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Han er ferdig med pandemien som statsråd, 
men fortsetter med den som statsforvalter i 
Rogaland. Friluftsmannen har kuttet ut slipset 
- for det meste. Trives i fjellet, for eksempel i 
hytta på Stavtjørn. Trives i bed - for eksempel 
i sin egen hage. Oppvokst i Randaberg, 
etternavn fra Dusavik i Stavanger og bosatt på 
Auglend: Klart Bent Høie er Hillevågs-gutt. 
  Side 6–7

Fra  statsråd Fra  statsråd 
til stats for valter til stats for valter 
på 14 dagerpå 14 dager

STATSFORVALTER: Den ferske statsforvalteren, Bent Høie, trives veldig godt blant roser og mer eksotiske vekster i hagen i Lyngvollveien på Auglend. (Foto: Sveinung Bendiksen)

Hillevågs-gutt fra Randaberg:

En - to - tre - fire… 
Hjerte-lungeredning 
står på programmet hos 
KFUK-KFUM-speiderne 
på Tjensvoll. Jenny Anda 
har full kontroll på at det 
er 30 støt og 2 innpust 
som gjelder.  I løpet av 
høsten har speiderne 
også badet, hakket tenner 
og vært på kanotur i 
Store Stokkavatnet. 
 

Side 10–11

Gode venner, Khadra Mohamed og Hani Mohamed 
på seniortreff i Bekkefaret bydelshus.

Side 16

Det var ikke vanskelig å la seg 
friste i saftpresseriet på Ullandhaug 
Økologiske gård. Her lå de, røde og 
fristende, og friske og grønne, klar til 
å bli kvernet til en tykk grøt, før de ble 
presset sønder og sammen. 

Side 4

Open Hands Speiding for livetOg vi lar Og vi lar 
oss fristeoss friste



LEDER
Side 2 Nr. 4 – desember 2021HILLEVÅG & TJENSVOLL AVIS

NÆRING

UTGIVER
Hillevåg kommundelutvalg

AVISSTYRE 
Gro Helen Birkeland Blom (Ap) 

Randi Karin Sudmann Tunheim (H)
Agnar Mikalsen (FrP)

Jorunn Christensen (Ap) 

Trykkeri: Dalane Tidende
Opplag: 9.000

Neste utgivelse: 24. februar

REDAKSJON:
Ingunn Vatsvåg  

ingunn.vatsvaag@gmail.com

Sveinung Bendiksen  
svebendi@online.no

ANNONSESALG 
Margit Ulven

annonse.Hillevag-Tjensvoll 
@outlook.com 
Tlf: 950 24 545 

 
Produksjon 

Macivi Design •  www.macivi.no

DISTRIBUSJON
Schibsted Distribusjon AS

Tips oss!

Folkebad i Hillevåg
Hillevåg og Paradis står igjen i 
kampen om å få byens Folkebad. 
Stavanger formannskap har vedtatt 
å gå videre med disse alternativene, 
og har bevilget en million kroner til 
å utrede hvert av prosjektene. Begge 
steder blir det et samarbeid med 
kommunen og det private næringsliv, 
Felleskjøpet i Hillevåg og Bane Nor 
Eiendom i Paradis.

Det er ikke lange veien for Hille-

vågs-folk å komme til Paradis. Skulle 
Folkebadet havne i Flintegata blir 
det paradis i Hillevåg. Det er ikke 
stort mer enn halvannen kilometer 
mellom de to aktuelle stedene.

Det er gode argumenter for begge 
stedene. Paradis har jernbanesta-
sjonen, mens Hillevåg-alternativet 
kan utnytte overskuddsvarmen fra 
industribedriftene Felleskjøpet og 
Skretting.

Med andre ord; det er ikke viktig 
hvor Folkebadet kommer. Det er hva 
det inneholder som er viktig. Kom-
muneledelsen, Stavangers politikere 
og ledelsen i Bane Nor Eiendom og 
Felleskjøpet oppfordres til å ta seg en 
tur til Drammensbadet. Det må være 
anlegget man bør strekke seg etter. 

«Look to Drammen».

Det er ikke viktig 
hvor Folkebadet 
kommer. Det er 
hva det inne-
holder som er 
viktig.

Hillevåg Torg:

I løpet av vinteren vil klatreinstallasjonen komme på plass. 
Byggingen starter 3. januar, og skal etter planen være ferdig 
etter to måneder. Blir det en kald vinter tar det lengre tid.

SVEINUNG BENDIKSEN
svebendi@online.no

I sommer stemte folk i Hillevåg over 
hvilken klatreinstallasjon som skulle 
bygges på torget i Hillevåg. Det kom inn 
1000 stemmer, og 700 stemte for «Heise-
kranen». De to andre forlagene var «Pipe-
parken» og «Kullasteskipet». Modeller av 

alle tre forslagene var utstilt under arran-
gementet «Sommer på torget».

Det er Sandnes-selskapet Uniqa som 
har utarbeidet klatreinstallasjonen, 
som er inspirert av heisekranen på den 
tidligere Kulimportkaien. Selve klatre-
tårnet blir 5,4 meter høyt. Det er koplet 
sammen med klatrenett med balan-
seløype og hengekøynett.

Det er arkitekt Trude Tesdal i Uniqa 
som har tegnet klatreinstallasjonen.

– Målgruppen er barn og unge 
mellom 9 og 15 år. Det skal også bygges 
to sittegrupper med kasser med Kulim-
port-logoen på, forteller Trude Tesdal.

Kostnadsrammen var ikke klar 
da Hillevåg og Tjensvoll avis gikk i 
trykken. Årsaken var at det da ikke var 
klart hvilket entreprenørfirma som 
fikk jobben med anlegget, og prisen 
på dette arbeidet. Selve klatreinstal-
lasjonen var i produksjon, og klar for 
levering ved utgangen av november.

Det skal plantes både prydbusker og 
blomster i bed som skal lages rundt 
installasjonen.

Planen var egentlig å begynne grave-
arbeidene i begynnelsen av desember.

– Det var nok litt lite gjennomtenkt, 
sier landskapsarkitekt og prosjektleder 
Kine Marie Krogh Olesen i Idrett og 
utemiljø i Stavanger kommune til Hil-
levåg og Tjensvoll avis.

– Det skal jo være julestemning på 
torget i Hillevåg i desember, så derfor 
starter vi arbeidet like over nyttår. sier 
hun.

«Heisekranen» kommer

BILDETEKST: Og litt tekst som beskriver bildet.
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Hillevåg Arbeidsgård har gått gjennom en 
forvandling - til det langt bedre. Den flotte 
murbygningen på Åsen har fått tilbake sitt 
utseende fra den dagen det sto ferdig i 1906. 

SVEINUNG BENDIKSEN
svebendi@online.no

I midten av september kunne 
bygget igjen tas i bruk etter å 
ha vært stengt i halvannet år. 

– Vi hadde egentlig plan-
lagt å være i bygget under hele 
oppussingsperioden, men 
måtte gi opp. Det ble for mye 
støy og støv, så vi flyttet virk-
somheten til Mosheim sju-
keheim, sier avdelingsleder 
Reidun Halvorsen til Hillevåg 
og Tjensvoll avis.

Aktivitetssenter
Siden 1993 har bygningen vært 
dagaktivitetssenter for voksne 
utviklingshemmede. Der er 
det et tilbud til i alt 50 bru-
kere. Naboene på Haukåstun 
sykehjem nyter godt av noen 
av aktivitetene til brukerne på 
Arbeidsgården.

– De steker vafler til bebo-
erne på sykjehjemmet, og 
noen tar seg av internposten 
på sykehjemmet, forteller 
Reidun Halvorsen.

På dagsenteret er det også et 
kreativt verksted og en sanse-
avdeling.

Planlagt vedlikehold
Murbygningen trengte sårt til 
en renovering. Alle vinduene 

er skiftet, fasaden, som var 
pusset, og har vært malt hvit i 
mange år, har nå fått tilbake sitt 
originale utseende og farge. All 
murpussen ble fjernet. Mør-
telen mellom mursteinenen 
hadde smuldret opp i årenes 
løp, og er blitt skiftet ut. Inn-
vendig er det montert ny heis, 
men ellers er det ikke gjort 
noen endringer inne.

