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FOR KIDS

HINNA

INKL. VAULEN, JÅTTEN, GAUSEL & GODESET
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Livet i barnefamilien handler gjerne om de små, nære ting. Dette heftet byr
på hverdagens muligheter til tur, trim og trivsel i ditt nærområde. Stavanger
byr på mange gode lufteturer sammen med ungene. I det grønne, i det
urbane, i gatene, i næringsområder eller steder med kulturell og historisk
betydning. En halvtime her og en time der ute av hus er gull verdt for humør
og helse.
Hver lille tur skaper et nytt univers – i hvert fall for ungene. Bli med dem,
på deres nivå, og få felles opplevelser og innsikter. Hvor mange bein har
egentlig et skrukketroll? Er det hasselnøtter i krattet nedi svingen? Utforsk det
sammen! Det handler om kontakt – med hverandre og med omgivelsene.
De små tingene er egentlig store.
Vår venn Viggo Voff vil ha folk ut på nærtur – med ungene som guider. Dette
heftet skal være deres. Lufteturen viser frem noen av tingene dere kan gjøre
under åpen himmel i bydelen. Sjekk hverdagsturene lenger bak i heftet – det
er ikke noe krav å gå hele turen. Det er spennende å jakte på røde T-er!
Prøv en ny lekeplass eller et nytt friområde – det finnes fortsatt uoppdagede
kontinenter innenfor bydelens grenser. Les mer på www.lufteturen.no og på
www.facebook.com/lufteturen.
Bli en lufteturist i din egen unike bydel!
Hilsen Viggo Voff og resten av Luftetur-gjengen

Hvor mange plasser kan
du finne Viggo Voff
i brosjyren?
Riktig svar helt bakerst.

Produsert med støtte fra Stavanger kommune

Produsert med støtte fra Rogaland fylkeskommune
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HINNA
BYDEL
Velkommen til Hinna – Stavangers ”Syden”,
lunt plassert mellom skog og sjø ved Gandsfjorden. Et sentralt og nydelig sted, med en
avslappet atmosfære mellom husene.

Parkour i Jåttåvågen

rød sykkelsti og en heftig støyskjerming.
I Jåttåvågen bygges det ikke lenger plattformer, men boliger og vikingspillere. Jåttåskråningen bebygges, Gausel fortettes og
Forus er Norges viktigste næringsområde.

Som barn velger vi sjelden stedet vi vokser
opp. De aller fleste kan likevel mane frem
vakre bilder fra barndommens boltreplasser:
Gata, krysset eller lekeplassen. Folkene,
fotballaget og friområdene. Ikke minst om du
har røttene i Hinna bydel, som jeg. Men du
som vokser opp her i dag – du er like heldig,
for det er vel så fint nå i det sørlige Stavanger.
Kanskje finere?

Men mye er jo akkurat som før – først og
fremst friområdene. Vaulen badeplass.
Hinnamarka. Jåttåhaugen. Gauselskogen.
Forusstranda. Og alle de frodige grønne
nutene ute mot Forus. Stort sett gjør familiene
de samme tingene; leker i gata, samles på
lekeplassen, drøser med naboene og tusler
rundt i næromådet. Og Hinna bydel har
rikelig med muligheter, både på asfalt, gress,
grus og sand - både på land og i vann.

Min oppvekst på Nedre Vaulen har skapt
minner for livet; om en sterk nabolagsfølelse
blant store og små, lek og løgne aktiviteter, brennball og eindabb i gadå, fotball på
NKL-banen, hockey på Helliesen, bading (og
skihopping) på badeplassen, rattkjelkekjøring
ned skolebakken, speiding i Hinnaskogen
(ved kirka), besøk til slekta på landlige Jåttå.
Klasseturer til Sørmarka. Prestisjefylte fotballfeider mot Hinna og Jarl. Og mye annet rart.

Bildetekst
Utsyn til gammelt og nytt ved Jåttå fra
Vaulen

Det er dette som er dagliglivet. Akkurat som
før. Og så plutselig oppdager du den –
magien i hverdagen. Nyt den med familie,
venner og naboer, og vær stolt av bydelen
din. God luftetur!
Andreas Vollan

Vaulen og resten av Hinna bydel har forandret
seg. Det en gang så landlige området i gamle
Hetland kommune har fått mer betong og
business. ”Riksveien” har fått fancy busstrasé,

Gandsfjorden og Lifjell.
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Hinna Bydel
Hinna bydel er byens sørligste og den største
rent geografisk. Bydelen inneholder mangt
og mye: Vaulen, Jåtten, Gausel, Godeset
og deler av Forus, blant annet. Hinna grenser
mot Sandnes og Sola. Fortsatt er nesten en
tredjedel jordbruksareal, så dette er en grønn
bydel. Faktisk har den mest friområder per
innbygger i hele byen. I tillegg ligger Hinna
og skvulper mot idylliske Gandsfjorden, som
ikke bare gir fantastiske muligheter for lek,
bading og fiske, men som også er deilig å
hvile blikket på. Fjorden ligger innrammet av
fjellene på Dale-siden med det stolte Lifjellet
som et orienteringspunkt for Stavanger Sør.
Nabofjellet Dalsnuten får nok mest besøk,
men Lifjell er enklest å kjenne igjen, med
antennen på toppen. Tenk, av og til kaster
basehoppere seg ut fra antennen!

turveier og tråkk og en god del fine
sykkelstier. Et nydelig lufteturland midt
mellom Stavanger og Sandnes! Kanskje du
treffer dyr? Selv om ulv og bjørn har forlatt
åstedet for lenge siden, er det masse rådyr,
ekorn, fasaner, kaniner og mye annet, spesielt
i skogen. Eller bare ta turen opp til fantastiske
Gausel fritidsgård. Les mer, og planlegg
familiens neste luftetur fra sofakroken.

1. OMRÅDE MELLOM FORUS OG HINNA
2. EN FLOTT BADEPLASS
3. NAVNET PÅ BYDELEN VÅR
4. OMRÅDE MELLOM FORUS OG GAUSEL
5. FINT NES VED GANDSFJORDEN
6. ETTERNAVNET TIL LUFTETUREN-VIGGO
7. NAVN PÅ BARNESKOLE PÅ HINNA
8. ET OMRÅDE MED MANGE ARBEIDSPLASSER
9. KJEMPEFIN SKOG Å GÅ PÅ TUR I
10. STED DER FOTBALLKAMPER OFTE SPILLES

Eh, ja – her er også en del asfalt. Den kan du
også gå tur på, sykle, skate, tegne med kritt
og legge deg ned på (pass deg for bilene).
Bruker du den, kommer kanskje også de
andre ut av huset. Gå ut i gata og se etter
kjentfolk. Bygg nabolagsfølelsen!
Vi har delt bydelen inn i tre soner for
enkelhets skyld.

Hinna nærmer seg 23 000 innbyggere, og om
lag 5000 av dem er under 15 år. Kun Eiganes
og Våland bydel har flere folk. Statistikken
viser også at livet ikke er så verst: Andelen
unge som er fornøyd med nærmiljø og skoler,
og som er fysisk aktive, er høyere enn i landet
ellers, forteller Folkehelseprofilen 2017.

1. Vaulen & Hinna
2. Jåtten & Gausel
3. Gautesete & Godeset

I Hinna bydel finner du natur, kultur, idrett og
shopping – og masse spennende historie,
med et jordbruk som strekker seg skikkelig
langt tilbake i tid, til jernalderen, kanskje
til og med steinalderen. Dette skyldes den
strategiske beliggenheten og den fruktbare
jorda. Bydelen er svært rik på kulturminner –
her møter fortiden nåtiden – og fremtiden, så
klart! For det er mye på gang, ikke minst når
det gjelder bolig og næring.
Så altså: Alt ligger til rette for deg som skal
på luftetur og i tillegg synes det er fint å lære
noe. Hinna bydel har masse grøntområder,

HVILKET ORD STÅR I SVART?
SE LØSNINGSORD PÅ SIDE 55!

MEN HEI! HVA BETYR NAVNENE
I BYDELEN?
Teorier er det nok av. En titt i Stavanger
Byleksikon og andre kilder gir oss litt å tygge på:
Hinna:
Sund eller smalt landstykke mellom
Hinna og Jåtten da det var vann mellom
Hafrsfjord og Gandsfjorden. 		
Navneformene Hinndenn (1563) og
Hinde (1610, 1616, 1886) har også vært
brukt.
Vaulen: Gammelnorsk vadil, grunt sted i vann,
som et vadested.
Jåtten:
Usikkert, enten av jór (hest) og tun
(innhegnet sted), eller av jå (barlind) og
tun (tun eller borg).
Gausel: Mannsnavnet Gautulfr og sel
(seterhus/sete).
Boganes: Av ugr, krummet/bøyd strandlinje.
Forus:
Av fôr (våtmark med bekk) og us
kommer av hus, eller ”vei over myr”
Hmmmm!?
Illustrasjon: Egil Bjørøen
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VAULEN & HINNA
Vaulen strekker seg fra badeplassen nede i øst til Sørmarka oppe i vest.
Den lokalkjente vil dele Vaulen inn i Øvre og Nedre, delt av Vaulenveien
(”riksveien”, som nå er fylkesvei). Hvert av områdene har sin sjarm.
Øvre med bratte bakker, suveren utsikt og nærhet til Sørmarka og
Vaulen skole. Nedre en behagelig, flat verden, med nærhet til sjø og
badestrand, så vel som Hindalsdammen, Vaulenbanen, lekeplasser og
butikkene på Mariero.

