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Firbent
folkehelse

Side 6
Bilene stopper langs Ullandhaugveien i overraskelse over se
miniatyrhester gresse p
Ullandhaug Økologiske G rd.

Vinterlys
- folkefest

-Felles rydding 27.-30. april

Klar for ryddeaksjon
Side 7
- Vi er klar! Bli med vel! Bydelens ryddeaksjon er en
kjempeanledning til bry seg om b de næromr det
og bydelen vi bor i, sier Paal Kloster (SV) fra Hillev g
kommunedelsutvalg.
- Sammen med v ren dukker det opp etterglemt
boss. Ryddige omr der blir triveligere og tryggere,

sier Kloster. - Vi oppfordrer til rydding i hele
Hillev g bydel, sier Eileen Myrbakk Olsen som er
daglig leder for Hillev g frivilligsentral.
- Stikk innom oss p Bekkefaret bydelshus.
Vi spanderer kaffe, plastsekker og engangshansker.

FOTO: Kjetil Broms

Neondisko og lysløype, utekino i
skoleg rden, cheerleading og
Blime’-dans p kunstgressbanen.
Vinterlys ble en folkefest i r ogs .

GRATIS pipeinndekning?
Bestill nytt tak av oss denne måneden!
TRYGGHET • ERFARING • KVALITET
Tlf: 51 52 43 00, Stavanger
www.byggmester-bob.no

Bestill GRATIS
befaring i dag!
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Hvordan står det til med politikernes evne til å løse de problemer
innbyggerne oppfatter som viktige?
Det nye Hillevåg kommunedelsutvalg har møte mandag 2. mars kl 17 i
Frida Hansens hus.
Beboere fra Kvalaberg velforening vil vise bilder og fortelle om høy
støy fra jernbaneverkstedet. Linda Hagen vil fortelle om Områdeløftet i
Hillevåg. Marit Sletteberg Storli vil forklare Områdereguleringen i Hillevåg.
Irene Meling vil fortelle om Bekkefaret bydelshus. Kriminalitet vil sikkert
også bli et tema. Hele møtet er åpent for alle og i første del av møtet – den
åpne halvtimen – kan tilhørerne stille spørsmål.
Det blir spennende å se hvordan det nye kommunedelsutvalget i
samarbeid med sentrale politikere, administrasjon og lokalsamfunn skal
løse aktuelle problemer og utfordringer.
En annen viktig sak som
kommunedelsutvalget skal behandle i
marsmøtet er Handlingsplan 2020 - Park
Hvordan står det
og vei – Investeringer.
I denne saken legges det fram forslag
til med polititil prioritering og fordeling av midler
kernes evne til å
både for 2020 og resten av 4-årsperioden.
løse de problemer
Handlingsplanene er ikke sendt ut til
kommunedelsutvalgene på forhånd dette
innbyggerne
året.
oppfatter som
Forslaget til investeringsprogram
viktige?
2020 omfatter i underkant av 200
prosjekter med stort og smått. Samlet
investeringssum for 2020 er i overkant av kr 335 mill.
Planen legger føringer for prioriteringer av veier, utendørs belysning,
gatetun og miljøgater, trafikksikring, parker, friområder, naturområder
og aktivitetsanlegg, idrettsanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg og
kunstgressbaner, skolegårder, sykkelprosjekter og mye mer.
Utsendte saker kan leses på kommunens hjemmeside.

Et ordentlig torg!
Skjer det snart noe p Hillev g
torg? Da politikere ba om r d
p facebooksiden Nabolaget
Hillev g dukket disse gode forslagene opp:
• Bygg gjerne p noe rundt historien og
identiteten til bydelen
• Jeg ønsker meg blomstersalget tilbake
• F tilbake torgselgerene med grønnsaker, egg
og blomster
• Grønnsakstorg, slik vi hadde ved coop obs p
Mariero tidligere
• Invitere REKO-ringen, lokalprodusert mat uten
mellomledd

Tips oss!
E-post:
Hillevag-TjensvollAvis
@outlook.com
Neste nummer
4. mai
Frist for levering av
annonser neste nummer
24. april

PILOTPROSJEKTER: Elever fra Ullandhaug og Kristianslyst ungdomsskoler presenterte
pilotprosjektet «Medborgerskap i ungdomsskolen».

Hillev gidentiteten er stolte
innbyggere, gode arbeidsplasser,
engasjement i bydelen og innflytelse i
Stavangerpolitikken.
Bydelens utfordringer
Hillevåg bydelsutvalg er et avsluttet
kapittel. De hadde sitt siste møte i
fjor og har overlatt til det nye Hillevåg
kommunedelsutvalg
å
fortsette
arbeidet med disse utfordringene:
- Levekårsløft i Hillevåg.
- Bydelsavis.
- Støtte og bruke Hillevåg frivilligsentral.
- Tjensvoll torg.
-Bekjempe økende kriminalitet i
Åsenområdet.

Bekjempe økende kriminalitet
Hillevåg kommunedelsutvalg hadde
sitt første møte mandag 27. januar i
Frida Hansens hus. Ny leder, Gro Helen
Birkeland Blom (Ap), vil sammen med
Agnar Mikalsen (FrP) gå i dialog med
både politiet og posten for å bekjempe
økende kriminalitet.

Kafé e.l. p Tjensvolltorget
• salg/utlevering av produkter i REKO-ringen
Sandnes/Stavanger
• Bagasjeromssalg eller markedsdag
• Bydelsutvalget kan stille med border evt boder
• Start med feks to ganger i ret
• Høstmarked og julemarked med boder og salg
av hjemmelagde produkter
• Julemarked med flotte juleting fra brukt til nytt
• Egen julegrantenning p Hillev g torg 1. søndag
i advent
• Store blomsterkasser med fastmonterte benker
p hver side, satt i ring med et par meter
avstand mellom rundt fontenen.
• Gjerne med rutete vegg for klatreplanter p
noen av dem
• Alle med utsparing for jekketralle, mtp flytting
• Bygg noe med tak over
• Hurra for Hillev g som kanskje v kner opp

UTGIVER
Hillevåg kommundelsutvalg
MIDLERTIDIG AVISSTYRE
Gro Helen Birkeland Blom (Ap)
Jorunn Marie Christensen (Ap)

Kommunedelsutvalget har fått innspill fra beboere som ønsker at det
etableres en kafé e.l. på Tjensvolltorget. Toril Granly Falkenberg (MDG)
tar direkte kontakt med en av de
involverte beboerne.

Hillev g og Tjensvoll Avis
Jorunn Marie Christensen (Ap) og
Gro Helen Birkeland Blom (Ap) tar
ansvaret for kommende avisutgave
sammen med Sigrid Bækholt. Nytt
styre for avisa velges på neste møte.

Frida Hansens hus
Jorunn Marie Christensen (Ap)
skal representere Hillevåg kommune-

Sigrid Bækholt (redaktør)
Tlf: 926 56 544
Hillevag-TjensvollAvis
@outlook.com
ANNONSESALG
Margit Ulven
annonse.Hillevag-Tjensvoll@
outlook.com
Tlf: 950 24 545

delsutvalg i styret for Frida Hansens
hus.

pen halvtime
Elin Schanche, Grønn By, informerte
om Pådriv-prosjektet i Flintegata 2.
Marit Sletteberg Storli og Tina
Aksnes fra Byutvikling, orienterte om
Områderegulering
Hillevåg. Selve saken om Områdereguleringen kommer i kommunedelsutvalgets møte 30. mars.
Elever
fra
Ullandhaug
og
Kristianslyst ungdomsskoler presenterte pilotprosjektet
Medborgerskap i ungdomsskolen
som er en del av områdeløftet i
Hillevåg.
Demokratirådgiver Espen Fikseaune,
fra
Politisk
sekretariat,
orienterte om satsingen på
Nærdemokrati i den nye kommunen
– kommunedelsutvalgenes rolle og
ansvar.