– Dette var et planlagt ved-
likehold på bygget, og det har 
kostet 12 millioner kroner, sier 

Raheim Fazel Onsi ved avde-
lingen for miljø og utbygging i 
Stavanger kommune.

Byantikvarens avdeling har 
også vært inne i bildet for at 
man skulle klare å finne fram 
til den originale fargen fra 1906 
på bygget.

Dette murbygget erstattet 
en trebygning som sto ferdig i 
1895. 1. januar ble bygget tatt 

i bruk som «Hillevaag Fattig-
gaard». Fem år senere sto nok 
en trebygning klar, alders-
hjemmet. Fattiggården brant 
ned ved årsskiftet 1903-1904. 
I 1906 sto så dagens murbyg-
ning ferdig.

«Den Kombinerede 
indretning»
Det var diskusjonen rundt den 
mye omtalte og omstridte «Den 
Kombinerede indretning» i 
Stavanger som førte til oppret-
telsen av fattiggården i nabo-
kommunen Hetland. Blant 
andre var forfatteren Alexander 
L. Kielland sterkt kritisk til «Den 
Kombinerede indretning». Han 
ønsket å avvikle det hele, men 
da måtte man komme opp med 
et bedre alternativ.

Da handelshuset Køhler, 
som eide «halve Hillevåg» 
gikk over ende med dunder og 
brak i 1883, kjøpte Stavanger 
kommune store deler av eien-
dommen. Den strakk seg 
fra Gandsfjorden til det vi i 
dag kjenner som Åsen. «De 
voksne» i Stavanger, altså 
byens bestemmende menn, 
bestemte seg for å bygge en ny 
anstalt på deler av Køhler-ei-
endommen. Og slik ble det.

Sysselsetting
Hensikten var at det skulle 
være et sted både for kvinner 
og menn, som egentlig ikke 
var arbeidsudyktige, men som 
likevel ikke kunne klare seg 
støtte. De måtte sysselsettes på 
et eller annet vis, og de måtte 

ha et sted å bo. Ved oppstarten 
var det 19 kyr og to hester på 
gården. Kommunen kjøpte en 
del utmark, og 10 år etter opp-
starten var det 44 kyr på båsen 
og seks hester. 75 personer 
bodde på fattiggården, mens 
det var plass til 70 personer på 
aldershjemmet.

I årenes løp har arbeids-
gården hatt flere funksjoner. 
Med løsgjengerloven i hånd 
ble en del personer anbragt 
der. Senere ble det sykehjem, 
før det i 1993 altså ble til dagak-
tivitetssenter for utviklings-
hemmede.

Fasade og farge som i 1906
ArbeidsgårdenNÆRING

ORIGINALFARGE: Murbygningen på Hillevåg Arbeidsgård har fått tilbake sitt utseende omtrent slik det var da det sto ferdig i 1906.

AKTIVITETSSENTER: Avdelingsleder Reidun Halvorsen og brukerne var 
borte fra bygget i halvannet år under oppussingen.

 Dette var et 
planlagt vedlikehold 
på bygget, og det har 
kostet 12 millioner 
kroner

Raheim Fazel Onsi
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«Og vi lar oss friste», lød teksten på 1960-tallet, 
da langbeinte Sverdrup Dahl AS svevde over 
kinolerrete med ansvar for kinoreklamene. 
 Bildet var av et stort og lekkert, rødt eple. Etter 
teksten hørtes en sprø og fristende lyd, og vipps, 
så forsvant en stor bit av eplet.

SVEINUNG BENDIKSEN
svebendi@online.no

Det var ikke vanskelig å la seg 
friste i saftpresseriet på Ulland-
haug Økologiske gård heller. 
Her lå de, røde og fristende, og 
friske og grønne, klar til å bli 
kvernet til en tykk grøt, før de 
ble presset sønder og sammen.

Ut av prosessen strømmet 
ren og sunn eplesaft, uten e-er 
eller andre uhumskthetende 
konserveringsmidler.

Nøye med lappene
De flytende vitaminene med 
den gode og friske smaken 
endte på plastkanner, med 
navn på eplehøstens eier, slik 
at eieren fikk tilbake saften fra 
sine egne epler.

– Vi må være nøye med lap-
pene, sier dagens pressesjef, 
Magnus Skuggen.

Ja, det forstår vi. Det skulle ha 
tatt seg ut å ha levert inn 24 kilo 
epler av «Aroma», og fått igjen 16 
liter saft med «Discovery-smak».

For det er tommelfingerre-
gelens forholdstall mellom det 
man gir fra seg og det man får 
igjen.

– 70 prosent av fruktmeng-
 den kommer ut som saft, sier 
overpressesjef Finn Helge 
Stokke, som er daglig leder på 
gården.

Han holder fram nettopp disse 
to eplesortene som de som gir 
den mest smakfulle saften. 

Og det skjer ikke på Ulland-
haug, at folk ikke får igjen saften 
fra egne epler. For der er Magnus 
og pressør Thor-Erik Bøe veldig 
nøye med navnelappene.

20 tonn epler
Det er hektisk de to månedene 
i året det står på. I år startet 

pressingen 26. august. Ved 
utgangen av oktober var den 
siste dråpe presset ut av årets 
eplehøst. Rundt 20 tonn epler 
hadde da passert vaskebadet, 
kverna og pressen.

Det er privatpersoner som 
kommer med sine egne epler. 
Har du et tre på terrassen med 
åtte epler, så kan du komme. 
Har du en eplehage som gir 
deg hundre kilo, og du ikke har 
hatt unger på «nøst» i hagen, 
kan du ta meg deg disse. 
Eplene altså.

Forresten, unger går visst 
ikke på «nøst» lenger. De 
strømmer heller et eple på 
tik-tok, eller hva det nå er de 
holder på med i disse dager.

15 kroner literen
15 kroner literen pluss litt til 
plastdunken på 2,5 liter må 
du ut med. Har du dårlig med 
plass i fryseren må du pasteu-
risere saften selv; varme den 
opp til 28 grader. Så holder den 
seg - inntil den bestemmer seg 
får å bli cider.

Det blir jo litt eplekjøttmasse 
igjen etter pressingen. Den går 
i komposten.

– Men denne massen er 
ikke god som kompost, så vi 
må blande den sammen med 
annen kompost, sier Finn 
Helge Stokke.

Dyrefór
Noe av eplemassen blir også 
dyrefór. Og i den delen av det 
økologiske mangforldet på 
Ullandhaug rynkes det ikke på 
nesen om det skulle slenge et 
og annet flatpakket Åkerø og 
to-tre Ingrid Marie imellom 
Aroma- og Discovery-eplene.

UllandhaugNÆRING

Sterkt press på eplene
20 tonn blir til saft på Ullandhaug Økologiske gård

FRISTELSE: Finn Helge Stokke er daglig leder ved 
Ullandhaug Økologiske gård. Det er ikke vanskelig å la 
seg friste av disse lekre eplene.

GRUNDIG VASK: Magnus Skuggen plukker ut råtne epler og gir de andre 
en grundig omgang i badekaret. Ikke akkurat med såpe og kost, men 
med en vennlig hånd.

STRÅLEKONTROLL: Ut av pressen strømmer eplesaften 
ned i en sil, og rett på plastdunken. Magnus Skuggen 
har stålkontroll på strålen.

KVERNA: Thor-Erik Bøe styrer kverna. Ferdig vaskede epler går oppi, og kommer ut som eplegrøt.
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Stavanger Foto flyttet til Hillevåg fra sentrum 
for ett år siden. Det har verken eiere, ansatte 
eller kunder angret på. Butikken disponerer 
600 kvadratmeter pluss en kinosal der Teknisk 
Bureau holdt til tidligere. Butikken er den tredje 
største fotobutikken i Norge.

SVEINUNG BENDIKSEN
svebendi@online.no

– Vi er veldig fornøyde med å 
være i Hillevåg. Vi har bedre 
plass enn vi hadde i sentrum, 
og vi har samlet alle aktivi-
teten på ett gulv. I Lars Herter-
vigsgate hadde vi lokaler i fem 
etasjer. Det ble upraktisk, sier 
daglig leder Arnt Ove Jøsang til 
Hillevåg og Tjensvoll avis.

