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Fylkestinget i Hordaland satser  videre på 
trolleybussene og har vedtatt å bruke �� millioner 
kroner til kjøp av infrastrukturen knyttet til 

driften av trolleybussnettet i Bergen. I dag er seks 
trolleybusser i drift, men behovet er åtte busser.
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Kolstihagen sykehjem 
ønsker frivilligere

Side �

Moteshow med klær 
laget på Årstad VGS

Side �
Foto: Bjarte Brask Eriksen.

Satser på trolleybussen

Høysesong for 
dekkbransjen
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Trond Markestad fikk 
verdens nyfødte til å sove 
på ryggen. Katrine Vellesen 
Løken er Norges yngste 
økonomiprofessor. Harald 
Barsnes skaper helt ny 
programvare for forskere. 
Felles for dem er at de nylig 
er tildelt Meltzerprisen for 
sitt arbeid.

- Enkleste forskning
– Det er den enkleste 
forskningen jeg har gjort, 
men det er den som har hatt 
størst konsekvens, sier Trond 
Markestad. Han er professor 
II ved Klinisk institutt � på 
Universitetet i Bergen.
Fredag �. mars ble han 
tildelt Meltzerprisen for 
fremragende forsknings-
formidling, blant annet for 
arbeidet sitt med krybbedød. 
 Katrine Vellesen Løken 
og Harald Barsnes fikk 
Meltzerprisen  for unge 
forskere.

Burde sove på ryggen
Basert på forskningen sin 
gikk Markestad på starten av 
����-tallet ut med anbefaling 
om at nyfødte burde sove på 
ryggen, ikke på magen. Det er 
også denne forskningen han 
trekker frem som den mest 
givende han har gjort.
– På ����-tallet var det 
nærmest krisestemning 
rundt krybbedød. Denne 
forskningen betydde veldig 
mye for veldig mange. I løpet 
av noen måneder hadde 
det en umiddelbar effekt på 
forekomsten av krybbedød, 
forteller han.
 Trond Markestad har lang 
fartstid både som forsker og 

barnelege på Universitetet 
i Bergen og på Haukeland 
universitetssykehus. Han 
har vært leder for rådet for 
legeetikk, og har skrevet en 
rekke lærebøker. Han er også 
en populær foreleser på ulike 
universiteter og høgskoler.
For sin innsats innen 
nyfødtmedisin ble Markestad 
også utnevnt til ridder �. 
klasse av Den Kongelige 
Norske St. Olav Orden i 
����.

En god formidler
– Det er veldig gjevt å 
bli anerkjent av mine 
medarbeidere, så jeg synes 
det er stort å få Meltzerprisen, 
sier Markestad til Universitet 
i Bergen sitt nettsted. Han 
forteller at det viktigste for 
en god formidler er å være 
villig til å stå for funnene 
man gjør. 
 – Når man skal være en 
god formidler må man 
være tydelig og konkret, 
og være villig til å dele 
det på en lettfattelig og 
interesseskapende måte, 
oppsummerer han.

Fra Bergen til Toten
I ���� sa barnelege 
Trond Markestad farvel 
til sin professorstilling 
og universitetskarriere i 
Bergen, for å ta seg jobb 
som kommuneoverlege i 
hjemkommunen Vestre 
Toten. Der arbeidet han 
for å styrke samarbeidet 
mellom første- og 
annenlinjetjenesten, og 
involvere flere barneleger i 
forebyggende helsearbeid.
 - Å skifte beite som ��-
åring, har nok virket mer 
dramatisk for andre enn for 
oss. Overgangen har vært 
lettere enn jeg trodde. Selv 
om motivasjonen for å flytte 
var å komme «hjem» mens 
vi fortsatt hadde god kontakt 
med slekt og venner, føler jeg 
likevel nå etter �–� måneder i 
den nye jobben at det har vært 

Meltzerprisen til Trond Markestad
for fremragende forskningsformidling

en vitamininnsprøytning og 
profylakse mot utbrenning», 
skrev han om det store 
spranget sitt i et dagboknotat 
på Legeforeningens 
nettsider.
 I ungdommen drømte 
Markestad om å bli bonde, 
men han hadde ikke 
odelsretten. Han begynte å 
studere til veterinær og fikk 
midlertidig lisens, men gikk 
over til medisin og ble lege. 
Markestad har imidlertid 
holdt veterinærkunnskapene 
ved like. 

Utålmodig forskersjel
I et intervju med Tidsskrift 
for Den norske legeforening 
beskrev han seg selv som en 
utålmodig forskersjel, en som 
foretrekker å veksle mellom 
ulike temaer fremfor å grave 
seg ned i én problemstilling 
i årevis. 
 Doktorgraden tok han 
i ���� på et arbeid om 

vitamin D-behov hos gravide 
kvinner og premature barn. 
Senere har han interessert 
seg for forskning på ulike 
områder som krybbedød, 
hofteleddsdysplasi og vekst 
og utvikling hos premature.
Han har aldri vært redd for 
å gå nye veier. Det viktigste 
veivalget ble gjort i ���� da 
han gikk ut med anbefalinger 
til helsestasjoner og 
institusjoner i Hordaland 
om at spedbarn måtte 
legges på ryggen, og ikke 
på magen. Bakgrunnen 
var internasjonale 
forskningsresultater og 
egne funn som indikerte 
at mageleie hos spedbarn 
så ut til å øke risikoen for 
krybbedød. Ikke lenge etter 
var det flere norske fylker 
som fulgte opp rådene fra 
Markestad. Og i løpet av noen 
få år ble krybbedødstallene 
mer enn halvert.
  Effekten var som å skru på en 

bryter. På Haukeland hadde 
man i flere år tatt imot ett 
krybbedødstilfelle annenhver 
uke. Nå falt antallet ned til 
�–� per år, og siden har det 
holdt seg på det nivået. Snart 
spredte kunnskapen seg til 
hele verden. Rådet har reddet 
tusenvis av menneskeliv. 
I ���� ble han utnevnt til 
ridder av �. klasse av St. 
Olavs Orden for sin innsats 
innen nyfødtmedisin.
 I ���� begynte Markestad 
som lege på Barneavdelingen 
ved Sykehuset Innlandet. 
Her er han fortsatt 
ansatt i halv stilling, nå 
som forskningsrådgiver, 
samtidig som han er 
professor ved Institutt for 
klinisk medisin ved Det 
medisinsk-odontologiske 
fakultet, UiB og overlege ved 
Barneklinikken. 

Trond Markestad (t.v.) fikk Meltzerprisen for forskningsformidling fredag �. 
mars. Katrine Vellesen Løken og Harald Barsnes fikk prisen for unge forskere. 
Foto: Thor Brødreskift/Universitetet i Bergen.

Professor Trond 
Markestad er tildelt 
Meltzerprisen 
for fremragende 
forskningsformidling, 
blant annet for arbeidet 
sitt med krybbedød. 
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Økt satsing på trolleybussen
Fylkestinget i 
Hordaland satser  
videre på trolleybussene 
og har vedtatt å bruke 
�� millioner kroner til 
kjøp av infrastrukturen 
knyttet til driften av 
trolleybussnettet i 
Bergen. 

Det er Tide AS som 
eier linjenettet i dag. 
Bybanen AS skal overta 
driften og vedlikeholdet 
av infrastrukturen. Tide 
Buss skal fortsette driften 
av trolleybussene ut 
inneværende anbudsperiode 
frem til ����, ���� eller 
����, avhengig av opsjon i 
eksisterende kontrakt.