ØVRE VAULEN
Bydelsgrensen mot Hillevåg går ved
Breidablikkveien. Her er det først og fremst
nærheten til Sørmarka som dominerer
lufteturlivet. For eksempel Hindalsbakken
tar deg rett opp i høyden. Men det er mye
mer:

•

•

• Flotte lekemuligheter rundt Hetland
videregående skole – kunstgressbanen
Vaulen Mini Kunstgress Beach Arena,
sandvolleyball og myldremarker. Lekeplass nede ved Tyrihans barnehage.
Trygge underganger til Nedre Vaulen flere
steder.
• Flott grøntdrag mellom Dalsetveien
og Auglendsbakken. Herlig lekeplass
med trær, stier, rutsjebane, disser og
svinghuske – med utsikt. Ser du Lifjellet
og Ullandhaugtårnet? God forbindelse
opp til Snarehaugen/Turveien, og du

•

•
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basseng for drikkevann. Også ved Hinnali
lå et slikt anlegg – Hinna Vannverk.
Hvor kommer vannet fra i dag, tror du?
Les lenger bak i heftet!
• Nærmere Hinna er det et nærmiljøanlegg
med gressmatte ved Rygjaveien. Målene
har ikke nett, men det er kjekt å skåre
likevel! Staselige trær og flere parkbord
innbyr til piknik i det grønne.
• Bebyggelsen i skråningen bukter seg vestover, slik at du også får fin utsikt mot
Jåtten.
• Nederst i Markveien finner du Hinna
speidergruppes gapahuk i skogholtet og
en liten lekeplass ved parkeringsplassen.
Det går mange stikkveier inn i Sørmarka,
blant annet til en liten lerkeskog et lite
stykke inn. Ta turen!

Vaulen Skole

Markveien

finner også en trivelig lekeplass mellom
husene ved Snarevollen.
Vaulen skole har mange muligheter etter
skoletid – bruk dem. Lek med utsikt!
Sjekk det fine veggmaleriet på trafoen.
Midthallet (tidligere Skoleveien) huset en
gang Vaulens første industrifabrikk,
Rogaland Strømpefabrikk & Veveri. Her
laget de flotte ullvarer!
Øvre Vaulen er et variert og fint boligområde med bakker, svinger og
stikkveier inn i skogen – og mange
kjekke folk! Ta deg en rusletur og se på
hus og hager, så kanskje du treffer noen
av dem. Noen av bakkene er bratte.
Trenger du en lekestopp, kan du for
eksempel ta et telemarknedslag på den
idylliske lekeplassen i Telemarksvingen.
Også lekeplass i krysset Markveien/
Hindalsbakken. I skogkanten like over
ligger det som en gang var et trykk-

Utsikt fra Øvre Vaulen

Vaulen. Foto: Jon Ingemundsen
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Foto: Roy Mangersnes

Høyeste nuter
i Stavanger BY

FJORD
&FJELL!

1. Ullandhaug 138,75 moh.
2. Jåttånuten 137,87 moh.
3. Litle Ullandhaug 119 moh.
4. Hinnaberget 112 moh.
5. Limahaugen 111 moh.

•

•

Foto: Stavanger Byarkiv

SØRMARKA (HINNAMARKA)
Velkommen til skogen midt i byen! Sørmarka er Stavangers største sammenhengende grøntområde og er en real skogsperle. Vi kan gjerne kalle dette byens
villmark, med tett skog og et rikt dyreliv. I skogen kan du treffe rådyr, ekorn, kanin
og kanskje fasan, mår, rev eller grevling. Nesten 50 forskjellige fuglearter hekker
i området. Det er stier og tråkk på kryss og tvers og opp og ned i hele området –
her kan du gå, løpe, trille eller sykle i timevis uten å ta samme sti to ganger.
•

Sørmarka består av variert barskog og
løvskog, i tillegg til enger og beitemark
med ”levende gressklippere”.
• Lysløypene sikrer bruk hele året. Benker
og bord finner du overalt. Og masse
interessante informasjonsskilt.
• Finn et morsomt tråkk selv – eller prøv en
av de merkede rutene!
Det sørlige Sørmarka, ofte kalt Hinnamarka,
har mye å by på. Hinnaberget (Auglendshøyden) er høyeste punkt med sine 112
meter over havet. Nydelig utsikt også mot
Våland, Hillevåg og Ryfylke. Langs turveien
finner du pausesteder med balløkke, bord og
benker. Det er også rester av kanonstillinger
fra andre verdenskrig på stedet. Tenk, 200 tyske soldater oppholdt seg her, og i 1941 kom
de i kamp med bombefly fra England! Ser du

noen betongklosser i skogen? Det er rester av
radiomastene til “Amerikatelegrafen” som ble
brukt for 100 år siden. 100 000 telegrammer
(korte “brev”) gikk gjennom her hvert år, og
man kunne få siste nytt fra Amerika på bare
en halv time. Hvor lang tid tar det i dag, tror
du? Bakken ristet skikkelig når anlegget var i
gang, det var det reneste jordskjelvet!
•

•

•
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Sørmarkas Venner har bygd en flott
tømret gapahuk på Hinnaberget, åpen
for bruk og med tørr ved tilgjengelig. Kan
du reglene for når det er lov å brenne bål?
Trimpark like ved! Nydelig utsiktspunkt
med parkbord og utsyn mot Hafrsfjord i
sør.
Hinnadammen er en yrende salamanderdam. Liten salamander (triturus vulga-

•

ris) trives her siden det er tilsig av 		
vann hele året. De små larvene blir til
salamanderunger i løpet av september/
oktober, og da kryper de på land. Der
lever de i to til fire år før de blir kjønnsmodne. Da vil de tilbake til dammen for å
formere seg.
Flotte turveier med mange forbindelser
inn til boligfeltene på Hinna, perfekt for
gåing, løping, sykling og trilleturing.
Idylliske stier og en liten bekk like på
østsiden av motorveien, prøv å glemme
bilstøyen. Det er også hundeluftingsområde her, uten gjerder og båndtvang.
Men du må ha kontroll på hunden hele
tiden, for det er fri ferdsel for småfolk
også.
Mye av skogen ble plantet av skolebarn
for nesten 100 år siden, mens noe ble
plantet frem mot 1990. Stavangerforfatteren Ajax beskrev dette i 1939:
”Jentene i 7. klasse såg ud te å liga det
best. Det va forresten di så tog lengst
ti før di blei ferige og, for når di sko klapsa
mollå rondt tree, så sko guttane hjelpa
di. Og så kom hendene dis i veien for
kverandre og så blei der både røning og
fnising....”

•

•

•

Også turveier vest for motorveien, med
ridesti like ved om du vil telle biler og ikke
er så opptatt av skogens ro. Her er
en vakker “eventyrskog” med løvtrær,
blant annet eik (følg hverdagstur 46 på
side 47). Noen av eikene har stått 		
i flere hundre år! Du finner også en
liten foss ved Grannesveien, opp 		
fra Rogaland Rideklubb. Rideklubben har
for øvrig familiearrangementer av og til.
Byens vannforsyning går i rør under deg
her — vannet vårt kommer fra rene og
klare vann langt der sør i Gjesdal og
Bjerkreim.
Finner du kampesteinene på Hinnamarka
Vest? Klovsteinen er en av byens største.
Og sjekk Ullrigg — verdens mest
avanserte testrigg, med syv borebrønner.

GRØNT E
KULT!

Foto: Njål Vadla

Stavangers eneste foss
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fremmed art som truer de naturlige
artene, og kommunen forsøker å fjerne
den. Ta runden rundt vannet – det tar bare
noen få minutter. Et perfekt sted for et lite
barneløp for nabolaget, et Siddisløp
i miniatyr?
• Deler av den praktfulle Hindal Gård er
over 200 år gammel og var før en enda
større park ned mot fjorden. Her lå Rogalands første planteskole. Hindal Gård er
et av de viktigste kulturminnene i 		
kommunen. Bygninger, parkanlegg og
dammer er fredet.
Fredelige gater perfekte for lufteturisme i
hverdagen med både kultur og natur. Ønsker
du lengre lufteturer, går du bort til Hindalsdammen, ned til badeplassen eller opp til
Sørmarka.
Svaner i gatene på Vaulen.

Sparkesykling i Langflåtveien

Nedre Vaulen
På nedsiden av hovedveien flater terrenget ut, og vi finner et barnevennlig
boligområde med både eneboliger og rekkehus, gammelt og nytt. Området
fortettes, store hager har fått plass til nye hus. Akkurat på riktig side av bydelsgrensen ligger Vaulenbanen (den legendariske ”NKL’en”, som en gang i tiden
hadde naturgress, og før det igjen var beitemark for dyra på låven som fortsatt
ligger ved Lyngnesveien/Tverrflåtveien). Her er det lekeapparater, myldremarker, en liten skog og tursti helt ned til Strandflåtveien/Nedre Lyngnesvei.
Dette er hjemmet til Vaulen IL, eller Beach Boys. Husker du hvilken farge Vaulen
har på draktene?
•

•
•

Grøntdrag hele veien ned til fjorden langs
Nesflåtveien (delvis gjennom skogholt),
blant annet med en liten grusløkke ved
Buflåtveien som må passe seg for ikke å
bli gjengrodd. Et fint seljetre like ved
turstien der du kan plukke gåsunger om
våren.
Flott nærmiljøanlegg ved Sørflåtveien
ved blokkene over Strandflåtveien.
Ved Nedre Lyngnesveien 4 er det en
trivelig lekeplass mellom husene.

•

•

Fin lekeplass ved Engflåtveien/
Vaulakroken, et samlingssted for
nabolaget med lekemark, parkbord og
apparater.
Hindalsdammen, av mange bare kalt
”Helliesen” etter familien som bodde på
Hindal, er en deilig liten dam med tursti
rundt og en god del svaner (som også
vagger rundt i gatene), ender og fugler,
blant annet den sjeldne sivhøna. Noen har
satt ut karpefisk her, men den er en

Hindalsdammen

Vaulen-Brodd

TITT
TEI!
Alltid kjekt på badeplassen
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VAULEN
BADEPLASS

Badeplassen er byens mest besøkte og
et populært samlingssted, men du som
bor i bydelen, har sjansen til å nyte
den året rundt med alle de hemmelige
plassene (som vi nå skal avsløre – neida!). Våren og sommeren er selvfølgelig ekstra fin, men en tur i ruskevær på
høsten eller stille vintervær anbefales
også – Vaulen svikter aldri. Området er
rikt på både natur og kultur – det har
vært offentlig badeplass i 80 år. Opptil
10 000 mennesker kunne dra hit på
badetur før i tiden, enda flere enn i
dag. Du finner klubbhuset til Hinna
Lions (som har arrangert Familiens Dag
her i 30 år!), det er eget toalettbygg
og på fine sommerdager er det kiosk
nede på plassen.

