Årsrapport 2014

Glimt fra 2014
Januar: Ny møteplass i sentrum
Februar: Helseministeren åpner Helsehuset
Mars: Domkirken restaureres
April: Klart språk fra kommunen
Mai: Bruker mindre sprøytemidler
Juni: På to hjul til jobb med kommunen
Juli: Grunnlovskonvoien
August: Verdens energibyer til Stavanger
September: Miljøsøndag
Oktober: Fyrtårn for Europas smarte byer
November: Dialog mot ekstremisme
Desember: Første nye ungdomsskole på 30 år
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Januar Ny møteplass i sentrum
11. januar 2014 åpnet dørene til det nye superbiblioteket på Sølvberget. Etter flere år med byggestøy ble
den nye, lyse og åpne møteplassen presentert for regionens befolkning. Les mer
(http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Apningsfest-pa-biblioteket/)

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/januar1.jpg)

Februar Helseministeren åpner Helsehuset
Det nye Helsehuset Stavanger, som ble åpnet av helseminister Bent Høie, skal støtte innbyggerne i å leve et
aktivt liv for å redusere risikoen for kroniske sykdommer. Helsehuset inneholder bl.a. Frisklivssentral,
prosjektledelse for Leve HELE LIVET, Forebyggende hjemmebesøk og psykologtjeneste. Les mer
(http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Helseministeren-apnet-Helsehuset/)

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/februar1.png)

Mars Domkirken restaureres
Domkirken skal gjennomgå en grundig restaurering fram mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025.
Arbeidet startet på vestfasaden fordi det var fare for at kleberstein kunne løsne og falle ned. Fasaden var
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derfor dekket av en duk, men store oppslag på treveggene rundt stillaset formidlet i tekst og bilder om
restaureringsarbeidet. Les mer (http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Hva-skjer-bak-domkirkeduken/)

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/mars.png)

April Klart språk fra kommunen
2014 var året da mange avdelinger i kommunen ryddet opp i vanskelig språk. Hundvåg og Storhaug var
først ut av helse- og sosialkontorene, og siden har de andre kontorene jobbet med å forbedre egne brev.
Satsingen skal komme innbyggerne til gode i form av mer mottakerorientert informasjon. Les mer
(http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Klart-sprak-fra-helse--og-sosialkontorene/)

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/april.png)

Mai Bruker mindre sprøytemidler
Stavanger kommune sluttet å bruke sprøytemidler på over 200 uteområder i fjor. Nå skal ugresset lukes og
brennes vekk. Og litt mer ugress må vi tåle i fellesområdene. Les mer (http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkivaktuelt/Bruker-mindre-sproytemidler/)
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(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/mai1.png)

Juni På to hjul til jobb med kommunen
Stavanger kommune bedrer forholdene for hverdagssyklistene. To dager i juni var kommunen og
Sykkelløftet på hjul for vise jobbsyklistene smarteste vei fra Tasta til Forus og Risavika. Les mer
(http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Pa-to-hjul-til-jobb-med-kommunen-/)

Juli Grunnlovskonvoien
Onsdag 9. juli seilte rundt 20 skuter inn til Stavanger for å delta på en to dagers maritim fest for store og
små. Det var i forbindelse med Grunnlovsjubileet at historiske fartøy fra hele kysten samlet seg til seilas mot
Oslo. Les mer (http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Grunnlovskonvoien-ankommer-Stavanger/)
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(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/juli.png)

August Verdens energibyer til Stavanger
Ordfører Christine Sagen Helgø er også president i organisasjonen Verdens energibyer (WECP). I forkant av
ONS tok hun imot toppledere og ordførere fra 16 av verdens ledende energibyer til årsmøte i WECP. Det
var 12 år siden sist årsmøtet ble holdt i Stavanger. Les mer (http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt
/Verdens-Energibyer-i-Stavanger/)

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/august1.jpg)

September Miljøsøndag
Store og små koste seg med aktiviteter og underholdning da nok en Miljøsøndag gikk av stabelen i
Stavanger sentrum, i regi av kommunen og 40 andre aktører. Været var av det aller beste slaget for både
sykkelkonkurranser, trøbilkappløp for politikere, kajakkpadling for nybegynnere og testing av ymse
elektriske doninger. Les mer (http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Miljosondag-i-sol-fra-bilfri-himmel/)

6

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/september.png)

Oktober Fyrtårn for Europas smarte byer
I oktober ble Stavanger sammen med Manchester og Eindhoven tildelt et EU-prosjekt verd opp mot 200
millioner kroner over en periode på fem år. Under ledelse av kommunen skal et lokalt partnerskap utvikle
innovative løsninger for å håndtere viktige utfordringer i samfunnet og skape «smartere» byer. Les mer
(http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Stavanger-blir-fyrtarn-for-Europas-smarte-byer/)

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/oktober.png)

November Dialog mot ekstremisme
Rundt 80 interesserte møtte opp på Sølvberget, da ordfører Christine Sagen Helgø inviterte til dialogmøte
om radikalisering og voldelig ekstremisme. I juni kom en rapport fra nettverket Intercultural Cities (ICC) som
viste at Stavanger er i toppsjiktet innen flerkulturell kompetanse. Les mer (http://www.stavanger.kommune.no
/no/Arkiv-aktuelt/Dialog-mot-ekstremisme)

7

Desember Første nye ungdomsskole på 30 år
Nye Kristianslyst skole, som ble offisielt åpnet i starten av desember, er bygget som et passivhus med
miljøvennlige løsninger. Nybygget var nominert til Lysprisen 2014 og fikk hederlig omtale for et lysdesign
som fremhever arkitekturen og setter mennesket i sentrum. Les mer (http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkivaktuelt/Ordforeren-apnet-passivt-skolebygg/)

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/desember.jpg)
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