Klatreinstallasjon
p Hillev g Torg
Kommunedelsutvalget valgte industri
som tema for ny klatreinstallasjon
på Hillevåg torg. Bjarte Bøe (Ap) og
Bjørn Helge Nerdal (Rødt) skal delta
i en prosjektgruppe sammen med
levekårsløft Hillevåg, Sparebankstiftelsen og Park og vei. Sparebankstiftelsen ønsker å gi en gave på inntil
kr 500.000 til en klatreinstallasjon på
Hillevåg torg. Det er en betingelse fra
stiftelsen at de skal godkjenne konseptet. Prosjektgruppen skal vurdere
innkomne forslag, hvordan bydelen
skal involveres og foreslå veien videre.

Torstein Oliversen (design)
Tlf: 905 31 815
DISTRIBUSJON
Schibsted Distribusjon AS
Trykkeri: Dalane Tidende
Opplag: 9.000
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Byutvikling i Hillev g
Anders Fjelland Bentsen (Ap) er en av fem fra
Hillev g som fikk plass i Stavangers kommunestyre etter valget i fjor høst. Anders bor i
V rliveien. Han flyttet til Hillev g for tre r siden
og har nylig restaurert et av de eldste husene i
nabolaget.
- Hillevåg er en flott bydel
med stort potensiale for å bli
enda bedre, sier han.
Bentsen er også nestleder
i utvalg for by- og samfunnsutvikling, dvs at han er tett på,
har oversikt over og innflytelse
på områdeplaner, reguleringsplaner osv.

POSTMYSTERIET: Gro Helen Birkeland Blom, leder i Hillevåg kommunedelsutvalg.

Det store julepost
mysteriet
Folk i Hillev g har i de siste m nedene opplevd
en ny runde med post- og sykkeltyverier.
Beboerne vil ha mer synlig politi og at anmeldte
saker etterforskes.
OLAV LINDEMARK,
kl. 10E på Kristianslyst
I vinter har det vært mange
som har rapportert at de har
blitt frastjålet innholdet i postkasser og syklene de eier. Flere
har funnet poser med post i
hagen sin og post henslengt
rundt i gatene. En god del av
hendelsene som folk har delt
har vært på Åsen og Bekkefaret.
Facebook gruppen “Nabolaget Hillevåg” er et av stedene
der folk deler at de har blitt frastjålet post fra postkasser og
syklene sine. Siden desember
har det vært over tretti innlegg om folk som har blitt
frastjålet sykler, eller om
sykler som ligger henslengt.
Det har vært flere innlegg om
folk som har gjort nabolaget
oppmerksom på at det er folk
som driver og snoker rundt
i hager og postkasser. Det er
også flere innlegg om innbrudd i boder, garasjer og hus.
En god del folk har opplevd at de har fått mindre julekort og at de mangler noen

presanger. Vi har fått høre
historier om folk som har fått
opp mot ⅓ av det de pleier
når det gjelder julekort.
Regninger
kommer
som
purring, fordi de første har
blitt stjålet. Det er også blitt
fortalt om bortkomne pakker
og om pakker som har blitt
hentet av andre enn de som
skulle få de.
Heldigvis har det vært noen
folk som har funnet sekker
med pakker og post i som har
prøvd å finne de som posten er

adressert til. Folk legger også
ut ting på Facebook som de
finner i hagen sin eller på turer
i området sitt, i håp om at de
som savner pakken kan få den
tilbake.
Beboerne i Hillevåg uttrykker
at de vil ha mer synlig politi
og at anmeldte saker ikke blir
henlagt, men at de blir etterforsket.
Hvis du merker noe
mistenkelig er det anbefalt at
du melder det til politiet, flere
anmeldelser gjør det enklere
for politiet å finne ut hvor de
bør være oppmerksomme.
Hvis du savner eller har funnet
noe er det lurt å melde til politi
og å se på Facebook gruppen
“Nabolaget Hillevåg”.

Ukjent for politiet
-Jeg kontaktet politiet om
at det har vært mye stjeling
av sykler, post og diverse i
det bestemte området. Men
politiet er ikke kjent med at
det er større utfordringer i
Hillevåg bydel enn i andre
bydeler i Stavanger, sier
Gro Helen Birkeland Blom,
leder i Hillevåg kommunedelsutvalg.
-Politiet har heller ikke noen

Hva er status for de
viktigste
byutviklingssakene som påvirker Hillevågs
framtid?
-Det er få steder i byen det
skal bygges mer nytt de neste
årene enn i Hillevåg. Spesielt
gjelder dette langs Hillevågsveien hvor det allerede er vedtatt mange detaljreguleringer.
Ofte tar det noen år fra planen
er vedtatt til spaden settes i
jorda, men vi ser for eksempel
at BATE nå er i gang med sitt
nye boligprosjekt «Fridas
hage» ved Køhlerhuset.
Området rundt Kvalaberg
har mye gammelt industriareal som egner seg for ny
byutvikling, men det er en del
infrastruktur i form av blant
annet veier, fortauer og friområder som må på plass for
at det skal bli vellykket. Her

spiller det kommunale foretaket Stavanger Utvikling en
viktig rolle med å koordinere og forskuttere tiltak. Vi
kommer nok til å se mye
graving i gatene utover året i
dette området. Flott blir det
også når vi på sikt får opparbeidet hele den gamle Essotomten til park.
Samtidig skjer det mye
spennende også andre steder i
bydelen. Tjensvoll skal få oppgradert torget, og Mariero skal
få en områdeplan. Her er det
viktig at innbyggerne engasjerer seg i høringsrunden
og gir innspill på hvordan de
ønsker bydelen skal se ut. Som
politikere må vi sørge for å
stille høye krav til kvalitet.

Hva med sen?
- For næringsområdet på Åsen
vedtok bystyret i fjor en plan
som åpner for store endringer.
Her er Smedvig en stor eier
og aktør, og planen er å rive
og erstatte mange av byggene
som står der i dag. Dette vil
legge til rette for mange nye
arbeidsplasser i bydelen, noe
som er positivt, sier Bentsen.

BYUTVIKLING: Anders Fjelland Bentsen (AP)t.

spesielle tiltak i vår bydel.
Jeg oppfordrer alle til å melde
fra til politiet. Vi vil også
kontakte
posten
om
plassering av postkasser og
tar saken opp igjen på vårt
møte i kommunedelsutvalget
mandag 2. mars. Jeg inviterte
politiet til å komme på det
samme møtet men det hadde
de dessverre ikke anledning
til.

Tips oss!
E-post:
Hillevag-TjensvollAvis
@outlook.com

Verkstedstøy og omr deregulering
-Beboerne nær jernbaneverkstedet i Kvalaberg opplever grove brudd på hva som
var godkjent og lovet etter at
utbyggingen ble tatt i bruk

november 2019, forteller Jan
Amundsen fra Kvalaberg velforening. -Støy store deler av
døgnet, master med lyskastere
som bryter alle siktlinjer og

togsett som hele tiden skaper
lav intens brumming, holder
beboerne våkne og er en
konstant plage. Velforeningen
følger saken og gir seg ikke

før det blir betydelig mindre
plager. Vi viser bilder og forteller om saken på møtet i
Hillevåg kommunedelsutvalg
mandag 2. mars kl 17 på Frida

Hansens hus, sier Amundsen.
På møtet i kommunedelsutvalget blir det også orientering om Områderegulering
Hillevåg.
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Ut å spise

Ut for spise?
Sulten eller travel? Kos eller hurtigmat?
Her er en oversikt over spisesteder i bydelen.
AV LYA THOMAS
Elev Kristianslyst skole

The Shack
ligger på Breidablikkveien 6, rett over veien til Helgø Meny
på Mariero.
Åpent alle dager. Telefonnummer: 464 30 434
De har veldig amerikansk mat: burgere, ribs, milkshake og
sideretter som pommes frittes og løkringer. Det er ganske
vanlige priser, verken billig eller dyrt. Man kan spise lunsj og
middag der og de har barnemeny. Man kan også ha milkshake som snack eller dessert.
Det går an å parkere utenfor.
4,2 av google anmeldelser
OOD

FASTF

PIZZABAKEREN: Pizza slår aldri feil.