•

•
•

• Strender med byens beste vannleke-

•

•

•

DISSA ØVE
VATNET?

•

Badeland

apparater, baderampe for bevegelseshemmede, flere stupebrett og berg og
“håler” der du kan være mer i fred.
Store plener for ballspill, volleyballbane
og nydelige turveier. Lekeplass ytterst mot
sør (Jåttåvågen) med flere apparater,
fine nes og steinstrender. Ser du “triøynå”
(Taraldsholmen) der ute? Holmen
fikk dette kallenavnet på grunn av de tre
store trærne, og det var masse kaniner
der før. Er de der ennå, mon tro?
Rundløyper på halvøyene, for eksempel
Lyngneset i nord, med berg og stupebrett.
Turveier og tråkk på kryss og tvers. Prøv
den fine jungelstien over “haugen” fra
kiosken til neset i sør med lekestopp på
klatreapparatene langs stien.
Spennende klatresteiner og trollskoger
med bjørk, gran, furu, lerk og eik.

Vaulen – et perfekt familiested

Fantastiske St.Hans-feiringer

Bildetekst
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Visste du forresten at de tre først nevnte
er lan dets vanligste tresorter – i den
rekkefølgen?
Badeplassen er også bydelens festplass
på 17. mai og St. Hans – og den britiske
Bonfire Night med fyrverkeri den
5. november.
Nydelig sykkelveiforbindelse både i
retning Hinna og Hillevåg.
Et perfekt tur- og møtested for små og
store året rundt. Grillvennlig!
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Foto: Jon Ingemundsen

•

•

•

God forbindelse til Jåttåvågen, med
trygg turvei til og fra Hinnavågen og
Vaulen badeplass. Også god forbindelse
til det ”landlige” Jåtten langsmed og
under Diagonalen ved Vestre
Vågedalsveien.
Ny skolegård på 120 år gamle Jåtten
skole – den er rå! Men vent til etter skoletid eller helgene før du tester den. Ser du
”De tre bukkene bruse” foran skolen?
Liten krattskog på Kyrkjehaugen bak
Betlehem (hæ, ligger det i Norge?). Flotte
turveier med underganger ”alle veier”.
Ser du hilsenen fra kommunen og di i

asfalten foran Jåtten skole, eller er den visket
bort? Og Norges fineste bjørkestammer ved
rundkjøringen?

DISSA
ELLER
HOPPA!

HINNA
Vaulen og Hinna glir over i hverandre mellom Auglendsbakken og
Sørmarka og ved øvre del av Hinnasvingene. Ser du hva veiene i området rundt den furupyntede Hinna kirke er oppkalt etter? Ved Markveien,
Gamleveien og Grannesveien ligger flotte boligområder med utsikt – og
gode forbindelser til skogen, ned til sjøen via Hindalsveien og Grannes.
•

•

•

•

I krysset mellom Grannesveien og
Sørliveien lå det en gang en morsom
fabrikk – Hinna skifabrikk! Mottoet var
”Hinna ski gir styrke og gli”. Etter hvert
ble det produsert barnevogner og barnestoler der. Tenk det, midt på Hinna!
Turveier inn i det grønne fra enden av
Vestliveien, Grannesveien og
Gustava Kiellands gate.
Hinna Gravlund er over 100 år gammel,
en stor grønn oase, og her er det også
muslimske graver.
Lekeplass ved Fredrikke Quams gate –
finner du den?

lekeplass med blant annet blomsterkasser.
Området er et eldorado for småbarnsfamilier,
blant annet med fotballbane ved Vågedalsveien og en løkke/lekeplass ved løa i
nærheten av Sara Berges gate. Selv om den
gamle Vågsmyrkanalen er borte, med sine
fiske- og lekemuligheter, er det mye annet å
finne på:
•
•

•
I Vågedalen er det et mylder av tun, turveier
og løkker i et trygt og godt rekkehusland,
vest for Kari Lofthus’ gate, som har en grønn
16

Løå i Vågedalen

Ny skolegård Jåtten

Lekestopp før Viking-kamp

Norges fineste bjørkestammer?

Kort vei til Hinna stadion med masse
fotballbaner, småkoller og myldremarker.
Hinnakrossen har butikker der du kan
kjøpe tursnacks før du går til resten av
severdighetene.
Kjekk ny lekeplass ved Hinnatunet langs
fylkesvei 44 (som folk alltid har kalt
“riksveien”).
17
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HINNA

FOR KIDS

JÅTTEN & GAUSEL

•

•

•

hva-for-noe? Geiler er jordbruksveier
mellom steingjerder som gjerne er beplantet med trerekker. Fra Ungdomsgeilen
kan du gå gjennom jordbrukslandskap og
beitemarker langs randen av Jåttånuten,
men du kan også forlenge turen i motsatt
retning til Sørmarka og videre helt til
Stokkavatnene og Hålandsvatnet!
Fin balløkke/lekeplass nedenfor Ungdomsgeilen ved Austtun borettslag.
Suverene sykkelveier langs Diagonalen.
Ved Skogsbakken holder arkeologer på.
De kan regne med å finne både hus og
graver i jorda. Det kan ha vært folk i området fra slutten av yngre steinalder, om
lag 2000 år f.Kr, og helt frem til og med
vikingtid.
Det er mange nye boliger på gang i
skråningen over Vodlaveien samt sør for
Eikesetveien og Jåttånuten, men det
landlige preget skal bevares.
Det er turvei til Jåtten via Sandgadå og
Kreklingveien. På den andre siden av
motorveien finner du restene av Svartholen og Valbergmyra, en av Stavangers
siste store sammenhengende myrer.

•

På Svartholsmyra skar de torv (et stykke
myrjord) i gamle dager. Torven ble tørket
og så brukt som brensel til oppvarming
og matlaging, og som byggemateriale
og gjødsel. En viktig ressurs!
Jåttånuten er et landemerke sør i
Stavanger med sine 138 meter over havet.
Her lå det en bygdeborg, der folk kunne
søke tilflukt i urolige tider, men i 1943,
under den andre verdenskrig, gjorde
tyskerne nuten om til militært område.
NATO kom i 1994, og i dag er det ca. 600
arbeidsplasser knyttet til NATO, også inne
i fjellet. Det er dessverre ikke mulig å
komme seg helt opp til selve toppen,
siden den er inngjerdet.

Dyr i sikte

En grønn verden

JÅTTEN

for familier og kanskje is å få kjøpt, også på
søndager i sommersesongen. Det er landlig
helt bort til Jåttå gravlund ved Eikesetveien
(ved Godeset) med steingarder, staselige trær,
marker og dyr på beite. Hva er forresten
forskjellen på kyr og kuer?

Som fotoene viser, her er minst 50 nyanser av
grønt! Jåtten er et jordbrukslandskap med
flere tusen år gamle tradisjoner. Her bodde
det trolig en viktig vikinghøvding. I dag
kunne han kanskje vært kaptein på Viking?
Du finner åpne sletter og buktende skråninger
med aktive gårdsbruk som gir oss melk, korn,
poteter og grønnsaker. Hva med en sykkeltur
opp Skogsbakken og/eller Jåttåveien? Det
er som å sykle langt utpå landet! Det er mulig
å stikke innom Brynes Planter, som har bord

•
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Jåttåhaugen er et flott utsiktspunkt
over de oppdyrkede jordene, Jæren,
Madla og Hinna. En fin tur er å gå eller
sykle fra Diagonalen og opp Skogsbakken
til den såkalte Ungdomsgeilen. Geil-

Flott utsikt

Ved Ungdomsgeilen

Landlige Jåttåhaugen
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LITT HISTORIKK
•

•

RØDT
KORT,
HÆÆÆ??

•

Små gutter, store øyeblikk

JåttåVÅGEN
Jåttåvågen ligger vakkert vendt mot Gandsfjorden mellom Vaulen/Hinna og
Boganes/Gausel. Dette er en ny og urban bydel i bydelen! Ideen har vært å
skape en bærekraftig blanding av bolig, næring, utdanning, shopping,
opplevelser og tur/rekreasjon for både gammel og ung. Dokkene, der de før
bygde betongplattformer, er fylt ut med masser fra Ryfast-tunnelen. Gjenbruk!
I overkant av 2000 mennesker bor her i dag, på sikt kan tallet øke til hele 6000.
•

•

•

På vollen bak Vikings treningsbane ligger
nydelige Jåtten bydelspark med utsikt til
fjord og fjell. Her er lekeapparater,
taubane, løkker, baner, sandvolley, plener
og turstier. Det er planer om en enda
større aktivitetspark: boccia, frisbeegolf
og grillhytte for barn fra 0-100 år!
En rusletur ut til småbåthavna i øst kan
også anbefales – bra fiskeplasser! Her
holder Ryfylke Friluftsråd til. De jobber
med å holde skjærgården vår ren og pen.
Spennende labyrint av boliger, promenader, lekeplasser og installasjoner. Supert
tumleområde. Kanskje du kan prøve
parkour? Hopp og sprett! Det er også
bademuligheter, selv det finnes steder i
bydelen med bedre vannkvalitet enn
i Jåttåvågen for den som vil dyppe tærne.

•

•

•

•

20

Festplassen Olav Olsens plass har en
flott parkdesign og minnesmerket over
Draugen-plattformen, et vannspeil og
kanal. Flere av kontorbyggene har flott
arkitektur, se for eksempel ”Troll”. Ja, bor
det egentlig et troll her?
I Havneparken ligger Condeep-promenaden, med utsmykninger som viser
konstruksjonene i stål og betong som
ble bygd i Hinnavågen – fra Ekofisk til
Heidrun.
Laberget ytterst på neset har en innbydende gressplen og betongpromenade.
Grønn forbindelse fra Jåttåvågen opp
langs Jåttå videregående skole og
Austtunsletta til Ungdomsgeilen ved
Jåttånuten.

