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FOR KIDS

INKL. GRASHOLMEN, SØLYST, ENGØY, BUØY, BJØRNØY, ROALDSØY, ORMØY
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UD PÅ TUR!

UT PÅ TUR

LEV LIVET

LOKALT!
Foto: Åse Linn Helland

Livet i barnefamilien handler gjerne om de små, nære ting. Dette heftet byr på hverdagens
muligheter til tur, trim og trivsel i nærområdet ditt. Stavanger har mange alternativer for
den gode lufteturen sammen med ungene. I det grønne, i det urbane, i boliggater,
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.
Voksne har mye å lære av barna: De små tingene er egentlig store! I hvert fall store nok.
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 barna 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 i
nærheten. Det finnes fortsatt uoppdagede kontinenter innenfor bydelens grenser.
Det er også mye stoff på www.lufteturen.no og på www.facebook.com/Lufteturen.
Send inn tips selv!
Bli en lufteturist i din egen flotte bydel – GOD TUR!
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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Foto: Oscar Holtan

Foto: Gjert Opstad

HUNDVÅG

Ut mot havet! Øyriket Hundvåg er et
ytterpunkt i Stavanger kommune, men har
likevel mer enn 13.000 innbyggere – rundt ti
prosent av Stavangers befolkning. Her bor
det mange barn, og stadig flere tilflyttere
oppdager Hundvågs herligheter.

er en helt særegen bydel i Stavanger, som
et lite stykke Ryfylke med dype historiske
røtter.
Bor du her allerede, sjekk Lufteturen og
finn ut hvor du ikke har vært! Bor du på
andre kanter av Stavanger, ta turen over
bybrua og oppdag at Hundvåg er så mye
mer enn Trollskogen. Sandvågen på Skeie
for eksempel, eller Dollevigå på Roaldsøy, er
to av Stavangers desidert mest barnevennlige strender. Denne bydelen slutter aldri å
forbause. Fotturer, løpeturer, trilleturer, (terreng)sykling, padling og båtliv, soppturer,
snorkling og dykking – hva venter du på?

Undertegnede havnet tilfeldigvis på Hundvåg på begynnelsen av 2000-tallet. Som
småbarnsfar i etablererfasen var Hundvåg
et familievennlig og godt alternativ, og etter
hvert forsto jeg også at det var et virkelig
bra sted å bo og leve.
Etter hvert begynte utforskingen, og jeg
oppdaget med sitrende glede hvor innholdsrik denne bydelen er. Helt fra Grasholmen i sør til ytterst på Lundsneset i nord,
til østspissen av Ormøy og ikke minst vestspissen Saltnes, byr Hundvåg på turområder
og nabolagshemmeligheter som det tar år
å forske ut. Hundvåg og skjærgården rundt

Og plutselig oppdager du den – magien i
hverdagen. God tur!
Sindre Bø
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Foto: Roy Mangersnes

Vi har delt Hundvåg bydel i fire soner for enkelhets skyld,
men områdene overlapper hverandre og er kortreiste seg imellom.
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sone 1
HUNDVÅG

FOR KIDS

GRASHOLMEN, SØLYST, ENGØY, BUØY
Som et perlekjede ligger de fire øyene der, bare et fiskekast fra Stavanger
sentrum (se kart på side 28). Livet her ute er preget av salt sjøluft og høy
himmel. Rogalands lengste bru, Stavanger bybru, krysser Strømsteinsundet.
Du har fantastisk utsikt over innseilingen til byen i vest og fjord og fjell i øst.
På tross av trafikken er det verd å gå, trille eller sykle over brua. Den er mer enn
1000 meter lang. Under deg ligger Grasholmen, og du kan skimte de hvite
klippene (som ga navnet Kvidavigå) på Sølyst, en øy full av muligheter og
hverdagshemmeligheter.
SØLYST

ved den private prakteiendommen ved
Sømmegården. Fra naustet er det fin
utsikt mot øyene Plentingen og
Natvigs Minde og ikke minst sentrum.
• Båthavna har kaier, flytebrygger og
slipper – ta en tur helt ut på piren – her
kan du nesten ta bort på sentrum.
• Det er en balløkke med fotballmål og
basketkurver midt på øya.

• Kulturøya: Hele friområdet skal rustes
opp, og det planlegges et kulturøyprosjekt i forbindelse med boligene som
kommer ved det gamle gartneriet. Det
kan bli turforbindelser, installasjoner og
finesser ved skog og sjø. Følg med!
• Kvidavigå var en populær badeplass før
i tiden – det gikk ferje fra byen med
badegjester. Det er fortsatt et fint
badested med stupebrett. Fra gammelt
av ble det sagt at vannet er ekstra rent
her på grunn av vannstrømningene. Det
er også et dissestativ og en gynge i
sandkassen.
• De flotte svabergene med de lyse bergartene er verdt en tur, men hold på
hatten!
• I skogen like ved hovedveien er det
stier og tråkk på kryss og tvers i
kupert terreng med frodige trær og
vekster, blant annet kristtorn, vivendel og
eføy og andre planteslag som stammer
fra det gamle gartneriet.
• Utsiktspunkt på toppen ved flaggstanga
– høyeste punkt 30 meter over havet.
• Det går an å gå runden rundt øya og
ende opp i båthavna, men vis hensyn

Foto: Jon Ingemundsen
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GRASHOLMEN
AS Norske Esso hadde et oljetankanlegg på Grasholmen før, men nå er det boliger som
dominerer – mange borettslag i sjøhusstil. Det er fint å slentre en tur i det idylliske området.
Mye er privat, men Grasholmen lekeplass under bybrua ved Grasholmringen er offentlig –
en grønn kolle med trær og apparater. Det er tilgang til sjøen på østspissen av øya, med fint
utsyn mot fjorden og ferjetrafikken – enn så lenge.

Foto: Jon Ingemundsen
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VANNTÅRNET

Foto: Jon Ingemundsen

ENGØYHOLMEN
Dette er kystkulturøya – et artig glimt inn i Stavangers maritime historie med fiske,
hummereksport og sildesalting. Sjøhusmiljøet fremstår slik det ble bygd for nesten 200 år
siden med sjøhus, båter, brygger og ”nottørker” (bygg der man tørket garnredskapene før
de ble hengt til lagring). Den mest kjente er den restaurerte ”Preservingstørkå” på
Halvorstraen, et landemerke på Engøy den dag i dag.
•
•
•
•

