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Boligsoneparkering innført 
på Kronstad og Vognstølen

Bærekraftige 
liv på Landås 
får leie 
Landås 
hovedgård

Bærekraftige liv på Landås 
får leie Landås hovedgård 
av Bergen kommune i ti år.

Side �

Mandag ��. august ble det innført 
boligsoneparkering i Kronstad nord, 
Kronstad sør  og Vognstølen. For beboere 
i området koster boligsonekortet ���� 
kroner året, for næringsdrivende ���� 

kroner og midlertidig besøksparkering �� 
kroner timen.
 En bileier som bor utenfor de tre nye 
boligsoneområdene men som har parkert 
her i forbindelse med jobben, har hittil 

parkert gratis. Nå må vedkommende 
betale nærmere ��.��� kroner året for å 
parkere innenfor boligsoneringen (��� 
kroner per uke i �� uker).

Side ��
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Bærekraftige liv på 
Landås får leie Landås 
hovedgård av Bergen 
kommune i ti år.

Etter mange år som prestebolig 
blir Landås hovedgård på 
Kanonhaugen nå tilgjengelig for 
Bergens beboere. Bærekraftige 
liv på Landås (BL) ønsker 
å tilbakeføre Edvard Griegs 
sommerparadis til fordums 
prakt. 
  De vil fylle eiendommen med 
kulturopplevelser, kunnskap 
og matglede. Nå søker de 
etter støttespillere som kan 
gjøre visjonen til virkelighet 
når Bergen kommune endelig 
konkluderer i hva de gjør med 
eiendommen.

Fylt med aktiviteter
På Kanonhaugen  skal BL etablere 
et nasjonalt ressurssenter for 
lokalt klimaengasjement og 
visjonen til prosjektet er at 
Landås lystgård som BL kaller 
prosjektet sitt, skal dyrke 
kunnskap og inspirasjon om 
bærekraft og matglede. Man 
ønsker å skape en arena som 
både lokalmiljøet, byen som 
helthet og regionen for øvrig får 
glede og nytte av.
 BL ser for seg et hus fylt med 
ulike virksomheter og aktiviteter, 
som utfyller hverandre og legger 
grunnlag for sunn økonomisk 
drift, og stor samfunnsmessig 
verdiskapning. 
 Noen av prosjektene som i disse 
dager utvikles er: 
• Kortreist matkunnskap for 
barnehage og skoler - fra jord 
til bord
•Kompetansesenter for 
bærekraftig mat med både 
privat- og bedriftsmarkedet som 
målgruppe
•Pop-up restaurantkonsept med 
vekt på sesong og vestnorsk 
mattradisjon
•Klassisk kulturscene for unge
•Huskonserter i tråd med 
hovedgårdens tradisjon og 
intimkonserter for dages 
utøvende kunst
•  Nasjonalt senter for grønn 
lokalsamfunnsutvikling 
•  Møteplass og konferanse-
lokaler
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•  Tilbakeføring av den historiske 
hagen
•  Parselldyrking av frukt og 
grønt til bruk i undervisningen

Kortreist mat
Landås hovedgård skal bli et 
kompetansesenter for kortreist 
mat i bærekraftig perspektiv. 
Mat og transport av mat er 
en vesentlig komponent i 
klimakrisen, men kan også være 
en del av løsningen. Lystgården 
skal være med å forandre verden. 
Intet mindre.
 
Lysthusets historie
I ���� tilhørte gården Landås, 
ifølge Wikipedia, Kirsten Bilt, 
som det året pantsatte den 
til kallskapellanen i Bergen 
domkirke, Samuel Hansen 
Schreuder, som en antar var den 
som fikk bygget den eldste delen 
av lysthuset og dermed etablerte 
Landås som en lystgård. I 
���� så han seg nødt til å selge 
gården, til landkommisær Hjort. 
Eiendommen ble i ���� solgt 
videre til Wollert Dankertsen. 
Deretter ble gården i samme 
slekt fram til Alexander Grieg 

måtte selge i ����.
 En av Wollert Dankertsens 
etterkommere var Ingeborg 
Benedicte Janson, datter av 
kjøpmann og hoffagent Herman 
Didrich Janson. Da hun i ���� 
giftet seg med Edvard Hagerup 
overtok de gårdene Haukeland 
og Landås. Hagerup satte straks 
i gang med å bygge om lysthuset, 
både i bredden og høyden. 
 Da huset stod ferdig i ���� 
stod hagen for tur. Det ble 
anlagt en stor park med stier, 
benker, karussedammer og 
kjørevei opp fra Landåsveien. 
Hagerup-familien tilbrakte 
somrene her i over �� år, med 
barn, barnebarn og venner, med 
mye selskapeligheter.