•

•

1960 – Avfallsplass i Jåttåvågen. Hinnavågen og Jåttåvågen var egentlig langgrunne bukter som ble utfylt, først av
søppelfyllingen, så av oljeindustrien.
1965 – Området blir en del av Stavanger
etter sammenslåingen med Hetland.
1971 – Oljå: Avtalen om bygging av
Ekofisktanken i Jåttåvågen/Hinnavågen
blir underskrevet – blant annet i
konkurranse med Dirdal (se Lykkeland,
sesong 1, episode 5).
1973 – Produksjonen av Condeep-plattformer starter i Jåttåvågen, og de blir
digre symboler på oljeeventyret. Navnet
kommer av concrete deep water structure.
1984 – Det skjeve tårn blir bygget – i dag
selskapslokale. Bygget beviser at det var
mulig å støpe på skrå med forskjellig
diameter og veggtykkelse. Skråtårnet er
blitt et landemerke i Stavanger med en
høyde på over 50 meter. Hellingen er på

•

•
•
•
•

det meste 16 grader. Det er cirka tre
ganger så mye som på det litt mer
berømte tårnet i Pisa.
1989 – Gullfaks C bygges, verdens
tyngste struktur forflyttet av
mennesker, med 240 000 m3 betong og
vel 70 000 tonn armeringsjern (10 ganger
så mye stål som i Eiffeltårnet).
1995 – Troll A står ferdig, den aller største
Condeep-plattformen, 470 meter høy.
1998 – Stavanger kommune starter
planleggingen av den nye bydelen.
2004 – Viking Stadion åpner.
2019 – Lufteturen Hinna kommer ut!

Heia Viking!

Foto: Stavanger Byarkiv

Arkitektur-safari i Jåttåvågen

Illustrasjon: Egil Bjørøen

Foto: Roy Mangersnes
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•

Utsikt fra Ulsberget

GAUSEL

Gausel er kjent for sin eldgamle historie. Området var bosatt av mektige slekter
i bronsealder og jernalder, kanskje enda tidligere. Særlig funnene fra vikingtiden
er unike, med graven til ”Gauseldronningen” som det mest kjente. Gauseldronningen fikk med seg et rikt pyntet hestehode i graven, i tillegg til kostbare
smykker av gull og sølv!
Gausel er også et kjent og kjært boligstrøk med fint utsyn mot Gandsfjorden og
store friområder tett på, blant annet den fredede Gauselskogen — Stavangers
urskog. Vet du hva en urskog er? Det er en veldig gammel og flott skog. På
Gausel ble lauvskogen plantet allerede på 1700-tallet. Den er en av byens mest
fuglerike skoger, nesten 30 forskjellige arter er registrert. Det er flere typer lauvtrær, bartrær, busker og planter, og skogen ble naturreservat i 1984. Om våren er
skogbunnen dekket av et hvitt, gult og grønt teppe av hvitveis og vårkål. Det er
fullt mulig å gå inn i denne mystiske, tette og mosekledde verdenen, for eksempel fra oppsiden i Dronningåsen-området. Men området er ikke tilrettelagt for
ferdsel og er fredet – så vis hensyn! Ikke plukk med deg blomster, planter eller
andre ting fra naturen. Og ikke ta med deg ville rovdyr hjem på rommet!
Men Gausel har mye mer:
• Lekeplass og basketballbane på nedsiden
av fv44 (Boganesveien). Ser du det fine
eiketreet?
• Teglverksbakken slynger seg nedover og
ender i en undergang som tar deg videre

•

•
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til turveien langs sjøen.
To hovedveier går opp på haugen fra
Gausel: Eikesetveien og Gamle Eikeset
vei (som stopper ved NATO).
Ved boligfeltet i Sølvspenneveien nord
for Eikesetveien er det eget leketun, med

apparater, turvei, gressplen, balløkke og
skog på begge sider, spesielt mot
Gauselarmen.
Jåttå Øst er et relativt nytt boligområde
med flere borettslag. Austtunveien
går opp i skogen mot Ungdomsgeilen
– tøff lekeplass ved Austtunsletta. Også
en mindre lekeplass på tunet ved
Boremarkveien.

mange fine glimt ut mot fjord og fjell,
Hinnaåsen og tretoppene i 		
Gauselskogen.
Gausel Fritidsgård (Stavanger Friluftssenter)
er et must! Besøksgården på Husaberget er
åpen for alle, og du kan bruke benker,
griller, lekeplasser og naturen rundt fritt.
Det er omvisninger og kafé i helgene og
mange dyr. Du kan lære om mating og stell
av dyr som sauer, geiter, hester, høner, ender,
kalkuner og kaniner – og alpakkaer! Det er
egen natursti for barn rundt gården, lekepark
og slakkline, Gråtass-traktor, varmehytte og
ei grillhytte som kan lånes gratis. Dette er et
populært turmål for familier, spesielt i helgene. Men gårdstunet og mye av anlegget ute
er åpent hele uka.

I skråningen opp fra Gausel sør for Eikesetveien finner vi Dronningåsen, selvsagt oppkalt etter vikingdronningen. Boligene ligger
tett, men det er flere lekeplasser, små og
store, blant annet et stykke inn i Glassbergveien og ved Keramikkveien/Husaberget.
Mange småbarnsfamilier bor og ferdes her.

•

Øverst i Dronningåsen ligger
Husaberget (se mer på side 28), som er
høyeste punkt på Gausel. Det går en
luftig grønn korridor mellom Glassperleveien, Husaberget og Gauselskogen.
Lekeplass ved Husabergbakken.
Innimellom hus og utearealer er det

Tur i Gauselbakken

Illustrasjon: Egil Bjørøen
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Ulv og røvere i Gauselskogen
Gauselskogen var i gammel tid kjent for sine røvere. Det ble fortalt
at folk som skulle forbi Gausel, ofte samlet seg på Hinna for å kjøre
sammen. Det hendte også at de hadde våpen, slik at de kunne forsvare seg mot røverne. På 1800-tallet var Gauselskogen det største
skogsområdet på Nord-Jæren. Hovedveien til Stavanger gikk gjennom
skogen. Det var en farlig vei, både på grunn av ulvene som streifet
langs veien, men mest av alt på grunn av røverne som holdt til i
skogen!
(Kilde: Tor Torsteinbø i Jåttå og Hinna historielags Årbok 8)

ULV, ULV!

Alpakka på Gausel Fritidsgård

Her på vestsiden av Gauselskogen er det mye kjekt (ikke bare fordi det
var her dronninggraven ble funnet). Du finner blant annet en liten lekeplass ved Dykjelveien. Gauselbakken er en kjempefin, laaang forbindelse
mellom Gausel ”sentrum” og Nådland ved skolene og Knudamyrå.
Knudamyrå er et supert idrettsanlegg mellom knauser og skogholt der
det hvert år arrangeres aktivitetsdag. I området rundt Gausel skole,
The British International School of Stavanger (den britiske skolen, som
har elever fra mer enn 50 land!) og idrettsparken kan du ramle rundt i
timevis! Eller ta en nærtopptur gjennom skogen!

•

•

Flott utsikt mot Forus

24

Eikeberget (79 moh.) ligger like nord for
Ulsberget og er litt bratt, men har flott
skog, masse bregner, furuer og lauvtrær.
Helt sør finner du en stor eik, men det
er ikke så mange eiketrær her som på
neste topp:
Ulsberget (75 moh.) er enda brattere, fra
veien går fjellet nesten 70 meter 		
opp. Du kan finne rester etter en 		
bygdeborg og krigsminner. Tyskerne
bygde forsvarsverker her under andre
verdenskrig for å forsvare flyplassen på
Forus mot luftangrep. Her er flere
spennende små “daler” og fantastisk

•

•
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utsikt mot Forussletta.
Fjellklatrere har funnet fram til steiner og
små klippevegger å klatre på rundt disse
haugene, særlig på sørsiden av Ulsberget.
Følger du nøye med, kan du se rester
etter hvit kalk som de bruker når de
klatrer.
Flere småskoger med klatreberg mellom
hus og gater ved Ulsberget og
Storaberget (90 moh.), ved Nådlandsknausane ved fv44 og i holtet vest for
Ulsbergkroken. Det er flotte turveier i
friområdene, men også små stier og tråkk
for de mer eventyrlystne.

La oss kikke nærmere på stripen mellom jernbanen og fjorden: Vaulen — Hinna
— Jåttåvågen — Boganes — Gausel — Forus. Det ble åpnet en tursti her i 2009
som går helt til Lura i Sandnes, men ikke hele stien går i sjøkanten. Hva med en
sykkeltur? Du kan fiske, bade og titte på fugl, folk og fe. Sjølinjen har mye å by
på året rundt. Visste du forresten at Gandsfjorden mellom Sandnes og Stavanger
er 13 kilometer lang? Det er 1700 meter fra Hinna over til den andre siden av
fjorden. Hva er lengst, 13 km eller 1700 meter? Flere voksne har svømt over
fjorden. Kan du svømme? Det kan ikke Viggo Voff, men han jobber med saken.