McDonald´s

Patrioten

ligger på Dalsetveien 2A
Åpent alle dager. Telefonnummer: 930 58 668
Igjen, sånn som The Shack, har McDonald’s veldig
amerikansk mat: burgere, pommes frittes, donuts, milkshakes… Perfekt for en rask snack: Det går an å sitte der eller
ta med. De har et lekeområde og kjente happy meals med
leker i for barn. Maten er ganske billig og det går an å få deals
på McDonald’s appen f.eks.: to milkshakes for 20 kr.
Det går an å ha drive-thru.
3,6 av google anmeldelser
D

ligger på Hillevågsveien 100
Åpent hver dag.
Telefonnummer 51 58 20 20
De tilbyr masse forskjellig: de har dagens rett og andre retter
sånn som biff, poteter, lapskaus, fiskesuppe… De har mat
fra Mexico, de har tapas, julemeny… De kan og arrangere
selskap og jubileum. Prisen kan variere mye fra rett til rett.
4 av google anmeldelser
Parkering utenfor coop extra

Big Bite Kilden

China Wok

R

ANTE
R
U
A
T
S
E
R

FASTFOO

Ligger i Kilden: Gartnerveien
Åpent alle dager utenom søndag.
Telefonnummer 489 55 468
De selger sandwich, wraps og salater.
Passer perfekt til et raskt måltid mens man shopper på
Kilden.
2,9 av google anmeldelser

D

FASTFOO

ligger på Lagårdsveien 127 i samme bygg som Kiwi.
Åpent alle dager unntatt mandag.
Telefonnummer: 51 52 12 57
Det serveres mat fra Kina og Thailand, hamburgere
og barnemeny.
Du kan spise inne eller ta med deg maten hjem.
Prisen ligger på den billigere siden og det er dyrere dersom
du spiser middag der.
Parkering utenfor Kiwi.
4,5 av google anmeldelser
NTER

A

RESTAUR

Food Courten

Zaika - indisk restaurant

(Pizzabakeren, Pastabakeren, Wok’n, Kebab)
ligger på Langflåtveien 31
Åpent alle dager. Telefonnummer: 463 14 931
I foodcourten på Mariero finner du Pastabakeren, Wok’n,
Pizzabakeren og Kebaben. De har pizza, sandwich, wok og
asiatisk mat, kebab, pastasalat…
Det er veldig koselig å sitte inne og spise, men det går og an å
ha take-away. De har vegetar alternativer og prisen er verken
dyr eller billig. Det er parkering utenfor.
3,9 av 5 av google anmeldelser.
STFOOD

ligger på Hillevågsveien 24
Åpent hver dag.
Telefonnummer: 51 32 89 97
Går an å ha selskap. Det serveres indisk mat, barnemeny,
sideretter og vegetarisk mat.
Det går an å bestille på nettet. Prisen er verken dyr eller billig.
4,8 på google anmeldelser

Sabi Sushi

Romsøes conditori

Den er i bygningen til Helgø Meny og ligger rett over veien til
The Shack, på Breidablikkveien 3A.
Åpent alle dager.
Telefonnummer: 51 88 08 88
Det blir servert japansk mat og de tilbyr også vegetarretter.
Det er bare take away, så det går ikke an å sitte og spise der.
Det er på den dyrere siden men det er høy kvalitet av mat.
5 av 5 på google anmeldelser
Går an å parkere på Helgø sin parkering
Y

ligger på OBS, Langflåtveien 38
Åpent alle dager unntatt søndag.
Telefonnummer: 51 88 36 23
Det selges bakervarer, kaker, lunch…
Det er noen bord og stoler og det er en kafe/bakeri.
Parkering utenfor obs.

FOOD COURT: Flere alternativer.

R

ANTE
RESTAUR

FA

A
TAKE-AW

THE SHACK: Et populært sted.

KERI

A
KAFÉ / B

WOK´N: Alltid like blid.
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Bydelene

Utnevnelse til St. Olavs Orden
H.M. Kongen har utnevnt billedkunstner Kjell Pahr-Iversen til Ridder
1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Utmerkelsen får han for
sin innsats som kunster. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på
Ledaal mandag 2. mars 2020 kl. 18.00.

600 000 til P driv i Flintegata 2
Formannskapet vedtok 13. februar å innvilge kr 600 000 for 2020 til Pådriv
Hillevåg. Noen av forutsetningene for støtten er at:
- Pådriv Hillevåg gjennomføres etter samme modell som Pådriv Oslo.
- Det rekrutteres eksterne partnere som bidrar med totalt 1 mill. for 2020.
- Minst 3 ulike næringsvirksomheter er i drift i løpet av 2020.
- Det utarbeides en resultatrapport ved utgangen av 2020.

Disse er eller skal etablere seg i huset:
Sol kunstprosjekt - Innvandrere/flyktninger produserer og selger kunst
Patricia Camargo - Omsmeltning av plast til bruk i ulike materiale
Motorsykkelverksted - Vinterlagring og motorsykkelverksted
Open hands for you - Sying og redesign av klær, internasjonal matlaging
Hifi Gjenbruk og musikk - Reparasjon av gammelt Hifi-utstyr, gjenbruk
Svalin Solar - Utvikling av solceller/solfangere som skal ligge på vann
Colossen - Fritidsklubb for barn og unge
Ocean Hope - Gjenbruk av plast

FINN FORMEN tilbyr sirkeltrening og kurs
i ernæring, for deg som ønsker motivasjon
og støtte til å komme i gang med en
sunnere livsstil.

Nye ernæringskurs m/treningsøkt starter
2. og 3. mars kl. 17.00. Meld deg på i dag!
Mer informasjon om FINN FORMEN, samt kurs og treningstider finnes på
finnformen.no eller ring Charlotte på 975 14 942.
FINN FORMEN Auglendsdalen 78 Stavanger. finnformen.no

Din elektriker:

Sying og redesign av klær
Open Hands For You har engasjert seg i Pådriv i det flotte røde murbygget i
Flintegata 2. De vil gjerne har kontakt med frivillige som kan hjelpe til, helst
kreative og energiske folk som er villige til å ta i et tak som f eks
-

kjøre møbler som vi finner på Finn, til bygget
male en vegg eller to
lære kvinner/menn å bruke symaskin
sy og reparere klær/redesign
kjøre og hente varer
kommunisere med medlemmer, lytte snakke
være en sosial støttespiller for brukerne
sette sammen møbler/bord og symaskiner
være med å skape et sy-verksted
henge opp gardiner, innrede
finne brukte møbler og interiør vi kan bruke

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

TerjeErland Annonse145x85_Forslag 11.11.19 10.42 Side 1

TRADISJONELT BOKHÅNDVERK
Reparasjoner • Nyinnbindinger •

Hillev gsturen!
Magne Nilsen er turleder på turistforeningens
hverdagstur
onsdag
26. februar fra kl 10-13. Han skal lede
og snakke seg gjennom store deler
av Hillevåg. -Ta med deg kaffi, någe å
bida i og goe sko, sier Magne. Turen
vil gå til Ågesentunet, Haugvaldstad
Minde, Felleskjøpet, over Skjeringen,

Vannassen (med fuglemating), kaffepause i hagen til Bergåstjernet sykehjem, Haugåstunet (Arbeidsgården),
Jarlabanen, Frida Hansens hus og tilbake til Kilden. Oppmøte er ved hovedinngang til Kilden kl. 10. Retur samme
sted. Turen er gratis og uten forhåndspåmelding. Det er bare å møte opp.

