer, tlf. 915 33 553

I høst åpnet sjømatrestauranten 
Spildr i det gamle administra
sjonsbygget til Stavanger Støberi 
& Dok. På nettsiden gnag.no pre
senteres Fortou, Fôr, Oppkok og 
Spildr. Gründeren, Arnt Skjerve, 

kokkelerte på Spildr fra 23.26. 
november med havets lekreste rå
varer, bl.a. sikrogn, sild, østers, 
reker, akkar, kamskjell, kveite, 
laks og torsk. Prisen var 1500, 
for meny og 1000, for drikke.

Kjøkkenets åpningstider er 
onsdaglørdag kl 1722. Baren er 
åpen litt lenger. Og i tillegg er det 
lunsj lørdager fra kl 1215.

I oktober skiftet Gimlet bar i Ry
fylkegata 33 navn til Storhaug 
Sportsbar. Den nye baren, med 
samme eiere og folk, viser fot
ball, Formel 1 og diverse andre 

sportsaktiviteter. I følge face
book, Storhaug Sportsbar, åpner 
dørene kl 18 torsdag og fredag, kl 
13 lørdag og kl 14 søndag.

I oktober åpnet Oscar Eriksen pu
ben Brøl i Ryfylkegata 22. – Hos 
oss kan du bli mett for 200 kro
ner, men du kan også bare ta en 
øl eller tre uten mas om spising, 
forteller Oscar. – Vi baker ferske 

surdeigsbrød helt til halv to om 
natta. De fleste som kommer hit 
er fra nærmiljøet og jeg ser at folk 
i alle aldre trives hos oss. Følg oss 
gjerne på instagram #brolstvg.



Invitasjon til innbyggermøte om

«Emmahuset» / Rasmus Risas gate 33
Hva?
Huset i Emmaus (Rasmus Risas gate 33) skal bli et levende sted som legger til rette for 
mye spennende aktivitet. Aktivitetstilbudene skal være for innbyggere på Storhaug, 
stimulere til nærmiljøaktiviteter og komme lokalmiljøet til gode. Huset skal ikke leies 
ut, men ha faste låntakere som tilbyr aktiviteter i hovedsak rettet mot barn, unge og 
familier.

Hvem og hvorfor?
Vi inviterer lag, organisasjoner, sosiale entreprenører og ressurspersoner som jobber 
med målgruppen og andre som engasjerer seg for huset. Hvilke ønsker og behov har 
dere for huset?

Hvor og når?
Møtet finner sted i Kvitsøygata 3 tirsdag 17. januar 2023 kl 17-18.30

Storhaug Frivilligsentral byr samme dag på suppe fra kl 16-17.30

Vel møtt!
Hilsen ByAuk og Områdesatsningen Storhaug/Stavanger kommune.

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, 
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En ensom majestet i vår bydel

Gunnar Roalkvam

Harald Hårfagres gate går fra 
Kjelvene til Nedre Banegate. Den 
fikk navnet sitt i 1882 etter kon
gen som samlet en del av Norge 
til ett rike. De fleste kongelige, 
kunstnere og gamle kjendiser har 
fått gater oppkalt etter seg i andre 
bydeler, særlig i Våland, Eiganes 
og Madla bydeler. Men av en el
ler annen mystisk grunn finner 
vi altså Harald Hårfagre i ensom 
majestet midt inne i dette gamle 
arbeider og industristrøket.

Navnet var egentlig tiltenkt 
den gata i sentrum som ble he
tende Breigata. Den ble først om
talt som ”Østervaagsalmending”. 
Men etter den store bybrannen 
i 1860 ble denne gata regulert 
så brei at det var stemning for å 
markere dette med å gi den et mer 
prangende navn. I den forbindel
se ble det framsatt forslag om 
Harald Hårfagres gate. I bysty
reforhandlingene heter det:  ”at 
der ved denne Gade kunde gjøres 
en Undtagelse fra den Regel ikke 
at anvende Fyrstenavne paa vore 
dertil alt for simple Gader.”

Men det dro ut med å få satt 
opp gateskilt, og på folkemunne 
ble den nye gata bare omtalt som 
Breiagadå. Resultatet ble da like
vel at navnet ”Breigata” ble valgt. 
Dermed ble ”Harald Hårfagre” 
ledig og kunne brukes på Kjelve
ne noen år senere.

I begrunnelsen for navneval
get står det at: ”Stavanger … er 
Norges Riges Vugge, saa at vort 
Fædrelands Statsinstitution kan 

siges stiftet her paa Stedet af Ha
rald Haarfager. Haarfagers Navns 
knytter sig altsaa paa en gan
ske eclatant Maade til vor By. … 
Man bør heller ikke overse, hva 
der kan vækkes af Ædelt og Godt 
ogsaa hos vor Almue, især hos 
de opvoxende Slægter derved, at 
man mellem sine daglige Omgi
velser har et saa betydningsfuldt 
Navn for Øie og Øre, og fører det 
paa Læberne. Et eneste saadant 
storartet og vækkende Minde kan 
visselig indeholde i sig Spiren til 
en priisværdig Mangfoldighed, 
som Ingen vil kunne forfølge i 
dens Enkeltheder.”