SJØLINJEN
Prøv gjerne avstikkere på tvers av hovedstien
og ut på nesene, både på Vaulen, Boganeset og ikke minst Sandholmen, som ligger
nydelig til ved Gandsfjorden med utsikt mot
Lifjellet og Dalsnuten. Eller inn i skoger eller
til lekeplasser, som ved Forusstranda.
•

KLART EG KAN
SYMMA

•

•
Ved Sandholmen og Gauselholmen

•

•

Ved Frøystad Gård

•

•
Foto: Trond Westby

•

Vaulen har, i tillegg til strendene inne i
bukta, en rekke groper, berg og nes som
er mer eller mindre tilrettelagt. Finn en
helt ny perle!
Hinnastranda har en liten vik med
svaberg og badeplass, like ved den
store flaten i Hinnavågen. Den skal
bygges ut med boliger og næringsbygg.
Utenfor Jåttåvågen, med blant annet
herlige Jåtten bydelspark, kan du ta en
rundtur ut på Boganeset. Dette er et
skikkelig matfat for vade- og sjøfugl.
Idylliske Boganesvågen er et langgrunt
fugleeldorado. Holmene utenfor er hekkeplasser for makrellterner og fiskemåker.
Mange og lange brygger!
Gauselstraen — tidligere ferie- og landsteder for byfolk, nå fine bolighus. Langs
sjøkanten skal det med tid og stunder
komme ny turvei, det siste leddet som
mangler på turveien langs sjøen fra
Hillevåg i nord til Lura i sør.
Sandholmen – nydelig vik med naust og
nes med stier og skog. Det er greit å
komme seg ut på Sandholmen når det
er lavvann, men følg med! Hvis vannstanden stiger, kan det bli vått på returen…
Utsyn mot beitende sauer eller geiter på

•

•

•

•

Bademuligheter langs turstien
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Gauselholmen, det det faktisk bodde folk
før i tiden. Og kyrne som var på beite der
før, måtte svømme ut. Holmen ble brukt til
ulovlig 17. mai-feiring under krigen for 70
år siden!
Frøystad Gård — her er det et idyllisk og
velholdt område langs sjøen med
balløkke utenfor et trivelig boligområde
med tun, stille gater og flott beplantning.
Velforeningen her er aktiv og har i alt ni
lekeplasser som de selv tar ansvar for.
Liten ”trollskog” på sørsiden med
klatresteiner, bålplass og høye trær.
Ser du den smale alleen av grantrær ned
til sjøen? Forus båthavn har brygger og
moloer der mange prøver fiskelykken.
Fiskaneset — svaberg utenfor vakre
Forusskogen, som turveien går gjennom.
Flotte eike- og bøketrær i skogen, og fine
lekemuligheter. Skogen ble fra gammelt
av kalt Myhreskogen.
Forusstranda er en perle av et friområde
med utsikt over til Dale-siden. Her finner
du strand, myldremarker, parkbord, grill,
brygge og om sommeren gjerne også
slakkline og badebrygge ute i sjøen. Ta
gjerne en avstikker opp til det fabelaktige
leke- og aktivitetsområdet i grøntdraget
mellom Forusvågen, Forusskogen og
Oddahagen.
Sandnes! Du kan eventuelt ta deg en
dukkert på den nye stranda i Luravika
(men sjekk vannkvaliteten først).

sone 3
HINNA

FOR KIDS

Skogen ved Heddå

Steinbra!

Tak ved Godeset

Innlegg! Foto: Trond Westby

GAUTESETE & GODESET

•

Utsikt fra Heddå

Gautesete og Godeset ligger sør for høydedraget mellom Gausel og Forus.
Her er mange hus i alle varianter, men også barnehager, skoler og bydelshus og
en rekke nuter og andre grønne lunger. Hinna er den bydelen i Stavanger som
har flest små og store nuter, berg og topper. Det er den rene fjellkjeden!
Hinna-alpene?
Her finner du også masse minner og historier
fra gamle dager. Du har utsyn mot Hinna,
Gandsfjorden med fjellene bak og Forussletta. Det er gode forbindelser ”over alle
hauger”:
• Mariahaugen er et landlig boligfelt med
beitekyr som nærmeste naboer.
• Fra Eikesetveien ved NATO går det et

turvennlig grøntdrag som bukter seg hele
veien til Husaberget, Gausel Fritidsgård og
nedover til Gauselskogen.
• Det er funnet store gravhauger ved
høyden nord for Husaberget (88 moh.).
Her fant arkeologene en mann gravlagt i
en 10 meter lang båt fra 800-tallet. Med
seg i graven hadde han sine fineste klær,
28

•

•

Et dissestativ? Som regel noe kjekt. Det er
også mange borettslag og rekkehus, som
skaper et barnevennlig preg.

full våpenutrustning, et stort sverd med
skjold og et mindre sverd pluss 12 piler.
Alltid beredt!
Kjekk lekemark og fotballplass ved
Markaholen, like ved Gautesete barnehage. Enda en fotballbane, i gress, ved
Heddeveien barnehage.
På Storaberget ved bydelshuset og
kirken er det også grønne oase. Skoleskogen ved Kvieberget er et lite stykke
uberørt skog, og du finner en bunker fra
krigens dager og også en liten lekeplass
der.
Fin liten lekeskog på oppsiden av Gausel
skole. Ved Eikeberget BRL ligger det en
romslig fotball- og lekeplass – nærmere
bestemt i Kviebakken.

Men det er altså de grønne skogstoppene
som er turmål nr. 1. Godesetnuten (Heddå)
er en nut med vakker, stor bjørke- og eikeskog. Her slynger turstien seg rundt toppen
og ned i boliggatene, og du finner både stier,
klatresteiner, myrrester og en fjellvegg.
Fint utsiktspunkt med benk oppe på toppen.
I 1916 skjedde det noe rart her! Et svært tysk
luftskip på 160 meter, en såkalt zeppeliner,
som egentlig skulle slippe bomber over
England, fikk problemer. Skipet kom innover
Jæren og sneiet nedom Gandsfjorden, der
flere av mannskapet falt av. De ble reddet om
bord i båter eller svømte i land. Så klarte luftskipet å lette litt igjen, men det drev vestover
og slo borti Heddå, der flere av mannskapet
ramlet av. Zeppelineren krasjet til slutt på
Sunde ved Hafrsfjord. I dag ser du neppe luftskip fra Heddå, men dette kan du oppleve:

GODESET
På vestsiden (nedsiden) av Heddeveien
finner vi både “villmark” og ”villamark”.
Boligfeltene er en spennende labyrint (hva
betyr det, tror du?). Du vet aldri helt hva som
venter bak neste sving. En benk? Et tun?
29

•

•

•

•
•

Tette boligfelt, men masse turveier og
gangstier — mellom bakkar og berg.
Skogen strekker seg ned i boligfeltene
sør for Heddå ved Jegerveien (her finner
du mange ”dyrestier” – Beverstien,
Oterstien, Grevlingstien, Jervestien og
Mårstien).
Kjekt nærmiljøanlegg/balløkke ved
Mårstien, en grønn lunge som slynger
seg oppover mot skogen. Også en herlig
nærtopp og balløkke ved Oterstien, av
lokalbefolkningen kalt Otertoppen og
Oterløkka: gressbane, basketkurv, flotte
bjørketrær og berg. Skogen ned mot
Forus, fra gammelt av Kaninskogen, er
i ferd med å gro igjen …
Flott grøntdrag med masse lekemuligheter mellom Godesettunet og Sandtuene. Sjekk det ut! Kubbeberget har
også en liten lekeplass med klatreapparat.
I Smågamyr-land er hustakene fargerike
og flotte! Lekeplass inne i Smågamyrtunet, og feltet er omkranset av grønne
myldreområder. Finner du de tre klatredekkene ved Kjeldeberget?
Godeset skole har et kjekt uteområde
samt friområde like over Slettmyrveien.
Fotballøkke nederst i Folkvangveien ikke

•

•

langt fra Soria Moria barnehage, som
også har en liten skog rett overfor
parkeringsplassen.
Sjarmerende løkke ved Kolheihagen med
halvtak som gir ly, med flere disser og kule
lekeapparater – finner du det gule og
svarte ”tusenbeinet”?
Tun ved Slettmyra og friområde med
lekeplass, løkke, rutsjebane, klatreapparater, gressbakker som innbyr til
rulling – og aking hvis det skulle komme
litt snø!

FORUS
Forus har i gode tider mer enn 40.000
arbeidsplasser. Hele området var et vann og
en myr før i tiden. Stokkavatnet ble tørrlagt i
1906, og vannet ble ledet til Hafrsfjord, først
og fremst siden bøndene trengte mer jord.
Tenk, vannet var egentlig dobbelt så stort
som Store Stokkavatnet i Stavanger er i dag!
Forus Næringsområde er ikke det man først
og fremst forbinder med lufteturer, det mest
spennende hadde kanskje vært å prøve et par
runder med en ponni på Forus Travbane. Ved
sjøen, derimot, finner du fine boligområder
og perler som Forusstranda og Forusskogen.

Topptur
Kart: Ellen Jepson
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DYRELIV I
SØRMARKA
Av Trond Westby
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DEN STORE

KODEJAKTEN!
Bli med på en spennende skattejakt i
bydelen! Finn hemmelige koder på
ti kjekke plasser OG finn riktig
løsningstall (side 55). Du finner
GPS-koordinatene på Google Maps!
VAULEN – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GPS-KOORDINATER
58°55’32.5”N 5°44’52.9”E:Finn det store ”steinbordet” i bukta ved
baderampen – kan du se et årstall, og hva er siste siffer?
VAULEN – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GPS-KOORDINATER
58°55’22.7”N 5°44’51.2”E:Finn frem til neset mot sør, og så til et blått og
grønt ”klatrehus” – hvor mange grønne figurer kan du se der oppe under
taket?
SØRMARKA – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GPS-KOORDINATER
58°55’56.6”N 5°43’05.9”E:Finn gapahuken i skogen, der Sørmarkas venner har
skrevet et ord på V – hvor mange bokstaver har ordet?
HINNA – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GPS-KOORDINATER
58°55’08.2”N 5°43’31.8”E:Finn en ganske ny lekeplass ved riksveien – er det
noen grønne streker på den blå ”karusellen”?
JÅTTÅVÅGEN – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GPS-KOORDINATER
58°54’58.5”N 5°43’51.5”E:Finn plattformen ved festplassen – hvor mange
runde betongfundamenter kan du telle?
JÅTTÅVÅGEN – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GPS-KOORDINATER
58°54’56.1”N 5°44’07.7”E:Finn Jåtten bydelspark bak Viking-banen – hvor
mange bildekk dingler fra taubanen?
JÅTTÅ – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GPS-KOORDINATER
58°54’42.5”N 5°42’45.8”E:Finn Ungdomsgeilen på Jåttåhaugen, følg stien inn
fra Skogsbakken – hvor mange hjørner har steinbordet der inne til venstre?
GAUSEL FRITIDSGÅRD – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GPS-KOORDINATER
58°54’04.0”N 5°43’42.1”E: Finn frem til den tøffe Gråtass-traktoren – hvor
mange hull er det i setet?
ULSBERGET – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GPS-KOORDINATER
58°53’38.3”N 5°43’51.6”E:Finn frem til utsiktstoppen mot sør, og en
”tallerken” mot himmelen du ser – på fronten et ord med hvor mange
bokstaver?
FORUSSTRANDA – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GPS-KOORDINATER
58°53’28.4”N 5°45’01.6”E: Finn brygga ved stranda der du kan hoppe i havet –
hvor mange badestiger kan hjelpe deg opp igjen?
Legg sammen tallene!
Sjekk om du har funnet
riktig kode, se fasit på
side 55.
OBS: Husk at koordinatene ikke
alltid er 100 % nøyaktige,
så tenk litt selv!
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AKTIVITETSDAG