Siden ����
Trolleybussene har lange 
tradisjoner i Bergen, like 
siden ����. I dag er bare 
linje �, fra Bergen sentrum 

Legevakten skal hete Bergen helsehus
Byrådet har vedtatt at det nye 
helsebygget i Solheimsviken 
skal hete Bergen helsehus. 
Helsebygget, det tidligere 
Utrustningsbygget til BMV, 
skal erstatte nåværende 
funksjoner ved Bergen 
Legevakt. I tillegg skal bygget 
inneholde en akuttpost, 
drevet av Haukeland 
u n i v e r s i t e t s s y k e h u s . 
Byrådsavdeling for helse og 
omsorg har foreslått at bygget 
skal hete Bergen helsehus. 
Byrådsavdelingen for helse 
har bedt om innspill fra Helse 
Bergen, som i sin uttalelse har 

I januar åpnet verdens 
største hurtigladestasjon på 
tomten til gamle Solheim 
skole sør for Danmarksplass. 

Nå kan �� elbiler hurtiglade 
samtidig midt i det mest 
travle trafikkområdet i byen. 
– Nå kan både bergensere 

og tilreisende få lada elbilen 
raskt og slippe å lure på om 
de rekker frem dit de skal, 
sa fylkesvaraordfører Mona 

Verdens største hurtigladestasjon ved Danmarksplass

gitt sin tilslutning til navnet.
  I denne omgang er det kun 
hovednavnet man har skullet 
ta stilling til. Underavdelinger 
er et internt anliggende 
som vil bli tatt opp mellom 
de forskjellige brukerne av 
bygget.
Byrådet har vedtatt at det nye 
helsebygget i Solheimsviken 
skal hete Bergen helsehus.

til Birkelundstoppen, igjen. 
Den er sju kilometer lang og 
den eneste i landet, med seks 
trolleybusser i drift. Behovet i 
dag er åtte trolleybusser til å 
drive linjen.

Kjøpe nye trolleybusser
Hordaland fylkesutvalg 
vurderte fremtiden til 
trolleybussene i fjor og 
vedtok at ved nytt anbud bør 
alle bussene på linje � være 
elektriske og et tilstrekkelig 
antall nye trolleybusser skal 
kjøpes inn.
I fjor vedtok fylkesutvalget 
og et ønske om å utvide 
trolleybusslinjen, både 
mot Sædalen, Nesttun og 
mot Laksevåg. Fremtidig 
batteridrift av bussene skal 
også utredes.

Hellesnes da hun åpnet den 
nye hurtigladestasjonen 
for elbiler sammen med 
kommunikasjonsdirektør 
Tonny Mundal i BKK og 
byråd Henning Warloe.
 Den nye superladestasjonen 
for nullutslippsbiler skal 
gi et køfritt ladealternativ 
for elbilistane i Hordaland. 
Det er montert tre ulike 
typer standarder på Grønt 
energipunkt Danmarks plass 
som skal passe alle typer 
elbiler. 
Om en elbilist lader opp 
bilen på normallading 
hjemme, tar det syv timer å 
fylle opp batteriet. På denne 
hurtigladestasjonen fyller en 
opp til �� prosent av batteriet 
på ��-�� minutter. 

Fruktbart spleiselag
– Uten en god infrastruktur 
er det vanskelig å kjøre elbiler 
på tvers i fylket. Hordaland 
fylkeskommune har så langt 
vært med å få på plass �� 
andre hurtigladepunkt i 
fylket slik at det skal bli mulig 
å krysse hele fylket uten å 
ha det som omtales som 

rekkeviddeangst, opplyser 
fylkesvaraordfører Mona 
Hellesnes.
 Grønt energipunkt Danmarks 
plass er et spleiselag og viser 
hvordan resultatet kan bli når 
flere aktører bidrar til et slikt 
prosjekt.
•Hordaland fylkeskommune 
har tatt initiativ til etablering 
av hurtigladestasjonen. 
Fylkeskommunen har sendt 
søknaden til Transnova og 
koordinert arbeidet mellom 
de ulike aktørene.
•Bergen kommune 
har vært ansvarlig for 
byggeprosjektledelsen.
•BKK har stått for innkjøp og 
montering av hurtigladerne. 
Dei har også ansvar for 
betalingsappen og skal stå for 
driften av stasjonen. 
•Christian Michelsen 
Research har det faglige 
ansvaret for etableringa av 
hydrogenfyllestasjonen.
 Fylkestinget har i budsjettet 
for ����-���� bevilget �,� 
millioner kroner til utbygging 
av infrastruktur for elbiler 
og andre utslippsfrie 
transportmiddel. 

Utvidelse av stasjonen
Det er reservert plass på 
tomten og planlagt en 
fyllestasjon for hydrogenbiler. 
Disse bilene trenger bare 
tre minutt til fylling. Ved 
behov er det plass til en 
utvidelse til �� ladepunkt 
på Grønt energipunkt 
Danmarks plass. Tomten er 
på ���� kvadratmeter og 
ligger i en trekant mellom 
Fjøsangerveien og Bjørnsons 
gate. Edvard Griegsvei er 
innkjøringsgate til tomten.
I forbindelse med åpning av 
stasjonen har det vært en 
konkurranse om kunstnerisk 
utsmykking. Vinner er kåret, 
men det er ikke penger til 
kunstverket…

Her i Utrustningsbygget 
i Solheimsviken 

næringspark kommer 
Bergen legevakt samt 

akuttpost. Bergen 
helsehus blir navnet.

Trolleybussene skal 
bestå. Det er behov for 

åtte busser, mot to i dag, 
på linje �.
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Elias Damli (��) fra 
Grønnestølslien er en 
av fire ungdommer som 
deltar i NRK Super-
prosjektet «Oppdrag 
Nansen». Over ��� 
ungdommer sendte 
inn søknad for å være 
med NRK Super til 
Nordpolen. 

– Vi ønsker å gi barn og 
ungdom et begrep om 
hvordan det går med klimaet 
på jorden, og gi dem en 
mulighet til å sette seg inn 
og forstå et tema de sikkert 
har hørt eller lest litt om, 
men ikke har klart å sette i 
sammenheng, sier Håvard 
Gulldahl, prosjektleder 
«Oppdrag Nansen», til 
nrk.no. 
 Tirsdag ��. mars landet de 
fire heldige eventyrerne, 
Johanne Jerijærvi (Kirkenes), 
Erika Gjelsvik (Stavanger), 
Elias Damli (Bergen) og 
Johannes Brevik (Trofors) 
på Svalbard.  I første omgang 
ventet to uker på Svalbard, 
med minusgrader, vind og 
snø.

Forstå jordens klima
Ønsket med prosjektet er å 
gi barn og ungdom et begrep 
om hvordan det går med 
klimaet på jorden, og gi dem 

Elias (13) i Nansens fotspor til Nordpolen

Følg Elias Damli på 
enjoygram.com/elias_
damli_��

•Fire norske 13-åringer skal 
gjennomføre en ekspedisjon 
til Arktis og Nordpolen.
•I løpet av ekspedisjonen 
lærer de om hvordan klimaet 
i nord utvikler seg.
•Ekspedisjonen ledes av 
Børge Ousland.
•Aleksander Gamme skal 
være programleder.
•Ekspedisjonen deles opp i to 
turer. Den første turen var fra 
9. - 21. mars, og inkluderer tur 
til forksningsskipet «Lance» 
og merking av isbjørn. Tur 
nummer to er fra 7. - 26. 
april, og inkluderer turen til 
Nordpolen.
•Serien skal ha en tydelig 
kobling til Fridtjof Nansens 
oppdagelser.
•For å formidle kunnskapen 
skal serien bruke deltakernes 
egne opplevelser som starten 
på en større forklaring av 
viktige elementer.
•Til slutt skal deltakerne til 
klimakonferansen i Paris i 
desember.
•Målet med serien er å få 
barn og ungdom til å forstå de 
store sammenhengene som 
styrer jordas utvikling, og gi 
dem kunnskap om hvordan 
tilstanden er for jordens klima 
er akkurat nå.
•Serien skal sendes på NRK 
Super vinteren 2016.