Flere kunder - færre biler
Det er ikke telleapparat på 
inngangsdøren, så noe tall på 
kunder har de ikke. Men, han er 
sikker på at langt flere kunder 
har vært innom butikken i Hil-
levåg enn i sentrum. Til gjen-
gjeld har de hatt færre biler inn 
gjennom vinduene i Hillevåg 
enn de hadde inne i byen.

– Ja, vi hadde biler inn vin-
duet i Lars Hertervigsgate 
to ganger på nattestid, sier 
Jøsang.

Bilistene hadde nok vært 
innom butikken på dagtid, for 
de visste hva de var ute etter. 
De hadde gått rett til skapene 
med det dyreste utstyret, og 
forsynt seg grovt.

Imidlertid var ikke innbrud-
dene årsaken til at butikken 
flyttet til Hillevåg. 

– Det var tungvint å drive i 
fem etasjer. Dessuten er parke-
ringsforholdene for kundene 
våre bedre i Hillevåg enn i sen-
trum. Her er det gratis parke-
ring like utenfor butikken, sier 
Jøsang.

Eventyrlig vekst
Halvparten av butikkens om- 

     setning kommer fra nettsalg. 
I motsetning til en del andre 
bransjer har Stavanger Foto 
hatt økt omsetning under 
korona-pandemien.

– Vi må vel kunne kalle oss 
for en slags koronavinner. Vi 
har hatt en eventyrlig vekst 
på salg av halvprofesjonelt og 
profesjonelt videoutstyr under 
pandemien.  Det har ikke vært 
mulig å holde vanlige begra-
velser under pandemien. 
Begravelsesbyråer har kjøpt 
det vi kaller streamerpakker, 
videokameraer, miksepulkt og 
lydutstyr for å kunne streame 
begravelsene, forteller Arnt 
Ove Jøsang.

Slike pakker koster fort 
40.000 - 50.000 kroner.

Film, helt alminnelige gam-
meldagse filmruller er også på 
vei tilbake. 

– Vi har sett trenden i noen 
år, men vi har solgt langt mer 
slikt utstyr i år enn tidligere 
år. Nå framkaller vi sort-hvit 
filmer en gang i uken. Det er 
det lenge siden vi har gjort, sier 
han.

Stadig dyrerer utstyr
Likevel er det de digitale 
kameraene det omsettes mest 
av. Det finnes mange fotoen-
tusiaster i distriktet, og trender 
viser at de nå kjøper dyrere og 
mer profesjonelt utstyr enn 
tidligere.

– Mange er veldig glad i 
naturfotografering, og ikke 
minst fuglefotografering. 
Det siste krever jo telelinser. 
Mange har kamerahus fra 
30.000 kroner og oppover, og 
objektiver i samme prisklasse. 
Vi har kamerahus til 100.000 
kroner og telelinser til 200.000 
kroner, men da begynner det å 
bli sært. Man kan klare seg med 

utstyr til langt lavere priser, sier 
Arnt Ove Jøsang.

Naturfotografering
Det har i alle år stort sett vært 
en gutte-mannegreie å foto-
grafere. Ikke nå lenger.

– I de senere årene har 
mange kvinner kommet til, 
spesielt innen naturfotogra-
fering, og de er veldig flinke. 
Det er jo egentlig litt smalt det 
vi holder på med. Vi er entu-
siaster. For mange holder det 
med mobilkameraet når vi skal 
på sydentur. Siden koronapan-
demien brøt ut i fjor har folk 
holdt seg i Norge. Vi merker 
på salget at folk da gjerne vil 
ha bedre utstyr enn de har på 
mobiltelefonene sine, sier Arnt 
Ove Jøsang.

Stavanger Foto har eget 
laboratorium som framkaller 
filmer, og der de lager kopier 
for private og firmaer. Du kan 
få store og små kopier på papir, 
aluminiumsplater eller på 
lerret.

Lag ditt eget julekort
De har også eget studio som 
privatpersoner kan leie. 
Man kan  ta med seg sitt eget 
kamera, og få hjelp til lysset-
ting hvis man selv vil ta bilde av 
konfirmanten, gullbrudeparet 
eller lage familiens julekort. 

Arrangerer fotoreiser
Skulle det rykke i reisefoten, og 
man skule få lyst til å få nær-
kontakt med en bjørn, en ulv, 
en isbjørn eller en moskus eller 
to må man følge med på butik-
kens nettsider. Stavanger Foto 
arrangerer fototurer til grensen 
mellom Finland og Russland 
der man garantert kan fotogra-
fere bjørn og ulv.

Svalbard er stedet for fir-

maets isbjørn-fotografering og 
Dovre står i moskusens tegn.

Selv har Arnt Ove Jøsang hatt 
grupper på rundt 20 personer 
med seg til Russland-grensen 
11 ganger.

- Vi markedsfører ikke disse 
turene noe særlig. De fylles 
opp på et øyeblikk så snart de 
blir kjent via nettsiden vår, sier 
daglig leder Arnt Ove Jøsang.

GOD KUNDE: Fotograf Jonas Haarr Friestad, t.v. har vært kunde hos Stavanger Foto i mange år. Blant annet som fotograf i Stavanger Aftenblad. Han er et kjent ansikt for daglig leder Arnt 
Ove Jøsang, Ole Magnus Helgesen og Marja Yam Jøsang-Dimmen.

GODTEBUTIKKEN: For en del 
entusiaster er det en farlig øvelse å 
“bare” ta en kikk i hyllene. Det kan 
fort bli dyrt. 

NATURFOTOGRAF: Daglig leder Arnt Ove Jøsang er en ivrig naturfotograf. 
Gris, isbjørn og en jaktfalk er blant blinkskuddene.

NÆRING

Stavanger Foto flyttet til Hillevåg:

Flere kunder – færre 
biler inn i butikken

Stavanger Foto
• Utgangpunktet for Stavanger Foto er 

Olaf A. Ellingsens fotobutikk. Ellingsen 
overtok i 1946 Fotomagasinet, og drev 
virksomheten videre i sitt navn. Firmaet 
skiftet eiere flere ganger, og var en 
periode med i fotokjeden Elite. 

• Arnt Ove Jøsang begynte i butikken da 
den ennå var en del av Elite-kjeden for 
rundt 20 år siden. Senere gikk firmaet 
ut av Elite, og ble en selvstendig enhet; 
Stavanger Foto. Fem av de ansatte eier 
i dag bedriften. Den har 11 ansatte på 
heltid og 5 som ekstrahjelp. 
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O
g nå er han kommet hjem 
- tilbake til de sentrale 
strøk av landet etter 21 år 
ute i distriktsnorge, nær-
mere bestemt Oslo. Fersk 
i statsforvalterstolen i Sta-

tens Hus på Lagårdsveien - uten slips 
- skjorten åpen i halsen. Akkurat sånn 
vi IKKE har sett ham antrukket det siste 
halvannet året. For, det har liksom ikke 
vært riktig å snakke om noe så alvorlig 
som korona og Covid og munnbind og 
meteren og sprit uten slips, selv om 
enkelte slipstilhengere har hengt seg 
opp i at han kunne ha brukt litt mer tid 
på slipsknuten.

Men, slipset er ikke en del av ham. 
Det var en del av arbeidsantrekket til 
helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

– Slips er en slags tvangstrøye, sier 
friluftsmannen Høie, og vi tror ham på 
det.

– Hvor mange slips har du?
– Aner ikke, men det er mange.

Lang arbeidsdag
Han har også sett fram til å få en noe 
roligere hverdag enn han har hatt, både 
som stortingsrepresentant, statsråd og 
ikke minst helseminister under pan-
demien. For, det siste halvannet året 
har fortonet seg som en eneste lang 
arbeidsdag.

– Det blir lange og travle dager 
også som statsforvalter, men jeg vil 
nok i langt større grad ha en avsluttet 
arbeidsdag enn jeg har hatt den siste 
tiden. Og det jeg også har sett fram til er 
at jeg nå kan gå hjem til meg selv, der vi 

bor, i stedet for til en pendlerleilighet, 
sier Høie.                                   

Nå kan han også gå eller sykle til 
jobb, uten følge. Det har han ikke 
kunnet gjøre som statsråd. Joda, når 
han var i Stavanger kunne han saktens 
ta seg en tur rundt Vannassen eller 
gjennom Kirkegate alene. I Oslo der-
imot, måtte han enten benytte seg av 
statsrådenes biltjeneste eller så måtte 
han ha følge. Poltiet foretar til enhver 
tid en risikovurdering for hver av stats-
rådene. 