DIPLOM

AKTIVITETSDAG

LEKEPLASS-SAFARI

Ikke spør hva bydelen kan gjøre for deg, men
hva du kan gjøre for bydelen – sammen med
ungene! Lag en sosial sammenkomst i nabolaget, fiks opp lekeplassen eller gå sammen om
en aktivitetsdag med enkle poster, leker eller
spill! Søk bydelsutvalg, sparebankfond, legat
eller det lokale næringslivet om støtte hvis
dere trenger noen kroner.

Det finnes nesten 60 kommunale lekeplasser,
løkker og nærmiljøanlegg spredt rundt over
hele bydelen. Hva med å jakte på dem og
fikse en premie når man for eksempel har
besøkt 10, 25 eller 50 av dem? Eller hva med
geocaching? Walkie-talkie-tur? Turbingo?

DET BEKREFTES AT

HAR BESØKT FØLGENDE STEDER I BYDELEN
VAULEN BADEPLASS
HINNAMARKA
JÅTTÅVÅGEN
ULSBERGET
HEDDÅ
FORUSSTRANDA
JÅTTÅHAUGEN
HINDALSDAMMEN

DATO:

SIGNATUR:

DU E FLINKE!

Illustrasjon: Egil Bjørøen
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NYT
UTSIKTEN

KANONFINE
TUR!

HVERDAGSTUR 6

HVERDAGSTUR 13

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

JÅTTÅTUREN, 7,7 km

HEDDÅTUREN, 5,7 km

Eikeberget (79 moh.) står for tur. Grønne
korridorer gir en flott innramming til veien
mellom husene ned mot Forus Travbane.
Du runder og ser opp på det kneisende
Ulsberget (75 moh.). Her i sørhellingen har
varmekjær eik kost seg lenge, størrelsen tatt i
betraktning. På toppen lå det en bygdeborg i
folkevandringstiden. Forsvarsverk var det også
under 2. verdenskrig, da for å forsvare flyplassen
på Forus. Rester etter dette er fortsatt synlig mot
toppen.

Mangfold beskriver denne turen best.
Du trasker glad av sted gjennom Ungdomsgeilen, kanskje hånd i hånd? Skogen åpner seg
og du ser ut over eldgammelt kulturlandskap
med flere tusen års historie. Klyngetun,
steingjerder, og kanskje ei vipe eller to viser vei,
før du krysser motorveien og passerer Svartamyr
– en av Stavangers siste myrer.

Du fortsetter din ferd og tar fatt på bakkene
opp mot Nådlandsberget og Knudamyrå
idrettspark. Dykjelbakken legger du bak deg,
og pulsen øker opp Gauselbakken. Du trår
varsomt oppover langs Stavangers eneste landfaste naturreservat, Gauselskogen. Området er
53 dekar og har vært fredet siden 1984, for å ta
vare på den frodige edelløvskogen med det rike
fuglelivet i et ellers urbant område.

Denne hverdagsturen går gjennom
Stavangers eneste ”fjellkjede”.
Du kan starte ved Knudamyrå idrettspark. En
annen mulighet er å starte fra Jåtten bydelshus, krysse over Heddeveien, og kjenne pulsen
stige over Heddå (76 moh.). Leter du, kan du
finne både benker og flotte utsiktspunkt mellom
trærne.

Derfra går det lett i flatt terreng langs
kommunegrensa mot Sola. Du får et kjapt
vidsyn utover den gamle flystripa, før du dukker
inn i det travle og ser byen vokse i høyt tempo.
En siste kraftanstrengelse opp bakkene forbi
Godeset. Her er det utfordringer og moro for
den lekne. Turveien snor seg og landskapet
veksler mellom skog og hager. I all hemmelighet
runder du NATO og avslutter med et stjålent
blikk opp mot Stavangers nest høyeste fjell,
Jåttånuten, som kneiser 138 meter over fjorden
der nede.

Du passerer gravstedet til den mektige
Gausedronninga, selv om bare et skilt minner
om funnet. Under boligene her er det funnet
rester etter mange hus med boligdel og fjøs,
smier, åker og flere mektige gravhauger. Fra
Gauselhøyden har folkene kunnet kontrollere
landskapet i alle retninger, og de har hatt skip
og naust både i Hafrsfjord og Gandsfjorden.

Fjelltoppen har en historie å fortelle deg. 3. mai
1916 gikk den tyske zeppelineren L20 tom for
drivstoff etter å ha sluppet lasten sin over
Storbritannia, og søkte tilflukt i Norge.
Marineluftskipet var 160 meter langt, hadde to
gondoler hengende på undersiden, og var nok
litt av et syn på himmelen. Først duppet den ned
i Gandsfjorden og mistet åtte mann, før den fikk
ny oppdrift og løftet seg. Men ikke høyt nok, for
i god fart braste den rett inn i Heddå, mistet en
gondol og fire mann til. Litt senere forliste den i
Hafrsfjord og drev i land på Sunde. Hele mannskapet ble berget, og den farefulle ferden nådde
internasjonal presse.

Ved Ungdomsgeilen
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Du ankommer trivelige Gausel fritidsgård der
du kan nyte gårdslivet en stund. Gravhaugen
på Husaberget (88 moh.) og bunkeren på
Kvieberget er også verdt et besøk, før du
fornøyd avslutter din vandring gjennom
skogen ned mot målpunktet.

Du tar deg trygt ut av skogen rundt Heddå for
egen maskin og tar fatt på en ny stigning
gjennom bebyggelsen opp Kviebakken før
39

KEM FINNE
T ´ANE?

DU GÅR BARE RETT FRAM.
HUSK MAD OG SAFT

HVERDAGSTUR 20

HVERDAGSTUR 27

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

FORUSSTRANDATUREN, 8,4 km

DOBBELTTUREN, 11,5 km

Sjø, berg og nabovisitt. Her finner du grønne
perler mellom travel industri.

Gjør deg klar for en skikkelig langtur! Turen
starter ved idylliske Vaulen badeplass og
Hinnastranda. Det er også fint å starte ved
kornsiloene i Hillevåg.

Fra Gausel stasjon går du opp mellom knausene
i vår eneste «fjellkjede». Du passerer
Eikeberget, Nådlandsberget og Ulsberget
med sin fantastiske utsikt, bygdeborg og krigsminner. Her opplever du loddrette dramatiske
berg og flott eikeskog i solvarme sørhellinger.
Og er du heldig, får du kanskje se opp-nedmesteren spettmeisen på en trelegg.

Turveien bringer deg videre sørover og du vil
snart oppdage nye Jåttåvågen ta form.
Litt lek eller ballspill i Jåtten bydelspark kan
du finne plass til, før du lar jubelbruset fra
Vikings SR-Bank Arena heie deg fram til runding
under dobbeltsporet og langs Jåttå
videregående skole.

Urbane turveier tar deg gjennom travle Forus,
før du krysser grensa og avlegger en snarvisitt i
Sandnes. Gjennom skogen ved Myklaberget er
du omgitt av eventyr. Og Rissabærstranden kan
friste til en dukkert i sjøen og kanskje en matbit.
Du slår følge med toget forbi kornsilo og mølle
ved Oddahagen, inn mellom husene og ned på
Forusstraen. Den flotte turveien slynger
seg mellom gamle båtstø og lune viker før trekronene i vår yngste edelløvskog danner et
grønt takk for turen opp mot den blå himmelen.

Du går opp mot Hinna idrettspark, krysser
Boganesveien, går i boligstrøk langs Hinnatunet og opp til Hinnasvingene. Vakre Hindalsdammen og Hindal gård kan du beskue, før
du fortsetter turen gatelangs i Nedreveien og
Nesflåtveien.

På Forusstranda
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Du går gjennom Marieroparken og fortsetter
mot Solhøgda. Du lar deg ikke avlede av spiralbroen over dobbeltsporet, men fortsetter med
stø kurs tilbake til startpunktet. Etter endt runde
kan du kassere inn nye 11,5 km på hverdagsturkontoen.

Sykkelvei over Vaulen Badeplass
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LITT LANGT???
MÅ DU HOLDA OPP!

DU STORE
ALPAKKA?

HVERDAGSTUR 28

HVERDAGSTUR 34

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

VAULENTUREN, 7,7 km

GAUSELTUREN, 6,8 km

før du endelig kan puste litt ut på Hinnaberget
og nyte storslått utsikt over by, fjord og fjell. Har
du lyst på en pause, finner du en gapahuk ved
balløkka, ellers er det flere benker og bord langs
turveien.
Sørmarka ligger foran dine føtter. Vår største
skog, plantet til livlige korpstoner av ivrige skoleelever siden 1910. Guttene gravde med spader
og jentene satte småtrærne i jorda. Skogen er
stadig i forandring, plantet buskfuru må vike
for nye løvtrær og utsiktspunkt og gamle beiter
ryddes på ny. Mange frivillige deltar i arbeidet
med ”treslagskifte” i Sørmarka.
Spredt rundt i skogen ser du også flere av
betongfestene til ”Amerikatelegrafen”, et av
verdens største radioanlegg. Masten ruvet 120 m
over bakken, Ullandhaugtårnet er bare 70 m.
Du fortsetter nedover mot Hinnamarka, der
firbente venner kan få lufte seg uten bånd
hele året.