Engøyholmen kystkultursenter besøkes av mange skolebarn.
Neset utenfor Porsvika er et fint turmål, her går det også an å bade.
Lekeplasser ved balløkka i Sørhaugveien, ved Engøydalen og ved Smaleveien, der dere
også kan gruble på den lille bukta – hvor kommer båtene seg egentlig ut?
”De tre musketerene” på veggen i undergangen – er de skumle eller bare løgne?
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BUØY
På Buøynå bor det om lag 1300 personer, og øya er delt i to – boligfelt, skole, idrettsanlegg
og friområder på østsiden, Rosenberg og annen næringsindustri på vestsiden. Buøy ble
overført til Stavanger kommune fra Hetland allerede i 1879. Den første båtruta mellom Buøy
og Stavanger startet opp i 1901.
Øya har mye forskjellig – badestrand, lekeskoger og god forbindelse til sjøen med berg,
lyngmoer og fint utsyn mot Jadarholmen, Steinsøy og Engøy med bukter og bassenger.
Grønnavigå er barnas favoritt og et fantastisk samlingssted i nærmiljøet: Sandstrand,
svaberg med stupebrett, plen og sandvolleyball, faste griller og parkbord, kupert skog med
berg, lyng og utsikt mot Galeivågen. Anbefales!
Langs Buøy ring er det en fin balløkke og lekeplass, på høyde med veien med det finurlige
navnet Beite. Skogen mellom Skolehagen grusbane og kunstgressbanene har stier, et tøft
klatrefjell og ville vekster – følg T-ene opp fra banen. NB: Er det skikkelig vinter, lager naboene skøyteis på grusbanen! Det er også mulig å ake ved Dalehaugen om det er nok snø.
Videre er det en lekeskog (kan nok brukes mer!), ved Buøy Barnehage i Styrmannsveien.
Ryfast lager nytt grøntdrag ved Bangarvågen – en grønn oase i et ellers trafikkert område.
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Vanntårnet fra 1920 er Buøys landemerke og er godt synlig, også fra Stavanger
sentrum. Det fredede tårnet er 17,5 meter
høyt og tre meter i diameter. Før i tiden
ble det bygd vanntanker som lå høyt slik at
trykket skulle bli godt nok i vannforsyningen til boligene. Toppen av tårnet prydes av
værhanen med motivet ”Moren og gutten
ved vannposten”, et motiv du finner igjen
på flere kumlokk inne i sentrum.

Ser du hva det er bilde av?
• Flotte lekeområder ved Buøy stadion –
fotballbaner og binger omkranset av
skog.
• Les mer om Buøy på side 47.

Tårnet er øyas absolutte toppunkt der det
rager opp av Dalehaugen (31 moh). Her
ligger et flott friområde med skog. Ser du
furutrær, edelgran, alm, bøk eller buskfuru?
1600 trær ble plantet for over 100 år siden
etter at Buøy skole stod ferdig. Det er også
mye bjørk. Ser du blåbærbusker også? Her
er også veldig bra fugleliv, sier ornitologene.
Vet du forresten hva en ornitolog er?
•

•

Gode lekemuligheter i skogen: klatretrær, boltresteiner og fjellknauser.
Benker, lekeapparater og hinderløype
rett ovenfor Buøy skole.
To helleristninger i skolegården til Buøy
skole (fra 1904) viser at det bodde folk
her for lenge, lenge siden!

Buøy og Brodd kjemper en dramatisk myntkastduell
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Rosenberg Mekaniske Verksted er et
tradisjonsrikt skipsverft på Buøy.
Her er det lagt ned mye hardt arbeid!

Har du sett den fine plaketten i Rosenberget ved
innkjørselen til Buøy skole – til minne om ”han far og di”?
Spør en voksen hva dette uttrykket betyr!

Verkstedet ble etablert i 1892 og har
vært på dagens tomt i snart 100 år.
Først var reparasjon av skipsskrog og
maskiner det viktigste. Etter hvert ble
det bygging av dampkjeler og -maskiner, presser for hermetikkindustrien og
teknisk utstyr for meierier. Så kom båtbyggingen, og frem til 1912 hadde verftet
bygget 35 mindre skip. Også større skip,
spesialfartøyer og etter hvert gigantiske supertankere og oljeplattformer ble
bygget på Buøy – av pionerer som ”han
far og di”! Rosenberg var lenge byens
viktigste arbeidsplass, og det ble det
sagt at Når det går bra for Rosenberg,
går det bra for Stavanger.
I dag leverer Rosenberg WorleyParson
utstyr og tjenester til norsk oljeindustri
og har over 500 ansatte.

Foto: Stavanger Byarkiv
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HUNDVÅG

FOR KIDS

HUNDVÅG VEST

HUNDVÅG VEST

•

Området kalles Hundvågs ytrefilet – et
nydelig kystparti med havgløtt mot nord
mellom Ulsnes-/Trollskogen og Lundsneset, to av byens mest kjente og kjære
friområder. Innimellom finner du trivelige
boligfelt med lekeplasser og løkker,
strender, svaberg og brygger, turstier og
plener, sykkelcrossbane, nytt Ryfast-friområde på vei og mye mer. Her kan man gå
i timevis til lyden av bølgeskvulp, måkeskrik
og motordur fra passerende båter som gir
den trivelige skjærgårdsfølelsen.

•

•

Sjølinjen langs Ulsnesveien og Hundvågkrossen er en fin slentretur med utsyn
mot Stavanger. Krossen er bydelens
handels- og trafikksentrum og har også
fine boligfelt. Lekeplass bak Hundvågsenteret. Løyen stein foran Øyahuset.
Bangarvågen nærmiljøanlegg med
flotte skatebaner, betongkonstruksjoner
og lekemarker ved Hundvåg Ring – et
veldig populært sted for (sparke)sykling
og skating.
Lekeplasser i det hyggelige boligfeltet
ved Harpunveien og Blåkvalveien – sjekk
ut kampesteinen der!

TA MED EIN
VENN UD Å
RENN!

Militærområdet Ulsnes kan bli et enda finere
område på sikt. I 1988 ble store deler åpent
for allmennheten – det er dette som er
Trollskogen i dag.
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TROLLSKOGEN
Voff! Dette er et lekeparadis fullt av godbiter – myke, tilrettelagte stier, trehytter og
gapahuker, bord og benker, grill- og aktivitetsplasser midt i den røffe skogsnaturen. Takk til superpensjonist Johan som
har stått på i 20 år. Ikke så rart at Trollskogen har blitt et aktivum for byens
barnefamilier. Mange barnehager og skoler
tar også turen hit, og det er ikke uvanlig
å feire bursdager eller annet sosialt i det
rommelige området:
• Markå – med stor lekeflate, bord og
benker, trær med disser og hytter/
gapahuker.
• Skogen – med enda flere hytter, klatretrær og -steiner, skogsstier og trolsk
stemning.
• Sjøen – med flott kystlandskap, svaberg,
åpen utsikt mot sjøen og bademuligheter. Ta turen ut til steinvarden som
markerer Hundvågs vestligste punkt.
NB: Her kan det være værhardt!
• Turstien – som bukter seg langs sjøen
mot båthavna i Breivigå.
• Bunkerser – og andre spor fra andre
verdenskrig. Her er det mye
spennende, blant annet en bunkers i
vannkanten nord-vest i området, eller
bare ta noen runder langs den gamle
skyttergraven ved flaggstanga oppe på
høyden i enden av Selhundveien.
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Foto: Maylin Goa Sivertsen

SALTNESET – SANDVÅGEN
Turstien bukter seg langs flate, flotte svaberg med utsyn mot Byfjorden og Tastasiden. Her finner du alt du trenger for en
luftetur – gangveier og badestrender ved
Breivigå, Skeisvigå og Sandvågen, luftige
nes som Saltneset og småskoger med
fredelige boligfelt, de fleste fra 70-tallet, i

ryggen. Boligfeltene Saltnesfeltet og Skeie
har et nett av større og mindre turveier og
tun som skaper et trivelig tusleområde og
mye liv mellom husene. PS: I Skeisvigå er
det planer om å fikse gressbanen og bygge
sandvolleybane!
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Foto: Statens vegvesen

RYFAST

Verdens lengste undersjøiske veitunnel!
14,3 kilometer. Verdens dypeste undersjøiske
veitunnel! 292 meter under havet.
Antall sprengninger – ca. 12 000!
Hundvågtunnelen har sitt dypeste punkt
under bybrua – 94,5 meter.