«Oppdrag 
Nansen»

en mulighet til å sette seg inn 
og forstå et tema de sikkert 
har hørt eller lest litt om, 
men ikke har klart å sette i 
sammenheng. Deltakerne har 
fått mye ny viten under turen, 
fra hvordan man skal kle seg 
riktig i polare omgivelser og 
hvordan man skal gå på do 
i naturen, til riktig bruk av 
GPS, kart og kompass.

Å overleve i Arktis
Den første turen handlet 
for det meste om hvordan 
man skal overlever i Arktis. 
Aleksander Gamme var med 
på turen og lærte blant annet 
de unge hvordan de skal 
beherske elementene.
 Turen til Svalbard ble 
avsluttet med en tur til 
forskningsskipet «Lance», 
som har latt seg fryse 
inn i polisen, for å samle 
informasjon om polisen, 
havet og atmosfæren. 
Deltakerne skulle ombord 
blant annet undersøke av 
saltinnhold og temperatur i 
vannet, se på dyreplankton 
og hoppekreps og analysere 
is og snø.

Vil redde miljøet
 Elias Damli har drevet en 
del forskning på egen hånd 

og drømmer om å lage en 
oppfinnelse som kan redde 
miljøet.
 – Jeg har alltid vært veldig 
nysgjerrig, og begynte med å 
spørre pappa. Men han kunne 
ikke alt, så jeg måtte prøve å 
finne svarene selv, da ble det 
bare mer spennende, forteller 
Elias, som blant annet har 
laget en egen maskin som 
produsere hydrogen, forteller 
han til nrk.no.
 Elias ønsker å finne mer ut 
om hvorfor dyr dør, hvorfor 
det blir varmere og hva vi kan 
gjøre for å hindre utviklingen.  
- Drømmen er å finne opp 
noe som kan erstatte olje, 
motorbiler og batteri og alt 
det der. Som er enkelt å bruke 
og miljøvennlig, sier han.
 Ellers driver Elias med  
turn, speiding, dykking og 
rollespill.

Til Nordpolen
Etter to uker på Svalbard 
tok ekspedisjonen en liten 
pause, før de etter påske igjen 
reiser nordover. De neste 
tre ukene inneholder blant 
annet forskning på isbjørn 
og mer trening, før reisen 
til Nordpolen begynner. I 
fem uker skal gruppen være 
i Arktis. Noe av det mest 

Elias Damli fra Grønnestølslien er allerede blitt 
kjendis etter presentasjonen på NRK Super. Bildene 
er hentet fra presentasjonsvideoen som ligger ute på 
nrksuper.no.

spennende skjer ��. april. 
Da skal deltakerne slippes 
ned på �� grader nord fra et 
helikopter. Børge Ousland 
og Alexander Gamme skal 
ta dem videre den siste 
breddegraden til Nordpolen. 

Ferden er tenkt å ta åtte 
dager. På Nordpolen skal de 
grave en sonde ned i isen. 
Sonden måler blant annet 
posisjon og temperatur. 
Informasjonen blir sendt til 
Norsk Polarinstitutt.

Disse fem jentene, Lovise Sørby, Pia Hiis Bergh, Hedda 
Hansson, Eirin Nordli Edinsen og Berentine Eeg Nielsen, 
fra Bergens Turnforening representerte Norge i landskamp 
i rytmisk gymnastikk mot Sverige i Gøteborg. Norge ledet 
kampen etter første omgang, men noen smådropper gjorde 
at laget endte på �. plass mot de to svenske troppene. Hedda 
ble best av BT-jentene med en sjetteplass sammenlagt. Foto: 
Bergens Turnforening.

RS-jenter fra Bergen i 
landskamp mot Sverige
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I riktig gamle dager  
ble trafikken over 
D a m s g å r d s s u n d e t 
besørget av fløttmenn med 
robåter. Bergensbrannen 
i  januar ���� forandret 
på dette. Mange av de som 
hadde mistet sine hjem i 
brannen, ble innlosjert i 
barakker på Gyldenpris 
(Blodbyen). Gyldenpris 
tilhørte opprinnelig gamle 
Laksevåg kommune, men 
ble innlemmet i Bergen 
kommune ved lov av ��. mai 
����, og hadde da ca. ���� 
innbyggere.
 Den store tilflyttingen til 
Gyldenpris økte behovet for 
skyss over Damsgårdssundet 
til Møhlenpris. Alternativet 
var å gå via Strømbroen, og 
det var altfor langt, iallfall 
for barna på Gyldenpris, som 
begynte på Møhlenpris skole. 
Herfra kunne man komme 
seg videre med trikken til 
sentrum, skriver Svein Åge 
Knudsen i en artikkel på 
Bergen byarkiv sin Årstad-
sider, bergenbyarkiv.no/
aarstad

���� passasjerer daglig
En trafikktelling i oktober 
���� viste at det var om lag 
���� personer som daglig 
reiste mellom Damsgård 
og Møhlenpris. Dette 
tilsvarte nærmere ��� 
roturer daglig over sundet 
i all slags vær. Dette ble for 
mange og slitsomme roturer 
for fløttmennene. Det ble 
derfor tatt et initiativ av 
Boligrådet til å få en bedre 
fergeforbindelse mellom 
Wollfgate på Møhlenpris 
og Wilh. Kahrs’ eiendom på 

Damsgård hvor fløttmennene 
rodde fra.
 Seinere ble avgangsstedet 
flyttet litt lenger inn i 
Damsgårdssundet, til 
Stranden. 

Fra Per og Pål til Uren
Laksevåg kommunale 
Fergeselskab leide to 
motorbåter, Per og Pål, som 
trafikkerte. sundet. Per fikk 
spille en relativ kortvarig 
rolle som ferge, ifølge Wilfred 
Høsteland. - Den gikk 
hovedsakelig som nattferge 
(derfor klengenavnet “Natt-
Per”) over sundet fordi 
behovet hadde meldt seg for 
transport etter midnatt og ble 
således brukt frem til ����.  
 “Natt-Per” ble også en 
periode brukt i godstransport.
I ���� ble den solgt for ��� 
kroner.
 Men siden trafikken økte 
så sterkt ble det behov for 
større fartøyer. Allerede i 
���� ble det bestemt å kjøpe 
fire år gamle D/S Framnæs 
� fra Oslo. Båten ble døpt 
om til Uren og satt inn i rute 
mellom Uren på Damsgård 
og Møhlenpris.
 De første årene gikk Uren 
med underskudd. Laksevåg 
kommune mente Bergen 
kommune måtte dekke dette 
siden det var bergenserne 
som nøt godt av ruten. Fra 
���� til �. januar ���� 
dekket  Bergen kommune 
driftsunderskuddet. 
 Da tilskuddet opphørte, leide 
seks av mannskapet fergen 
samt plass ved Kahrs’ brygge 
på Damsgård. I ���� kjøpte 
fergemannskapet Uren og 
reservebåten Pål.
 Da broen mellom Haugesund 
og Risøy ble åpnet i ����, 
ble fergen som trafikkerte 
strekningen – Risøyferge NO 
� – kjøpt og døpt om til Uren 
I. Fergene Uren og Uren I 
hadde ca. �� sitteplasser pluss 
ståplasser mellom benkene 
på hver side. Billettprisen var 
den samme så lenge fergene 
gikk – �� øre for voksne og � 

øre for barn.