– Det har heldigvis aldri vært noe 
trusselbilde mot meg som har ført til 
at jeg har måttet ha poltieskorte. Men, 
alene kan ingen statsråder bevege seg 
ute i Oslo, sier han.

Det sies jo at avgåtte statsråder ikke 
oppdager at de har gått av før de setter 
seg inn i baksetet i bilen, og så opp-
dager at den ikke går.

– Jeg har heldigvis kunnet kjøre egen 
bil hver gang jeg har vært hjemme i 
Stavanger, så den overgangen gikk helt 
fint, sier Høie.

Det bare ble sånn
Politisk interessert har 50-åringen vært 
i stort sett hele sitt liv. Men, at hele hans 
voksne liv skulle komme til å dreie seg 
om politikk, det visste han ikke.

– Det bare ble sånn, sier han om den 
saken.

Tja, ble og ble. Tidligere Høyre-ord-
fører i Stavanger, Leif Johan Sevland, 
har minst en finger med i det spillet. En 
annen person som også - etter sikre kil-
ders utsagn - var en medvirkende årsak 
til at det var politiker han ble, er Dag 
Terje Klarp Solvang, mannen han giftet 
seg med i 2000.

Det hadde seg sånn:
En dag i unge Bent Høies liv, da han 

gikk på Randaberg videregående skole, 
var det duket for politisk debatt på 
skolen. To kommende politiske stjerner 
deltok; Leif Johan Sevland fra Høyre og 
Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet.

– Jeg skal ikke ta æren for at Bent etter 
møtet kom til meg og sa at han ville 
melde seg inn  i Høyre. Det tror jeg at 
han hadde bestemt seg for på forhånd, 
sier Leif Johan Sevland om den saken i 
dag.

Også gikk det slag i slag. Unge Høyre, 
medlem av kommunestyret i Randa-
berg og fylkestingsrepresentant i Roga-
land, der Arne Rettedal førte Høyre -
-flokken.

Politisk talent
– Det ble tidlig klart at Bent var et poli-
tisk kjempetalent, at han var uredd 
og at han visste hva han ville. Det 
hendte rett som det var at han fremmet 

Statsforvalter Bent Høie:

Hillevågs-gutt fra 
Randaberg

INTERVJUET

Joda, det er kanskje å dra det litt langt å omtale Bent Høie som Hillevågs-gutt, men vi tar en for 
laget, og lar det stå til. Oppvokst ved Vistehålå i Randaberg, etternavn fra Dusavik i Stavanger og nå 

bosatt på Auglend, på nordsiden av Breidablikkveien: Klart han e Hillevågs-gutt.

   
Det blir lange og travle dager 
også som statsforvalter, men 
jeg vil nok i langt større grad 

ha en avsluttet arbeidsdag enn 
jeg har hatt den siste tiden.

FERSK: De friske rosene viser at Bent Høie her bare har vært statsforvalter i en uke. Nå har 
han innehatt embetet i en drøy måned - og han trives fortsatt. 

SVEINUNG BENDIKSEN
svebendi@online.no



Side 7Nr. 4 – desember 2021 HILLEVÅG & TJENSVOLL AVIS

HILLEVÅGSGUTT: Det er nok en tilsnikelse å kalle statsforvalter Bent Høie for Hillevågsgutt, all den tid han er fra Randaberg. Men han bor på Auglend, og trives i hagen som selv i november 
har vakre elementer.

synspunkter i fylkestinget, synspunkter 
som Arne Rettedal ikke delte. Men, det 
er nok politikere i Rettedals egne rekker 
som er blitt langt verre overhøvlet av 
Rettedal enn det Bent ble. Rettedal så 
også talentet til Bent, sier Leif Johan 
Sevland.  

Etter videregående ble det et to-årig 
studium i hotelledelse ved hotellhøg-
skolen i Stavanger. Det ble også jobbing 
ved Sola Strandhotell. 

– Jeg var i ferd med å gå ut av poli-
tikken. Jeg tok første avdelingen jus 
og begynte så på studiet i sammenlik-
nende politikk. Så, i 1995 vant Høyre 
kommunevalget i Stavanger. Også 
ringte den kommende ordføreren, Leif 
Johan Sevland, sier Bent Høie.

– Ja, jeg ville ha ham tilbake til byen 
og ville ha ham som min politiske råd-
giver, sier Sevland.

Og det er nå vi ikke kan unngå å hale 
Høies nåværende ektemann inn i his-
torien.

– Når vi skulle ut og spise, klarte Bent 
alltid å manøvrere oss slik at vi havnet 
på NB Sørensen.

– Ka då for?
_ Det var en student som het Dag 

Terje Klarp Solvang som jobbet der 
som servitør. Jeg tror nok at det var 
like mye ham som mitt tilbud om jobb 
som trakk Bent tilbake til byen, sier Leif 
Johan Sevland.

Minister i åtte år
Dermed var nærmest livsløpet lagt. 
Han ble kjærest med Dag Terje og poli-
tiker på heltid. Hele tiden sto helse- og 

sosialpolitikk hans hjerte nært. Han var 
vararepresentant for Rogaland Høyre 
da stortingsrepresentant Jan Johnsen 
omkom. Dermed overtok Bent Høie 
hans plass på Stortinget, der han har 
sittet siden.

I 2013 ble han helse- og omsorgs-
minister i Erna Solbergs regjering, noe 
han var til stortingsvalget 2021 vippet 
Erna av pinnen, og gjorde plass for 
dagens Ap-Sp-regjering.

– Årene som statsråd har så absolutt 
vært de mest interessante i min poli-
tiske karriere. Pandemitiden har vært 
utrolig krevende og utfordrende, men 
også svært inspirerende, motiverende 
og meningsfull for meg som politiker. 
Vi har fått vist fram hvor flinke folk vi 
har i ledelsen i helsetjenesten, enten 
de er i Folkehelseinstituttet, Helsedi-
rektoratet eller i helsedepartementet. 
Vi har fått se hvor flotte og flinke folk vi 
har i hele helsevesenet, ja og hvor flinke 
befolkningen i landet har vært i denne 
perioden.

Nå har han sluppet taket i politikken. 
Pandemihåndteringen er en sentral del 
av jobben hos Statsforvalteren, så det 
problemet må han fortsatt håndtere, 
om enn på en annen arena enn stats-
rådens.  

– Har du noengang angret på at du 
ble politiker?

– Aldri.

Dragning mot fjellet
Det er en kjent sak at Bent Høie har 
en forkjærlighet for friluftsliv. Med en 
ektefelle som er generalsekretær i Den 

Norske Turistforening er det kanskje 
ikke så rart at de to trekkes mot fjellet. 
Dag Treje har også en bakgrunn som 
politiker, blan annet bystyremedlem i 
Stavanger, og også markedssjef i Høyre.

Grønne fingre
Noe mindre kjent er det at de to deler 
nok en hobby: Hagestell. 

– Har du alltid hatt grønne fingre?
– Egentlig ikke. Jeg har jo hatt mine 

sommerjobber på kne med luking og 
potetopptak i forskjellige åkrer i Randa-
berg, men det skulle kanskje heller ha 
den motsatte virkning enn at jeg skulle 
bli glad i hagearbeid. Men det har det 
altså ikke.

– Han har ikke bare ligget i åkrene i 
Randaberg. Hvis ikke jeg tar feil har 
han også stått på Torget i Stavanger og 
solgt varer sammen med torghandlere 
fra Randaberg, muligens så tidlig at 
han egentlig var for ung, sier hans gode 
venn Leif Johan Sevland med et smil.

Det ryktes også at de grønne fingrene 
også vet å håndtere en kokkekniv, og 
at det er et talent han deler med med 
mannen Dag Terje.

Inntil for tre år siden bodde Bent og 
Dag Terje i Gamle Stavanger. Der er det 
ikke like enkelt å få utløp for hageinte-
ressen. Da atriumshuset på Auglend 
kom for salg i 2018 var de ikke i tvil. Det 
skulle bli deres.

Kolonihage
De overtok huset og en fint anlagt hage. 
Siden har de skapt den slik de ønsket, 
blant annet med en del asiatiske planter. 