Foto: Monika Dahl

• Løkker og lekeplasser ved Kobbungveien, Husabøåkeren og i feltet mellom
Klappmyssveien/Kvalrossveien. Balløkke
i Selhundveien og lekeplass i
Kvalfangerveien. En fin og godt gjemt
fotballbane med nye mål mellom
Skeieneset og Ordfører Scheiesgate.
• Litt større barn anbefales å teste sykkelcrossbanen på Skeie.
• Herlig badebukt og brygge – Hompebryggå – med buede steinfigurer som
er kjekke å klatre på – hvor mange finner
dere? Her i vannet er det et rikt dyreog planteliv – mange forskjellige fisker
er observert, så som piggskate og
rognkjeks.
• Lufteturister i gatene mellom Skeisvigå
og Sandvågen kan legge inn lekestopp
ved Skeierindå, Brislingveien, Morteveien og Makrellveien – en labyrint av små
og større tråkk og veier.
• Mange borettslag, som Kvitodden,
Saltnes, Hundvåg Ring 1 og Kråkeneset,
har kjekke lufte- og lekeområder – men
vis hensyn for privat eiendom.
• Stavanger kommune har planer om enkel
opparbeiding av marka ved Skeiehagen
barnehage og bydelspark på Lunde.
• Kuneset ut mot Åmøyfjorden er i dag
en byggeplass for Ryfast, om noen år
et fri-/aktivitetsområde med forbindelse
til og fra vakre Sandvågen og den

idylliske badevika like øst for Kuneset
(nedenfor skråningen Hundvåg-losene
kaller Aurebakken), og hele
Lundsneset. Ved fullført Ryfast blir også
veinettet og gangstiene fikset opp, blant
annet med gangbru over tunnelløpet.
Ny ”halvøy” med bademuligheter!
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SKATTEJAKT!

Ser du minnesteinen for KNM Æger? Det
var denne båten som fyrte av det første
skuddet i Rogaland mot tyskerne i andre
verdenskrig, natt til 9. april 1940. Det 10
000 tonn store skipet Roda med tyske
våpen ble senket ved Ulsnes. Åtte norske
marinesoldater ble drept, og båten drev
i land der minnesteinen står, like ved
Kråkeneset/Hompabryggå.
Og hva med helleristningen like ved
turstien ved Saltnes – ser du skipsfiguren
i steinen?

Illustrasjon: Egil Bjørøen
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MEN HEI! KA BETYR NAVNET ”HUNDVÅG”?

Noen teorier:
At det er mange fiskestimer (100 – ”hundr”) her ute – ”vak” …
At ”hund” kommer av ”hunn” som betyr fangst
At en hund var den eneste som overlevde Svartedauden … bjeff!
At en hund ”våker” over området – ”hund vakr” …
At det var en ”hundekonge” på Kongsgården – ”hund” kan bety et slags hus og ”vaka”
kan bety vakt …
At en mann på Kongsgården rett og slett het ”Hund” til etternavn …
At … attem … darr e’ mange honder på Hondvåg ...!

KUULE HUND!
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Illustrasjon: Egil Bjørøen
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Se løsning på side 55.

Dette e livet!

Ill: Egil Bjørøen

HEMMELIGT?

SIDDISEN OG DI

Ill: Vidar vollan
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Foto: Jon Ingemundsen

LUNDSNESET

Stavangers nest største friområde har turstier på kryss og
tvers – et opplagt mål for en kort luftetur eller en lengre
helgeekspedisjon med ungene. Området bærer minner om
den en gang så veldrevne jordbruksøya, og har et variert
natur- og kulturlandskap. Denne mosaikken av beitemark
avdelt av steingarder er typisk for Lundsneset.

HER UDE KAN
DU VER I
TIMEVIS!
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•
•

•

•

•

•

•

•

Panoramautsikt mot Ryfylke og
Strandalandet. Bademuligheter, strandhogg og fisking fra strender og svaberg.
Turstier rundt og gjennom området – ta
turen!
Store åpne beitemarker, et av få steder i
bydelen der det fortsatt er sau å se.
Utsikt fra Lundehaugen, bydelens
høyeste punkt på 35 svimlende meter
over havet.
Sandneset: Balløkke, amfiet fra 2008,
da Stavanger var europeisk kulturby, og et minnesmerke over 22. juliterroren på Utøya. Monumentet er laget
av kunstneren Nico Widerberg, og det
finnes en nøyaktig lik skulptur 53 steder
i Norge, alle stedene som mistet en
ungdom i terrorangrepet.
Skog, blant annet gammel eikeskog
ved Egeberg, og Hegreskogen (et viktig
hekkeområde for hegren, som ofte
lager en karakteristisk lyd du kan høre
når du nærmer deg skogen).
Mye blomster og bærbusker.
Området innenfor de brede steingjerdene har det fristende navnet
Paradis. Lenger inne, litt sør for Lundehaugen ligger det gjengrodde tjernet
Egå – finner dere det?
Mye rådyr og et rikt fugleliv året rundt,
både ved sjøen, i granskog, lauvskog,
busker og kratt – opptil 150 forskjellige
arter er observert i området!
Eldre bosetninger og mange funn av
røyser fra jernalderen – dette var et
populært sted for lenge, lenge siden!
Lys langs turstiene i 2016.

Foto: Monika Dahl

•

Det hender speiderne arrangerer både
St. Hans-feiring og en såkalt høstmarsj i
området – følg med i lokale medier eller
forhør deg med typiske ”Hundvåg-loser”!
Speiderne har også en gapahuk på et jorde
nedenfor Lundehaugen.

VOFF
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LUNDSVÅGEN

Foto: Lundsvågen Naturskole

SJEKK DEN
FLYNDRÅ!