Tre mann på skift
Hvert skift var på tre mann 
– skipsfører, maskinist og 
billettør. For å få et brukbart 
levebrød av fergedriften, var 
det nødvendig å si opp ett av 
de tre mannskapsskiftene. De 
private eierne drev fergene 
fram til �. juli ����. Uren 
I ble da kjøpt av Bergens 
Elektriske Fergeselskab 
som fortsatte driften på 
samme fergestrekning, mens 
dampfergen Uren etter det 
man vet ble hugget opp.
Til tross for at de nye 
eierne det første driftsåret 
i ���� fraktet hele ��� ��� 
passasjerer over sundet med 
Uren I, gikk fergeselskapet 
likevel med underskudd som 
Bergen kommune dekket. 
For å bøte på driftsutgiftene 
ble mannskapet redusert 
med én mann fra september 
����. Fergeruten ble aldri 
noen lukrativ forretning.

Broen ble slutten
I n n t e k t s g r u n n l a g e t 
falt dramatisk etter at 
Puddefjordsbroen ble åpnet 
i desember ����. Fergeruten 
ble innskrenket i april ���� 
slik at fergen på hverdager 
bare gikk fra ��.�� til ��.�� 
og  fra kl. ��.��  til kl. ��.��. 
Tilbudet til fergepassasjerene 
ble også redusert på lørdager, 
og fergen var innstilt på 
søndager. ��. mai ���� gikk 
siste fergeturen.

Da fergene besørget trafikken 
over Damsgårdssundet 

Fergen Laksevaag. Nytt Spors arkiv.

Uren (x Framnæs �) på vei over Damsgårdssundet. I 
bakgrunnen Bjellands sardinfabrikk på Møhlenpris. 
Foto: Ukjent fotograf. 

Vi kan gå tørrskodd 
over Damsgårdssundet 
via Puddefjordsbroen, 
og snart kommer 
gang- og sykkelbroen 
Småpudden. Før gikk 
turen over sundet med 
ferge.

�. Uren � (x Risøyferge No. �) etter ombygging ved Lossius’ slipp på Laksevåg. 
Fergen som var �� fot lang, hadde en ny ensylindret Union motor som 
fremdriftsmaskineri – levert av A/S De Forenede Motorfabrikker, Bergen. Foto: 
Ukjent fotograf. (Henry Ulvatne via Bergens Sjøfartsmuseum)

Per (bildet) og Pål var de første fergene som ble kjøpt 
inn for trafikk over Damsgårdssundet. Per ble brukt 
til ���� og gikk hovedsakelig som nattferge.

Årstadposten nr. � - mars ����
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Kolstihagen sykehjem 
hadde ��. januar 
åpen dag for frivillige. 
I forkant hadde en 
markedsført tilbudet 
bl.a. gjennom plater 
og sykehjemmets 
Facebook-side. 
 Til tross for at en 
var litt uheldig med 
valg av dato, da den 
sammenfalt med streik, 
fikk sykehjemmet napp 
hos noen få.  
 Institusjonssjef Anita 
Wøbbekind Johansen 
forklarer at årsaken til 
at de arrangerte åpen 
dag var at de ønsket å 
gjøre terskelen inn til 
sykehjemmet lavere. 
Samtidig ønsker de å 
få til flere aktiviteter på 
sykehjemmet og i den 
forbindelse trenger de 
flere frivillige. 
 Frivillige og personer 
i arbeidspraksis er 
en viktig ressurs for 
sykehjemmet, som gjør 
at en har mulighet til 
å yte det lille ekstra. 
Wøbbekind tror at 
det finnes enda flere 
i nærområdet som 
hadde hatt utbytte 
av å være frivillig ved 
sykehjemmet. Flere 
av de frivillige en har  
er pensjonister eller 
personer med nedsatt 

arbeidsevne – men også 
andre grupper kan være 
aktuelle.  
 Aktivitetene de 
frivillige kan bistå 
sykehjemmet med kan 
være både med og uten 
beboere. Eksempler på 
aktiviteter kan være 
hagearbeid, baking, 
høytlesing, tur, sang og 
musikk. Sykehjemmet 
har flere forskjellige 
b r u k e r g r u p p e r ; 
rehabiliteringsplasser, 
l a n g t i d s p l a s s e r , 
k o r t t i d s p l a s s e r 
for personer med 
demens og somatiske 
korttidsplasser. 
 Dette gjør at behovet 
for varierte aktiviteter 
er stort. Det neste blir 
å forsøke å få til et enda 
tettere samarbeid med 
barnehager og skoler i 
nærområdet. Kanskje 
noen av barnehagene 
kan legge tur-dagen 
sin til sykehjemmet, 
eller øve på julesanger 
sammen med beboerne 
på sykehjemmet? 
Mulighetene er 
uendelige. 
  Sykehjemmet har plass 
til flere frivillige og 
man håper at aktuelle 
personer ikke nøler med 
å ta kontakt.

Kolstihagen sykehjem 
ønsker frivilligere

Avdelingssykepleier Anne Berit Karlsen 
(til venstre) og fagsykepleier Anne Mette 
Arolkar vil gjerne ha flere frivillige ved 
sykehjemmet. 

Bærekraftige liv på 
Landås var med på å åpne 
Friluftslivets år ���� med å 
sove ute i det nye grindbygget 
på Landåsfjellet. Om lag �� 
spreke barn og voksne som 
sov ute under åpen himmel, 
under tak og presenning og 
i telt. Det ble en kjekk kveld 
sammen der «uteliggerne» 
med seg alle værtyper, 
inkludert hagl så store som 
vindruer.
 Friluftslivets år ���� er en 
nasjonal markering av norsk 
friluftsliv. Målet er å vise 
frem bredden av friluftslivet, 

og gi hele folket eierskap til 
naturen. Tiltaket er en del 
av Nasjonal strategi for et 
aktivt friluftsliv fra Klima- og 
miljødepartementet. Året 
skal gi varige resultater i form 
av økt deltakelse i friluftsliv i 
alle deler av befolkingen, og 
være med på å gi friluftsliv 
økt oppmerksomhet. 
Året skal gi økt bevissthet 
om friluftslivets positive 
effekter for folkehelsen 
og øke bevisstheten 
om allemannsretten og 
mulighetene til å utøve 
friluftsliv. 

Sov under åpen 
himmel på 
Landåsfjellet
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VI HAR LEDIG
DEKKHOTELL!

Dekk og Deler Landås AS

Nattlandsveien 104 - Tlf. 55 59 59 55

* Rabatten er av veiledende pris, gjelder utvalgte merker og størrelser. Tilbudet gjelder t.o.m. 31. mars.

VINTERDEKK,
SOMMERDEKK

& FELGER
Inntil

-55%*

Gruppebilde av gjengen som gikk først. Senere kom enda flere, og til sammen var 
det �� personer som sov ute. Grindbygget huset heile �� personer, og de andre 
sov under åpen himmel og i telt. Foto: Bærekraftige liv på Landås.
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Over: Med en jente i hver hånd kommer Jakob 
Filipiak dansende inn på scenen og svinger Beatris 
Krumova rundt, mens Simona Dudaite må vente i 
bakgrunnen. Alle bilder: Bjarte Brask Eriksen.
Til venstre: Celine Tobiassen i en selvlaget rød 
kjole kommer inn på scenen med de andre elevene 
på design og tekstil under moteshowet på Årstad 
videregående skole.

Moteshow til stormende jubel på Årstad
De mange hundre 
u n g d o m s s k o l e e l e v e n e 
som kom på den «åpne 
dagen» fikk oppleve Årstad 
videregående skole på 
sitt beste. De potensielle 
elevene fikk komme inn i 
klasserommene og se hva de 
���� elevene holder på med.

Tre fulle hus
Moteshowet til elevene på 
design og håndverk var uten 
tvil svært populært og trakk 
tre fulle hus i auditoriet. Her 
viste elevene på design og 
håndverk siste mote innen 
hår og klær. Frisyrene og 

sminke var laget av elevene 
på frisørfag, mens klærne var 
sydd av elevene på design og 
tekstil.
– Elevene er kjempeflinke og 
får selvtillit, sier Iren Frantzen 
som er programfagleder på 
frisør.