– En del av disse plantene har pro-
blemer utendørs selv i en vestlands-
vinter. De må i hus. Vi kunne ikke ha 
drivhus i hagen, og dermed måtte vi få 
oss kolonihage på Våland. Der har vi nå 
drivhus der de asiatiske plantene over-
vintrer.  

Til våren vil tomater rødme i driv-
huset, mens gulrøtter, poteter og andre 
nyttevekster koser seg i parsellen i 
Våland kolonihage - i Vålandsskrå-
ningen - som til hans store overraskelse 
også ligger i Hillevåg kommunedel.

Bent Høie
• Født 4.5-1971
• Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1993 - 1997, H.
• Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1997 - 2001, H.
• Representant nr 1 for Rogaland, 2001 - 2005, H.
• Representant nr 3 for Rogaland, 2005 - 2009, H.
• Representant nr 3 for Rogaland, 2009 - 2013, H.
• Representant nr 1 for Rogaland, 2013 - 2017, H.
• Representant nr 1 for Rogaland, 2017 - 2021, H.
• Medlem Randaberg kommunestyre 1991-1995
• Medlem Stavanger kommunestyre 1999-2003
• Medlem fylkesting, Rogaland 1991-1995, 1995-1999
• Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 

16.10.2013 - 14.10.2021
• Leder Rogaland Unge Høyre 1990-1992
• Politisk rådgiver Stavanger Høyres bystyregruppe 

1995-1999
• Leder Stavanger Høyre 2000-2002
• 2. nestleder Høyre 2010-2020
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Din lokale leverandør av inn- og utvendige 
solskjermingsprodukter

Vi leverer:
Utvendig:
• Persienner
• Markiser
• Screen
• Parasoller

Innvendig:
• Persienner
• Plisségardiner
• Lamellgardiner
• Rullegardiner

Kontakt oss for uforpliktende 
tilbud og befaring

Adresse:  Haugåsstubben 8, 4016 Stavanger
Telefon:  51 58 65 58
Epost: post@stavanger-markise.no

Velkommen til en hyggelig 

Julehandel 
Hos oss finner du det meste av diamantvarer,  

gull og sølvsmykker, sølvbestikk, bunadsølv og  

byens største utvalg av dåp/navnedagsgaver. 

Reparasjoner og gravering utføres hurtig 

på eget verksted.

HILLEVÅG Tlf: 51 82 11 20  -   HERBARIUM Tlf: 51 82 11 22

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

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

Hillevåg
Gartnerveien 27, Stavanger, Tlf: 51 58 92 29

Velkommen til din lokale optiker her i Hillevåg!

Bredt utvalg - Mote og komfort 
- Kvalitetsoptikk fra ZEISS
Vi har alltid god tid til deg!

50% på brille 2
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Det e visst jysla gjevt å laga julapresangane sjøl. Det 
ska visst vera ein egen glede med det, både for de så 
lage de og for de så får de.

– Kjekt å gje vekk någe så du har satt ditt personliga 
preg på, seie de.

Jotakk. 
Eg kan lova dokker at der hadde blitt et personligt 

preg øve julapresangane eg hadde lagt. Men, det e òg 
alt der hadde våre.

Der e tri grunner te at eg ikkje gjør det. 1. De hadde 
aldri blitt ferige. 2. Den så hadde fått an hadde ikkje 
klart å se ka det va. 3. Hvis an sko konna gjørr någe så 
hadd an kje virkt.

Ein gong sko eg laga gardinbrett. Sånne så sko 
seddas udpå det brettet med skinnå så gardinenen va 

tredde inn på. Det sko vera ein lange fjøl langs vinduet, 
også ein korte bede i kver ende så sko festas i veggen. 
For å gjør det skikkeligt profft så hadde eg kjypt meg 
ein gjeringssag, sånn at eg konne gjera endene på den 
lange og på de korte fjølene.

Tommelstokk hadde eg og skaft meg, og ein tøm-
mermannsblyant.

Eg har alltid hatt et anstrengt forhold te tommel-
stokken. An forandre seg fra eg har målt lengden på 
det så ska dekkas med fjøler, te eg måle fjølene så ska 
dekka det.

Alt gjekk fint, te og med gjeringå gjekk fint. Så sko 
kunstverket hengas opp foran gardinfjølå.

Eg hadde festa kroger i veggen på begge sier, og 
hekter på kver av de korte bedene, så det va jo bare å 

hekta på den eine enden før eg sko hekta an på innte 
veggen i den andre enden av gardinfjølå.

Tror du ikkje at gardinbrettet va for kort i den eine 
enden? Det gjekk kje udpå gardinskinnefjølå.

Jaja, tenkte eg. Det e sikkert bare i den enden an e 
for korte. Eg hekte på den for korte enden fysst, for den 
andre enden e sikkert lange nok.

Men an va jo kje det. Tror dokker ikkje at an va liga 
for korte i den enden òg!

Eg e sikker på at det va tommelstokken sin feil. Tom-
melstokkar forandre seg.

Det galna va jo at eg hadde lagt ferdigt gardinbret-
tene te adle tri vinduene itte de same målene.

Men, de blei jysla fine hyller i kjellaren.
                                                                                             sveb

Raddel  Tror du ikkje 
at gardinbrettet va 
for kort i den andre 
enden? 

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 SVAKSTRØMEt 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

Tlf 51 82 00 50
hviding.no

Hele døgnet.

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.

FOR ALT 
SOM VAR, 

ALT 
SOM ER.

VI GIR MINST KR 20.000,- FOR DIN 
GAMLE BIL, UANSETT STAND*

INNBYTTEKAMPANJE NÅ!! 

BIL - CARAVAN - VERKSTED
UNIBIL - Sandvikveien 9 - 4016 Stavanger  - Tlf: 906 20 800

Sto rt  ut va l g ! !Sto rt  ut va l g ! !

*Gjelder alle biler over 100.000,-. Innbyttebilen 
må være kjørbar, EU godkjent og vært registret 
på eier i min. 3 mndr.

RENTEKAMPANJE 

3,95%
bil/bobil 

Tommelstokken forandre seg
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Speiderne på TjensvollKULTUR

Hvis «Hakke trenner» hadde vært en olympisk 
øvelse hadde speiderjentene Sara, Åsa og 
Solveig fra KFUK-KFUM havnet på pallen, og 
konkurrert om den gjeveste medaljen, denne 
septemberkvelden ved Store Stokkavatnet. 

SVEINUNG BENDIKSEN
svebendi@online.no

Det var ikke så kaldt da de 
badet, det var det å komme på 
land som satte i gang tannhak-
king på høyt nivå. Men, smilet 
var på plass - hele tiden.

Speiderhuset på Tjensvoll
For, de hadde det kjekt, de 
også. Og egentlig så var det 
ikke en badetur de var med 
på. De skulle lære å padle 
kano, sammen med alle de 
andre speiderne, som til vanlig 
holder til i speiderhuset på 
Tjensvoll. Og det gjorde de 
også. Men, vann er vann, sola 
sto lavt over vannet, og tempe-
raturen var slett ikke verst, til 
september å være. Og er man 
speider, ja, så er man speider, 
og trives ute i det fri.

– Ole! Kan me bada?
Og det kunne de. 

Karameller
Ole er speiderleder og deler 
ut muntlige karameller som er 
gode å suge på for speiderne.

– Sånn, ja. Kjempeflott! Nei, 
du må snu deg. Ka e det du 
står å fryse itte? Kom deg opp 
og få tørre kler på deg! Inn her 
med kanoen. Ikkje der, der e 
der alt før møje steinar. Hei, du 
må bruga årå på begge sier av 
båden!

Muntlige bombomer som 
får fram godfølelsen, smilet, 
latteren og samholdet mellom 
speider og speider, speider og 
voksen.

Også var det god trening til 
helge-hiken med kano til Sto-
reholmen i Store Stokkavatn.

– Ole! Kan me klemma?

– Jada, sitroner kan dokker 
klemma, men me vente litt te 
med å klemma kverandre.

Det er første speidersam-
ling etter at Erna åpnet Norge. 
Klemmingen settes på vent, 
men samling i ring ved flagg-
heisingen går fint.

«Fold deg ut, vårt frihets-
merke, fagre norske flagg.»