Dette er et yndet turmål. Før følte nok
ungene på Hundvåg at dette lå veldig
langt vekke, for da kalte de området
for Alaska! I båthavnen kan du kikke på
båter, rundt 650 i tallet, eller bare nyte
utsikten mot Sandøy og Langøy. Fra
slutten av mars til slutten av oktober
holder Lundsvågen Naturskole åpent.
Her er det søndagskafé med bydelens
herligste vafler, akvarier og dammer,
sjørøverskuta ”Lille Marcille”, minigolf,
bordtennis og båtutleie. Alle kan oppholde seg i området hvis anlegget ikke
er i bruk av grupper.
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•

•

•

•

Ta en tur til den grønne Bosteberget
balløkke ved Kisteneset. Her ligger
kajakklubbens anlegg og brygger
integrert i friområdet.
Ved Lundevågen er det en grønn turvei
langs sjøen. Balløkke og lekeplass ved
Hunstein.
Lerkeskogen er en liten skogsperle på
oppsiden av Lundebakken ved Hundvåg
Ring. Her er det gapahuk med benker
(plass til mange!) og et trygt ildsted.
Klatreberg, steiner og trær – et lite
eldorado – men vær forsiktig øverst på
berget, en ”Prekestol” i miniatyr med den
risikoen det medfører.
Etter Ryfast-utbyggingen sikres turveiforbindelsene mot Sandvågen, Kuneset
og Lundsneset via Lundesvingene
og området nord for tunnelinnslaget
mot Solbakk.

Mellom Tømmervika i nord og Jadarholmen
i sør er det en rekke boligfelt, men også
friområdeperler innimellom. Bruk dem!
•

•
•

I Tømmervika friområde er det strand,
balløkke, parkbord og gode lekemuligheter.
Fin turvei langs sjøen under Bjørnøybrua
langs Kallagsundet.
Ved Skolebryggå er det ”myldremark”
med balløkke og lekeapparater.

23
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HUNDVÅG ØST

Å JA ,
BAD A!

Klampen og Drageberget er et severdig turområde på Austbø.
En turvei slynger seg mellom Jadarholmen og Kuneset (ja, det heter
det her også). I området er det funnet mange boplasser fra steinalderen,
opptil 9500 år gamle. Det er ingen tvil om at du har historisk grunn
under føttene. Kanskje ligger det en gammel hodeskalle under deg?
•

•

Flott sandstrand i Kuvigå, med plen
og lekeapparater både på opp- og
nedsiden på Dalasteinveien – også
sandvolleybane.
Kommunen har leid inn sau som skal
tilbakeføre kulturlandskapet i Austbø friområde – det blir mindre kratt og busker
av disse levende gressklipperne! De er
veldig stillegående og trenger ingen
lading!

•

•
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Innbydende utsikt over Ryfylkes fjorder
og fjell, byøyene, det lille Dynamittskjæret (en gang for lenge siden ble det
lagret dynamitt her), og mot sentrum fra
Drageberget, Hundvågs Prekestolen.
Noen klatrer her, men det er for farlig
for de minste. Synes du berget ligner på
en drage?
Sjarmerende skogsveier og turforbindelser til boligfeltene.

•

•

Også Jadarholmen er verdt en tur.
Før i tiden kom båtene inn hit med sild.
Jadarholmen var også siste reis
for mange båter som skulle hugges opp.
Nå er det et boligfelt med turstier og en fin
lekeplass ute på neset. Dere kan også følge
høydedraget langs sjøen inn mot en annen
fin lekeplass. Ser dere symbolet for nord,
sør, vest og øst i asfalten?
Andaskogen er oppkalt etter Brødrene
Anda A/S, som drev med alt fra fiske til
skipsberging og -opphugging.
Dette er en perle av en nabolagsskog,
med gode muligheter for naturlek,
stativer, sklier, slengdisser og klatretårn.
Det er fullt mulig å gå en runde langs sjøen
og opp i den fine skogen, kalt Kommuneskogen, som en rundtur. Se mer på side
44–45.

Ta en tur til det idylliske tjernet langs
turstien innover på øya – Klampen,
et spennende våtmarksområde med
siv og liljer. Hva med litt feltarbeid –
kanskje se etter frosker, larver og andre
vannlevende organismer? Tjernet har
skøyteis om vinteren er kald.
Lekemark/balløkke ved Austbø andelsbarnehage. Her i området har
arkeologene funnet spor etter tre langhus fra bronseladeren, det største på
23 x 8 meter! Romslig balløkke/lekeplass
ved Gåsemyrveien, lekeplass også ved
Sjarkveien, Ringnotveien og
Dragabergveien – ser dere politibilen og
den fine klatresteinen?
God forbindelse til andre siden av ringveien via undergang. Dere kan fint fortsette gjennom buskaset til Austbøsletta
og til andre deler av øya – helt trygt!
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Foto: Monika Dahl

”PÅ LANDET”
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Innenfor
Hundvåg Ring
har øya et annet
preg – dels landlig
i et åpent landskap,
dels boligfelt med stille
gater og lekeplasser mellom husene. Mange historiske funn viser at området, ja
hele Hundvåg, var et maktsenter
i vikingtiden! Kanskje det er derfor
Stavangers mest kjente fotballag
heter Viking?
• Tre grøntdrag strekker seg innover på
øya fra Hundvåg Ring mellom
Tømmervika og Lundevågen: Krosshaug/
Loen er det største, det kan følges helt opp
til lekeskogen og utsiktspunktet ved Øyane
sykehjem. Mellom Pepperhaugen og
Lerkeskogen er det en spennende ”dal”
med lekeplasser, en slags akvedukt og
stilige grasvoller. Inn fra Lunde skole finner
du turstier, boltreplasser, balløkke og lekeplass. Også flere små lekeplasser innimellom boligfeltene!
• Byggefeltet i området innenfor
Børesvingen er fredelig og har et par
lekeplasser, blant annet ved Børeringen.
• Ser dere stedet der Mariakirken på
Austbø lå? Det er i dag en minnestein på
høyden ved Austbøgeilen. Kirken var
omtrent 30 meter lang, 15 meter bred og
trolig fra tidlig 1100-tall. Mariakirken ble
trolig bygd av en av storbøndene på
Hundvåg.

•

•

•

•

•

•
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Like bak steinen står Tusenårstreet,
plantet i mai 2000.
Sjekk ut gapahuken i Hundremeterskogen ved Hundvåg skole. Fint lekeområde! Turveier over markene til blant
annet Skeie. Bra for trilling.
Området mellom Austbø skole, Hundvåg
skole, Hundvåg stadion og Hundvåg
svømmehall har fotballbaner, turstier og
løkker.
Jordet ved Austbøsletta drives fortsatt
i dag – med sti over jordet til
Tostenhagen.
Stor grusbane ved Vestalis vei og
grøntdrag med lekeplass over mot
Seladons vei, mindre lekeplasser ved
Imperators vei og Restaurationveien,
større løkke med apparater mellom
Austbøstien og Austbøveien. For å
nevne noe!
Ved Husabø er det planlagt et nytt
boligfelt – Husabøryggen. Dette er et
historisk viktig sted. På Husabø var det
mange eldgamle bosettinger, og her lå
den aller første gården på Hundvåg. Det
lå også en liten kirke her som ble bygd
for nesten 1000 år siden, og det gamle
steinkorset som i dag står i Hundvåg
kirke, ble funnet her.
Det er også en tøff bautastein (vet
du hva det er?) ved Stavangerfjords vei
(vestenden av høyderyggen). Her lå det
et gravfelt med en del mindre gravrøyser
fra jernalder/vikingtid.
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STEINSØY

Kupholmen

Foto: Truls Ellingsæter
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Foto: Åse Linn Helland
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sone 4
HUNDVÅG

FOR KIDS

BYØYENE

Foto: Jon Ingemundsen

BYØYENE
Det er lett å følge den brede og trygge tur-/
sykkelveien over Bjørnøybrua til byøyene
Bjørnøy, Roaldsøy og Ormøy. Nå er øyene
tett bebygd, men tenk – for litt over 50 år
siden var det bare åtte bolighus på Bjørnøy.
Her er det gode muligheter for timelange
lufteturer, med sjø på alle kanter og et par
gullgode friområder, som er bevart til tross
for heftig boligbygging. Friområdet på

•

•
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nordspissen av Bjørnøy er fabelaktig:
Sandvolley, basket og fotball, lekeplass
og sandkasse, parkbord på terrasser og
permanente griller.
Badestrand, badetrapp og badebrygge i vannet. Flatt, deilig terreng
med svaberg og enger rettet mot
Lundsvågen og Kistesundet – topp
barnevennlighet.