Nye medlemmer til
ungdomsr d
Er du mellom 13 og 19 r,
samfunnsengasjert og ønsker
gjøre en forskjell?
I ungdomsrådet kan du varme opp
stemmebåndet, ta muligheten, og
bidra til å gjør en forskjell. Det er cirka
seks møter i året på ettermiddagstid.
For hvert møte godtgjøres medlemmene med 500 kroner. Ungdomsrådets

medlemmer blir valgt for inntil to
år om gangen. Vil du bruke ytringsfriheten din, og snakke på vegne av
ungdommen (før noen andre gjør
det) anbefaler vi deg å sende mail til:
rigmor.strom@ stavanger.kommune.
no. I mailen må du oppgi ditt navn,
adresse, telefonnummer og E-post.
(Fra kommunens hjemmeside.)

Spesialarbeid
absolutt alle typer trykksaker.
PRIVATKUNDER • BEDRIFTER •
Sjøhagen 11 • 4016 Stavanger
bok@bokbinderieterland.no
www.bokbinderieterland.no

LAG • O.L.
Ring 51 88 10 04 eller stikk
innom vårt verksted i Hillevåg
Et komplett bokverksted siden 1989

Catering

Konfirmasjon
Hillevågsveien 100, tlf. 51 58 20 20
www.patrioten.no
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Miniatyrhester

Bilene stopper opp

ULLANDHAYG ØKOLOGISKE G RD: Darlin, Helle, lille Mio, Ulrikke og Misty.

Bilene stopper langs Ullandhaugveien i overraskelse over se miniatyrhester gresse p Ullandhaug Økologiske G rd. Minstemann Mio, er bare
5 uker gammel, og p størrelse med en
mellomstor hund.
Miniatyrhestene er så utrolig
sjarmerende. Alle som ser
dem får en god følelse. Darlin,
lille Mio og Misty er nylig innkjøpt av Firbent Terapi hvor
Helle Karin Barstad er daglig
leder. -Og Misty er sannsynligvis drektig, forteller Helle
hemmelighetsfullt.
-Vi synes det er viktig at
barn får mulighet til å være
med dyr, og kanskje spesielt
for barn i byen, sier Helle. Dyr
har mange positive effekter
på oss mennesker, noe som
er grunnen til at det er så
effektivt å bruke dyr i arbeid med
mennesker. På gården er det
ikke bare dyrene som har en
positiv effekt på oss. Både
natur og de mange aspektene
av gårdsdrift er også bra for
helsa. – Vi ser frem til et samarbeid
med
Ullandhaug
Økologiske Gård. Fremtiden
vil vise hva vi kan få til ved å
forene kreftene.

Hva er Firbent Terapi?
–Vi jobber som et tverrfaglig team, forteller Helle.
Teamet består blant annet
av pedagoger, psykologer,
sykepleiere, vernepleiere og
hundeinstruktører. Vi har
alle forskjellig erfaring og
kompetanse, men alle har en
ting til felles; et oppriktig ønske
om å hjelpe mennesker.
-Ved å jobbe tverrfaglig
sikrer vi kvalitet i tjenestene, og vi samarbeider om
å utvikle opplegg tilpasset
brukernes behov. Vi har lang

erfaring i å bruke terapihunder i
helsefremmende og pedagogisk arbeid, og nå har
vi også utvidet til å bruke
miniatyrhester. Vi oppnår
raskere resultater med å
bruke dyr, og etterspørselen
etter dyreassisterte tjenester
er økende. Firbent Terapi
har derfor avdelinger både i
Stavanger og i Bergen.
Helle er erfaren. Det er 9
år siden hun startet Firbent
Terapi. Hun studerte til en
bachelor i pedagogikk og var
en av de første som tok utdannelse i dyreassistert terapi
på Ås. I tillegg har hun fylt
på med universitets- og høyskolefag innen hundeatferd og
instruktørutdannelse fra Canis
og Siddis hundeskole.
-Jeg er et relativt nytt tilskudd
i teamet, forteller Ulrikke
Lindal Dimmen.
– Jeg hadde lest en del om
Helle og hva hun hadde fått
til med Firbent Terapi, og da
jeg tok kontakt traff vi hverandre fullstendig i både
hunde- og hesteinteressen.
Jeg er utdannet vernepleier
og jobber til daglig i BUP,
og treffer mange som kan
ha utbytte av dyreassisterte
tjenester. I tillegg har jeg
hundeog
dyretrenerutdannelse. Jeg er hestefaglig
ansvarlig, foreløpig på frivillig
basis.
Hva kan dere oppnå med
hestene?
- Vi kan tilby en alternativ skolehverdag. Vi kan

Firbent terapi
• Startet i 2011. Firbent Terapi er en
sosial entreprenør som har som
form l løse sosiale utfordringer.
Firbent Terapi er i prosessen med
omgjøres til et ideelt AS. Ved bli
et ideelt AS vil utbytte g tilbake
til bedriften, noe som sikrer en
bærekraftig drift.
• Daglig leder:
• Helle Karin Barstad
• www.firbentterapi.no
• Tlf: 47621363
• helle@firbentterapi.no
• Se facebook og instagram @
Firbent Terapi

BØLLEFRØ: Når lille bøllefrø ikke vil følge med må matmor Helle ta
saken i egne hender!

motivere barn til å lese, gjøre
skoleoppgaver og oppleve
faglig mestring.
-Ved for eksempel å beregne
dyremat som prosentdel av
kroppsvekt får vi inn matematikkunnskap,
supplerer
Helle. -Vi er enda i planleggingsfasen av tilbudet, men
har allerede blitt kontaktet av
flere foreldre og lærere som er
interessert i et tilbud til elever
som har ulike utfordringer.
-Det er skummelt hvor
mange unge som sliter psykisk
og hvor stort behov det er for
alternative mestringsarenaer,
sier Ulrikke. -Mange barn og
unge vokser på å få ansvar for
et dyr. Ikke bare får barna brukt
kroppen gjennom fysiske oppgaver som møkking og stell,
gjennom samspillet med
dyrene utvikles også barnas
sosiale kompetanse.
-Vi jobber også med hund-

ene på sykehjem. Bruk av
hundene lindrer uro, angst,
depresjon og ensomhet samtidig som vi sprer glede og
latter. Vi har i mange år
arbeidet med beboere på
sykehjem, blant annet på
Bergåstjern, forteller Helle.

Prøver du trimme oss?
-Forrige
uke
ble
jeg
gjennomskuet
på
sykehjemmet under aktiviteten
ringspill.
Den
kvinnelige
beboeren kaster mens terapihunden Pixel henter og leverer
ringene tilbake.
-Prøver du å trimme oss, sa
damen med et smil og lo, før
hun fortsatte: I så fall synes eg
at det e’ jysla kjekt!

Terapihunder motiverer til
aktivitet!
Mange beboere på sykehjem
lider av demens og depresjon,

noe som gjør at de isolerer
seg, blir passive og vanskelige å motivere til deltakelse i
aktiviteter. Det er her terapihundene kommer inn, forklarer Helle.
-Ved bruk av Pixel og de
andre hundene motiverer
vi beboerne til å stå opp av
senga, komme ut av rommet
og inn på stua, og til å delta i
morsomme aktiviteter i fellesskap med andre!
For brukerne er aktivitetene
vi gjør et morsomt avbrekk
og god underholdning, men
det de fleste ikke vet er at
aktivitetene er nøye planlagt
og tilrettelagt etter målene vi
arbeider med. Det kan være
både fysiske og kognitive mål,
slik som å trene balanse, grovmotorikk, koordinasjon eller
objektforståelse, farger og tall
for å opprettholde beboernes
funksjonsnivå.
Et eksempel på en annen
aktivitet er bokstavposer som
vi setter sammen til ord og
uttrykk. Det stimulerer både
kroppen og ”de små grå”, i tillegg til å være veldig morsomt!
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Områdeløftet informerer

VINTERLYS: Vinterlys ble en folkefest i år også. Foto: Kjetil Broms

Hvordan kan Hillev g bli et enda bedre sted?