- Flott plass
Oppdagerne, stifinnerne, van-
drerne og roverne hilser flagget 
med sang og speiderhilsen. De 
er rundt 20 til sammen denne 
kvelden. Ute, i det fri - som 
de stort sett alltid er. Området 
rundt speiderhuset er så midt 
i blinken for en speidergruppe 
som det går an være.

– Mange speidergrupper er 
misunnelige på oss for dette 
stedet. Det er helt fantastisk 
her. En liten skog med plass 
til bålpanner og steder å drive 
forskjellige aktiviteter, sier 
speiderleder Ole Nordland til 
Hillevåg og Tjensvoll avis.

KFUK-KFUM-speiderne har 
holdt til der siden 2012. Til 
sammen er det en gruppe på 

rundt 50 medlemmer i alderen 
6 til 25 år. 

– Vi konkurrer mot alle de 
andre fritidstilbudene unger 
har i dag. Vi har plass til flere 
i vår gruppe, men vi merker en 
nedgang i tilstrømningen, sier 
Ole Nordland.

– Tolv, tretten, fjorten - uh, 
pust og en liten hvil.

– Du må ikke stoppe. Hvor 
mange ganger skulle du gjøre 
det?

De yngste, oppdagerne og 
stifinnerne, trener på hjerte -
lunge redning.

– Tretti, peser de tre unge 
livredderne mellom støtene 

mot brystkassen på trenings-
dukken.

– Også to pust.
Nede i skogen roter unge 

vandrere i skogbunnen på jakt 
etter insekter. Roverne veileder 
dem gjennom miljøløypa, som 
også innebærer en kviss.

Og, «du lur ikkje pus med ei 
tremus på flade mark». Det var 
ingen som gikk på finten om at 
pandaen lever i Antarktis.

«Gnist Forsand 2022»
Noen uker tidligere var det 
pakking av sekk som sto på 
programmet. Alt det speiderne 
foretar seg i år er forberedelser 
til det store målet til neste 
sommer:

Landsleiren på Forsand 
- «Gnist Forsand 2022». Da 
ventes det 5000 speidere fra 
hele landet til leirområdet 
ved Fortidslandsbyen. Lands-
leirer arrangeres hvert fjerde 
år. Mellom 2. og 9. juli neste 
år skal speiderne på Tjensvoll 
få god bruk for det de har lært 
gjennom det siste året. Sik-
kert også det å mestre øvelsen: 
«Hakke tenner»!

Hakke tenner er 
også speiding

 Vi konkurrer 
mot alle de andre 
fritidstilbudene 
unger har i dag. Vi 
har plass til flere i 
vår gruppe, men vi 
merker en nedgang i 
tilstrømningen

Ole Nordland
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TOMT: Speiderhuset på Tjensvoll - uten speidere - for de var på kanotur i Store Stokkavatnet.

FLYTER: Deilig med en dukkert, synes Håkon (t.v.) og Natanael.

SMÅKRYP: Speiderjenter på insektjakt. Fra venstre Solveig, Sara og Stella.

KALDT: Er du speider, så smiler du selv om du fryser så du hakker tenner 
etter et bad i Stokkavatnet. Fra venstre Solveig, Åsa og Sara.

HJERTET: Livreddende førstehjelp sto på programmet denne kvelden. Fra venstre Jenny, Lea og Bell.

HØSTKVELD: På speidertokt i Store Stokkavatnet.
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KULTUR

-Vi har alt du trenger til arrangementer, 
hageselskap, bursdager og grillfester.  
For både bedrifter og private!  

Velkommen til oss!

Psst: Visste du at vi har startet 
med arbeidsklær?

Klar for endelig å få treffe folk? 

Eller på godt norsk; støtter - i betydningen 
statuer og installasjoner i Hillevåg kommu-
nedel. Det er noen av dem, sånn omtrent 
22, hvis vi teller etter. Omtrent halvparten 
står på universitetsområdet på Ullandhaug. 
De andre er spredt rundt omkring i Hille-
våg, på Kristianslyst og på Tjensvoll.

Hillevåg og Tjensvoll avis kommer til å vise 
samtlige i spalten: «Stytter i bydelen» i de kom-
mende avisnumrene. 

Statuene kan være mål for rusleturer. De kan 
være et tema for diskusjoner med utgangspunkt i 
spørsmålet: «Ka i all verden forestille de?»

Joda, noen er enkle å forstå. Folen og kalven 
ved Tjensvoll skole trenger ikke noen dyptenkt 

tolkning. Det gjør kanskje figuren «Parafrase over 
mitt folks sang» ved Vannasen og Skulptur «Uten 
tittel» ved universitetet.

Det fine er at skulpturene kan forestille akkurat 
det DU vil de skal forestille, og ha den betyd-
ningen akkurat DU vil legge i dem.

Vi begynner vandringen i «styttenes» verden 
med skulpturen som står ved Tjensvoll bydelshus:

Stytter i bydelen

Med tittelen til hjelp er det ikke så  vanskelig 
å se hva den forestiller. Det er et knelende 
par, utført i jern. De er blitt rustbrune, så 
det er kanskje ikke akkurat her man skal 
gjøre bruk av ordtaket: «Gammel kjærlighet 
ruster ikke». Eller kanskje det er akkurat det 
man skal?

Kunstneren er Johannes Block Hellum. 
Født i Oslo i 1938. På våre kanter er han 
bedre kjent som kunstneren bak monu-
mentet etter katastrofen med Alexander 
L. Kielland-plattformen: «Brutt lenke» fra 
1986. Det står i Kvernevik. Kielland-platt-
formen gikk rundt på Ekofisk-feltet i Nord-
sjøen 27. mars 1980, og 123 av de 212 som 
var om bord omkom.

sveb

«Knelende par» - 1989

Unngå håndhilsing og klemming 
...og fortsett med å vaske hendene jevnlig

Hold deg hjemme hvis du er syk 
eller hvis du har nyoppståtte symptomer

Vaksinér deg  
mot Covid-19

Test deg hvis du har symptomer  
– selv om du er vaksinert!

2
1

4
3

Slik bidrar du
til å begrense
smitten:

Ill
.: B

er
it 

Sø
m

m
e



Side 13Nr. 4 – desember 2021 HILLEVÅG & TJENSVOLL AVIS

Hillevåg og Finnøy:NÆRING

Nesflåtveien 14 • 4018 Stavanger
Tlf: 452 22 692 • hardy@siddiselektro.no

Møter i Svithun Hagelag
Onsdag 19 Januar kl. 19 i Hillevågsalen - Frida Hansens hus 
Knud Lunde viser japanske hager.
Onsdag 16. februar kl. 19 i Hillevågsalen - Frida Hansens hus 
Henry Tendenes  - Løk og blomster i krukker.
Onsdag 16. mars kl. 19 i Hillevågsalen - Frida Hansens hus 
Dennis Asbjørnsen viser sin spiselige hage
Onsdag 20. april kl. 19 i Hillevågsalen - Frida Hansens hus 
Magne Nilsen viser plantelivet i Sørmarka og Ullandhaugområdet.
Våre møter er åpne for alle. Kontaktpersoner i Svithun 
hagelag er leder Asbjørn Løland 95091978.
Sekretær Helge Hågensen - 90863381.

HAR DU IKKE MOTTATT BYDELSAVISEN OG BOR I OMRÅDET?

Ring: 464 18 888 
tast inn 2 og du kommer til ditribusjonen, Schibsted Stavangeravdeling 

Alternativ bruk mail: bud.stavanger@schibsted.no

Lei deg et 
servise
Skal du ha firmafest? 
Lei flerbruksservise av 
kommunen. 50-års dag? 
Gjør det samme. Piknik-
tur med barnehagen? 
Dropp engangstallerkner 
og lei heller det nye 
serviset fra kommunen.

SVEINUNG BENDIKSEN
svebendi@online.no

Stavanger kommune har kjøpt inn 
servise, drikkebeger og bestikk til 
500 kuverter i hardplast. Dette skal 
leies ut til brukere som ellers kan-
skje ville ha brukt engangsservise 
og bestikk. I seks måneder skal 
dette prøves ut i kommunedelene 
Hillevåg og Finnøy.