•

Det er også mulig å tusle opp på toppen
i øst, med utsyn mot fjorden med
Langøy, Hestholmen og Vassøy.
Øst for Skadesundveien er det mye kratt
og ulendt terreng – kanskje området har
potensial for noe mer? Les mer om
Bjørnøy-turen på side 48.

HE R E D E T
FINT Å
BADA!
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Roaldsøy er den største av ”de tre bukkene
bruse” helt øst i Hundvåg bydel og har et
svært maritimt preg. Legg merke til den
svære nottørka til venstre for brua når dere
ankommer øya. Roaldsøy ble fra gammelt
av brukt til beite for husdyr fra de to store
gårdene Skeie og Lunde på Hundvåg.
Også her er det først og fremst nordspissen av øya som er verdt et besøk –
sjekk Dollevigå!
• Stor gressplen med bålplass –
her har det vært mangt et St. Hansarrangement.
• Sandstrand, badebukt og stort klatreberg med super utsikt. Ta turen opp!
• Langstrakt nes med svaberg, enger, lyng,
trær, nypebusker og stier innimellom.
• Her er du på terskelen til Ryfylke, med
gode fiskeplasser fra de ytre bergene,
som kan følges hele veien i en rundløype
sørover igjen. Men pass på – det er
bratte og glatte partier innimellom.
Nydelig på sommertid, men
også et spennende sted når det stormer
fra sør og sørøst vinterstid!
• I forlengelsen av Nordvikveien (nedenfor
Roaldsøy skole) er det tursti ned
til Karolinevigå, med en liten havn,
svaberg, strand og fjordsikt. Oppe ved
skolen er det en trivelig lekeskog med
gapahuk og ikke minst en mini-kunstgressbane. Husk også å hilse på hesten
utenfor Roaldsøy skole!
• Fristende små lekeplasser langs
Austrevigå og Roaldsøyveien.
• Det går an å følge en liten sti ytterst
langs bryggene utenfor Austrevigå via
sørøstspissen av Roaldsøy til enden av
Roaldsøyveien (men vis hensyn til privat
eiendom). Ser dere Maraskjæret ut mot
sjøen i øst? Er det mulig å komme seg ut
dit, mon tro? Ta i så fall med deg
en voksen eller to.
• Liten båthavn med lekemuligheter
(krabbefiske og sånn) på sørvestpynten

ved Roaldsøy barnehage.
Ormøy er ytterpunktet i Hundvåg bydel.
Bare Steinsøy ligger mellom Ormøy og
Engøy. Lufteturmulighetene på Ormøy
handler først og fremst om tusling gatelangs innom lekeplassen/fotballbanen
ved Ormøyveien og friområdet ytterst
på øya.
• Høydedrag med utsikt mot byen,
småøyene utenfor Ormøy og fjorden.
Finner dere den hvite stolpen som
markerer toppen av Vedahaugen?
• Følg stien som starter ytterst i Ormøyveien. Kan du se restene av det gamle
steinbruddet? Her hentet de ut kvartsitt
under krigen. Kvartsitt er en ganske
vanlig, hard bergart som ofte er hvit når
den er helt ren.
• Berg, knauser, skog, frisk luft og fin
utsikt.
Er det enormt mye orm på Ormøy? Det er
i hvert fall mange fiskemåker der – Ormøyholmen huser en av regionens største
hekkekolonier.
Les mer om øyene på side 48.
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Se koss det va før i tiå! Før alle husene kom, før me fekk bruer og lenge før du blei fydde. Alle foto: Stavanger Byarkiv

FØR & NÅ

Bjørnøy, 1959

Stavanger sett fra Sølyst

Fest på Sølyst, 1891

Sølyst og Grasholmen, 1952
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Bybrua bygges, 1977

Rørlegging i Pyntesundet for 100 år siden

Rosenberg, 1953

V.P.C. Buøyfergen

Bybrua bygges, 1977
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DEN STORE

KODEJAKTEN!
I TROLLENES RIKE – KODEN LIGGER SKJULT PÅ 58°59’57’’N 5°42’35’’Ø
I trollenes skog, fra portalen, gå mot sjøen på stien den lange
Et mystisk tre du med ”bein” vil skimte, kan du telle hvor mange?
Skriv koden her: ____
HUMPEDUMPELAND – KODEN LIGGER SKJULT PÅ 59°00’23’’N 5°43’12’’Ø
Til Skeisvik reis så på kodejakt
Hvor mange ”humper” på brygga er lagt?
Skriv koden her: ____
VERDENS ENDE – KODEN LIGGER SKJULT PÅ 59°0’31’’N 5°44’41’’Ø
Ytterst på Lundsnes en slags scene på skrå
Men hvor mange rader sitter man på?
Skriv koden her: ____
SJØRØVERØYA – KODEN LIGGER SKJULT PÅ 58°59’51’’N 5°46’28’’Ø
På neset mot øst ut fra Dollevik, der kan været bli skikkelig vilt
En trekant er satt opp så vidt uti sjøen, hvilket tall vises på et skilt?
Skriv koden her: ____
DRAGENS BERG – KODEN LIGGER SKJULT PÅ 58°59’26’’N 5°44’52’’Ø
På Dragens Berg går det sauer og lusker
Hvor mange bokstaver har stedets typiske busker?
Skriv koden her: ____
PÅ HELLIG GRUNN – KODEN LIGGER SKJULT PÅ 58°59’46’’N 5°44’27’’Ø
Her lå Marias kirke, den stod dessverre for fall
Men nederst på platen er fire siffer – det aller siste er vårt kodetall!
Skriv koden her: ____
PÅ BUENS ØY – KODEN LIGGER SKJULT PÅ 58°59’18’’N 5°44’20’’Ø
I Grønnavigå, der kan du hoppe og stupe,
Men hvor mange brett er der, du smarte og glupe?
Skriv koden her: ____
BRUAS LANDINGSSTED – KODEN LIGGER SKJULT PÅ 58°58’45’’N 5°44’41’’Ø
På Sølyst en flaggstang, gå ca 8 meter mot vest
En søyle du finner, med hvor mange sider, ved din lest?
Skriv koden her: ____
Legg sammen tallene!
Se fasit bakerst i heftet,
og sjekk om du har funnet riktig kode!