Griegs sommerparadis
Da Hagerup døde i ���� overtok 
Edvard Griegs foreldrene, 
Gesine og Alexander Grieg, 
Landås lystgård. Gesine Grieg 
var et av Hagerups åtte barn og 
hun hadde gjennom hele livet 
tilbrakt somrene på lystgården, 
et sted hvor hun og familien 
trivdes godt. Edvard Grieg har 
omtalt det som sin barndoms 

(også et barnebarn av Edvard 
Hagerup). Ved et besøk på 
Landås lystgård hørte Ole Bull 
den unge Edvard spille for første 
gang, hvorpå han sa Du skal til 
Leipzig og bli kunstner, og slik 
ble det. Alexander Grieg, som 
var en lidenskapelig rosedyrker, 
så seg i ���� nødt til å selge 
lystgården.
Ved salget av gården i ����, 
til Bernt Vedeler, var det slutten 
på epoken som lystgård. I ���� 
kjøpte farger Johan Jensen 
eiendommen på auksjon og 
i ���� overtok sønnen Hans 
Wiers-Jensen. Sistnevnte var 
teatermann og forfatter, han 
skrev blant annet komedien 
«Jan Herwitz». I hans tid ble 
huset igjen sted for kulturelle 
festligheter.
 Wiers-Jensens bror, Jens 
Jensen, overtok i ���� og i 
���� kjøpte slakter Johannes O. 
Landaas gården. Fra ���� leide 
Bergen kommune �. etasje som 
prestebolig for Landås menighet 
og i ���� kjøpte kommunen 
eiendommen, slik at det ble en 
permanent prestebolig, som den 
var til for noen år siden.

Landås hovedgård var i mange år familien Griegs sommersted. 
Edvard Grieg nederst i trappen. Ukjent fotograf.

Prakteiendommen Landås hovedgård skal i minst ti år fremover bli drevet av Bærekraftige liv på 
Landås.

sommerparadis. Det var også 
her han etter sigende traff sin 
tilkomne hustru, Nina Hagerup 

mailto:pfu@presse.no
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Bildeleringen er blitt meget 
populær i Årstad bydel. 
Ringen er et samvirke som 
organiserer bildeling for 
privatpersoner og bedrifter i 
Bergen.
 Bildeling gjør at andelseierne 
sparer penger og praktiske 
bekymringer ved bilhold, 
mens både miljøet og 
samfunnet tjener på at 
bilparken utnyttes bedre.
Erfaring viser at en andelsbil 
i gjennomsnitt erstatter 
fem biler. Andelseierne i 
Bildeleringen disponerer 
moderne biler i ulike 
størrelser med høy 
 Hva får man egentlig for 
���� kr i dag? Tilgang på ��� 
nye biler, av alle størrelser og 
til alt bruk. Rett og slett!

110 biler
Bildeleringen i Bergen har 
totalt ca ��� biler, i alle 
størrelser, plassert rundt 
om i byen. Landås er den 
bydelen med høyest tetthet 
biler, nest etter sentrum. 
Det er ca �� brukere pr bil 
og bilene skiftes etter en 
leasingavtale hvert tredje år. 
Som bruker av Bildeleringen 
er du andelshaver og har 
stor påvirkningsmulighet 
innad i fellesskapet. Du 

bestiller på nett og (lokal 
erfaring tilsier) det er sjelden 
eller aldri vansker med å 
skaffe bil på fem minutter. 
Vurderer du å bli bildeler 
eller vil du bare vite mer 
om brukererfaringer? Send 
oss en melding så formidler 
vi direkte kontakt med en 
erfaren bildelenabo du kan 
spørre ut. 
◦Inngangsbilletten er en andel 
til ����kr, som selges når du 
avslutter medlemsskapet. 
◦Årlig kostnader knyttet til 
medlemsskap (uten bruk) er 
����kr, eller ��� kr pr mnd. 
◦All service, årsavgift, 
veiavgift, forsikring etc er 
inkludert i månedsavgiften. 
◦Drivstoff, autopass og 
bilvask (i vaskehall) er 
inludert i prisen du betaler 
for bruk, som er �,�� pr km. 
◦Timeprisen pr bil varierer 
med bilens størrelse, fra ��-
�� kr pr time. Du faktureres 
for maks �� timer pr døgn.