Etter kommunesammenslut
ningen i 1965, ble deler av Madla 
regulert til boligtomter. Disse lå 
attraktivt til og gatene her burde 
følgelig få fine navn. Dermed ble 
det lett etter konger og dronninger 
som kunne pryde gateskiltene.

Det kom da opp forslag fra 
en representant fra Høyre om å 
flytte Harald Hårfagre-navnet fra 
Kjelvene til Madla. Det ble blant 
annet begrunnet med at det bare 
bodde to enslige personer og to 
ektepar i gata på Kjelvene. De to 
bedriftene som også hadde den
ne adressen, Stavanger Gummi
industri A/S og S. Mauritzen og 
Sønner A/S, var så velkjente at 
det ikke skulle skape problemer 
med det nye navneforslaget som 
var Svankeviksgata.

Men flertallet i bystyret «tok 
te vedet» og ville beholde Harald 
Hårfagre i østre bydel. Dermed ly
ser fortsatt dette ettertraktede nav
net i det gamle arbeiderstrøket. Trafikkulykke i Harald Hårfagres gate. Fotograf Gard Paulsens arkiv/Stavanger Byarkiv. Datert 23.7.1937.

Stavanger Indremisjons bedehus ”Betesda” i Harald Hårfagres gate 8. Bygningen ble oppført i 1891 etter tegninger 
av byggmester S. Bærheim som også bygde huset. Fotograf G.T. Espedals arkiv/Stavanger byarkiv. Datert 1.1.1930.

Samholds Margarin- og Brødfabrikk dominerer Pedersgata fra vest mot øst. Harald Hårfagres gate i forgrunnen med Produksjonslaget Samhold til venstre og bedehuset Betesda til høyre. 
Bildet er tatt mot Svankevigå og Strømsteinen. Vindmøllen i øverste høyre bildehjørne. Widerøes flyfotosamling/Stavanger Byarkiv med omtrentlig datering 1937 til 1940.



Side 21STORHAUG BYDELSAVISNr. 6 – November/Desember 2022

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

Damekoret 
Volvene
ønsker flere sangere på alle 
stemmegrupper. Vi øver 
hver mandag kl 19 – 21 på 
Bergeland bydelssenter. 
Ønsker du mer informasjon 
eller ønsker å bli med så ta 
gjerne kontakt
epost@volvene.com
http://www.facebook.com/
volvene
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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.

Hvem vil være med?

– Vi ønsker å knytte huset 
og hagen i Rasmus Risas 
gate 33 sammen – skape 
et hus fullt av aktivitet og 
et attraktivt uteområde 
som både turgåere, 
andelseiere og brukerne 
av huset vil få glede av, 
forteller Sven Are Ek.

Det tidligere barnehjemhuset er 
nyrenovert. Offisiell åpning av 
huset planlegges til sommeren.

Hvem skal huset være for?
– Huset skal ikke leies ut, men ha 
faste låntakere som tilbyr aktivi
teter i hovedsak rettet mot barn, 
unge og familier, forklarer Sven 
Are Ek. – Aktivitetstilbudene 
skal være for innbyggere på Stor
haug og stimulere til nærmiljøak
tiviteter som kommer lokalmiljø
et til gode. Huset skal fylles med 
lag, organisasjoner, sosiale entre
prenører og ressurspersoner som 
jobber inn mot målgruppen.

 Vår jobb blir å legge til rette 
for mye aktivitet i huset og for
søke å dekke de ulike behovene. 

ByAuk og Områdesatsningen på Storhaug har inngått en 2 årig samarbeidsavtale om Rasmus Risas gate 33 hvor 
ByAuk skal ha et koordineringsansvar for huset. Fra venstre Yngve Sortland, Kristine B. Bjerkestrand, Sven Are Ek 
og Camilla Aas. Yngve og Sven Are er fra ByAuk, Kristine og Camilla fra Områdesatsningen.

Velkommen til årsmøte 2023 
12. januar kl. 18-20 på Matinique

Saksliste:
1. Åpning v/leder
2. Innkalling og dagsorden - godkjenning
3. Konstituering - valg av møteleder og referent
2. Årsmelding - Gjennomgang og godkjenning
3. Regnskap - gjennomgang og godkjenning
4. Innkomne forslag - behandling
5. Valg av nytt styre
6. Plan for året
7. Aktuelle saker fra bydelen
8. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt 
per e-post til leder Vera-Britt Sommer, 
verabrittsommer@gmail.com innen 2. januar.
Send gjerne forslag til styremedlemmer til Vera-Britt, det vil 
bli videreformidlet til valgkomiteen. 
Eller direkte til valgkomiteen v/Dag Mossige.