Bli med p workshop!
Stavanger kommune inviterer beboere,
frivillige organisasjoner og folk som jobber i
omr det til felles idedugnad torsdag 12. mars kl.
17. Møtet blir i Bekkefaret bydelshus og vi
starter med mat slik at det skal være mulig
komme rett fra jobben.
Meld deg gjerne på Facebook-eventet «Hvordan kan
Hillevåg bli et enda bedre
sted» eller send en e-post til
linda.hagen@stavanger.kommune.no så får vi en pekepinn
til matbestillingen. Det er områdeløftet og de som skal
utarbeide
områdereguleringsplan for Hillevåg som
gjennomfører arrangementet.
Marit Storli leder arbeidet
med områdereguleringen som
skal starte denne våren. Hun
er opptatt av å lære og bli kjent
med området gjennom de som
bor og oppholder seg der.
- Beboerne har nyttige
erfaringer. Vi vet en hel del
om hva beboere tenker om
styrker og svakheter i området
fordi det er laget en sosiokulturell stedsanalyse som
bygger på informasjon fra
beboerne. Her kan fortsatt fylles på med informasjon og meninger fra
engasjerte folk i området.
Nå er vi også klar for å jobbe
med noen utvalgte områder i
Hillevåg. Noen deler av
Hillevåg er allerede ferdig
utbygd, men vi vet at

flere ønsker bedre forbindelser. Sjøen som finnes
nær Hillevåg er en attraksjon
som er lite kjent. Kan vi gjøre
noe med det?
På samlingen velger vi kanskje ut noen områder som vi
allerede vet at mange er opptatt av, og så samler vi ideer om
disse. Kanskje blir der noen
overraskelser også. Uansett
skal vi gjøre det slik at det den
enkelte er mest opptatt av, skal
vi ta med oss fra samlingen.
Hvordan kan en områderegulering bidra til at Hillevåg
blir attraktivt?
- Planen kommer til å
bestemme hvordan de fysiske
omgivelsene skal utvikles,
sier Marit. -Det kan jo ta flere
år før vi ser resultatene. Men
tiltak som blir vedtatt i planen,
kan man ha forventninger om
skal komme. Noen har kanskje forventninger om at alt
skal bli perfekt, men slik er det
heller ikke. Bydelen bør jobbe
sammen med kommunen
for å utnytte mulighetene.
Så det nytter å engasjere seg
allerede nå. Da får vi med

tiltak som folk ønsker og som
beboerne er klar til å ta i bruk.
Hvem ønsker dere å snakke
med?
- Det holder lenge at man har
et hjerte for Hillevåg! Og så
vil vi gjerne snakke med hele
bredden av folk, sier Marit.
-Man kan også komme bare
for å få informasjon. Områdereguleringen er en del av
arbeidet
med
områdeløftet. Stilig om ungdommer
kommer, kanskje noen kan bli
enige om å komme sammen?
Og noen eldre. De som har en
ide de skulle ønske at noen tar
tak i, har en super mulighet
nå, mens vi er helt i starten
av arbeidet. Jo lenger arbeidet
kommer, jo mer utfordrende
blir det å endre innholdet i
planen. De som ønsker å treffe
oss og som ikke kan den 12.
mars får flere anledninger
lenger utover i prosessen. Meld
gjerne fra på e-post til marit.
sletteberg.storli@stavanger.
kommune.no så vurderer vi
etter hvert hvordan vi kan sette
sammen beboernes ønsker om
kontakt.
I møtet informerer vi fra
kommunen mer om både
områdeløftet og arbeidet med
områdereguleringen. Man kan
også lese mer om områdeløftet
og om områdereguleringen på
stavanger.kommune.no/hillevaag.

Vinterlys lyste
opp Kvalaberg for
tredje r p rad
Neondisko og lysløype, utekino i skoleg rden,
cheerleading og Blime’-dans p kunstgressbanen.
Vinterlys ble en folkefest i r ogs .
Joda, det regnet litt, men
det la ingen demper
på
verken
oppmøtet
eller
stemningen!
Det
vikt-igste med Vinterlys
er at det er mørkt, slik at
lysinstallasjonene i parken,
langs veien, i trærne og
på husveggene kommer
til sin rett. Legg til utekino, kunstsnø, ansiktsmaling, lasershow, bålpanner, klatretårn, korpsmusikk og en haug med
frivillige, og vips så har du
Vinterlys!
– Målet med Vinterlys
er blant annet å få opp
engasjementet
rundt
bydelen og vise hvordan
vi kan bruke offentlige
rom på nye måter, forteller
prosjektleder Tina Aksnes
ved avdeling for byutvikling i Stavanger kommune. Området mellom

bussveien og Gandsfjorden er
et av de viktigste byutviklingsområdene i Stavanger, og
Vinterlys vil vise noen av
kvalitetene Hillevåg har å
by på. Arrangementet setter
farge på Hillevåg og bruker
offentlige rom på nye måter,
for å vise hvordan lys kan
få oss til å se omgivelsene
med
nye
øyne.
Strekningen fra Bikubå,
langs Kvalebergveien og
Bergsagelveien,
gjennom
parken og ned mot BilXtra
fylles
med
lysinstallasjoner og aktiviteter for hele
familien en lørdag i januar,
og i år var det altså Vinterlys fortredje året på rad.
Vinterlys
arrangeres
av
Stavanger kommune i nært
samarbeid med frivillige
lag, organisasjoner og lokalt
næringsliv, og mottar støtte
fra områdeløftet i Hillevåg.
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Solidaritet

Solidaritet av elever for elever
I r som i fjor arrangeres det solidaritetskveld
ved Kristianslyst Ungdomsskole. Innsamlingen
er i samarbeid med hjelpeorganisasjonen Hei
Verden. Kristianslyst samler inn til Laos i r.
P solidaritets kvelden 22. april blir det
underholdning, aktiviteter, kaker, kaffe og
internasjonal mat. 23. april er bøssebærer- og
arbeidsdagen. Har du bruk for arbeidskraft
denne dagen?
AV HEDDA JUEL
Elev ved Kristianslyst Skole
Hei Verden er en organisasjon som skal hjelpe barn
i den tredje verden til å få
en god og skikkelig skolegang. Det er en skolerettet
informasjon- og bistandsorganisasjon
som
ifølge
deres nettside er livsnøytral
og
politisk
uavhengig.
Verdigrunnlagene
deres
tar utgangspunkt i FNs
barneog
menneskerettighetskonvensjoner. De vilhjelpe til med å bygge skoler,
utdanne lærere og skaffe skolebøker slik at flere barn kan få
en bedre skolegang.
For Hei Verden er det viktig at
lærerne er godt utdannet slik
at de er forberedt til å møte utfordringene ved å jobbe i en
skole. Gjennom deres arbeid

får over 25 000 barn i Peru,
Laos, Bangladesh og Zambia
muligheten til å gå på en
god skole, og skape et godt
grunnlag for videre utdanning.

Solidaritetskonsert
Einar
Gilje,
lærer
ved
Kristianslyst
skole,
er
også musikkansvarlig for
solidaritetskonserten.
-Hei Verden sitt konsept
går ut på at folk og mennesker gjennom utdanning
kan komme ut av fattigdom,
forteller Einar Gilje. Han forteller også at Hei Verden er
veldig flinke til å følge opp prosjektene sine, da han selv har
besøkt Brazil (tidligere prosjekt land) og Peru. Han forteller også at de velger seg ut
en bestemt del i landet, der de
hjelper til med forskjellig. For
eksempel inventar, lage lære-

bøker på minoritetenes språk
og med vannkilder hvis landsbyen skulle trenge det.

Besøker landene
Han mener også at Hei Verden
er veldig godt tilknyttet til
lokalbefolkningen, og på å
følge opp prosjektene deres.
Blant annet at en prosjektleder besøker landene en gang
i halvåret. De samarbeider

Hei Verden er veldig
flinke til å følge opp
prosjektene sine.