Lokalt samarbeid
Bærekraftige liv (BL) 
på Landås står sentralt 
når det gjelder fornuftig 
bruk av ressursene. 
Transportgruppen i BL 
har vært på møte med 
Bildeleringen, og man er 

Bildeleringen satser på Landås 

Skoda Octavia stasjonsvogn er blant bilene som kan leies hos Bildeleringen på Landås. 
Denne bilen står i Haukelandsveien når den ikke er i bruk.

blant annet blitt enige om 
følgende: 
 Man ønsker en enda 
større biltetthet av biler 
som deles, på Landås. 
Parkeringsutfordringene er 
store, og hvis flere deler blir 
det åpnere gater, mindre 
stress og tryggere lekemiljø. 
 Hvis man får �� nye 
medlemmer på LandåsFest 
søndag ��. august, får man 

en ny bil til nabolaget. 
 Jo flere medlemmer som 
etterspør feks �-setere, 
jo raskere får man det på 
Landås. Men til det trenger 
man også flere medlemmer. 
 Det skal lages en 
høstkampanje i enkelte 
trange gater, der fordelene 
vil være store og åpenbare, 
om flere går sammen om å 
dele bil.

 Ellers etterlyser BL 
parkeringsplasser for 
Bildeleringen. Det er ønske-
lig med faste plasser for å 
unngå å kjøre rundt og lete, 
og nødvendig for å kunne 
plassere en Nissan Leaf 
(elbil) i skolekretsen. 
 Med innføring av 
boligsoneparkering blir nok 
bruk av bil fra bildelering 
enda mer aktuelt.

Ukentlig bosstømming blir 
��� kr dyrere fra ����

Modellen belønner de 
som kildesorterer, fordi 
gebyret regnes ut av 
restavfallstømminger.  
 Alle BIR-kommuner, 
utenom Bergen, fikk 
fleksibel gebyrmodell 
tilbake i ����. Man har 
sett en positiv utvikling 
i mengden kildesortert 
avfall fra kommunene hvor 
innbyggerne selv har kunnet 
påvirke gebyret. Nå følger 
bergenserne etter, med et to-
årig prøveprosjekt fra ����. 

800 kr dyrere i året
Grunnprisen for tømming 
en gang i måneden blir kr 
����,��. Deretter må man 
betale kr ��,�� per tømming 
over �� tømminger. I dag 
betaler man kr ���� for 
tømming en gang per uke, 
dvs maksimalt �� tømminger 

i året. Med den nye ordningen 
når man dette beløpet etter 
�� tømminger. Fortsetter 
man å sette ut spannet som 
før �� ganger i året, betaler 
man i ���� kr ����,��, eller 
kr ���,�� mer enn i ����.
I Bergen kommune fordeles 
i dag kostnadene for 
avfallshåndteringen likt på 
alle husstandene, uavhengig 
av mengden avfall husstanden 
faktisk leverer. Med 
fleksibel gebyrmodell endres 
dette. Da vil alle med eget 
restavfallsspann betale for 
mengden restavfall de leverer 
ut fra antall tømminger. 
Husholdningskunder med 
felles løsninger vil etter hvert 
bli fakturert på vekt. Alle 
kan spare gebyr på å sortere 
bedre slik at det blir mindre 
restavfall. 

40 tømminger årlig
Hver enkelt husstand skal 
betale for den mengden 
restavfall de faktisk leverer, 
målt etter antall ganger 
spannet med restavfall blir 
tømt. Tømming en gang i 
måneden er BiR pålagt av 
helsevernetaten.
Det koster altså kr ��,�� 
per gang man tømmer 
r e s t a v f a l l s b e h o l d e r e n 

ut over de tolv gangene 
i året som er inkludert i 
grunnprisen. Dermed kan 
man selv i ulik grad påvirke 
renovasjonsgebyret ditt. 
 De som deler containere 
vil i løpet av ���� ha en 
prøveordning når det gjelder 
den fleksible gebyrmodellen.  
Gjennomsnittskunden i 
Bergen tømmer spannet sitt 
�� ganger i året. De betaler 
i dag like mye som de som 
setter ut spannet �� ganger 
i året. Med ny gebyrmodell 
vil gjennomsnittskunden 
betale litt mindre enn 
makspriskunden.