OBS! IPhone- koordinater er ikke alltid 100% nøyaktige
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DIPLOM
DET BEKREFTES AT

HAR BESØKT FØLGENDE STEDER I BYDELEN
Lundsneset på Hundvåg
Klampen på Hundvåg
Dollevigå på Roaldsøy
Vanntårnet på Buøy
Skogen på Sølyst
Saltneset på Hundvåg

DATO:

SIGNATUR:

DU E FLINKE!
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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 ca. 50 lekeplasser 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?

Illustrasjon: Egil Bjørøen
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HER KAN DU
SE RÅDYR!

HVERDAGSTUR 2

LUNDSNESTUREN, 8,5 km
Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Du starter turen i Trollskogen. En annen
mulighet er å begynne i Skeisvika og rusle langs
sjøkanten mot Kråkeneset. Fra turveien har du
en fantastisk utsikt mot Byfjorden, Åmøyfjorden
eller innover Ryfylke, med øyer som perler på
en snor. Perler kan du også sanke deg på veien
i form av vandring langs svaberg, bading fra
små, koselige sandstrender sommerstid og lek i
Trollskogen.

der, beitedyr og kulturminner fra en svunnen tid.
De bredeste steingjerdene er over fem meter og
må ha kostet våre forferde mye slit og svette.
Du bør unne deg en avstikker opp på utsiktspunktet. Her får du utsyn over hele Lundsneset
og Ryfylke som reiser seg bratt i bakgrunnen.
Området mellom bjørkene og steingjerdene
midt på neset foran deg kalles Paradis. Kanskje
ikke så rart, for de små åkerlappene er frodige
og ganske i le for vinden. Det gror godt her nå
også, når nye generasjoner av flittige sjøspeidere
samles og lærer speiderkunst i Paradis.

Du fortsetter over Husabøryggen og følger
turveien over Austbøjordet og ned mot
Hunsteinen ved sjøen. Du tar deg tid til en
avstikker i Lundsvågen og besøker Lundsvågen
naturskole, med mange aktiviteter til lands og
til vanns. Her kan du leie båt og utforske skjærgården, se hummer og sjøstjerner i akvariet eller
friste fiskelykken fra brygga.

Kanskje får du se vipå, et rådyr eller oppleve
yrende liv blant gråhegrene i Hegreskogen.
Ytterst på Lundsneset kan du ta deg tid til et
avbrekk i utendørsamfiet som var åsted for
forestillingen Eventyr i landskap i kulturåret
2008 – før du begir deg videre på ditt eget lille
hverdagseventyr!

Turen går videre ut på Lundsneset, der du får
oppleve historisk kulturlandskap med steingar42

FOR EIN
UDSIKT!

HVERDAGSTUR 9
SKEIETUREN, 7 km

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Fra Hundvåghallen tar du deg gjennom
idrettsanleggene og over historisk kongsgrunn
på Husabøryggen. Her har våre forfedre bodd i
over 9000 år.

passerer Humpebryggå, som holder styr på
et undersjøisk ledningsnett, og Saltneset med
minner fra krigen.
Fra Breivika følger du en røff strandlinje med
svaberg og små bukter og skjær. Her vil du også
treffe på bunkere og skytestillinger, som skriver
seg fra den tiden tyskerne voktet innseilingen
til Stavanger. Du dukker inn under trekronene i
Trollskogen. Her kan du nyte nista med utsikt
mot, men i fred for, travelheten i byen og på
Byfjorden.

På kulvert forserer du Hundvåg ring og
vandrer langs renseparken ned mot Skeisvika.
Ved gården Skeie ble det holdt kappløp eller
kappriding, og det flate terrenget var egnet
for slike konkurranser. Det meste av det tidligere jordbruksarealet på Skeie er bebygd eller
regulert til boliger. Boligbyggingen startet på
1950-tallet og består av eneboliger, eneboliger
i kjede og rekkehus.

Du runder Forsvaret gjerdelangs og følger
grøntdrag og rolige seilskutegater, og suger inn
atmosfæren av tradisjonsrikt kystmiljø. I tidligere
tider var det travelt i disse gatene, med bøkkere,
garnbøtere og sildesaltere. Ved Bangarvågen
kan du prøve skateboardet i parken. Og havner
du ikke på ”galeien”, er du snart tilbake ved
utgangspunktet.

Turveien tar deg bratt opp gjennom et boligfelt,
før du igjen hører bølgene slå mot svabergene.
Skeierindå er avsetninger og steinmasser som
viser hvor sjølinja gikk for mange tusen år siden,
før landet vårt hevet seg. Frister det med et bad,
finner du badestrender og lune viker i fleng. Du
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HUSK DU TRENGE IKKJE Å GÅ
HEILE TUREN!

HVERDAGSTUR 16
HUSABØTUREN, 6,6 km
Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Med utgangspunkt i Hundvågkrossen snuser
du inn sjølukta i maritime gater, før du passerer Jardarholm, der utallige skip har endt sine
dager, blitt hugget opp og brukt til andre formål.
Nå er holmen omformet til et attraktivt boligområde.

Husabø kan bety hus der det dyrkes, og er
tradisjonelt brukt på gårder til rike slekter i
Norge. Gården mettet hele 116 munner i starten
av dette århundret og hadde egen kirke. Du går
gjennom vakkert kulturlandskap og historiske
spor. Den tidligere kongsgården er i endring, og
snart får bonden på Husabø mange nye naboer
i rekkehus og blokker. De gamle gårdstunene
langs Stavangerfjords vei vil ligge i et framtidig
grøntdrag som skal strekke seg fra Lundsneset
og sørvestover til Hundvåg ring.

Mot i brystet kreves opp Dragaberget, og
pulsen stiger raskt. På toppen får du lyngkledd
utsyn mot vidsyn, slik våre forfedre også hadde
for over 9000 år siden. Du passerer den lille myra
med dammen som har gitt området navn,
Klampen, også et yndet mål for skøyter
vinterstid.

Du tar deg nedover mot Bangarvågen, der
glade måkeskrik hilser deg velkommen. Bøkkere
og sildesaltere har for lengst lagt ned arbeidet
her, og selv er du strålende fornøyd med dagens
dont.

Kanskje tar du et bad i Kuvika, før du rusler
videre forbi Skolebryggå, der øybarna tidligere
kom på skoleveien ved Kallagsundet. Ved
melkekaia i Tømmervika kan du unne deg en
matbit, før du dreier vestover over Pepperhaugen og inn på tunet på Husabø.
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KOR E LEGEPLASSEN?

HVERDAGSTUR 22
AUSTBØTUREN, 8,2 km
Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Ett startsted er Hundvåghallen. Et alternativ
er å starte fra Lundsvågen, der du vandrer rett
inn i storslagen kulturhistorie. Hegrene i skogen
ønsker deg høylytt velkommen til Lundsneset,
med beitende sauer, amfi i eventyrlig landskap
og imponerende steingjerder. De største er over
fem meter brede. Tenk på alt arbeidet de hadde,
våre forfedre, med å rydde jorda for stein.

