Velkommen til nytt møtelokale for Stavanger og Rogaland Myntklubb tirsdag 10. mars

Etter flere kjekke og gode år på Ganddal Bydelshus, var nå vår tid der kommet til en ende. Etter å ha
vurdert flere gode og mindre gode alternativer, så kan vi nå ønske gamle og nye medlemmer og
myntinteresserte velkommen i trivelige lokaler i Fogdahuset på Hana. Adressen er Skippergata 5A,
4327 Sandnes.

Fogdahuset ligger ved den øvre parkeringsplassen til det som tidligere var Havanna Badeland, nå
Hana Sanz. Den beste innkjøringen er fra Skippergata (følg link).
Det er mange parkeringsplasser i området, både i forbindelse med Hana Sanz og Fogdahuset.
Parkeringsplassene er underlagt restriksjoner, og de to første timene er gratis. Trykk på billett, og
legg lappen synlig i vinduet. Etter 2 timer må man ut og legge ny billett synlig. Vi vil på møtene våre
ta en liten pause klokken 20:00 slik at alle kan legge inn «friske» billetter da.

Fogdahuset er bygget i første del av 1700-tallet, og det antas at en del av materialene som er
benyttet stammer fra enda tidligere bebyggelse på eiendommen. Fogd Oluf Zachariassen kjøpte
huset i 1727, og tok det da i bruk som sitt hus. En folketelling fra 1737 viser at det da bodde 90
mennesker i 22 hus på ladestedet Sandnes. De var stort sett fiskere, dagarbeidere og fløttmenn.
Fogden og presten bodde på Hanasiden.

Fogdahuset er i dag eid av Sandnes Kommune, og er fredet. Det brukes i dag til ulike
kulturaktiviteter, og det arrangeres blant annet julemarked i desember, lørdagskafe mellom klokken
11 – 13 på lørdager, samt konserter enkelte lørdagskvelder. Vi i myntklubben er inviterte til å være
aktive brukere av huset, og delta på andre arrangementer i tillegg til våre egne møter.

Plantegning over arealet vi leier

Trykk for billett

Ordensregler i huset:
Det er ikke tillatt å røyke innendørs, og ved røyking på uteområdet brukes kun sikkerhetsaskebegeret som står ved inngangspartiet. Uteområdet må for øvrig være fri for søppel etter bruk.
Levende lys må ikke forekomme. Tingstua er i seg selv et museumsobjekt, og rommet skal behandles
deretter. (Tingstua er ikke det rommet vi skal være i til vanlig, men vi har anledning å bruke det til å
ta en kaffikopp eller lignende i dersom vi ønsker det.

For øvrig, så er rommet mindre enn det vi har hatt til nå, og det kan kanskje være litt lite under
auksjonene. Til gjengjeld så innbyr det til sosialt samkvem og godt lag. Det er også anledning å
trekke ut av rommet dersom man ikke ønsker å delta på selve auksjonen.