Einar Gilje

også med lokale organisasjoner i landet og i tillegg får de
støtte fra staten gjennom
organisasjonen
Norad,
som driver med utviklingssamarbeid, kan Einar fortelle.
Organisasjonen ble stiftet i
1973 av engasjerte skolefolk
i Rogalandsområdet. Siden
2006 har det vært solidaritetskvelder ved Kristianslyst skole.
Kveldene ved skolen er som
regel alltid vellykket. Klassene
får hver sin oppgave, og siden
det er 8. trinn som har ansvaret,
er det der salg og aktiviteter

LAOS: Førskolebarn leker buss. Fra Hei Verden i Laos.

foregår. Det er en opptreden fra
valgfagsgruppa på skolen, innslag fra årets revy, samt andre
elever som vil opptre.
Inngangsbillettene er 50 kr.
Elevene selger kaker, kaffe, saft
og internasjonale matretter,
laget av fortsatte til elevene ved
skolen. Målet til Kristianslyst
er å samle inn mest mulig,
derfor koster de forskjellige
aktivitetene også penger. For to
år siden betalte folk til og med
penger for å høre vitser. Det er
ikke måte på hvilke forskjellige
påfunn elevene kommer med
for å tjene penger til barna i
Laos.
-207 000 kroner tror jeg vi fikk
inn i fjor med alt, sier Einar og

virker ganske tilfreds med det.
Han tilføyer at vi er fornøyd
når vi klarer å passere 200 000
kroner.
I år er det den 22. april som
er datoen for solidaritets
kvelden, og den 23. april er
bøssebærer-og arbeidsdagen.
Elever fra skolen står rundt
omkring på dagligvarebutikker
i Hillevåg, Gausel, Tjensvoll
og Hinna området for å samle
inn penger. De aller fleste har
skaffet seg jobb privat eller i
bedrift for å tjene minimum
350 kroner til innsamlingen.
Har du bruk for arbeidskraft denne dagen, ta gjerne
kontakt med Kritianslyst skole
på tlf: 51913030.

Minnestund
i våre lokaler
Smørbrød, kaffe og kaker

295,-

Kr
Pr pers.

Har du noe du
vil bli kvitt?

Catering
Vi har tilbudt Catering i 30 år i Stavanger og
Sandnes. Catering er en viktig del av Bryllup,
konfirmasjon, julebord og andre selskap.
Derfor er det så viktig å velge noen som
virkelig kan catering og kan gjør denne del
av festlighetene til en suksess. Kontakt oss
for tilbud.

Grovavfall
og gjenstander
til ombruk

Hageavfall

Vi henter!
hentavfall.no

Glassemballasje

Farlig avfall

HILLEVÅGSVEIEN 100 - 4016 STAVANGER
TELEFON 51 58 20 20 www.patrioten.no
JULEMENY - PÅSMURT - OVERTIDSMAT - CATERING - TAPAS
MEKSIKANSK - MINNESTUND - SELSKAPSLOKALER

Tøy
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HAR DU NOE DU
IKKE TRENGER
LENGER?
19. APRIL KL. 12-16

Søndag 19. april gjentar vi suksessen med popup- loppemarked
rundt omkring i hele Stavanger, Sandnes og Sola.
Tøm boden, rydd i skapet, ønsk våren velkommen og bli med på
garasjesalg.
Du trenger ikke ha garasje for å bli med!
Sett opp et bord i hagen eller langs fortauet.
Slå deg sammen med naboen, så blir det ekstra sosialt!

REGISTRÉR DIN “GARASJE” PÅ

ÅPENGARASJE.NO

Arrangementet er tilrettelagt av Sola kommune, Sandnes kommune og Stavanger kommune.
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Pia Myrvold

Fra Paris til Hillev g

PIA
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Hva:
Vinterutstilling Pia
MYrvoLD i atelier
MYworLD104.
Hvor:
Hillev gsveien 104.
N r:
11. - 25. februar

Store oransje bokstaver, en P, en I og en A har f tt
hvert sitt vindu p den slitne fasaden p Hillev gsveien 104
og setter tonen for utstillingen.
AV STIAN ROBBERSTAD

strømmer fra en trådløs høyttaler i vinduskarmen.
Myrvold prater over musikken som danner et slags
De tidligere kontorene er fylt med kunstnerens bakteppe for hennes egne kreative univers. Klesarbeider, historie og det aller siste side om side. Det designer, musiker, billedkunstner, grafiker, skulptør
rikholdige arkivet er kun en liten del av et langt og og performancekunstner. Pia er både politisk og
høyst aktivt kunstnerskap. Ti år etter debuten på Vest- barnslig, lekende og intellektuell på samme tid,
landsutstillingen i 1980 flyttet Pia Myrvold til Paris noe som også gjenspeiles i arbeidene hennes
hvor hun fremdeles bor og arbeider.
som spenner fra lystige og lette, nærmest eteriske
Myrvold, som vokste opp på Kristianslyst, har et malerier med enkle motiv til politisk motiverte
aktivt forhold til Hillevåg og trekker blant annet frem kleskolleksjoner.
bydelens rike industrihistorie og det som en gang
På det som en gang har vært et møterom med
var. – Skulle man kjøpe bil dro man
generøs takhøyde står store maletil Hillevåg. Mange sier at det ikke
rier stablet langs veggene. En
skjer noe her, det er jeg ikke enig i,
blanding av utrykk, en visuell reise
det skjer mye mer her enn i Stavanger Pia føler seg like mye tilbake til starten på 80 tallet hvor
Øst. Gentrifiseringen av Øst har blant
er fremtredende,
hjemme i Hillevåg kvinnekroppen
annet ført til at kunstnere og andre
noe den fremdeles også er i hennes
som i Paris.
kreative har blitt tvunget til å flytte til
nyeste arbeider. Abstrakte georimelige lokaler i Hillevåg. - Denne
metriske former, sterke farger og
bydelen har et enormt potensial, sier
menneskekropper.
hun mens hun speider ut av vindusrekken med utsikt
- Dette er et av mine tidligste arbeider, sier Pia og
over industri, dramatisk himmel og deler av Gands- peker på et stort maleri som står på gulvet. Maleriet
fjorden.
som viser tre ulike mennesker, etter alt å dømme
Vi har sittet slik en stund, ved bordet i det som kvinner i ulike stadier eller samme kvinne i tre
fungerer som midlertidig kontor, utstillingslokale og forskjellige tilstander.
atelier og pratet om bydelen, byutvikling og byråkrat- Ser du at det er skjevt? Det er høyere på den ene
ene og politikernes manglende estetiske evner da jeg siden, jeg bommet tydeligvis på målene da jeg laget
plutselig legger merke til det abstrakte lydbildet som det, måtte lage alt selv før i tiden, blindramme,

GUL JAKKE: Store glasskap fylt av Pias kleskolleksjoner.

STERKE FARGER: Geometriske former og sterke farger.

KVINNEKROPP: Kvinnekroppen er fremtredende i Pias bilder.

PIA: Pia Myrvold er klesdesigner, musiker,
billedkunstner, grafiker, skulptør og
performancekunstner.

strekke lerret og ramme. Jeg liker det slik, sier hun og
går videre ut i gangen hvor store glasskap oppbevarer
deler av kleskolleksjonen hennes. Noen av klærne er
til salgs selv om mesteparten for lengst burde vært
innkjøpt av et museum, helst en lokal institusjon.
Pia føler seg like mye hjemme i Hillevåg som i Paris.
- Jeg gikk på fritidsklubb like ved Kvalaberg skole, sier
hun og smiler. Hun bryter opp samtalen. - Jeg har en
omvisning om noen minutter, synes jeg hører noen i
gangen.
Jeg vander videre på egen hånd, fra den ene rommet
til det andre på oppdagelsesferd og i det jeg er på vei
mot utgangen hører jeg stemmen til Pia
– Noen av dere som drikker kaffe? Lystige stemmer
og kropper fyller den smale gangen med alle klærne
og omvisningen er i gang.
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Krigen

80 r siden krigen kom til Hillev g
Det finnes ikke s mange
fortellinger fra Hillev g om
de kaotiske dagene etter
det tyske overfallet tirsdag
9. april 1940.
JAN GJERDE
En hillevågsbu forteller at da
«hele byen og Hillevåg med»
evakuerte i panikkdagene
etter 9. april, var det mange
som måtte se langt etter
kundene sine. Baker Erik Olsen
i Mølleveien 6 var en av dem.
Han tok da like godt hele brødbaksten med seg i brødbilen
og kjørte til Hommersåk hvor
mange hadde tatt inn i hyttene
sine i frykt for at byen skulle bli
bombet. Her ble brødene delt
ut gratis. Å gi ferske brød til
grisene var ikke noe alternativ.
Krigsårene
i
Hillevåg
ble preget av at tyskerne
anla to store leirer der, og i
tillegg en leir på Mariero.
Som følge av dette ble
Hillevåg utsatt for alliert
bombing i 1941. I november
1944 ble Hillevåg åsted for den
eneste store sabotasjeaksjon
utført i distriktet, sprengingen
av Knottfabrikken.