Det bærer ut i lyngheia og bort mot Klampen,
en liten dam på innsiden av lyngheia, og som
ofte får skøyteis om vinteren. Austbø-utmarka
har vært bosatt og i bruk i mer enn 3000 år,
mange historiske funn vitner om det. Her lå også
Dalasteinen på vippen, til Vassøyferga kolliderte
med den og den rullet ut i sjøen.
Kuneset kan friste til et bad en fin sommerdag,
eller en pause. Turveien slynger seg i sjøkanten
og du går varlig forbi Hunsteinen (hun = bjørn),
selv om du vet det ikke er farlig. Og snart er du
trygt tilbake ved start og kan heve vimpelen for
nok en vel gjennomført hverdagstur.

I Skeisvika kan du ta en dukkert, før Ringen
leder deg inn på jordene på kongsgården Austbø. Om du tar en avstikker til Mariaparken ved
Krossberg, kan du se minnesteinen som viser
stedet der den gamle steinkirken lå.
Austbøgeilen leder deg til nedre Vågen, der
du kjenner stemningen fra en tidligere så travel
hverdag med fiske og skipsfart. Du passerer
prestens egne brygge, Prestestø, og tar deg
opp på Drageberget, som byr på fantastisk
utsikt.
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LITT LANGT???
MÅ DU HOLDA OPP!

HVERDAGSTUR 16

HUNDVÅG RUNDT, 11,1 km
Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Ett startsted er Hundvågkrossen. Et alternativ er
å gå fra Lundsvågen. Herfra runder du Lundsneset, øyas største friområde og en virkelig
perle i tradisjonsrikt kulturlandskap. Her kan du
betrakte gamle steingjerder og beitende sauer,
og dessuten den flotte utendørs amfiscenen
ytterst på neset.

og veinavnene preg av. Du møter alt fra selhund,
piggvar og kobbunger til drivgarn og harpun.
Færing, Sjark og Dory viser også vei.
På din vei videre runder du Prestestø, prestens egen brygge. Du får god utsikt sørover til
Steinsøy, før du tar fatt på bakkene opp mot
Drageberget. Vel oppe på varden kan du unne
deg en matbit i lyngen, med fantastisk utsikt
over øyer og fjell, før turen går videre langs
Kuneset og Skolebryggå.

Nybygde turstier tar deg forbi Skeie og videre
mot Ulsneset. Her finner du både badeplasser
og spennende kulturminner.

I Tømmervika ble det fløtet tømmer, samlet for
videre håndtering. Tømmeret er for lengst dratt
på land, og du trenger heller ikke frykte for å
møte bjørn ved Hunstein (Hun = bjørn). I stedet
kan du glede deg over å ha fullført en opplevelsesrik hverdagstur rundt Stavangers
største øy.

Du rusler gjennom Trollskogen og følger
forsvarsgjerdene langs Ulsnes marinebase,
bygd av tyske okkupasjonsstyrker som kystvaktbatteri. I dag er området fortsatt militært, og
brukes blant annet til øvelser.
Du fortsetter gjennom Krossen, og vokter deg
for ikke å havne på galeien ved Galeivågen. At
Hundvåg har tradisjonsrikt kystmiljø bærer steds46

JAKT PÅ RØDE
”T”ER!?

HVERDAGSTUR 39
BUØYTUREN, 6,1 km

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Du kan starte turen på Sølyst, som i sin tid
var tollvisitør Wathnes øy. Du følger stien som
snor seg oppover i skogen til utsiktspunktet på
toppen, og tråkler deg ned igjen til Engøybrua.
Du går motstrøms trafikken, og stiger i land på
Engøy. Pilene leder deg under brua, og du
følger Engøysnaget ut til odden sørøst på øya.
Her kan du nyte sjøbruset, nista eller en liten
dukkert. Like foran deg ser du kystkulturøya
Engøyholmen. De gamle sjøhusene, nottørkene og de mange fartøyene gir viktige glimt
av Stavangers historie.

Du fortsetter til fots på Buøy gjennom Pyntesundveien, Skipsbyggergata og krysser Buøy
ring. Opp gjennom skogen som ble plantet i
1905, går du mot Vanntårnet på Dalehaugen,
der Buøy skole og idrettsanlegget ligger.
Skogen har vokst seg stor og stolt, men du kan
fortsatt nyte noe utsikt fra tårnet.
Trekronene holder deg med selskap på tråkket
ned til Beite og videre ned til idylliske
Grønnavigå. Herfra går turen gjennom båthavnen, og lyngen kiler deg på leggen over
svabergene.

Du går tilbake samme vei, og fortsetter langs
Engøysnaget, til stier og vei i tre leder deg ned
til den lille badeplassen i Porsvika. Nordahagen
og Engøyklubben tilbakelegges, og sjølufta
rusker deg vennlig i turklærne på vei over brua i
Pyntesundet. Her tok båtfolket på finstasen på
vei til byen.

Broene leder deg tilbake til Sølyst. Du går
under Bybrua, og besøker friområdet i Kvidavigå. Strabasiøst forserer du noe ulendt terreng i
fjærekanten, før øyhoppingen avrundes med en
visitt til koselige Grasholmen.
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HAR DOKKER SETT
BJØRN OG ORM?

HVERDAGSTUR 45
BJØRNØYTUREN, 6,7 km
Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Startsted for turen ved Roaldsøy barnehage.
Et annet alternativ er å starte fra Roaldsøy
skole, hvor du går på stier inn i skogen og ned
mot sjøen. Her kan du nyte utsynet, før du snur
tilbake gjennom skogen, og går bak skolen
denne gangen. Litt ulendt kan det være, så husk
godt fottøy.

tørrskodd over Skadesundet, kan du mimre om
melkebåtene som tidligere var øyfolkets vei til
byen.
Du stiger trygt i land på din tredje øy for dagen,
Bjørnøy. Gatene Bjørnøyhavna og Bjørnøystraen loser deg inn mellom husene, før du
forlater veien og tråkker i fjærekanten ut til
lyngheia på nordspissen av øya. Her kan du nyte
en rast, lek eller bare nærheten til sjøen, før du
lar deg løsrive og fortsetter på tråkket opp til
Bjørnøygeilen. Du går tilbake over Skadesundbrua – og kan ikke unngå å legge merke til den
store nottørka til høyre.

Du fortsetter ned til Austrevigå, og følger veien
til du når Roaldsøyveien, hvor kursen settes mot
Ormøysundet. Her ble det i 1915 bygget et
sildesalteri, som med en lengde på 35 meter
og en bredde på 19 meter ble omtalt som den
største trebygningen i Skandinavia.
Ormøy omfavner deg med sin maritime idyll.
Under krigen huset øya et kvartsittbrudd. I dag
har mange funnet sin boplass her, og husene
holder deg med selskap mens du følger Ormøyveien til endes. Her snur du, og går samme vei
tilbake. Mens du følger Roaldsøyveien og går

Turen tar deg videre opp Nordvikveien. Denne
følger du ned til sjarmerende Dollevigå, en
populær bade- og bålplass. Her går du på smale
stier ut langs svabergene. Sjøbruset avtar på vei
tilbake til startpunktet.
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COOP PRIX HUNDVÅG
STØTTER NÆRMILJØET

Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg
tlf. 51 55 27 77
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7-22
(8-20)

E DET ´IKKJE
HARRLIGT?

