
Informasjon om Stokkaveien 33 – Bo og aktivitet psykisk helse 

Stavanger kommune vedtok nylig en ny visjon: Sammen bygger vi fellesskap. Med prosjektet i 

Stokkaveien 33 er vi også med å bygge fellesskap. Vi ønsker at de som ofte føler de står på utsiden av 

fellesskapet skal få ta del i det, gjennom å lære seg å mestre å bo og klare seg selv. Leve et godt 

hverdagsliv, slik de fleste av oss ønsker. 

Stokkaveien 33 har lang tradisjon for å være et sted der innbyggere med ulike utfordringer får hjelp 

til å bo og klare seg selv.  Stavanger kommune bygger nå om fra et bokollektiv til fire selvstendige 

leiligheter.  

De som skal bo der har ulike utfordringer og alle har individuelle behov. Formålet med botilbudet er 

bo-trening og økt livsmestring. Beboerne skal få delta og medvirke så langt som mulig i å skape seg et 

godt hverdagsliv. 

Bofellesskapet skal ha heldøgns bemanning. Dermed kan naboer ta kontakt hele døgnet dersom det 

er behov for det.  

Boforholdet mellom beboerne og kommunen er regulert gjennom egne husleieavtaler og husregler 

som alle må skrive under på for å bo her. De ansatte i boligen følger opp dette med beboerne, og gjør 

avtaler om forhold som trenger oppfølging.  

Dette er ikke et permanent botilbud. De kan ha et langsiktig mål om å bo for seg selv, og det kan bli 

aktuelt å flytte til en annen type bolig med eller uten oppfølging. 

Botilbudet er en del av et forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med Universitetet i Stavanger.  

Dette er et ledd i at kommunen har en plikt til å finne egnede boformer for alle innbyggerne i 

kommunen.   

Ansatte ved bofellesskapet skal bidra til gode livsvilkår gjennom meningsfull aktivitet i hverdagen, 

både i boligen og gjennom fritidsaktiviteter og arbeidsrettede aktiviteter utenfor huset.  

Stavanger kommune har lang erfaring med denne typen boliger og ønsker å fremme et godt 

samarbeid og finne gode løsninger sammen med naboer og andre som bruker nærområdet. Vi 

oppfordrer derfor til å være i dialog med oss og med de ansatte i boligen hvis det oppstår situasjoner 

dere blir urolige for. 

Ulike bekymringer fra naboer som har vært rettet til kommunen så langt: 

Bruken av «Rudlå» - enkelte naboer har meldt at området i dag av og til blir brukt av enkelte personer 

fra rusmiljøet og at bofellesskapets beboere kan være med å forsterke dette ved at flere oppholder 

seg på Rudlå. Det også en bekymring rundt sprøytespisser. Området er også noe uoversiktlig pga. 

bukser og trær. 

Vi har vært i dialog med Park og Vei for å drøfte mulige løsninger for Rudlå som kan bidra til å dempe  

eller forebygge uønsket trafikk/opphold. Dette skal avklares videre.  

Bofellesskapet ligger ved en vei som trafikkeres av barn til og fra skolen – vil det utgjøre en 

sikkerhetsrisiko? 

Erfaringsmessig er det lite som tilsier at dette er et problem. Vi ønsker å være i dialog med nabolaget 

for å finne gode løsninger. Personell i boligen kan f.eks være mer synlige i området på gitte tidspunkt 

om det vurderes hensiktsmessig. 

  