Med vennlig hilsen, Vera-Britt Sommer, 
 leder Storhaug Arbeiderlag

 Storhaug Arbeiderlag

Kom gjerne og fortell oss hva de
re synes det er behov for! Og så 
ønsker vi å komme i kontakt med 
aktører som har behov for lokaler 
og involvere dem i utformingen 
av huset.

Kan alle interesserte delta?
– Tirsdag 17. januar kl 17 invite
rer vi både lag, organisasjoner, 
sosiale entreprenører, ressursper
soner og andre som engasjerer 
seg i bruk av huset. Hvilke ønsker 
og behov har dere for huset? Vi 
treffes i Kvitsøygata 3. Vi infor
merer, tilbyr suppe og workshop.

Hva inneholder 
samarbeidsavtalen?
– ByAuk mottar økonomisk støt
te for å ha et koordineringsansvar 
for huset, lede en ressursgruppe, 
knytte hus og hage sammen og 
etablere en driftsmodell for hu
set, forklarer Sven Are. Område
satsningen ønsker å teste nye 
 modeller for samarbeid med be
boere, frivillighet og lokalt næ
ringsliv.

Knytte hus og hage sammen
– Vi har nå gjennomført vår før
ste grønnsakssesong for Emmaus 
andelsgård og vi gleder oss al
lerede til neste sesong. Nå får vi 
muligheten til å knytte hus og 
hage sammen – skape et hus fullt 
av aktivitet og et attraktivt ute
område som både turgåere, an
delseiere og brukerne av huset 
vil få glede av, forteller Sven Are 
Ek. – For alle som er nysgjerrige 
på hvordan huset skal fungere  
så følg med i sosiale medier og i 
Storhaug bydelsavis.
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DET SKJER
Midjord Bydelshus
Desember er rett rundt hjørnet. 
Vi har snart huset fullt av 
juleavslutninger, nissefester og mye 
annet som minner oss om at julen 
snart er her, så skal dere leie huset til noe før jul bør dere være kjappe 
for det er allerede ganske trangt. Men vi gleder oss. Alle som ønsker å 
vite mer om dette eller bydelshuset generelt kan sende en mail eller 
ringe for en prat. Hjertelig velkommen til oss og GOD JUL.
OBS. ALL BOOKING GJØRES VIA www.aktiv-kommune.no
Husk å sjekke om det er ledig tid i kalenderen før du sender søknad.
Huset leies ut som lokaler til fødselsdager, konfirmasjoner, 
sammenkomster, konferanser og møtevirksomhet m.m. 
OBS! Men KUN alkoholfrie arrangementer.
Trenger du lokaler til aktivitet? Ny forening? Ta kontakt med oss.
Fritid Storhaug – Midjord bydelshus 
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger- telefon 51 50 89 96 
Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no 
Senterleder direkte: Gerd Hegge – telefon 51 5 089 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 stort besøkstall, det liker vi! 
Har dere innspill? Send oss melding. Er du nysgjerrig på hvordan det 
ser ut? Kom innom! Vi ønsker å bli bedre kjent med flest mulig! 
 Dere kan følge oss på facebook; Storhaug Junior.
Storhaug Ungdomsklubb 13-18 år; mandager 15-21, torsdager kl 
18-21 og partallsfredager kl 18.30-22. Vi har nå startet nytt med å ha 
åpent fra kl 15 på mandagene, hvor vi har noe formingsaktivitet eller 
at ungdommene bare kommer å henge! Vi serverer noe enkel mat. Det 
er åpent hus med spill, mat, morro, humor og masse aktivitet! Etter 
politikernes ”bestilling” og behovet vi har i bydelene planlegger vi å ha 
åpen klubb på lørdager. Oppstart vil vi legge ut på våre nettsider. Følg 
oss på sosiale medier både voksne og barn/ungdom; få med deg hva 
som skjer! Gjerne tips oss om aktivitet og det som skjer i byen. Vi takker 
alle dere engasjerte foreldre og ungdom som tar kontakt med oss og 
hjelper oss å bli bedre i det vi gjør!
Vi tar juleferie fra uke 51 til uke 2 for begge klubbene.

«Norwegian Nature Scetchbook» - 30. november kl. 18:00
Utstilling med foredrag fra den dyktige kunstneren Adrien Brun. Han skal 
fortelle hvordan han realiserer sine skisser og akvareller, helt uten bruk av 
kamera!
Foredraget vil bli holdt på engelsk, det er gratis og åpent for alle. Det vil bli 
mulig å kjøpe trykk av kunsten hans på Julebazaren den 3. desember.