Mer sortering lønnsomt
De som har mest å tjene på 
den fleksible gebyrmodellen 
er de som i dag er flink 
til å sortere og setter ut 
restavfallsspannet sjelden.
 De som nå har rabatter etter 
avtale om kompostering eller 
��. dagers tømming, vil med 
fleksibel gebyrmodell ikke 
lenger måtte forholde seg 
til ukenummer eller måtte 
dele beholder for å oppnå 
minstepris. Fra årsskiftet kan 
man sette ut spannet etter 
behov og betale deretter. 
gebyrmodellen vært i bruk 
siden ����. 

Bystyret har besluttet 
at Bergen kommune 
skal innføre et to-årig 
prøveprosjekt med 
fleksibel gebyrmodell 
for renovasjonen fra 
����. Tømming en gang 
i uken blir nesten ��� kr 
dyrere.

Fra 1. januar er det opp til husholdningene hvor ofte 
man må sette ut avfallsspannene. 12 måneder i året er 
minimum. Å sette ut hver uke vil koste nær 800 kr mer 
enn i år.
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Verdens høyeste trehus er 
basert på bærekonstruksjoner 
i limtre og leiligheter bygget 
som byggmoduler. Konseptet 
tar utgangspunkt i at 
byggmodulene stables i fire 
etasjer, og at det bygges to 
plattformer (i �. og ��. etasje) 
som forankres til et bæresystem 
i limtre. Plattformene i �. og 
��. etasje forsterkes med � m 
høye gitterdragere i limtre. Så 
stables nye byggmoduler i � 
etasjer. På denne måten kan 
det bygges �� etasjer. Trebygget 
ved Damsgårdsveien er like 
høyt som rådhuset i Bergen. 
Huset er bygget i moduler på 
en av Kodumaja-fabrikkene 
i Estland og fraktet sjøveien 
til Bergen. Fabrikken er 
ledende på produksjon av 
modulbygg. ��% av boligene 
Kodumaja-foretakene har bygd 
er oppført i Norden - Norge, 
Danmark, Finland og Sverige. 
Ved årsskiftet hadde bedriften 
totalt produsert og bygd ���� 
leiligheter og eneboliger.

Skal ikke svaie
En av utfordringene med å 

bygge et trehus i �� etasjer er å 
hindre at bygget svaier ved sterk 
vind. Limtrekonstruksjonen 
er derfor forsterket med 
diagonale limtrestaver, samt 
at modulene kobles sammen 
med bæresystemet for å dempe 
svingninger i konstruksjonen.
 For å beskytte bærekon-
struksjonene i limtre har 
bygget innglassede balkonger 
på to sider. Dette gir bygget en 
helt særegen arkitektur, der 
limtrekonstruksjonene er synlige 
på innsiden av fasadeglasset. 
 Gavlveggene er fôret ut 
og isolert. Dermed kunne 
prosjektet bygges som et 
passivhus, noe som ytterligere 
styrker prosjektets profil som 
et miljøbygg. Prosjektet har fått 
støtte fra Enova for å bli bygget 
som et passivhus.

Takterrasser
Prosjektet har to typer leiligheter, 
�-roms leiligheter på �� m� og 
�-roms leiligheter på ��-�� m�. 
Leilighetene i �. og ��. etasje 
er tilpasset bæresystemet, slik 
at disse er litt mindre. De fleste 
leilighetene har egen balkong. I 
tillegg har bygget takterrasser på 
toppen, i ��. og ��. etasje. I �. 
etasje blir det dessuten et felles 
treningsrom, med utsikt over 
byen og fjorden. 
 Mot sjøen planlegges 
havnepromenade og båthavn, 
mens det mot Damsgårdsveien 
etableres et grøntareal med 
gode solforhold. I sokkeletasjen, 

Verdens høyeste trehus 
snart klart for innflytting

Verdens høyeste trehus slik det ser ut sist uke. Bildet er tatt fra webkamera som Varde 
Film & Media har satt opp, og som kan sees på husets nettside.

Verdens høyeste trehus 
ved Puddefjordsbroen, 
siste hus i Årstad før 
broen, er snart klart for 
innflytting. Treet sameie 
omfatter �� leiligheter.

