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STAVANGER
Miljøvennlige 
lekehytter
To spesielle lekehyt-
ter er nå på plass ved 
barnehagene Slått-
haug og Bamsefaret.
Stavanger kommune 
ga tømrerelever ved 
Godalen videregå-
ende oppdraget i å 
bygge lekehyttene, 
som er plussenergi-
hus, det vil si at de 
skal produsere mer 
energi enn de bruker.
Hyttene er et pilot-
prosjekt i Framtiden 
byer.

STAVANGER
Bil stjålet  
på Våland
Natt til i går ble en 
Toyota RAV4 stjålet 
fra Storgata på Vå-
land. Bilen er svart 
og har kjennemerke 
RJ65328, melder po-
litiet på Twitter.

STAVANGER
Smedvig bygger 
i Jåttåvågen
Smedvig eiendom 
planlegger å bygge 
ut 25.000 kvadrat-
meter kontorer ved 
inngangsporten til 
stadionområdet i 
Jåttvågen. Nybyg-
get skal ligge på den 
såkalte riggtomta, 
mellom Boganes-
veien og jernbanen 
ved jernbaneunder-
gangen. Da saken var 
oppe i kommunal-
styret i Byutvikling 
i går til 2. gangs 
behandling, gjentok 
Venstres Per A. Thor-
bjørnsen kravet fra 
forrige behandling 
om at det må stilles 
strenge arkitekto-
niske krav.

STAVANGER

Vil ha grønnere Hillevåg
Aps Odd Erik Hansgaard er bekym-
ret for at alle utbyggingsplanene som 
nå er på trappene i Hillevåg skal gå be-
kostning av en grønnere bydel.

Det var da utbyggingsplanene for 
Patrioten-området på sørsiden av fyl-
kesvei 44 var oppe i kommunalstyret 
for byutvikling i går at Hansgaard et-
terlyste grep for å gi bydelen et grøn-
nere preg.

Ap-politikerne påpekte at med de 
mange klattvise utbyggingsplanene 
som kommer, går fort de overordnen-
de perspektivene i glemmeboka.

– Hvor blir det av en sammenheng-
ende grøntstruktur i bydelen, spurte 
Hansgaard, som også var bekymret for 
trafikkavviklingen langs fylkesvei 44.

– Det bygges ganske mye langs den-
ne smale veien, og ingen ting tyder på 
at den blir breiere i fremtiden, mente 
han.

STAVANGER

Brann i Ajax-parken
Flammene sto opp i taket da Jarle 
Svensson slukket brannen i lekehyt-
ten. Jeg kom akkurat ut fra kjøpesen-
teret Mediegården da jeg kjente ei sur 
lukt og så flammer og røyk i lekehyt-
ten, sier Svensson.

Han er nabo til den populære leke-
plassen som ligger like bak Stavanger 
Aftenblad. Svensson var på vei hjem 
fra jobb da han oppdaget brannen.

Svensson sprang hjem, hentet pul-
verapperat og fikk slukket brannen.

- Flammene sto ganske høyt opp i ta-
ket, sier Svensson.

Inne i hytta er det merker i gulvet 
der brannen angivelig har startet, det 
ligger flere sigarettsneiper i området 
utenfor lekehytten.

Både politiet og brannvesenet kom 
til stedet kort tid etter at Svensson 
hadde slukket brannen.

Jenter (9) påkjørt av taxi
hhEn taxisjåfør kjørte på to barn i Randaberg 

sentrum like før klokken 8.00 i går morges.
hhDet var to ni år gamle jenter som ble på-

kjørt i et gangfelt. Begge to fremstod som 
uskadd, men ble fraktet til lege for undersø-
kelse.
hhDrosjesjåfør fikk førerkort og drosjeseddel 

beslaglagt grunnet vitneopplysninger på 
stedet. Sak opprettet, melder politiet.

Trafikkuhell
Randaberg

Foto: Stavanger kommune

STAVANGER
Alt tyder nå på at striden om 
byens såkalte «ulovlige leilig-
heter», dvs. leiligheter for ut-
leie som ikke tilfredsstiller lo-
vens krav, er over.

Kommunalstyret for byutvik-
ling fastsatte i går nye regler, 
men formelt må saken først be-
handles i formannskapet etter 
at Frp anket vedtaket.

Reglene får et viktig tillegg, 
som et samlet kommunalstyre 
stemte for. Essensen i dette er 
at såfremt hensynet til brann og 
sikkerhet er ivaretatt, så skal in-
gen settes på gata selv om bo-
ligen ikke oppfyller reglene for 
utleie

Nye regler kommer
Utleier får likevel anledning til 
å leie ut så lenge leiekontrakten 
løper, men maksimalt i to år. 
Innen da er det ventet at sentra-
le myndigheter har på plass et 
nytt regelverk som skal gi like 
retningslinjer for hele landet.

Kommunen vil nå ta en gjen-
nomgang av alle de rundt 1000 
leilighetene som det er avdek-
ket ikke oppfyller kravene, for 
å gi dem et endelig svar om de 
oppfyller de nye kravene eller 
ikke.

Både flere av de politiske par-
tiene med Høyre og Ap i spis-
sen uttrykker tilfredshet over at 
regelverket nå blir spikret.

– Dette har vært en vanskelig 

sak som vi har holdt på med i 
over ett år, og som til og med 
departementet har innrømmet 
er vanskelig. Det er derfor vars-
let et nytt regelverk fra 2015, 
opplyste lederen av kommunal-
styret, Kristen Høyer Mathi-
assen da saken var oppe til be-
handling i går.