SOMMERLIV
Badeplasser:
Hundvåg bydel er omgitt av vann! Her er de
mest brukte badeplassene:
•
Grønnavigå, Buøy
•
Breivigå, Skeivigå og Sandvågen,
Hundvåg Vest
•
Kuvigå, Hundvåg Øst
•
Dollevigå, Roaldsøy
•
Lundsneset, Hundvåg
•
Tømmervikstraen, Hundvåg
•
Kuneset (når Ryfast er ferdig), Hundvåg

Og maaaaange flotte svaberg, blant annet ved
Trollskogen, Saltneset, Lundsneset, Sølyst,
Bjørnøy og Roaldsøy ... Ellers er det meste mulig
når det gjelder skogsturer, pikniker, ballspill,
sykling, klatring, blomster- og bærplukking i
bydelen ... i Hundvåg bydel går solen aldri ned!
... Finn flere tips i litteraturlisten på side 55.

SOMMARTIDER
HEY-HEY!
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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)
Noen kjekke akebakker og skøyteplasser i
bydelen:
•
Loen-bakkene (Krosshaug)
•
Ned fra Lundehaugen på Lundsneset
•
Mindre koller og bakker en rekke
steder, blant annet ved Skolebryggå
på Hundvåg og ved Dalehaugen på
Buøy
•
Noen ganger skøytetis på Klampen
(tjernet), på Skolehagen grusbane på
Buøy (nabolaget tryller frem is) og
hvis det har vært mye regn i forkant,
nederst på jordet vis-á-vis
Husabøåkeren

SKA ME
BYGGA
SNØMANN?

Foto: Anette Jolma-Stensland
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Husabøtunet, Hundvåg

Husabøtunet er et unikt bokonsept!
Her hviler 32 moderne familieboliger i rekke,
alle designet med en visjon for et godt
familieliv. Boligene ligger som i en landsby
omkring et innbydende tun, både funksjonelt
og vakkert – og helt bilfritt. Det er tre
boligtyper: Lund 134 m2, Husabø 117 m2 og
Austbø 94 m2. Alle er familieboliger med
minst 3 soverom, i alt fra de smart utnyttede
til de med flere romslige fellesrom, deilig for
familier med flere barn. Alle boligene får to
hyggelige terrasser. Husabøtunet ligger
innenfor hovedutbyggingsområdet
Husabøryggen Sør i Hundvåg bydel. Området
ligger på en landskapsrygg, med luftig utsyn
mot himmel og fjellene i Ryfylke.

HUSABØTUNET
HUNDVÅG

HUSABØTUNET ER ET UNIKT
BOKONSEPT!
Her hviler 32 moderne familieboliger i
rekke, alle designet med en visjon for et
godt familieliv. Boligene ligger som i en
landsby omkring et innbydende tun, både
funksjonelt og vakkert – og helt bilfritt.

Kobberveien 2, 4313 Sandnes
info@faktabygg.no
Telefon: 51 53 02 55

Alle er familieboliger med minst 3 soverom, i alt fra de smart utnyttede til de med
flere romslige fellesrom, deilig for familier
med flere barn. Alle boligene får to hyggelige terrasser.
Husabøtunet ligger innenfor hovedutbyggingsområdet Husabøryggen Sør i Hundvåg bydel. Området ligger på en landskapsrygg, med luftig utsyn mot himmel
og fjellene i Ryfylke.

DET ER TRE BOLIGTYPER:
Lund 134 m2, Husabø 117 m2 og
Austbø 94 m2.

Kobberveien 2, 4313 Sandnes
info@faktabygg.no, tlf. 51 53 02 55
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KILDER

WEB OG FACEBOOK
www.lufteturen.no
Informasjon om Hundvåg for kids, bilder, aktivitetstips, humor og vandringer i Hundvåg-delen.
Lufteturen på Facebook: Kom med egne tips på www.facebook.com/Lufteturen
LESE MER? KILDER & REFERANSER
Lofta vedet. 52 hverdagsturer i Stavanger. Kjell Helle-Olsen m.fl., Stavanger Turistforening 2012.
På tur i Stavangers natur, Erik Thoring 2001.
Hundvåg. Øyer i sentrum. Bydelsguide. Stavanger kommune, Fritidskontoret 1999.
Friluftskart for Stavanger. Stavanger kommune, Park og Idrett 2006.
Stavanger Byleksikon. Anne Tove Austbø, Gunnar Roalkvam m.fl. 2008.
Høy puls. En håndbok for aktiv fritid i Ryfylke. Sindre Bø 2010.
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. Stavangerbilder.no / Stavanger Byarkiv
Stavanger Turistforening / www.stavanger-turistforening.no
Øyabuen bydelsavis 2003–2016
Hundvåg på Facebook: https://nb-no.facebook.com/hundvag
Heia Buøy! Buøy Idrettslag gjennom 50 år. Magnus Torgersen 1960.
BIDRAGSYTERE:
Idé, utvikling, tekst og mange foto: Vollan Tekst v/Andreas Vollan, lufteturen@gmail.com
Tekster fra Lofta vedet / 52 hverdagsturer: Stavanger Turistforening, Stavanger kommune (Park og vei),
Geir Trygve Olsen m.fl.
Forord, korrektur og konsultasjon: Sindre Bø, innspill også fra Felicitas Heimann / Ståle Madland Schjelderup fra
Stavanger kommune og Geir Trygve Olsen
Design: Across v/Petter Jacobsen, www.a-cross.no
Kart: Ellen Jepson
Illustrasjoner: Egil Bjørøen
FOTO:
Historiske bilder fra Stavanger Byarkiv v/Bjørn Løland Frantzen
Luftfoto fra Jon Ingemundsen og Roy Mangersnes.
Spesiell takk til Stavanger Turistforening og Park og vei for lån av ”hverdagsturene”, Øyabuen v/ Benthe Meling,
Hundvåg-los Sindre Bø, de turglade barnehagene og alle andre kjekke unger i Hundvåg bydel :-)
Også med god støtte fra Hundvåg Bydelsutvalg – mange takk!

SVAR PÅ
OPPGAVER
Produsert med støtte fra Stavanger kommune

SVAR PÅ KODEJAKTEN: 8+6+12+21+5+5+2+4= 63
SVAR PÅ ANTALL VIGGOER: 21
SVAR PÅ LØSNINGSORD KRYSSORD: ”HUNDVÅG”
Produsert med støtte fra Rogaland fylkeskommune
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Vi har alt du behøver
til lufteturen!
Vi kan sykkel, ski, friluft og ballspill.
800 kvm butikklokale med sport og fritid.
Autorisert sykkelverksted.

Din lokale sportsbutikk

Ekte sport!
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