
våren 2023
PROGRAM Velkommen til åpent medvirkningsmøte 

for ungdom mellom 12-17 år, om nytt 
innbyggertorg, fritidsklubb, bibliotek og 
kulturhus i Vikevåg sentrum
Tirsdag 14. februar, kl. 16.00-18.00 
Innbyggertorget, Asalveien 6. 
Vi oppfordrer ungdom i fra hele kommunedelen 
om å engasjere seg/delta 
Det blir servert pizza og brus.

Velkommen til åpent møte om nytt 
innbyggertorg, bibliotek og kulturhus  
i Vikevåg sentrum  
22 februar, kl. 18.00-20.00
Kom og hør hva som planlegges av tanker og 
skisser så langt. 
NB! Dette møtet er på Kulturhuset Meiriet 

Åpen halvtime med Rennesøy 
kommunedelsutvalg og åpne møter
24.januar, 21.februar, 21.mars, 25.april, 
23.mai og 20.juni kl. 18.00
I åpen halvtime har du som innbygger mulighet  
til å ta opp aktuelle saker, eller til å informere  
politikerne om noe du ser på som viktig.  
Etter åpen halvtime, er det åpent utvalgsmøte.  
Se sakspapirer på kommunens hjemmeside.

Vikevåg innbyggertorg

Innbyggerservice
Man-fre kl. 08.30 – 15.00
Innbyggerservice tilbyr veiledning 
i kommunen sine ulike tjenester  
og drop-in datahjelp 

Fritidsklubb for 8-10 klasse
Hver mandag kl. 14.00-17.00
Hver tirsdag kl. 14.00-18.00

Fritidsklubb (junior) for 4-7 klasse
Hver onsdag kl. 14.00-17.00 

Fritidsklubb 7-10 klasse
Lørdager: 4 februar, 1.april, 28.mai  
kl. 18.30-21.30

Småbarnstreff
Hver torsdag kl. 12.00-13.00
Sosialt treff for små og store

Frivilligsentralen har åpen dør  
på innbyggertorget
Hver fredag kl. 08.30-15.00

Landbruk- og havbrukskontoret 
tilbyr drop-in rådgivning på torget
20.januar, 17.februar og 24.mars 
kl. 08.00-15.00

«Kom i gang kurs» med Helsehuset
24. mai og 31. mai kl. 11.00-13.30
På kurset får du støtte til å komme i 
gang med endringer i kostholds- og 
aktivitetsvaner. Kurset har to samlinger. 
Påmelding innen 23 mai til:  
helsehuset@stavanger.kommune.no

Følg oss gjerne på Facebook for å  
holde deg oppdatert. Flere aktiviteter/ 
møter kan komme til i programmet 
facebook.com/Innbyggertorgrennesoy

Kontakt:  
Tina Nådland, innbyggertorgkoordinator
telefon: 99 47 34 93 
tina.nadland@stavanger.kommune.no

På torget kan du treffe folk du ønsker å snakke med, gjennomføre og delta på 
arrangementer og møter. Her kan du samarbeide med andre og ikke minst delta  
i utviklingen av vår kommunedel. Velkommen til: Asalveien 6.

Kreftforeningen inviterer til temakafé: 
” Kreftomsorg og pasientens pårørende”
Torsdag 16 februar kl.18.00-20.00 (under etg.) 
Her vil vi belys den viktige og krevende pårørende-
rollen: hvem er de pårørende, hvilke oppgaver 
har de, hvilke utfordringer kan de møte på og hva 
finnes av støtteordninger? Lett servering.
Arrangør: Kreftforeningen, innbyggertorgene/
Frivilligsentralene i Rennesøy og Finnøy

Ønsker du å arrangere en aktivitet  
på torget? Eller låne lokaler? 

Kom innom og sjekk ut mulighetene.