– Dette serviset kan brukes 
hundrevis av ganger og setter et 
langt mindre miljøavtrykk enn 
engangsserviser og engangsbe-
stikk, uansett hvilket materiale det 
er laget i, sier rådgiver i avdelingen 
for klima og miljø i Stavanger 
kommune Gabriele Brennhaugen 
til Hillevåg og Tjensvoll avis.

400 kuverter i Hillevåg
Servise til 400 kuverter skal utplas-
seres i Hillevåg og 100 i Finnøy. 
Hvem som helst kan leie ser-
viset, til private arrangementer 
foreninger, skoler, barnehager 
eller firmaer.

– Det eneste de som leier ser-
viset skal gjøre er å skylle av mat-
restene etter bruk. Oppvasken tar 
firmaet Dekket Bord i Hillevåg seg 
av, sier Brennhaugen.

I serviset er det tallerkner, små 
dype skåler, drikkebeger, kaffe-
kopper og bestikk. Leieprisen er 
2 kroner for hver servisedel og 
1 krone for hver bestikkdel. Det 
skulle bli 11 kroner for hver kuvert.

– Dette er ett av mange tiltak 
i handlingsplanen til Klima- og 
miljøplan 2018-2030, for å redu-
sere forsøpling og utnytte råstoffer 
og naturressurser bedre, sier 
Gabriele Brennhaugen.

Kommunedelene Hillevåg og 
Finnøy er i godt serviseselskap. 
Både Wien i Østerrike og Basel i 
Sveits har samme tilbud, noe de 
har hatt i mange år.  

NYVASKET: Arne Hatløy har ansvar for at gjenbruksserviset er gullende rent når du kommer til 
Dekket Bord i Hillevåg for å leie det.
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høst
SVEINUNG BENDIKSEN

svebendi@online.no

Det merkes i august - i september er det åpenbart; høsten 
har begynt å stjele lys fra kveldene. Solsikkene kjemper for å 
beholde sine vakre, gule kronblad, men må gi tapt - litt etter 
litt - og mister sin prakt. 

Området rundt Vannassen endrer karakter. Det er ingen 
tvil; høsten har festet sitt grep også der. 

Var du der i august og så ikke før i oktober, er det som 
om det har vært en fargeeksplosjon i trekronene. Går du 
der daglig, er det nesten ikke merkbart. Det grønne glir 
sakte over i gult, oransj, rødt, brunt. Rognebærene gløder 
og bjørne bærene går i svart.

En enkel kvist kler seg i rosa, som skal den på ball.
Inne i mellom de voksne trærne står småtrær litt anonymt  

– til solstrålene treffer dem. Da gløder de i alle nyanser av 
høstens vakre farger.

Sakte, men sikkert kles trærne nakne, mens vannspeilet 
hilser turgåere velkommen. Et vannspeil som gir fred og ro 
i sjel og sinn.

Den første frostmorgenen kommer like sikkert som at 
det om ikke lenge på nytt går mot lysere tider. Men først 
kommer det siste standhaftige bladet fra et av Vannassens 
lauvtrær til å måtte gi opp, og seile sakte mot bakken. 

Det er blitt vinter.

Fra sommer 
mot vinter - 
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Lått, løye og dansefeber 
i Bekkefaret bydelshus
– og det midt på blanke mandagsformiddagen!
For en ukestart i regi av Open hands for you,- 
organisasjonen med inkludering og integrering i 
logoen!

INGUNN VATSVÅG
ingunn.vatsvaag@gmail.com

Et knippe sprudlende enga-
sjerte seniordamer, dan-
seglade med glimt i øye samles 
på seniortreffet for å mingle, ha 
det gøy og lære av hverandre. 

Og gøy er det. Praten går 
løst, vitser fortelles, og det 
nært forestående julebordet 
planlegges mens det strikkes, 
drikkes kaffe og spises kaker. 

Musikk på full guffe 
Høydepunktet er når musikken 
settes på full guffe, og damene 
spretter opp av stolene for å 
danse. Latteren er både høylytt 
og sitter løst. De svinger seg 
til musikken, heier og klapper 
hverandre fram i danseringen 
og gir en aldri så liten solo eller 
duo- oppvisning. Her er ingen 
hemninger. 

Fadumo forteller at hun har 
deltatt på ulike treff i regi av 
Open hands for you i tre år nå. 
Hun kommer fra Somalia og 
har bodd i Norge i 15 år.

– Vi er blitt veldig godt kjent, 
og er så glad i hverandre sier 
hun. 

– Nye kommer stadig til, og 
det er alltid kjekt. Det er altfor 
mange som bare sitter hjemme 
og kjeder seg. Jeg selv er på 
ulike aktiviteter med Open 
hands for you hver dag nå.

Hun ramser opp sykurs, 
språk- kafe, trening, dansing, 
matlaging og seniortreff. 

– Jeg har jo nesten ikke tid 
å være hjemme lenger ler 
Fadumo.

Leyla er også fra Somalia, og 
har vært i Norge i over 20 år. 

Mye informasjon og 
kunnskapsdeling
– Selv om vi har vært i Norge 
lenge, er det her vi lærer språk, 
om norsk kultur og tradisjo-
nell norsk mat.   Fadumo følger 
opp med et smil, og forteller 
hvordan Astrid som er frivillig 
i Open hands for you, ertet 
henne sist uke da de lagde mat 
til kafeen. 

– Jeg ropte til de andre at 
nå var «fiskegarnet var ferdig» 
før jeg serverte fiskegrateng 
stykker med kakespade og skje 
til å spise med. 

– Sist uke var vi på biblio-
teket, og tenk jeg visste ikke 
en gang om dette tilbudet sier 
Leyla. 

Hun forteller videre at de har 
hatt besøk fra kommunen som 
har informert om vaksine, valg 
og stemmerett, og at de har 
deltatt på datakurs.

Tilbudet er for både kvinner 
og menn, men de har ikke sett 
så mye til mannfolka enda  – 
det har vært en eller to innom 
noen ganger, men Leyla og 
Fadumo håper at de kommer 
etter hvert.

Aline Kamudege står bak 
organisasjonen, etablert i 
2015. Den er rettet mot flykt-
ninger og innvandrere. Hun 
kom selv til Norge som flykt-
ning for 15 år siden.

– For meg ble det viktig å 
lære norsk språk og kultur for 
å kunne delta i samfunnet sier 
Kamudege til Hillevåg og Tjen-
svoll avis. 

Disse erfaringene ønsker 
hun å bringe videre til andre i 
tilsvarende situasjon gjennom 
ulike lavterskeltilbud i organi-
sasjonen. DANS: Duo danse oppvisning til trampeklapp

LANGE LANGE REKKE:. Fra v. Ambaro, Anab, Fadurna, Alina, Aska og SaladoGODE VENNER: Khadra Mohamed og Hani Mohamed
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En kraftig  
booster dose

“
Aktivitet booster både immunforsvar og hormon-
produksjon, samt gir økt nerve-/ og hjerneaktivitet. 
Foruten å forbygge ulike livstilssykdommer viser  
forskning at også Covid-19 kan forbygges med  
aktivitet.
 
Kildehenvisninger på;
www.aktivtreningssenter.no/kilder

Byas

#Treningssenter

Vinneren

Beste

2021

På Byasbeste  
treningssenter  
finner du et 
folkelig og 
inkluderende 
treningsmiljø.

Tjensvolltorget 36 
Tlf. 51 55 86 44 
www.aktivtreningssenter.no

150 gruppeaktiviteter i uken, herunder et 
omfattende yogatilbud, dans, spinning, 
Redcord(slynger), sprek voksen, LesMills, 
80` aerobic, stepkasse timer, pilates m.m. 
 
Les om alle våre aktiviteter, og fasiliteter på;
www.aktivtreningssenter.no

Ny prakt høsten 2024
De to dammene holder ikke lenger mål. Enten 
må det bygges en betongdam til 52 millio-
ner eller en fyllingsdam til 32 millioner kroner. 
Kommune direktøren går inn for det billigste 
alternativet.

SVEINUNG BENDIKSEN
svebvendi@online.no

Det er et omfattende arbeid 
kommunen skal i gang med. 
Uansett hvilket alternativ 
som velges vil arbeidet være 
avsluttet høsten 2024, sier 
saksbehandler Vegard Ankar-
strand i Idrett og utemiljø i 
Stavanger kommune til Hil-
levåg og Tjensvoll avis. 