Mathiassen konkluderte like-
vel med at det regelverket som 
kommunen nå skal praktisere 
er «noe justert» i forhold til tid-
ligere praksis.

Fleksible
– Det er noe mer imøtekom-
mende ved at vi aksepterer tak-
høyde ned til 2,10 meter og vin-
duer 1,20 meter over gulvet. 
Dessuten skal vi være særdeles 
fleksible når det gjelder krav til 
vinduer i soverom. Her vil høy-
den kunne være fra 1,4 til 1,6 
meter over gulvet så fremt det 
for eksempel monteres en rib-
bevegg under vinduet eller set-
tes en stol der som låses fast 
slik at det sikrer rømning. Vi 
ønsker ikke at noen skal brenne 
inne, understreket Mathiassen 
blant annet.

Etter hans mening har politi-
kerne med dette strukket seg så 
langt som mulig i denne saken.

– Jeg håper vi nå får fred om 
den, la han til.

Frp var imidlertid langt fra 
fornøyd med regelendringe-
ne som nå gjøres, og mente at 

både Høyre, Ap og Venstre had-
de snudd i forhold til sine løf-
ter fra i fjor om at praksis skulle 
være så lempelig som mulig.

Lemper lite
Etter Frps mening legger ikke 
Stavanger seg nå på samme 
lempelige praksis som Trond-
heim, til tross for at trønder-
byen er blitt fremhevet som et 
forbilde.

Det gjelder i første rek-
ke kommunens mulighet til å 
lempe på minimumskravene. 
Trondheim aksepterer også ut-
syn i lysgrav som godt nok for 
eksempel for studenthybler, 
noe Stavanger ikke gjør.

– De reglene som nå foreslås 
vil få store konsekvenser. Man-
ge er livredde for å miste boli-
gen de leier, og prisene i leie-
markedet vil stige enda mer. 
Allerede ligger Stavanger på 
landstoppen, hevdet Frps Kari 
Raustein. 

Dette ble imidlertid imøte-
gått av Høyres Grethe Eriksen 
som pekte på at leiemarkedet i 
distriktet viser tegn til stagna-
sjon, og at det ligger dobbelt så 
mange boliger ute på Finn.no 
nå som for et år siden.

Hennes partifelle Erlend Jor-
dal mente at med det foreslåtte 
tillegget om to års overgangs-
tid ville det sikres en myk over-
gang til det nye regelverket.

Rune nedRebø

Nye regler vedtatt  Lempelig overgang

Stenger ingen 
ulovlige boliger
hhIngen skal settes på gata selv om de bor i leiligheter som ikke er godkjent 

for utleie. Politikerne gir utleiere to års frist.

Byutvikling

Forus-utbygging godt mottatt
STAVANGER
Venstres Per A.  
Thorbjørnsen følte han var 
med på «noe stort» da han  
i går ga startsignal for  
arbeidet med å planlegge 
utbyggingen av Forus Øst.

Prosjektet, som skal gi plass til 
inntil 8000 innbyggere pluss 
næring og handel, fikk mye 
skryt da det var oppe til be-
handling i kommunalstyret for 
byutvikling i går.

Venstres Per A. Thorbjørn-
sen pekte på det historiske i at 
Forus nå begynner å bli omdan-
net fra ensidig næring til også 
bli et boligområde tilrettelagt 
for barn og unge.

Nydelig ved fjorden
– Det vi gjør nå er et betydelig 
skifte, mente han.

Også Høyres Eli Aga fant pla-
nene forlokkende.

– Her kan folk bo nydelig ved 
fjorden og jobbe på Forus. Det 
vil bli kjempebra. Takket være 
arbeidet med bybanen er vi nå 
i ferd med å få en utbygging i 
Stavanger som vil endre folks 
atferd når det gjelder gange og 
sykkel. Det hadde vi ikke klart 
om det bare hadde vært snakk 
om buss, mente hun.

Fire felt på Hinna
Frp var imidlertid mer opptatt 
av bilistenes situasjon når Fo-
rus øst bygges ut. Partiet ville 
derfor bygge ut Boganesveien 
til fire belt og legge veien i tun-
nel under Hinnasvingene som 
en følge av utbyggingen både 

her og i Jåttåvågen. Men par-
tiet ble stående alene med for-
slaget.

Frps Finn Berner slo fast at 
«folk lever ikke av kollektivtra-
fikk alene».

– Folk eier også en bil, minnet 
han om, og hadde heller ikke vi-
dere tro på begrepet 10-minut-
ters byen. I 10-minutters byen, 
som Forus Øst skal bygges ut 
som skal alle daglige gjøremål 
nåes i gangavstand på 10 mi-
nutter.

– Det er en hypotese som i 
beste fall ikke står til troende, 
mente Finn Berner.

Aps Odd Erik Hansgaard 
syntes også planene for Forus 
Øst er spennende, men ønsket 
en nærmere vurdering av mu-
lighetene som ligger i kollektiv-
knutepunktene. Her så Hans-
gaard for seg både handel og 
service som aktuelle.

Rune nedRebø

”Her kan folk bo nydelig 
ved fjorden og jobbe på 
Forus.”
Eli Aga, Høyre
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RANdAbERG
Asfaltering i 
Randaberg
I sommer skal 5,4 km 
veg asfalteres i Ran-
daberg.  Asfaltar-
beidet vil i hovedsak 
finne sted fra mai til 
ut i september, ifølge 
Statens Vegvesen.
Randaberg-Bø Fv 
473 (Vistnesveien og 
Vistvikveien), 4 578 
meter.
Randaberg-Foren Fv 
478 (Torvmyrveien), 
816 meter.