Står i kø
Frisørsalongene står i kø 
for å få lærlinger fra Årstad 
videregående skole.
– I tillegg til ordinær 
frisørklasse satser vi fra høsten 
på en ekstra frisørklasse 
etter vekslingsmodellen. 
Der skal elevene veksle 

mellom utdanning i 
skole og opplæring i 
bedrift. Frisørfagets 
opplæringskontor garanterer 
læreplass.
 Vekslingsmodellen går over 
fire år. Elevene kommer 
tidlig ut i lære og kombinerer 
læretid med skoletid. Men 
Iren Frantzen sier at ikke 
alle vet hva de vil bli når 
de begynner på Årstad. 
På vekslingsmodellen vel 
eleven å bli frisør og starter 
utdanningsløpet med en 
gang. På ordinær vg� design 
og håndverk kan eleven vente 
til andre året med å velge 

fag.
– Vg� er likt for alle på design 
og håndverk og alle elevene 
får prøve alle fagene Først 
det andre året vel eleven fag 
som frisør, tekstil, interiør 
og utstilling eller andre fag. 
Det tredje og fjerde året skal 
eleven i lære.

Liker å vise fram faget
Rita Gjerde er 
programfagleder på tekstil, 
interiør og medier.
– Ungdommene liker å vise 
frem faget. Vi hadde �� 
elever på design og tekstil 
med på showet, og alle har 

sydd klærne sine selv, sier 
Gjerde.

Åtte lærlinger
Mens frisørsalongene står 
i kø for å få lærlinger fra 
Årstad videregående skole, 
sliter de som syr klær med å 
få læreplass.
– Derfor har vi elever både 
i �., �. og �. klasse slik at de 
kan gå læretiden hos oss og 
fullføre utdanningen med 
svennebrev. I år har vi åtte 
lærlinger som skal avslutte og 
ta svennebrev, sier Gjerde.

Over: To av elevene på frisørfaget med moteriktig 
frisyre og sminke.
Til høyre: Elevene på tekstil og design viste klær de 
selv har laget.
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Gabrielle i dyp konsentrasjon. Bilder: Årstad VGS.

NRK-programmet «Det store 
symesterskapet» fra Bergen 
har vært til stor inspirasjon 
for lærere og elever på linje 
for Design og tekstil på 
Årstad videregående skole.
For å spre kunnskap om 
våre estetiske designfag har 
linjen for aller første gang 
arrangert symesterskap. 
Designinteresserte elever 
fra ungdomsskole og �. 
klasse på videregående 
ble samlet til en lærerik og 
spennende konkurranse i 
søm og design på verkstedet 
på skolen på Danmarksplass. 

Her fikk de lære klassiske 
håndverksteknikker som 
er tilpasset dagens trender, 
og skolens lærere ga 
god hjelp og veiledning..  
Kanskje Bergens nye 
designerspire ble avdekket 
i denne konkurransen?
 Ungdommens symester 
���� ble �� år gamle Liisa, 
som imponerte juryen med 
et fantastisk kreativt skjørt.  
-  Plagget er meget bra sydd, 
og har en original flette langs 
nederkanten. Stilig! heter det 
i juryens begrunnelse.

Liisa ble Ungdommens 
symester 2015 På Valentinsdagen, lørdag ��. 

februar, hadde musikk- og 
danselinjen på Langhaugen 
videregående skole premiere 
i Grieghallen på forestillingen 
eMotions. Forestillingen ble 
en stor suksess, og elevene 
fulgte opp med to flotte 

forestillinger samme sted 
dagen etter. og på skolen om 
mandagen.
 Langhaugen setter opp en 
forestilling hvert tredje år. I 
år hadde man valgt følelser 
som tema. De som lag ��� 
elevene som var involvert i 

prosjektet startet innøvingen 
av programmet �. februar. I 
en drøy uke var det tretten 
timers øving hver dag fra 
klokken  � om morgenen.
Bilde: Langhaugen VGS.

Langhaugen-elever med 
musikk og dans om følelser

Ungdommens symester ���� ble �� år gamle Liisa.
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Man kan få mange nye gode tanker og ideer ved å 
stoppe opp når man farter gjennom undergangen 
under Danmarksplass.

Bystyret har foretatt 
andre gangs behandling 
av reguleringsplan for 
Nattlandsveien �� - ��. 
Administrasjon og byråd gikk 
inn for at prosjektert bygg ble 
redusert fra foreslåtte �� til 

�� meter og antall leiligheter 
fra �� til ��.  Komité for miljø 
og utbygging og bystyret gikk 
imidlertid inn for utbyggers 
forslag. Det må imidlertid 
foretas noen endringer i 
planen, blant annet skal 

to parkeringsplasser 
tilrettelegges for etablering 
av delebilordning. 
To jugendboliger på 
eiendommen skal rives.

Våren er en travel tid hos 
Dekk og Deler Landås AS i 
Nattlandsveien. – En del skal 
på fjellet i påskeferien og har 
oppdaget at vinterdekkene 
ikke er gode nok. Andre skal 
tilbringe tiden fremover 
i Syden og vil ordne med 
sommerdekkene slik at bilen 
er klar til å møte våren når 
de kommer hjem, sier Caspar 
Skår, butikksjef hos Dekk og 
Deler Landås AS.

Flere på dekkhotell
Bedriften overtok for ett år 
siden lokalene til Landås 
Dekksenter. – Vi er godt 
fornøyd med driften både 
når det gjelder salg av 
dekk, felger og bildeler og 
belegget på dekkhotellet, 
sier Skår.  Stadig flere vil 
ha et avslappet forhold til 
dekkskifte og vinterlagring. 
For en tusenlapp får man 
ordnet med dekkskifte høst 
og vår. Dekkene blir rengjort 
og ettersett og får optimale 
lagringsforhold gjennom 
vinteren.
  Det er hard kamp om dekk-
kundene i Bergensområdet. 
Bedriften på Landås 
satser på kjente merker til 
konkurransedyktige priser. 
Når påsken er over, ventes 
det rush av bileiere skal 
kjøpe nye sommerdekk. – Et 
dekkmerke vi regner med stor 
interesse for i år er Uniroyal, 
som prismessig befinner seg 
i premiumklassen, sier Skår. 
Lageret med nye dekk er 
fylt opp med de mest solgte 

merker og dimensjoner. 
Ellers skaffer vi raskt 
dimensjoner og lagerførte 
merker vi går tom for i den 
mest hektiske tiden. Takket 
være rasjonell drift blir det 
lite venting i forbindelse med 
dekkskifte.
 
De store er best
NAFs test av sommerdekk 
i fjor viste at det er de 
store dekkprodusentene 
med Continental, Nokian, 
Pirelli og Michelin i spissen 
som presterer best.  Ifølge 
naf.no viser ikke dårlige 
sommerdekk sitt sanne 
ansikt før de er midt oppe i 
en kritisk situasjon. Da kan 
lang bremsestrekning eller 
vannplaning få dramatiske 
følger. Under vanlig kjøring 
føles alt bare bra. Et 
vinterdekk derimot, gir deg 
tidlig et forvarsel om dårlig 
grep og stabilitet. 
 Å kjøpe billige sommerdekk 
kan altså være et 
skjebnesvangert valg. 