Vaulenturen byr på en real styrkeprøve fra fjord
til fjell. Du starter fra Vaulen og varmer opp med
en runde rundt det skogkledde neset. Norges
Statsbaner eide Vaulen og hadde sitt verksted
her på begynnelsen av 1900-tallet. Området
fungerte også som karantenestasjon i 1920årene.

Etter å ha tråkket deg opp igjen gjennom
skogen, krysser du dine egne spor og tar fatt
nedover på Turveien, Dalsetveien og langs
Nesflåtveien forbi Vaulen Idrettsanlegg.
Du dukker under togsporet og kommer ut på
neset Marie Krogh ga til sine medborgere i 1946,
og som i dag er en del av friområdet Vaulen.
Og er du modig nok, avslutter du hverdagsturen
med en luftig finale i svevebanen over vannet.

I 1938 overtok Stavanger kommune 200 mål og
åpnet friluftsbad til stor glede for befolkningen.
Stranda ble ryddet på dugnad, og fikk snart
lekeplass, rutsjebaner, toaletter og kafe. Det
kunne være opp til 10 000 glade badegjester
her på en solskinnsdag.
Vaulen har også hatt campingplass, men denne
er nedlagt. Badeplassen er fortsatt en av våre
mest populære, og du finner seks mindre sandstrender, sandvolleyballbane, balløkker, stupebrett, flere lune usjenerte badeviker og flott
utsikt på din vei.

Du finner rytmen til togets taktfaste sang i
togskinnene ut fra Gausel stasjon.
Gangfarten forbi Frøystad gård og ned til sjøen
er det ingen som kan si noe på. Vel framme kan
du nyte et forfriskende bad eller utsikten utover
Gandsfjorden med båtliv og beitende sauer på
Gauselholmen.

du nedover forbi Gausel skole og ned
Dykjelbakken. Togfløytene jubler deg inn til
målgang – du er i rute og klar for neste tur.

Du forlater strandkanten en stund, og vandrer
gatelangs i Gauselvågen med Dobbeltsporet
som nærmeste følgesvenn. Ned til sjøen går du
gjennom villastrøket ved Gauselstraen og glade
måkeskrik ønsker deg velkommen til idylliske
Boganesvågen.
Aktivitet og lek kan du ta deg tid til i Jåtten
bydelspark, før du tråkker videre forbi Vikings
SR-Bank Arena og oppover grøntdraget langs
Austtunveien. Du runder NATO og følger
Gamle Godesetvei inn på historisk grunn.
Nabogatene bærer navn som minner deg på de
mange arkeologiske funnene som er gjort her.

Du forlater badeidyllen for en stund, og tar fatt
på bakkene opp mot Hindalsdammen. Den
vakre gårdsdammen er omgitt av gammel skog
og har sjeldne gjester, her finnes både sivhøne
og ål. Mer stigning venter opp Hindalsbakken

Turveien leder deg videre oppover mot grønne
Husaberget, og på toppen kan du ta en velfortjent hvil på koselige Gausel fritidsgård. Lett går
42

Boganesvika

43

VIKING

°
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1899 - 2019

KOR E´LIFJELLET
HENNE?

HVERDAGSTUR 41

OG DET FØLES SKAMBRA!

BOGANESTUREN, 11,9 km

LA DE SMÅ FÅ SE DE MØRKEBLÅ!

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Koselige Ungdomsgeilen viser deg veien
gjennom bjørkeskogen og historisk landskap
spekket av idyll. Du runder den lille kollen Jåttåhaugen, som har flott utsikt om du tar turen på
toppen. Du fortsetter omgitt av vakkert kulturlandskap og steingjerder ned Skogsbakken,
krysser Diagonalen og trimmer deg
gjennom Hinna idrettspark. Gjennom boliggater tar du deg videre opp mellom husene til
Grannesveien, før du følger gater med li-navn
opp til Sørmarka der skogen omfavner deg.
Hunden kan løpe fritt på Hinnamarka, mens
utsikt og sjeldne salamandre kan beskues
på Hinnaberget, 112 meter over fjorden der
nede.

Ta med deg hele familien på kamp.

Se kampoversikt og kjøp billetter på viking-fk.no

åpner en time før!

Nedover går det i Hindalsbakken til vakre
Hindalsdammen og Hindal gård. Du følger
turveien under Dobbeltsporet ned til sjøen og
rekker et lite forfriskningsbad på Hinnastranda.
Langs Jåttåflaten slår du følge med toget og går
i den tidligere sjøkanten som engang var omgitt
av grøderikt jordbruksland. Senere utfyllinger ga
grobunn for industri og oljenæring i sterk vekst.

Startsted for turen er Hinna stadion. Et annet
alternativ er at du starter turen ved Hinna park i
produktive Jåttåvågen og tar deg ut mot fjorden
mellom nye hus og staselige næringsbygg.
Du rusler langs den nye Promenaden og hører
bølgeskvulpene slå mot brygga.
Lydene fra hverdagslivet i småbåthavna og en
liten skog er rammen rundt, i det du går ut
på Boganeset. Navnet kan stamme fra gammelnorske Bugr, som i stedsnavn ofte betyr krummet eller bøyd strandlinje. Bruket Boganes er
gammelt og det tilhørte gården Jåttå. Navnet er
nevnt allerede på 1400-tallet.

• Alltid gode brødtilbud • Bestill glutenfrie kaker hos oss
• Det er vi som har de gode fleskepannekakene

JÆRBAKEREN avd. Hinna, Hinnasvingene 50, 4020 Stavanger, Tlf. 51 88 24 24
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Det 50 meter høye skråtårnet på Nautholmen
minner deg om tiden da Ekofisktanken og oljeplattformer i betong ble bygget her. Inne i tårnet
er det kanaler til sprengstoff for rask riving, for
det var aldri meningen at tårnet skulle bli
stående. De skulle bare bevise at det var mulig
å bygge Trollplattformen, verdens største
flyttbare byggverk, som gjør sin gjerning på
Trollfeltet i Nordsjøen. Men dynamitten er for
lengst fjernet, og tårnet er blitt et landemerke.

Du følger veien ut mot svabergene, der du får
flott utsikt mot Sandnes, Lifjellet og hekkeholmene sør for Boganeset, før du setter kursen
tilbake langs egne spor. Du fortsetter på
nedsiden av Jåtten bydelspark, men nysgjerrigheten river i deg, så du tar en avstikker opp
trappene og går på en liten oppdagelsesferd i
den flotte parken. Etter moro på lekeplassen,
går du videre forbi Vikings SR-Bank Arena,
Jåtten videregående skole og opp grøntdraget
langs Austtunsletta.

Du har også gjort deg fortjent til et merke, for
nå har du gått mer enn ei mil. Hverdagsturen
avrundes med den friske sjølufta og måkene
gratulerer med innsatsen.
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VIKINGTIÅ!

FINNE DU FOSSEN?

HVERDAGSTUR 42

HVERDAGSTUR 46

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

EIKEBERGTUREN, 7,1 km

Knudamyrå idrettspark gir deg sportslig
inspirasjon før dere setter av gårde på
hverdagstur nummer 42, Eikebergturen.

GRANNESTUREN, 8,1 km

med rester av gamle bunkere, og turveien
ned igjen mellom Eikeberget og Gausel skole.

Du krysser Ulsbergbakken, følger veien
gjennom den lille skogen og krysser
Kviebakken. Her går du litt gatelangs mellom
husene, før du bestiger skogkledde Heddå.

Du slår følge med Nesbuveien mot Grannes
før du runder ridesenteret og får et glimt av vår
eneste foss. Turveien leder deg opp gjennom
løvskogen, her finnes flotte gamle eiker som har
stått her i århundrer. Ullrigg troner høy og stolt
ved din side, og i det suset stilner bak deg, er
du i mål og kan notere enda en hverdagstur på
kontoen.

Du starter ved parkeringen ved IRIS. Du har
utsyn sørover mot turen du har foran deg. Du går
videre nedover mot Hinnamarka, på folkemunne
kalt hundesletta, og her kan firbente venner få
løpe fritt året rundt.
Litt vandring gatelangs i Fredrikke Qvams gate,
i området der gatene har navn etter kjente
kvinner som har gjort en stor innsats for
samfunnet både lokalt og nasjonalt. Du krysser
Diagonalen ved Vågsmyr, og her åpner landskapet seg. Foran deg ligger et jordbrukslandskap med eldgamle tradisjoner. På selve hovedgården Jåttå (ved Jåttåhaugen) satt det trolig
en vikinghøvding, og alle gravhaugene som er
funnet her tyder på bosetting veldig langt
tilbake.

Turveien snor seg oppover, og tar du en liten
avstikker, belønnes du med flott utsikt fra høydedraget. Videre følger du turveien opp langs
Smågamyrtunet og Kisteberglia. Kanskje finner
du det kisteformede hullet i Kisteberget?
”Set” betyr bosetning i skrånende terreng, og
Eikesetveien bærer navnet sitt med rette.
Du går ned til Jåttåveien og inn i kulturlandskapet.

Mellom steingjerder og jorder følger du
Sandgadå og over E39 til Kreklingveien og
Valbergmyra der man skar torv i gamle dager.
Myra ligger i et område som er Stavangers
største sammenhengende myr, og her finnes et
stort mangfold av planter og dyr. Er du observant, ser du kanskje rådyret som følger deg med
vaktsomt blikk.