Plass til 2000 soldater
Leirene i Hillevåg hadde
kapasitet til 2000 soldater. I

Marieroleiren

tillegg rekvirerte tyskerne en
rekke bygninger og hele eller
deler av boliger. Kvaleberg
skole ble rekvirert og lærere
og elever måtte ut på legd for å
finne plass til undervisningen.
Folk måtte også finne seg i
å ha tyskere boende i huset.
Riktignok betalte de husleie,
men det var nok penger de
fleste kunne unnvært.

Kolonner av krigsfanger
Okkupasjonsmakten
marsjerte, red og kjørte ut og inn
av leirene. Folk måtte også
tåle å se kolonner av russiske
og polske krigsfanger slepe
seg til og fra arbeide utenfor
Kvalebergleiren. Polakkene var
noenlunde kledd, de hadde
store, side og varme frakker.
Russerne derimot, så ut som
de var kledd i blodige filler.
«Det var et fryktelig syn»,
minnes Finn Kristoffersen,
som bodde i Veumveien med
«Leiren» som nærmeste nabo.
Kvalebergleiren ble bygget
for motoriserte kjøretøyer,
infanteri og forlegning av ubåtmannskaper. Hillevågsleiren,
«Sørheim», ble etablert for
motoriserte kjøretøyer, hester
og forlegning av mannskaper.
Mariero var forbeholdt mannskaper og eksperter knyttet til
Luftwaffe.

KRIGEN: De allierte skulle bombe Kvalebergleiren, men traff i stedet et
bolighus like ved. Foto: Byarkivet

Kraftfahrpark 274. I.D
Tyskerne kalte leiren i Kvaleberg for «Kraftfahrpark 274.
I.D» Den utgjorde en viktig del
av tyskernes transportsystem
i regionen. Leiren omfattet
Kvaleberg Skole og arealer
sør, øst og nord for denne,
avgrenset av Hillevågsveien
mot vest, Sandangergården
mot syd, jernbanelinjen mot
øst og i retning Vierveien/
Sven Andersen Møbelfabrikk
mot nord. Leiren besto av i
alt 20 brakker, garasjer, staller
og låver. Den inneholdt også
militærsykehus og ammunisjonslager. En stor, gruslagt

Din lokale leverandør av inn- og utvendige
solskjermingsprodukter

Vi leverer:
Utvendig:

Innvendig:

•

Persienner

•

Persienner

•

Markiser

•

Plisségardiner

•

Screen

•

Lamellgardiner

•

Parasoller

•

Rullegardiner

Kontakt oss for uforpliktende
tilbud og befaring
Adresse:

Haugåsstubben 8, 4016 Stavanger

Telefon:

51 58 65 58

Epost:

post@stavanger-markise.no

ekserserplass inngikk i anlegget.
Her har Hillvåg nå fått en
fantastsisk fin grasbane!

Sørheim
Hillevågsleiren, Sørheim, lå
mellom Utstillingsplassen og
Haugåsveien på oppsiden av
Hillevågsveien.
Utstillingsplassen var ideell for stalling
av hester. Okkupantene hadde
med seg hester fra Tyskland,
men etter hvert inngikk også
norske hesteraser i oppsettet.
Behovet for hester ble prekært
da Hillevåg Knottfabrikk ble
sprengt i november 1944.

Marieroleiren lå like øst for
dagens OBS og huset mannskaper og eksperter knyttet til
Luftwaffe. De hadde ansvaret
for drift og vedlikehold av alle
tyskernes radarer i Sør-Norge.
I løpet av krigsårene skulle
Hillevåg få merke at de tyske
leirene ble krigsmål. I mai
1941 ble en enebolig like sør
for Kvaleberg skole truffet av
alliert bombing og en 13 år
gammel gutt mistet livet. Ellers
var hovedmålet for alliert
bombing Sola flyplass.
Tyskerleirene skulle sette
sitt preg på Hillevåg i mange
tiår. Kvalebergleiren ble brukt
til boliger, offentlige kontorer,
skoler og mange bedrifter,
blant andre Stavangerflint.
Kun to bygninger er fortsatt
bevart. Det er «Tårnet» og
bygningen med det store,
valmede taket som ligger ved
Flinteveien. Her er det
barnehage nå. Hillevågsleiren
ble sanert i 1975 og rommer
moderne rekkehus like ved
Kilden. Vi har hørt mye om
motstandsbevegelsen under
krigen, men det var et lite
mindretall som var aktive. Ikke
alle huskes i dag. Unntaket
er Mygebrødrene som har
fått ei gate oppkalt etter seg i
Hillevåg.
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Planlegg neste sesong
allerede nå - la oss hjelpe
deg med det du vil ha gjort
i hagen!
Book en gratis befaring allerede i dag!
Ring oss
allerede
i dag!

Vi utfører både store og små oppdrag,
kontakt oss for GRATIS befaring
og et uforpliktende tilbud

ROGALAND
GARTNERSERVICE AS
Tlf.: 95 400 700 • post@gartnerservice.as
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Helsehuset

Hvordan mestre
helseutfordringer?
PÅ TIRSDAGER FÅR DU VITE MER!

Når: Tirsdager 15-16
Hvor: Helsehuset (Badehusgata 37)
• Undervisning om ulike tema innenfor
fysisk og psykisk helse
• Råd og verktøy
• Gratis
• Ingen påmelding
Helsehuset skal støtte innbyggerne i
Stavanger kommune i å ta bedre vare på
egen helse. Hver tirsdag arrangerer vi
åpne Vite mer om-foredrag for deg som
ønsker råd om hvordan du kan mestre
ulike helseutfordringer.
10 foredrag med ulike tema.
Noen som passer for deg?
Datoer for foredragene
finner du på vår hjemmeside:
www.stavanger.kommune.no/vitemerom
og facebook:
Helsehuset Stavanger

VITE MER OM

VITE MER OM

Hvordan du reduserer
Hvordan du mestrer
risikoen for diabetes type 2 livskriser
VITE MER OM

VITE MER OM

Hvordan du senker
blodtrykket

Veier til god psykisk helse
VITE MER OM

VITE MER OM

Kostholdstiltak ved
irritabel tarmsyndrom
VITE MER OM

Hvordan du mestrer
hverdagsstress
VITE MER OM

Hvordan du mestrer
panikkanfall

Veier til bedre søvn
VITE MER OM

Hvordan du mestrer nye
muskel- og skjelettplager
VITE MER OM

Veier til avspenning

HILLEV G & TJENSVOLL AVIS
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KULTUR

Aktiviteter

Bydelshusets planer
Vi har et helt nytt prosjekt sammen med Hillev g
frivilligsentral, onsdagsdrøsen! Hvis du e hjemma og i ein
passelege alder ikje har n ge aent gjør s kom innom
bydelshuset og ta deg ein drøs me oss s henge her.
Hver onsdag fra 13-15 er det suppe, sikkert litt kaffi og
ein aktivitet. Fortell dette gjerne videre hvis du kjenne
n gen som trenge komma seg ut litt!