Om det ikke er så mange 
skjær i Vannassen, så er det 
mange skjær i sjøen før man 
er i mål med arbeidet. Det er 
to dammer i Vannassen, atskilt 
av en fjellknaus. Ingen av dam-
mene holder i dag mål.

Alle planer godkjennes av 
NVE
– Det er mange regler for dam-
bygging. Alle planer skal god-
kjennes av Norges Vassdrags- 
og energidirektorat, NVE, så 
det er ikke bare å begynne å 

bygge når det måtte passe oss, 
sier Ankarstrand.

Et annet moment er at det er 
få entreprenører i Norge som 
er spesialister på dambygging. 
Ja, også var det disse pengene 
da.

I kommunens handling- 
og økonomiplan for de kom-
mende fem årene er det satt 
av 5 millioner kroner i 2022, 25 
millioner kroner i 2023 og 24 
millioner kroner i 2024.

Men, det er opp til politi-
kerne å sette av midler for 
hvert av budsjettårene for at 
prosjektet skal komme i mål til 
høsten 2024.

Byggeperiode på seks 
måneder
– Vår planer er at vi vil bruke 
2022 til detaljplanleggingen, 
med byggestart vinteren 
2023/24. Selve byggeperioden 
blir på rundt seks måneder, 
sier Vegard Ankarstrand.

Det er selvsagt politikerne 
som skal ta stilling til hvilket 
alternativ som skal gjennom-
føres. Imidlertid ligger det så 
pass mange føringer fra admi-
nistrasjon og fagavdelingen 
på at en fyllingsdam er det 
beste alternativet, at det er stor 
sannsynlighet for at også poli-
tikerne vil lande på det.

Arbeidet vil kunne utføres 
uten at Vannassen tømmes 
helt for vann. Vannstanden må 
senkes noe. De eksisterende 
demningene vil bli forsterket 
både på utsiden og på vann-
siden. Det vil også bli lagt duk 
langs demningene.

Økt sikkerhet
Langs demningene vil stein-
massene på vannsiden bli lagt 
slik at de lager en skrå bakke ut 
i vannet.

– Demningen må bygges slik. 
I tillegg vil det øke sikkerheten 
langs vannkanten, og minske 
risikoen for drukningsulykker, 
sier Ankarstrand.

Avløpsvannet skal ledes ut 
av Vannassen slik at det renner 
ned over berget mellom de to 
demningene, og videre i en 
åpen bekk.

Flottere enn før
Under anleggsperioden blir 
det ikke mye trivelig å gå tur 
rundt Vannassen. 
Men, når jobben er gjort - da 
altså:

– Vi har som mål å gi bebo-
erne tilbake Vannassen og 
turområdet rundt i bedre 
stand enn det var før arbeidet 
begynte, sier Ankarstrand.

Bading vil han imidlertid fra-
råde.

– Vannkvaliteten er for dårlig 
til det. Utskiftingen av vannet 
er altfor dårlig. Det er bare 
nedbøren som gir friskt vann 
til Vannassen, og tilførselen 
er for liten til at Vannassen vil 
bli et badevann, sier Vegard 
Ankarstrand. 

Vannassen oppgraderes for 32 millionerNÆRING

DEMNING: Veien ligger de to demningene som ikke holder mål. 
Demningene skal forsterkes på begge sider, og steinmassene vil danne 
en slak bakke ut i vannet.
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Minnestund  
i våre lokaler
Smørbrød, kaffe og kaker

KrKr  335,-335,-
Pr pers.

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.

HILLEVÅGSVEIEN 100 - 4016 STAVANGER
TELEFON 51 58 20 20 www.patrioten.no

JULEMENY - PÅSMURT - OVERTIDSMAT - CATERING - TAPAS 
MEKSIKANSK - MINNESTUND - SELSKAPSLOKALER

Hillevåg kommunedel:NÆRING

Slanking • Figurforming • Oppstramming
Smertebehandling • Lymfedrenasje

Ring for en gratis prøvetime!
Behandling for både kvinner og menn.

Bailine Stavanger, Nordlia 1a, 4016 Stavanger, tlf: 465 33 000

SVEINUNG BENDIKSEN
svebendi@online.no

Den er faktisk større enn du tror 
– Hillevåg kommunedel. Mange 
vet at Tjensvoll er en del av denne 
kommunedelen. Langt færre vet 
at kommunedelen har tilegnet seg 
«halve» Våland – i hvert fall Vålands-
skråningen.

Kommunedelen grenser mot 
kommunedelene Eiganes og Våland 
i nord, Madla i vest, Hinna i sør og 
Storhaug i øst. 

Fra innløpet til Hillevågsvatnet, 
sør for Strømsbrua, går grensen 
mot Eiganes og Våland opp mot 
Hillevågs tunnelen. Deretter nord-
over øst for sykehusområdet. Det 
betyr at Stavanger Universitets-
sjukehus – SUS – ligger i Hillevåg 
kommunedel. Grenselinjen går opp 
til svingen der Armauer Hansensvei 
går over i Rogalandsgata. Videre 
opp Arne Garborgs vei og Folke 
Bernardottes vei, og videre over i 
Vålandsstubben. Dermed ligger 
hele Vålands skråningen, og med 
den Våland kolonihage, i Hillevåg 
kommunedel.

Mosvatnet er delt i to mellom Hil-
levåg og Eiganes og Våland. Grense-
linjen følger Madlaveien fra Tjensvoll-
krysset til Morgedalsveien. Den følger 
Morgedalsveien til toppen av Jernal-
derveien, og går rett bak de tre høy-
blokkene og videre til Madlamark-
veien. Dermed ligger Jernaldergården 
faktisk i Hillevåg kommunedel.

Det gjør også hele universitetsom-
rådet. Grenselinjen følger Breida-
blikkveien, krysser riksvei 44 og 
fortsetter videre ned Breiflåtveien til 
Gandsfjorden.

Større enn du tror
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Besøk oss i 
våre nye flotte 
lokaler og se de 
siste modellene 
fra Svedbergs 
designet av 
Halvor Bakke.

Langflåtveien 37, 4017 Stavanger, tlf. 902 64 000

Skann QR-koden og les mer 

Vi leverer ikke lenger ut matavfallsposer. 
Nå må du hente ruller med poser selv, eller 
bestille levering hjem. Du kan hente poser 
på Innbyggertorgene, bydelshusene og 
hos enkelte nærbutikker. 

Les mer på Stavanger kommunes nettsider. 

Skann QR-koden og les mer 

Vi leverer ikke lenger ut matavfallsposer. 
Nå må du hente ruller med poser selv, eller 
bestille levering hjem. Du kan hente poser 
på Innbyggertorgene, bydelshusene og 
hos enkelte nærbutikker. 

Les mer på Stavanger kommunes nettsider. 

Skann QR-koden og les mer 

Vi leverer ikke lenger ut matavfallsposer. 
Nå må du hente ruller med poser selv, eller 
bestille levering hjem. Du kan hente poser 
på Innbyggertorgene, bydelshusene og 
hos enkelte nærbutikker. 

Les mer på Stavanger kommunes nettsider. 

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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Er måltidsvenn noe for deg? 
”Måltidsvenn” er et tilbud til deg som ønsker ”en venn” å dele et varmt    
måltid med en dag i uken. Måltidsvennen er en frivillig som er engasjert ved 
kommunens frivilligsentral. Maten som kun krever oppvarming, bestilles og 
leveres fra en lokal leverandør. Måltidsvennen kommer hjem til deg til en 
avtalt dag, og dere blir sammen enige om detaljene rundt måltidet. Utgifter 
til et varmt måltid med dessert dekkes av prosjektmidler. 

Forskning viser at det å spise sammen og ha et hyggelig måltid kan ha        
positiv innvirkning både i forhold til matglede og trivsel. Har du sittet mye 
alene i forbindelse med smittesituasjonen vi har vært igjennom? Strever du 
og med appetitt og måltidsglede, er gjerne dette noe for deg? 

Ta kontakt med Tove Øie på e-post: tove.oie@stavanger.kommune.no eller 
tlf.: 91878561 dersom du ønsker en måltidsvenn eller om du vil vite litt mer 
om ordningen. 

Scann QR-koden 
for å lese mer om 
Helsehuset 
og hvordan du 
kommer i 
kontakt med oss. 