De vakre omgivelsene gjør veien opp
Skogsbakken lett. På toppen følger du
sjarmerende Ungdomsgeilen til du når fram til
bebyggelsen i Austtunlia. Gamle Eikesetvei og
Gamle Godesetvei bringer deg forbi NATO.
Arkeologiske funn er det gjort mange av her,
og moderne bebyggelse skaper nye historiske
fotavtrykk. Du følger veien forbi Husaberget

Fine turstier på Heddå
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Hinna før i tiå.
Foto: Stavanger Byarkiv

Far min hadde slips og dress. Der satt me på
et teppe i sanddynene på Solastrandå med
fine porselenskopper, kaffi og kaker. Men det
va syndag. Derfor! Foreldrene våre va snille,
men strenge. Det e’ sikkert dine og!
(Elbjørg Therkelsen, fritt etter/utdrag fra Jåttå
og Hinna historielags Årbok 4)
*klinkekuler
**penger
***glansbilder

DA VAULEN FIKK SAND FRA
MIAMI BEACH

For 70 år siden kom det et skip til
Sandnes med varer fra ”Junaiten”.
Skipet hadde blitt brukt til å frakte både
fisk og bananer til og fra USA etter
andre verdenskrig. Da det kom til
Sandnes, hadde det 60 tonn hvit sand
fra Miami Beach om bord, som ballast
for at skipet skulle ligge stødig i sjøen.
Noen kloke hoder foreslo at sanden
kunne bli brukt på Vaulen badeplass,
og slik ble det – til stor begeistring for
byens innbyggere! Mye av den fine
hvite sanden forsvant dessverre
lenger utover i Gandsfjorden etter noen
år. Men hva skjedde med skipet? Det
kantret – ikke bare én gang, men to
ganger, siste gangen i 1977. Kanskje
det hadde for lite sand fra Miami Beach
om bord?
(Kilde: Jostein Jåtten i Jåttå og Hinna
historielags Årbok 8)

Bading på 30-tallet
Foto: Stavanger Byarkiv

FØR & NÅ
Då eg va liden, gjekk eg med livstykke og strømpebånd. Og ullstrømper som klødde og seig
ner og låg i roller nerøve leggene. Me gjekk med undertrøyer og! Har dåkkår forresten bad
hjemma? Det hadde ikkje me. Far min hadde rigga te dusj i vaskekjellaren. Framfor vinduet
hang det en sekk, så ingen sko se inn. Sementgolvet va iskaldt, men me blei i hvert fall reine.
Eg ska ikkje sei så møje om udedoen og avispapiret. Men eg e’ glad for at mor mi sto vakt
utenfor i mørknå. Adle ongar e jo mørkredde. E du?

Sand fra Miami
Foto: Stavanger Byarkiv

Av og te tenke eg at det e’ løye at det blei folk av oss så vokste opp rett itte krigen. For me
vokste jo opp uden barnehage og SFO. Men me gjekk uten nyggel rondt halsen, for morene
våre va jo stort sett hjemma. Det va ei goe tid sånn! Men me ongar hadde det kjekt. Någen
av oss hadde leker som russiske krigsfangar hadde lagd, dyr i tre de hadde skåre ud, skrin de
hadde lagd, som me hadde mableskulene* oppi. Me samla og på serviettar og appelsinpapir.
Eg va så heldige at eg hadde ein liten tohjulssykkel. Den lånte eg ud te adle ongane som ikkje
hadde. I bytte fekk eg enten amerikansk tyggis, karamellar eller de minste ørene** som ikkje
finns lenger, kun i Norges Bank.
Me va flerne jenter som bytta glans***. De store jentene lurte oss av og te. Då gjekk me
hjem og grein hos morene våre. Det hjalp. Om sommaren satte me oss i veikanten med små
kladdebøger og skreiv opp bilnommer. Syndags ittemiddag dro me kanskje på biltur te ein
badestrand. Det e’ litt løye å tenka på, for mor mi hadde høghelte sko, drakt og hatt.
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Betongplattform made in Jåttåvågen
Foto: Stavanger Byarkiv

Sykkelfest på Vaulen badeplass
Foto: Stavanger Byarkiv
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Ved Lyngneset på Vaulen

VINTERLIV
”Det finnes neppe någen ongar i heila Norges land så kan få kjelkane sine te å gli
på så inkjevetta lide snø så ongane i Stavanger. Korfor? Fordi alle her i byen vett
at dotten snø i Stavanger forsvinne liga fort så ei pylsa på et komlefad.” (Ajax)

Ska me
bygga
snømann!

SOMMERLIV
Det er mange muligheter for bading og sjøliv i Hinna bydel. Fra Mariero på
grensen til Hillevåg bydel og hele veien langs sjøen til Vaulen, Hinna, Boganes
og Forus – les mer på side 26-27. Ellers er det meste mulig når det gjelder skogsturer, pikniker, ballspill, sykling, klatring, blomster- og bærplukking i bydelen... i
Hinna bydel går solen aldri ned...
Finn flere tips i litteraturlisten på side 55!
Frøystad Gård

Vaulen Badeplass

		
Noen kjekke
akebakker i
bydelen
•
•
•
•

Sørmarka
Vaulen badeplass
Jåttåskråningen
Mange mindre bakker rundt
om i boligfeltene, hør med
naboene om du er ny i bydelen!

Skøyting

Hindalsdammen (av mange
kalt ”Helliesen”) Sjekk først på
stavanger.kommune.no/is om
isen er trygg.
bildetekst

Jåttåvågen
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Hindalsdammen før i tiå. Foto: Stavanger Byarkiv

/bli en del av
/REGIONENS BESTE
BUSINESS CLUSTER

Ta turen innom oss på

Arena treningssenter
Ask ‘n Foyn
B.Young
Elins Strikkeri
Garcia (Pastapasta)
Høyer
In Line Frisør
Linus leker

Match
Helgø Meny
Mester Grønn
Musti
Nille
Notabene
Princess

Les mer om våre nybygg på www.hinnapark.no
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10 –20 (18)

Rema1000
Sabi Sushi Hinna
Saeb Thai
Vesla og Broremann
Vinmonopolet
VITA
Vitusapotek

Lufteturen Storhaug, Hillevåg, Hundvåg, Tasta, Eiganes/Våland og Hinna
WEB OG FACEBOOK
www.lufteturen.no
Informasjon om Hinna for kids, bilder, aktivitetstips, humor og vandringer (under utvikling)
Lufteturen på Facebook: Kom med egne tips på www.facebook.com/lufteturen

Attraktive leiligheter
ved turstiene på Jåttå
SALGSSTART TRINN 2 DENNE HØSTEN!
Snart kan du bo mellom trær og kulturlandskap i åssiden ovenfor Hinna Park,
kun en rusletur fra togstasjonen. I løpet av årets seks første måneder ble det
solgt 35 av 51 leiligheter, noe som gjør at to viktige ting skjer denne høsten:
Byggestart for trinn 1 og salgsstart for trinn 2!
Følg med på huseneiskogen.no og abonner på nyhetsbrev!

Carina Kaldheim 913 30 033 – carina@ineoeiendom.no

Olav Kristensen 900 86 442 – olav.kristensen@em1sr.no

Roy Klungtvedt 971 63 999 – roy@ineoeiendom.no

Espen Grastveit 997 03 170 – espen.grastveit@em1sr.no

LESE MER? KILDER OG REFERANSER
Opplev Hinna – en guide til bydelen, 2004, Roy Mangersnes.
HinnAvis, bydelsavis for Hinna bydel, www.hinnavis.no
Hinna – helt topp! Bydelsguide. Stavanger kommune, Fritidskontoret 1999.
Jåttå og Hinna Historielag, Årbøker 1-8, 2011-2018.
Lofta vedet. 52 hverdagsturer i Stavanger. Kjell Helle-Olsen m.fl., Stavanger Turistforening 2012.
Friluftskart for Stavanger. Stavanger kommune, Park og Idrett 2006.
Stavanger Byleksikon. Anne Tove Austbø, Gunnar Roalkvam m.fl. 2008.
På tur i Stavangers natur, Erik Thoring 2001.
Gunnar A. Skadbergs lokalhistorie, gunnarskadberg.net
Stavanger kommune / www.stavanger.kommune.no: Friluftskart, folkestier og info om nærmiljøanlegg, lekeplasser, sykkelruter,
tursykkelorientering, badeplasser, skoler, idrettshaller, kolonihager m.m. Disposisjonsplaner, levekårsundersøkelser,
strategier og regulerings-/områdeplaner m.m. Stedsnavnprosjektet. Stavanger-statistikken.
Stavangerbilder.no / Stavanger Byarkiv
Høy puls. En håndbok for aktiv fritid i Ryfylke. Sindre Bø 2010
Stavanger Turistforening / www.stavanger-turistforening.no
www.dnt.no/barn/
BIDRAGSYTERE
Idé, utvikling, tekst og mange foto: Vollan Tekst v/Andreas Vollan, lufteturen@gmail.com
Også tekster fra Lofta vedet / 52 hverdagsturer: Stavanger Turistforening, Stavanger kommune (Park og vei)
Design: Across v/Petter Jacobsen, www.a-cross.no
Kart: Ellen Jepson
Illustrasjoner: Egil Bjørøen
Historiske bilder fra Stavanger Byarkiv
Også foto fra Jon Ingemundsen, Roy Mangersnes og Trond Westby
Korrektur og innspill: Sindre Bø. Ståle Madland Schjelderup og Aina Hovden Lund i Stavanger kommune.
Takk også til Jåttå og Hinna Historielag for innspill og Elbjørg Therkelsen for historien på side 48.
Spesiell takk til Stavanger Turistforening og Park og vei i kommunen for lån av
”hverdagsturene” og til alle turglade unger i Hinna bydel :-)

SVAR PÅ OPPGAVER

Produsert med støtte fra Stavanger kommune.
Også med uunnværlig støtte fra Hinna Bydelsutvalg
– mange takk!

SVAR PÅ KODEJAKTEN: 6+2+9+1+7+3+4+7+6+3 = 48
SVAR PÅ ANTALL VIGGOER: 32
SVAR PÅ LØSNINGSORD KRYSSORD: GANDSFJORD
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Produsert med støtte fra Rogaland Fylkeskommune
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Brynes Planter – hagesenteret på Jåttå.
Ta med hele familien opp til oss på Jåttå!
For åpningstider se www.brynesplanter.no eller Facebook.
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