Tips og råd om dekk fra 
Forbrukerrådet
Når er dekkene for 
gamle? De aller fleste 
eksperter er enige om at et 
dekk i hvert fall aldri bør 
brukes mer enn �� år. 
Mønsterdybde. Det er 
forbudt å kjøre med dekk 
som har mindre enn �,� 
millimeter mønsterdybde 
i sommerhalvåret. Dybden 
måles på dekkets mest 
slitte sted. I vinterhalvåret 

Sjansespill å 
kjøre med dårlige 
sommerdekk

er minimumsdybden � 
millimeter. 
Hvordan bør de 
oppbevares? Mørkt 
og kaldt, liggende eller 
hengende – ikke stående. Før 
du setter dekkene bort for 
sommeren – eller vinteren 
– bør dekkene rengjøres. 
Bør dekkene kjøres 
inn? Alle typer nye dekk 
bør kjøres pent de første �� 
til �� milene, unngå blant 
annet kraftig akselerasjon, 
bremsing og svingkjøring.
Vinterdekk om 
sommeren. Det er ikke 
forbudt å bruke piggfrie 
vinterdekk, men det 
frarådes på det sterkeste. 
Piggfrie vinterdekk har langt 
dårligere egenskaper enn 
sommerdekk på sommerføre, 

ikke minst når det kommer til 
vannplaningsegenskaper. 
Ruller dekkene dine feil 
vei? Er dekkene dine såkalt 
retningsbestemte? Da er 
det viktig at de monteres 
på riktig side av bilen. 
Retningsbestemte dekk har 
nemlig en slitebane som 
er utformet slik at den kun 
drenerer vann riktig når 
de ruller den veien de er 
designet for å rulle. 
Bør de beste dekkene stå 
foran eller bak? En bil med 
de beste dekkene foran vil ha 
kortere bremsestrekninger 
og bedre grep i sving. Likevel 
mener mange eksperter 
at de beste dekkene bør 
plasseres bak. Årsaken er 
at dette reduserer risikoen 
for bakhjulsskrens. Ved å 

plassere de beste hjulene 
foran, risikerer føreren å bli 
lurt av forhjulenes relativt 
gode egenskaper.
Lufttrykk. For lavt lufttrykk 
kan gi svekkede kjøre- og 
bremseegenskaper, ujevn 
dekkslitasje og økt forbruk. 
Du bør derfor sjekke 
lufttrykket så ofte som mulig. 
Når du sjekker lufttrykket, 
bør dekket være så «kaldt» 
som mulig. Med det menes 
at dekket ikke bør være kjørt 
mer enn noen hundre meter 
før trykket kontrolleres. Dette 
fordi luft utvider seg med 
temperatur, noe som betyr 
at måling av et varmt dekk vil 
vise for høyt lufttrykk. 

Bystyret sa ja til 17 leiligheter

Dype tanker under
trafikkmaskinen

Høysesongen er i gang hos Dekk og Deler Landås AS i Nattlandsveien. Her er det 
en veteranbil, Mercedes ���, som får sommerdekkene på.
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Søndager klokken �� er det 
strikkekveld i Bærekraftige 
liv Løvstakken sine lokaler i 
Rogagaten ��. 
 Strikkekveldene er for 
deg som liker å strikke, 
eller har lyst til å lære. 
- Ta med kaffekopp, 
strikketøy, og gjerne litt 
overskuddsgarn som kan 
byttes og oppskrifter som kan 
deles, er oppfordringen på 
Bærekraftige liv Løvstakken 
sin Facebook-side.
Bilder: Bærekraftige liv 
Løvstakken.

Søndag er strikkekveld på Løvstakksiden

Den nye sengebygningen til 
Haraldsplass sykehus ventes 
ferdig i ����. Dagens bygg er 
opprinnelig oppført i ����. 
 Nybygget erstatter 
tradisjonelle sykehus-
korridorer med åpne 
fellesarealer og effektiv 
logistikk. Nybygget, som gir 
rundt ��� nye sengeplasser 
i tillegg til de eksisterende 
���, kommer mellom dagens 
bygg og Møllendalselven. 
  I motsetning til hva som 
er vanlig på et sykehus, er 
det ingen lange korridorer. 
Sengepostene ligger langs 
to store, overbygde atrier 
som danner rammen rundt 
to fellesarealer: Et offentlig 
inngangsområde med 
resepsjon, kafé, butikk og 
oppholdsområde og et mer 
privat rom utelukkende 
beregnet for pasientene og 
deres gjester. 

 Prosjektet er miljøriktig, blant 
annet fordi fasadearealet er 
lite i forhold til bruttoarealet. 
Ved å ta i bruk nye prinsipper 
for romventilasjon og 
gjenbruk av spillvarme fra det 
eksisterende sykehuset kan 
den nye sengfløyen oppnå 
status som passivhus.  Det vil 
bli tilbygg og rehabilitering 
på eksisterende bygg, samt 
nybygg av parkeringskjeller/
P-hus, sykehus og hotell/
motell.
Tiltakshaver for pro-
sjektet er Stiftelsen 
Bergen Diakonissehjem, 
prosjektleder Opak AS 
Avdeling Bergen, arkitekt 
forprosjekt Arkitektfirmaet 
C F Møller Norge og 
landskapsarkitekt Asplan 
Viak AS. Rådgivende 
ingeniører vil komme fra 
Rambøll Norge AS og Sweco 
Norge AS

Nytt sykehus i 2017

Øgaard ble livstruende 
skadet lørdag ��. februar 
under felling av et tre på 
familiegården i Sædal. Han 
ble begravet fra Slettebakken 
kirke fredag �. mars. Fra 
kirken ble båren ført til 
Øvsttun gravplass.

Verdens yngste?
Olav Martin Øgaard ble 
født �. mars ����. Han 
var kanskje verdens yngste 
organist, da han begynte 
sin tjeneste på kirkefester. 
Musikkinteressen fikk han 
inn med morsmelken. Alt som 
�-åring spilte han julesanger. 
Som �-åring begynte han 
i lære hos organist Håkon 
Hammer i Korskirken. 
 Da han sluttet i stillingen 
som kantor i Slettebakken 
kirke i juni ����, kunne 
han se tilbake på �� år 
i sangens og musikkens 
tjeneste i menigheten. Som 
pensjonist fortsatte han sitt 
musikalske virke blant annet 
som vikarorganist.  To uker 
før det fatale uhellet gledet 
han Skjold menighet med 
sitt eminente spill under 

høymessen.
 Olav Øgaard begynte som 
organist i Slettebakken i 
����, bare �� år gammel, 
mens menigheten holdt 
gudstjenestene på skolen 
og han selv holdt på med 
utdanning, musikklinjen på 
lærerskolen og organist- og 
kantorutdanning ved Bergen 
musikkonservatorium. 
 Fra ���� ble han fast organist 
i den nye Slettebakken 
kirke. I disse årene var han 
en aktiv og entusiastisk 
leder for en mangslungen 
musikalsk virksomhet for alle 
aldersgrupper i menigheten, 
med et banebrytende arbeid 
blant barn og eldre. 

Menighetsbygger
I alt sitt virke fremstod 
han som en betydelig 
menighetsbygger i 
lokalmenigheten og i Fana 
prosti, samtidig som han 
har skapt gode relasjoner 
til samarbeidspartnere også 
utenfor kirken. 
 Gjennom sin yrkesutøvelse 
og sitt brede engasjement 
gjennom mange år ga 
Øgaard sang og musikk i 
kirken en velfortjent plass. 
Som korleder, utøver, 
akkompagnatør og pedagog 
utvirket han stor sang- og 
musikkglede blant alle 
aldersgrupper, også ut 
over den lokale menighet. 

Olav M. Øgaard død
etter tragisk ulykke

Entusiasme, utholdenhet, 
initiativ og stå-på-vilje var 
karakteristisk for Øgaard. 
Han var en verdifull 
medspiller i kirke og 
samfunn. 

