Kommun
e
Stavanger

Gatenavn

Forslag

Kommentar

Asjeveien

Kalhammargeilen

Stavanger

Bruveien

Kalhammarstemmen
Kalhammarstien/stubben
Byhaugbakken
Byhaugkroken
Marton Karlsons vei

Stavanger

Fjøløyveien

Stavanger

Hageveien

Sannsynlig at det var geil mellom Bjergsted og Kalhammaren, men vet ikke om det var
akkurat her
Kalhammarstemmen er der hvor fotballbanen er nå
Asjeveien er kort, og ligger i tilknytning til gatenavnene med Kalhammarprefiks
Bruveien er en bratt bakke, og er veien opp til Byhaugkaféen. Stikkvei til Byhaugveien
Formet som en krok
Bodde i Bruveien 8, sønn av ordfører Magnus Karlson. Folkekjær skredder som ikke
gjorde forskjell på folk, spilte i Stv symfoniorkester
Pga de fine hekkene i gata
Pga holmen Majoren. Ses i sammenheng med Tjuvholmveien
Har vært sjøfartsskole i området i lange tider
Carl Lutcherath drev pølsefabrikken Lutcheraths pølser like ved Fjøløyveien
Sopran og kona til Edvard. I nærheten av Edvard Griegs vei
Planla og tegnet alle kommunale boligområder, bl.a. i Hageveien

Stavanger

Haugvaldstads
gate

Hekkveien
Majorveien/Majoren
Sjøfartveien
Lutcherathsvingen
Nina Griegs vei
Johs. Th. Westbyes
gate/Westbyes gate
Kolonihageveien
Stokkadalen
Iver Holters vei
Skolehagen/Skolehageveien
Gamle Haugvaldstadsgate/
Haugvaldstadgata/
Haugvaldstads gate
John Haugvaldstads gate
Honnahaugen/Honnahauen
Lendegata
Lars H. Lendes gate
Lenden

Beholder Hageveiens betydning
Går til Stokkadalen fotballbane og lekeplass
Komponist. Studerte under Johan Svendsen på 1800-tallet. Flere komponister er
oppkalt i området
Ender i den gamle skolehagen til Eiganes skole

Navnet selve området er kjent under lokalt.
Lars Lende bodde i krysset Haugvaldstads gt/Brønngt, og gata ender i Lendelunden
(parken som er oppkalt etter Lars H. Lende)

Grimsageren
Algata
Josephines gate
Matros Tidemannsens gate

Stavanger

Tidemannsens gate
Matrosens gate
Hellelandsveien Mia Berners gate
Lektorgata/Lektorveien
Lektor Paulsens vei
Lektor allé
Kristine Berges vei

Stavanger

Hesbygata

Stavanger

Mølleveien

Rektor Smiths vei
Bergegårdsveien
Vardenbakken
Frafjordveien
Ådnøyveien
Fotlandsveien
Varden allé
Fabrikkeier Barstads vei
Albert L. Barstads vei
Hermetikkgata
Dirdalsgata
Varmen
Mygeveien
Møllevågsveien

Navnet på området vest for Øvre Strandgate i middelalderen og fram til ca 1800. Grim
er sannsynligvis et mannsnavn (ala Arneageren)
(Øvre og Nedre) Algata/Adelgaten var navnet på Ø/N Strandgate tidligere. Al/adl =
kjerneveden i furu
Josephines stiftelse startet av John Haugvaldstad i Øvre Strandgate 112
Etter matros Jacob Tidemannsen, som bygde det første huset i Haugvaldstads gate
(nr.19)
Jacob Tidemannsen
Jacob Tidemannsen
Motstandskvinne fra Stavanger, i tillegg til forfatter, samfunnsviter, journalist og filosof
Kalt på folkemunne fordi det bodde lærere i de fleste husene
Typisk representant for akademikere som bidro til gjenoppbygging etter krigen. Bodde
i gata
Allé pga grønne busker
1892-1971: Gårdeier (Berge gård) og eide bla området Hellelandsveien ligger i nå.
Bodde der presteboligen er. Planer om å opprette hjem for enslige/eldre damer
Rektor for St.Svithun vgs. Bodde i gata
Etter Berge gård, drevet av Kristine Berges familie
Høyden Varden ligger i nærheten
Tradisjon i området med å låne navn fra andre steder i fylket
Tradisjon i området med å låne navn fra andre steder i fylket
Tradisjon i området med å låne navn fra andre steder i fylket
Høyden Varden ligger i nærheten
Medstifter og direktør for "Blikken"
Medstifter og direktør for "Blikken"
Lå flere hermetikkfabrikker her
Tradisjon i området med å låne navn fra andre steder i fylket
Leder ned til gamle Varmen
Peder, Sverre og Magda Myge. Søsken og motstandsfolk som falt under krigen

Stavanger

Sjøveien

Vannmølleveien
Nedre Sjøveien
Aberdeengata
Esteligata
Fjardabyggdgata
Indre Tastavei
Sjoarveien
Neptunveien
Havstigsveien
Tastageilen