Fra og med uke 9 starter
vi opp med felles puslespill.
Hverdager fra 13-15 kan du
komme inn og pusle litt på et
stort felles puslespill på bydelshuset. Vi begynner med 1000
brikker i uken og ser hvordan
interessen er. Vi har store

ambisjoner for dette prosjektet
og har funnet et stort puslespill på 40 000 brikker og det
hadde vært kjekt om vi i samarbeid hadde fått til det! Da vil
vi henge det opp i storsalen
på den ene kortveggen. Men
målene er høye og vi får se om

Side 15

AKTIVITETER FOR ALDERSGRUPPA 60+
Oversikten er etter beste evne samlet av Tove von
Krogh. Ser du feil eller mangler eller vil informere
om aktiviteter i bydelen s send gjerne en epost til
tovevonk@gmail.com.

der er noe interesse for det.
I uke 10 starter vi opp med
en dramagruppe fra 4 klasse
og opp til 6/7 klasse rett etter
skolen fra kl 14.15 – 15.30. Hvis
det er noen som vil være med
så snakk med meg på kontoret
eller ring 51 50 87 64 eller epost
til
irene.meling@stavanger.
kommune.no
Bydelsmiddag er også på
planen og vi fortsetter med å ha
en billig middag hver tirsdag
mellom kl 15.30 – 17.30. Det
er kjempe gøy og det er alltid
godt med folk og det setter vi
stor pris på. Det er forskjellige
retter hver gang.
Vi fortsetter med Juniorklubben som var med oss på
Vinterlys arrangementet midt
i januar hvor de gjorde en
kjempejobb
på
Blimee
Dansen. Vi har åpent for 5 til
7 klasse hver torsdag kl. 14 –
16 hvor vi har en aktivitet hver
gang og ellers holder vi på med
biljard, bordtennis, airhockey,
fuzball osv.
Brack Ungdomsklubb har
mange vinterferie tilbud!
Irene Meling, fritidsleder

Solborg folkehøgskole 51 51 01 00
Utleie av svømmehall med godt oppvarmet vann

Saniteten p Tjensvoll 51 87 01 10
Har vanntrening 4 dager i uka
Morgenbading hver onsdag 7.30 – 09

Idrettshallen p Tjensvoll 947 80 484
Skipper Worse har trening mandag til torsdag
Stavanger Bowls club – stavangerbc.com

Bekkefaret bydelshus 51 50 87 64
Eldretrim mandag og onsdag 10 – 11
Onsdagsdrøsen 11 - 13

Stavanger Turistforening
Gratis utetrim m/instruktør tirsdag 10 – 11
ved Mosvangen camping

Gamlingen 459 71 138
Utendørs basseng, drøs i kafé og badstu

Tjensvoll kirke 51 59 96 60
Formiddagstreff, strikkeklubb

Bekkefaret kirke 51 90 59 60
Formiddagstreff, mannskor, kirkeskyss

Hillev g kirke 51 90 53 55
Tirsdagstreff, 60+ annenhver onsdag m/mat
«Treffen» åpen kafe annenhver onsdag

24/7 Treningssenter
Åpen trening

Sørmarka Arena 902 57 300
Senior Curling, Senior Klatring, Senior Yoga

Flintegata 2 – P driv
Her kan du være med å starte noe nytt

SIF 411 02 511
Fotball for seniorer tirsdag og torsdag

Bikub 979 80 887
Eldretrim mandag og onsdag

Drøsen
Hillev g historielag v r 2020
9. mars: Minner fra Hillev g
ved Kjell Pahr-Iversen og Mauritz Rossavik
30. mars: Haustmarken – Hillev g.
rsmøte.
Bilder og k seri ved Magne Nilsen
4. mai: Handelshuset Køhler
K seri ved Kjell Frafjord

Det vil bli servert kaffe og noe bite i.
Møtene foreg r i Frida Hansens hus
kl. l9.
Inngangspenger kr 50.-.
Alle er hjertelig velkomne!
Anne Berit Foldnes
Leder i Hillev g Historielag

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.

Velkommen til Svithun hagelag
Onsdager kl 19 i Frida Hansens hus
18. mars
Hillev gkjendis Reidar Gabrielsen
har masse erfaring og forteller om
Sm hager med mye p og liten plass

15. april Kjell Ebne,
som har greie p det meste, forteller om
stauder.
pent for alle! Kr 20 for kaffe/rundstykker.
Loddsalg

Tlf 51 82 00 50
hviding.no
Hele døgnet.
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KALENDEREN MARS OG APRIL
• 1. mars

Mostun natursenter S din egen karse kl 11

• 3. mars

Middag p Bekkefaret bydelshus 15.30 – 17.30

• 5. mars

Mostun natursenter Strikkekafe kl 17

• 8. mars

Mostun natursenter Oppdrag fuglekasse kl 12 - 14

• 9. mars

Hillev g historielag, Minner fra Hillev g kl 19.00

• 10. mars

Middag p Bekkefaret bydelshus 15.30 – 17.30

• 17. mars

Middag p Bekkefaret bydelshus 15.30 – 17.30

• 18. mars

Svithun hagelag Sm hager med mye p liten plass kl 19

• 24. mars

Middag p Bekkefaret bydelshus 15.30 – 17.30

• 26. mars

Mostun natursenter Bymarker og markagrense
– hva skal det være godt for kl. 19.00

• 29. mars

Mostun natursenter Den store klesbyttedagen kl 11

• 30. mars

Hillev g Historielag Haustmarken kl 19

• 31. mars

Middag p Bekkefaret bydelshus 15.30 – 17.30

• 31. mars

Nabolagsfest i anledning ny Kristen Friskole ved
Solborg folkhøgskole kl 16.30 – 18.30

• 2. april

Offisiell pning og fest i P drivhuset i Flintegata 2..
pning av varaordfører Dagny Sunnan Hausken kl 18.

• 2. april

Mostun natursenter Strikkekafe kl 17

• 14. april

Middag p Bekkefaret bydelshus 15.30 – 17.30

• 15. april

Svithun Hagelag Kjell Ebne forteller om stauder kl 19

• 21. april

Middag p Bekkefaret bydelshus 15.30 – 17.30

• 28. april

Middag p Bekkefaret bydelshus 15.30 – 17.30
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Tredreiing - treskjæring treforming

Pfeil Treskjærerjern
Record DML 320
SPESIALBUTIKK FOR TREARBEIDSVERKTØY
VERKTØY AS (før WWW VERKTØY AS) i Stavanger er landets største
butikk for alt innen trearbeidsverktøy! Se vår 200 siders katalog med
verktøy og utstyr. (Ny utgave kommer 2018). Besøk vår nettside for mer
informasjon, eller bestill vår katalog.
Vi har lang erfaring, og våre medarbeidere gir gjerne gode råd angående
valg av utstyr.
Delta på kurs innen tredreiing og treskjæring se vår nettside for kursinformasjon og datoer.

www.verktoyas.no

Sjøhagen 2, 4016, Tlf 51 88 68 00
www.verktoyas.no post@verktoyas.no

Salget er i
gang!

HAR DU FÅTT MED DEG MARIEBO?

Nå bygger vi ﬂotte
leiligheter i nabolaget.
De første leilighetene er solgt. Gratulerer med et lykkelig valg!
Sentralt og ﬁnt tilbaketrukket bygger vi gode boliger fra 44 til
114 m2. Leilighetshusene har forskjellig form, farge og høyde.
Ditt hjem har karakter. Kanskje du bor“øverst i det blå huset med
møne”? Egen inngang eller via trappehus. Alle boliger er vendt
mot sør eller vest – med gode solforhold og trivelig hage foran.
Velkommen til visning i våre lokaler i Langﬂåtveien 29 på
Mariero tirsdag 3. mars kl. 17-18. Vi byr på kaffe og hyggelig
prat om prosjektet og leilighetene.
Kontakt prosjektselger Tone Ulvik Johnsen | 99 25 82 40
tone.ulvik.johnsen@obos.no

Les mer og meld interesse på obos.no/mariebo