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 7. desember kl 19 på 
Bergeland Bydelssenter:

En fortelling om 
revylivet i Stavanger
fra -80 tallet og fram til nå. 
Steinar Lyse.

Vel Møtt!
Ønsker du å bli medlem i 
Storhaug Historielag?
Se vår nettside eller ta kontakt 
med styret evt e-post 
post@storhaughistorielag.no

Storhaug frivilligsentral
Grøt og nissebesøk
tirsdag 20. desember kl 16-17.30

Nabolagsuppe
 Litt travel? Lyst til å spise sammen med andre? Bare elsker 
suppe? Uansett grunn, er du hjertelig velkommen til 
frivilligsentralens ”Suppe ved langbord”. Det er plass til både 
voksne og barn. Datoer for suppe er 17.01, 31.01 og 14.02. 
Sånn går det annenhver tirsdag frem til sommeren. Suppe 
serveres fra 16-17.30. Vi har god plass på kjøkkenet, og ønsker 
flere frivillige som kan bli med å lage suppen.

 Gladmaling
 Farger er spennende! De kan treffe hjertet og bety mye for 
oss. Dette er et malekurs med fokus på farger og hva de kan 
symbolisere. Vi jobber med Ittens fargeteori, regnbuens 
farger, kontrastfarger, farger og symboler og fargeperspektiv 
i naturen. Vi las oss inspirere av fargeglade kunstnere.  
10 tirsdager med start tirsdag 10. januar kl 12-14.
Max 6 personer. Kurset er gratis.

Bindende påmelding på sms til 
Anne Cathrine Heesch 
tlf 915 79 285
Vi er i Kvitsøygata 3 
(inngang fra parksiden 
ved apoteket).

Åpent tirs/ons/tors 
 17-20 søndag 14-17.
1 års medlemskap 1000 kr
Dokkgata 4

Spedalskhet, trolldom 
og kristen barmhjertighet

 - Samspillet mellom kirken i Stavanger 
og den gryende legevitenskapen, på godt og vondt

Foredrag ved Sven Egil Omdal 
Tirsdag 7. februar kl 19 i St. Petri kirke
Det hele begynte som et enkelt hospital for spedalske og 
hjelpeløse. Takket være kong Magnus Lagabøter og biskop 
Thorgils fikk Stavanger et av landets første sykehus. I over 600 
år lå institusjonen vegg i vegg med kirken på Pedersgjerde, 
den siste tiden som en nasjonal skam.
Sven Egil Omdal har skrevet den lokale sykehushistorien fra 
middelalderen og fram til vår tid. Han forteller om samspillet 
mellom kirken i Stavanger og den gryende legevitenskapen, 
på godt og vondt: Fra omsorg for de svakeste, via besvergelser 
og heksebrenning fram til moderne sykepleie.
Billetter kr 100/50 (Aftenbladkortet og medlemmer av 
Storhaug historielag)
Arrangør: Stavanger kirkeakademi/Domkirken og St. Petri i 
menighet i samarbeid med Storhaug historielag

Kalender
DESEMBER:
Kunstsalg på Tou
torsdag 1 kl 17-20

Juleutstilling i 
atelierfellesskapet
Normannsgt 24
fredag 2 kl 18-20,
lørdag 3 og søndag 4  
kl 12-16

Jule Bazar på 
Bergeland bydelssenter
lørdag 3 kl 10.30-14.30

Pop-up marked Elefant
søndag 4 kl 12-16
2. etasje, inngang 
Erfjordgata

Julegrantenning
på Storhaug skole
onsdag 7 kl 17-18.30

Gratis juleverksted
selvtørkende leire
i Kvitsøygata 3
onsdag 7 og 14 kl 19-21

Tou og Soirée 
presenterer: 
Nok et julemarked
torsdag 8 kl 15 på Tou

Filmvisning: 
Mongoland 
torsdag 8 kl 17 og 20 
Tou - Maskinhallen & 
Scene1

Elefantteateret
Prinsessen på erten/
dybwikdans
For barn 3-5 år
Lørdag 10 og søndag 11
kl 12 og 14

Grøt og nissebesøk
Tirsdag 20 kl 16-17.30
Kvitsøygata 3

Julaften med Follies
Lørdag 24 kl 13-17
På Metropolis

Januar:
Juletrefest for de små
på Midjord bydelshus
søndag 1. januar kl 16-18.
Norsk Folkehjelp 
Stavanger

Gudstjenester,  
konserter m.m:
https://varden.menighet.
no/Kalender

https://www.johannes-
menighet.no/Kalender

https://domkirkenogpetri.
no/Kalender



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

fysisk aktivitet - kosthold - søvn - alkohol - nikotin