Stavanger

Storhagen

Knud Sørnes' vei
Godalen allé
Kristine Midtvedts vei

Stavanger

Talgjegata

Husahagen
Adam Egede-Nissens gate
Steinhagen

Stavanger

Vodlaveien

Blindgata
Gjennomgangen
Bakketoppen
Magne Bakkas vei
Jåttåstien
Jordvollveien
Vodlagårdsveien
Krøtterstien

Mølleveien har navn etter vannmøllene som var her på 17-1800-tallet
Samsvarer godt med Øvre Sjøveien
Stavangers vennskapsby
Stavangers vennskapsby
Stavangers vennskapsby
Forslag til navn på veien da Hetland kommune behandlet saken. Betyr veien til sjøen
Havets gud i romersk mytologi, ender i Fortunaveien (romersk gud for lykke, handel og
sjøfart)
Lenge før det ble vei gikk det en slags sti/kjerresti/geil her som på folkemunne ble kalt
Ledaalveien
Knud Sørnes var en foregangsmann innen hagebruk, og deler av Storhagen lå innenfor
Sørnesgården
Enkleste vei til badeplassen, vgs like ved. Omringet av trær
En av Norges første kvinnelige politikonstabler, og Stavangers aller første. Bodde på
Storhaug (Jelsagt.)
Området foran det gamle hovedhuset på Sørnes-gården
Ordfører 1916-19, initiativtaker til den kommunale boligbebyggelsen.
Steinhagenboligene lå ved Talgjegt.
Betegnelsen på området ved innkjørselen til Storhaugtunnelen + gamle kommunale
boliger
Naturlig sti for gående mot byen
Motstandsmann fra Hinna
I tilknytning til Jåttåveien
Vodl betyr voll/jordvoll
Vodlaveien betyr "veien til gården Vodl"
Opprinnelig en krøttersti benyttet av bøndene for å komme til beitene

Finnøy

Finnøy

Hauskjevegen

Vikekleiva

Hauskje
Haråsvegen
Hauskjebakkane
Hauskjetoppen
Øvre Hauskjebakken
Øvre Hauskje
Hauskjevatnvegen
Utsynvegen
Kleiva / Kleivå
Kolkaien
Vika
Kleivabakken
Utsyn terrasse
Gunnarhaugen
Stemneplassen

Rennesøy

Austbøveien

Dalakerveien
Erik Austbøs vei

Rennesøy

Godalen

Rennesøy

Mølleveien

Mehusveien
Mehuskroken
Mehussvingen
Mehushagen
Mehusmarka
Nedre Vikekleiva

Veien starter ved Hauskje gård
Forlengelse av eksisterende vei. Veien til Harås
Det er mange bakkar der
Kan ikke hete bare Hauskjebakken, for det er bakken før, som er del av Lauvsnesvegen
Sidan vegen som no skal skifta navn går langs Øvre Hauskje. Hauskje er ein av dei
eldste og største gardane på Finnøy
Veien ender ved Hauskjevatnet
Vegen fører til Utsyn ungdoms- og misjonssenter
Kalles det på folkemunne
Brukes i hverdagen
Blir kalt det i dag
Vegen fører til Utsyn ungdomssenter+de fleste eiendommer har flott utsyn
Gunnar Alsvik (1889-1972) var grunneigar her og det var han som ga grunn til Utsyn
Misjonssenter
Før byggefeltet var her stemneplass. Hit kom misjonsfolk og andre frå Stavanger,
Ryfylke og Haugalandet. Her kunne vera opp mot 10 000 samla
Vegen startar på Dalaker, mellom Gnr24/bnr 1 og Gnr 24/bnr 2, og går gjennom dyrka
Dalakermark på veg vidare gjennom Austbøgardane
Bodde på gnr/bnr 22/1 Stortings representant for Stavanger Amt i 1905, var med i en
delegasjon på 8 stortings representanter for å hente kong Håkon i november 1905
Deler av veien Godalen var tidligere en stikkvei til Mehusveien

Vikekleiva ligger rett ovenfor

Smidalen
Rennesøy

Rennesøy

Nygårdsveien

Vågedalsveien

Golhaugveien
Steineveien
Kvidholmveien
Østhusvikmyrå/Østhusvikmyra
Hegglandsmyrå/Hegglandsmyra
Hegglandsvågen
Hegglandsveien
Grønhaugveien

Mølleveien ender i en liten dal som lokalt kalles for Smidalen. Fra gammelt av var det
en smed (Dave Vik) som omkring 1850 hadde sitt tilholdssted bak huset innerst i
Mølleveien
Golhaug er et gammelt navn på en "jordvoll" (vernet kulturminne, gravfelt) i enden av
Nygårdsveien
Mye av garden Steine grenser til denne vegen
Etter holmen i sjøen utenfor vika
Veien starter i Østhusvik
Etter gården Heggland
Etter gården Heggland
Etter gården Heggland
Kulturminne/gravminne innerst ved hyttefeltet