Fortjenstmedalje
I desember ���� ble Olav 
Øgaard tildelt Kongens 
fortjenestmedalje i sølv. I 

tildelingsbrevet fra Kongen 
stod det blant annet at han har 
vært en aktiv og entusiastisk 
leder for en mangslungen 
musikalsk virksomhet for alle 
aldersgrupper i menigheten.
 Olav M. Øgaard vil bli husket 
for sitt vinnende vesen. Han 
var alltid imøtekommende 
og rede til å gjøre en innsats. 
Under eldretreffene i 

tilknytning til kulturdagene 
i Årstad fikk han venner 
langt utenfor menighetens 
grenser. Nå stod han på 
terskelen til selv å nyte livet 
som pensjonist. Et fatalt 
uhell på gården han var så 
glad i skulle bli slutten på et 
liv fylt av musikk, varme og 
omtanke.

Tidligere organist i 
Slettebakken kirke, Olav 
Martin Øgaard, døde 
på Haukeland sykehus 
fredag ��. februar. 

Olav M. Øgaard befant seg ved orgelet på galleriet i Slettebakken kirke under 
gudstjenestene, men han spilte også piano i kirkerommet. Bildet er fra 
Slettebakken barnekors jubileumskonsert i ����.
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Det lille drammensfirmaet 
Uno Life klarte å lure 
rekordmange nordmenn i ����. 
De lovte en smal midje, men 
slankekuren virket bare på folks 
lommebøker.
- At et firma med relativt få 
salg topper listen over firmaer 
folk kontakter oss om, er 
svært oppsiktsvekkende, 

opplyser Ingeborg Flønes i 
Forbrukerrådet. For å sette det 
i perspektiv, sammenligner hun 
med det firmaet som har tronet 
på toppen de fem siste årene.
 - Det er Elkjøp, som jo selger 
formidabelt mange flere varer 
på et år. Vi har rundt ���� 
henvendelser om dem, mens vi 
altså har fått fire ganger så mange 

om lille Uno Life, forklarer 
direktøren i forbrukerservice. 
 Uno Life rekrutterte kunder via 
gratiskonkurranser på nett, og 
Forbrukerrådet ser at dette er et 
økende problemområde.
 Forbrukerrådet fikk langt 
over �� ��� henvendelser om 
bil i ����. Det utgjør nesten 
dobbelt så mange henvendelser 

som neste kategori, mat og 
helse. Dette området har hatt 
en voldsom vekst, hvilket i 
størst grad skyldes Uno Life-
saker. Mange spør også om 
abonnement på nett og tv.
Verstinglisten: antall klager og 
%:
�  Uno Life ���� �,��% 
�  Elkjøp ���� �,��%  

�  Telenor ���� �,��% 
�   Expert ��� �,��% 
�  Canal Digital Norge AS ��� 
�,��% 
 �  Netcom ��� �,��% 
 �  Lefdal ��� �,��% 
 �  Norwegian ��� �,��% 
 �  DNB ���  �,��%  
��  Apple ��� �,��% 
��  Skeidar ��� �,��% 

Mirakelpiller trillet til topps på klagelisten
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Iril (27) fra Landås er frivillig 
i solidaritetsbrigade i Brasil

Iril Naustdal (��) fra 
Landås er blant de syv 
deltakerne i Latin-
Amerikagruppene i 
Norge sin vårbrigade 
som i slutten av februar 
dro til Brasil. Brigaden 
har fått navnet Brigada 
�� de julho, for å hedre 
ofrene og minnes 
terroren som rammet 
Norge ��. Juli ����.

Iril Naustdal er sykepleier og 
bosatt på Landås. 
 - Jeg ser frem til å møte 
nye mennesker og nye 
kulturer, oppleve landsbyens 
hverdagsliv, sier Iril idet 
turen starter. -  Jeg gleder 
meg til å få frem bonden 
i meg. Den siden jeg aldri 
visste jeg hadde. Jeg skal 
gjøre mitt beste å utfylle den 
rollen. Så blir det spennende 
å begi seg ut på en ny runde 
med et nytt språk. Nytt språk, 
nye muligheter for mange 
misforståelser og komiske 
stunder, sier Iril. Også Tuva 
Sætre Ressem kommer fra 
Bergen.

Fire måneder
Etter to uker med intense 
forberedelser i Norge startet 
gruppen et fire måneders 
opphold i verdens femte 
største land. Syv engasjerte 
ungdommer skal lære om 
sosiale bevegelser, landets 
skjeve jordfordeling og 
urfolks rettigheter. Og ikke 
minst, klare for kjempe i 
solidaritet med MST, bedre 
kjent som “de jordløses 
bevegelse”. 

Solidaritets-brigaden klar for sitt første uteopphold i delstaten Mato Groso Do 
Sul. Fra venstre Frida Vesseltun, Jannik Ernst, Tuva Sætre Ressem, Leon Obioma 
Millestad, Michelle Nguyen, Marthe Jæger Tangen og Iril Naustdal (Landås).

MST er den største sosiale 
bevegelsen i hele Latin-
Amerika som kjemper for en 
mer rettferdig jordfordeling 
i et land hvor �% av 
jordeierne eier det meste 
av all dyrkbar jord. MST 
spiller en avgjørende rolle i 
grasrotkampen for en bedre 
fremtid for folket i Brasil.

Vedlikeholde skole
Første delen av oppholdet 
innebærer å gå på den 
nasjonale skolen til 
MST utenfor São Paulo 
– Escola Nacional de 
Florestan Fernandes 
(ENFF). Spenningen var 
høy blant brigadistene da 
de startet å lære om alt 
fra venstresiden i Brasil 
til portugisisk. På lik linje 
med kunnskapsutveksling 
og læring er det å ta en del 
av vedlikehold på skolen en 
viktig del av oppholdet. Dette 
kan for eksempel innebære 
hagearbeid, dugnader og 
vasking av toalettene.
L a t i n - A m e r i k a -
gruppene i Norge 
(LAG) er en av de 
eldste solidaritetsorg
anisasjonene i Norge. 
Det er en partipolitisk 
uavhengig solidari-
t e t s o r g a n i s a s j o n 
som jobber for å 
spre informasjon om 
forholdene i Latin-
Amerika og støtter 
de som jobber for 
en bedre framtid på 
kontinentet. 
For LAG er det viktig 
å støtte arbeidet med 
å finne alternativer til 
markedsliberalismen, 
følge opp demokrati-

AniCura Dyresykehuset Bergen Sør (tidligere Dyreklinikken på Stend) 

Søråshøgda 7b, Rådal   Tlf: 55 11 60 60

Din�katt�fortjener�trygghet�
ved�dyrlegebesøket.

Her har vi venterom, oppstallingsrom 
og konsultasjonrom kun for katter.

Kattekampanje
- 30 % på kastrering og ID-merking
- 10 % på vaksinering

Les mer på vår nettside 
www.dyreklinikken-stend.no

Gode tilbud i butikken

Sykepleier Iril Naustdal fra Landås er med i Latin-Amerikagruppene i Norge sin 
vårbrigade som i fire måneder skal drive solidaritetsarbeid i Brasil.

serings- og fredsprosesser, 
og arbeide for grunnleggende 
menneskerettigheter. 

Frivillig engasjement
LAG er en organisasjon med 
sterkt frivillig engasjement. 
Organisasjonen ble stiftet 
i ����, og �� år senere 
består den av et sterkt og 
aktivt kvinneutvalg, og fem 
lokallag, blant annet i Bergen, 
med diverse undergrupper. 
LAG arrangerer åpne møter 
med aktuelle innledere, 
holder foredrag, produserer 
informasjonsmateriell som 
hefter, film og fotoutstillinger. 
Vår målgruppe er både 
folk generelt og politikere 
og medier spesielt. LAG 
ønsker å være en aktiv 
deltager i samfunnsdebatten 
når det gjelder aktuelle 
hendelser i Latin-Amerika. 
Hver høst arrangeres det 
Latin-Amerikauka i Norges 
største byer. Under uken 
inviteres innledere fra LAGs 
samarbeidspartnere i Latin-
Amerika som informerer 

om situasjonen i sitt land, 
og deltar i diskusjon om 
aktuelle problemstillinger på 
kontinentet.

Lokalt samarbeid
LAG legger stor vekt 
på å støtte folkelige 
organisasjoner som jobber 
for en bedre fremtid i Latin-
Amerika. Man samarbeider 
med urfolksorganisasjoner, 
fagbevegelse, bonde-
organisasjoner, kvinne-
organisasjoner, og andre 
folkelige organisasjoner. 

Brigadeprosjektet
To ganger i året sender LAG 
solidaritetsbrigader til et 
land i Latin-Amerika, der de 
bor hos familier og jobber 
på prosjekter sammen med 
lokale organisasjoner. Hver 
høst mottar LAG brigadister 
fra partnerorganisasjoner i 
Sør som deltar i LAGs arbeid 
i tre måneder.  
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Komite for miljø og 
byutvikling har avslått klage 
over avslag på søknad om 
påbygg i form av takoppløft 
i Blekenberg ��. Julie 
Andersland (V) fremsatte 
på vegne av H, A, FrP, V, 
KrF og SV en  merknad 
som ble enstemmig vedtatt. 
I merknaden heter det at 
komiteen «stiller seg positive 
til flere familieboliger i 
det aktuelle området, men 
mener det omsøkte tiltaket 
er for stort og dårlig tilpasset 
bygget og strøkets karakter til 
at tillatelse kan gis.»
 Det var søkt om oppføring 
av ett takoppløft på takflate 
mot øst, med åtte vinduer, 
og to takoppløft på takflate 
mot vest, med fire vinduer, i 
forbindelse med innredning 
av loftsetasjen. Avslaget ble 
påklaget av tiltakshaver. 
Hovedtemaet i klagesaken 
har vært om tiltaket innehar 
god utforming og visuelle 
kvaliteter, samt om det er i 
henhold til plan.

 Klager viser til at verken 
omsøkte bolig eller 
omkringliggende bebyggelse 
har bevart sitt opprinnelige 
preg da det i årenes løp er 
foretatt flere endringer. Det 
vises konkret til flere boliger 
som har takoppløft. Tiltaket 
vil gi klager fordeler i form 
av økt areal og lysinnslipp, 
og dermed høyere kvalitet på 
leilighetene.
Fagetaten viser til at ifølge 
reguleringsplan tillates 
oppbygg kun på � 1⁄2 
etasjes hus. Blekenberg �� 
er imidlertid en bygning 
i � etasjer inkludert 
kjeller- og loftsetasje. 
- Tiltaket er meget stort og 
dominerende. Det er lite 
tilpasset bygningskroppens 
proporsjoner, noe som bidrar 
til at takoppløftene blir 
tydelig fremtredende uten 
hensyn til bygningens øvrige 
arkitektur, skriver fagetaten. 
Det vises også til at bygget er 
i mur, mens arkene foreslås 
oppført i tre.

Tommelen ned for takoppbygg i Blekenberg

Løvstien åpnes offisielt 
denne uken, men først 
om to år vil den mest 
kompliserte delen av 
prosjektet være ferdig. 

Stien skal bli en 
sammenhengende turvei fra 
Kråkenes til Melkeplassen og 
vil med det strekke seg halve 
veien rundt Løvstakken. 
Fortsatt mangler det sti 
mellom Grønnestølen og 
Grønnlien. Denne delen er 
blitt forsinket blant annet på 
grunn av utfordringer når det 
gjelder eiendomsavståelse.
 Skal man gå hele 
strekningen i dag, må man 
på Grønnestølen gå ned en sti 
og fortsette bortover veien til 
Grønnlien. Herfra kan man 
igjen gå opp til Løvstien og 
fortsette turen.

Fakta: 
•Løvstien etappe � fra 
Casperkollen/Kråkenes til 
Grønnestølen, ���� meter, 
ble ferdigstilt ����.
•Løvstien etappe � og � 
fra Grønnlien til Øvre 
Riplegården, ���� meter. 
Byggestart i oktober ����. 
Ferdig mars ����. Veien 
har en indre bredde på ca. � 

Nå er etappe 2 og 3 på Løvstien offisielt tatt i bruk

meter. I tillegg legger turstien 
et beslag på areal 
 Turstien starter ovenfor 
Grønnlien på ��� moh og 
beveger seg i en høyde fra 

�� -��� moh på de første 
���� m. Deretter stiger stien 
kraftig, fra ���-��� moh på 
de neste ��� metene. Veien 
flater ut på de siste ��� m 

og ender på ��� moh ved 
Øvre Riplegården. Deler 
av strekket har budt på 
betydelige utfordringer når 
det gjelder håndtering av 

overvann, bratte skråninger 
mm. 
 Etappe � går fra Nygård 
(Grønnestølen) til Grønnlien.

Over: slik ser Blekenberg �� ut i dag. Under: foreslått utbygging med hevet tak.

Til venstre: Denne 
blokken ligger i 
Klaus Hanssens 
vei. Bildet viser 
hvordan takoppløft 
kan foretas uten 
at det blir for 
dominerende.

Her ser vi hvordan Løvstien slynger seg ovenfor blokkene i Solheimslien og opp til Riplegården på Laksevåg 
oppe til høyre. Illustrasjon: Multiconsult.
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 �� staute Løvstakkgutter- 
og jenter  møtte frem til 
første marsjeringsdag 
under Løvstakksfanen 
�. mars. Værgudene 
var på buekorpsets lag 
med flott vårvær. Etter 
blomsternedleggelse på 
Dongen ble det marsjeringstur 
rundt i strøket for å vise frem 
byens sikreste vårtegn. 
Etter en fin faneparade av �. 
faneoffiser hadde korpsets 
fantastiske damegarde dekket 
bord til pølsefest og brus for 
alle medlemmene, og kaffe og 
kaker til foreldre, gamlekarer, 
og øvrige buekorpsvenner. 
 Korpset har vært på 
skoleverving og håper på 
flere nybegynnere i løpet av 
de kommende ukene. - Hjelp 
oss gjerne om du kjenner 
noen gutter- og jenter som 

vil prøve seg i buekorps, er 
oppfordringen fra korpset. 
Man har plass til flere 
medlemmer, både soldater 
(�-�� år), hellebardbærere 
(�� år) og trommeslagere 
(�� år). 
 Buekorps betyr tromming, 
eksersis og marsjering i 
strøket, men også aktiviteter 
som idrettsdag, filmkvelder, 
fotballturnering og hytteturer 
med alle i buekorpset. 
Medlemskapet er for øvrig 
gratis. 
 Det deles ut diplomer, 
pokaler, gavekort og andre 
premier til dem som har gjort 
seg fortjent til det i løpet av 
sesongen- og kanskje blir 
det nettopp deg som stikker 
av med spennende premier? 
Sesongen ���� strekker seg 
fra mars til juni. To dager 

Ny sesong for 
Løvstakkens Jægerkorps

Løvstakkens Jægerkorps utenfor Sambrukshuset i Løvstakkveien under første 
marsjeringsdag ����. Foto: Løvstakkens Jægerkorps.

i uken, onsdag og søndag, 
ekserserer og marsjerer 
korpset i Møregaten og 
på skoleplassen til Ny-

Krohnborg skole. 
Interesserte kan ta kontakt 
med  sjefen, Kim Daniel 
Haugen, tlf.  ��� �� ���, 

eller �. kompanisjef Kjell 
Rune Oksnes, tlf. ��� 
�� ���. Mer info på korpsets 
Facebook-side.
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