Mangfoldsfestivalen ���� ble 
arrangert på Christiegården 
søndag ��. og mandag ��. 
juni, i bra vær og med mye 
folk til stede. På åpningen 
deltok på utescenen blant 
andre Proffene, Arve Hålands 
Cajun Gumbo, Norwegian 
People, Chickendales og Tine 

Taule med band. Søndagen 
deltok flere av de samme, 
Proffene, Arve Håland, Hot 
Shots og band fra Tveiterås 
og Stend vgs. Det var salg av 
kaffe, brus og kaker, hotdogs 
og lapskaus, og marked med 
sang av vakre og håndlagde 
ting. Bilder: Christiegården.

Mye folk og variert 
program på 
Mangfoldsfestivalen 

Kafeen solgte deilig mat til sultne gjester.

Karina er tolk og Liv stråler sammen med konferansier 
Leo Aikic.

Catwalk med flotte modeller fra Christiegården. Proffene sørget for god stemning.

som utføres i betong, blir det 
parkeringsanlegg og boder. Hele 
prosjektet vil få boligsprinkling.

Bygget innendørs
Prosjektet er utviklet i samarbeid 
mellom BOB, Artec arkitekter, 
Kodumaja (modulleverandør), 
NTNU og norsk treindustri, 
representert ved Moelven 
Limtre.
 BOB har ønsket at prosjektet 
også skal være et pilotprosjekt 
for industrialisering av 
byggeprosessen. 
 Det ble derfor lagt opp til 
stor grad av prefabrikasjon, 
både med byggmoduler og 
bærekonstruksjoner i limtre. 
Også dekker i korridorer, 
t r a p p e k o n s t r u k s j o n e r , 
balkonger, sjaktvegger og 
heissjakt er prefabrikerte 
enheter, for å redusere 
montasjetiden på byggeplass.
 Kvaliteten på de enkelte 
produktene bedres ved at de er 
fremstilt innendørs i fabrikk, i 
tørre og tempererte omgivelser. 
Samlet sett forventes dette å gi et 
bedre sluttresultat.

Idé lansert i 2005
Ideen til et høyhus ved 
Puddefjordsbroen ble lansert 
av arkitekt Geir Brekke ved 
arkitektkontoret Lund & 
partnere i ����, i forbindelse 
med reguleringsarbeidet for 
tomten. 
 Prosjektet er senere utviklet av 
BOB til å bli verdens høyeste 
trehus. Rune B. Abrahamsen 
i Sweco AS har hatt en sentral 
rolle, og blant annet utviklet 
bæresystemet og bruk av 
moduler, i samarbeid med Artec 
Prosjekt Team. 
 Underveis i utviklingen av 
prosjektet har BOB vurdert ulike 
modeller for et høyhus i tre, 
blant annet bruk av elementer 
i massivtre. Dette er en modell 
som er benyttet både i Sverige 
(Växsjö), London (Murray 
Grow) og en rekke steder steder 
i Østerrike. Konklusjonen er at 
kombinasjonen av byggmoduler 
og et bæresystem i limtre gir 
de beste forutsetningene for å 
lykkes med prosjektet.
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Ulriken Janitsjar 
deltok i juni i NM i 
skolekorps/janitsjar og 
stakk av med seieren i �. 
divisjon, slik de gjorde 
i ����, ����, ���� og 
����. 

Mesterskapet gikk i Larvik, 
og det er femte gang på tolv år 
at korpset går helt til topps.
  Dirigent Trond Helland sier 
at de har jobbet målrettet og 
øvd mye i tiden frem mot 
NM, og at han er imponert 
over det de unge musikerne 
har prestert.
  Stykket korpset vant med 
var Wind Sketches av Philip 
Sparke.
Ulriken Janitsjar er 
musikkskole for  Fridalen 
skoles musikkorps, Nattland 
skolekorps, som også 
inkluderer Sædalen skole, 
og Slettebakken skoles 
musikkorps,
 Korpset har elever også 
fra flere andre skoler. Alle 
korpsene drives selvstendig 
med egne styrer valgt 
på årsmøtene, og egne 
aktiviteter. 
UJ har disse plasseringene i 
NM:
�. divisjon
���� - �. plass, �� poeng (tre 
poeng mer enn andre plass), 
dirigent Trond Helland.
���� - ��. plass, �� poeng 
(tolv poeng fra førsteplass), 
dirigent Trond Helland.
���� - �. plass, �� poeng, 
dirigent Trond Helland.
���� - �. plass, ��,� poeng 
(�,� poeng fra �. plass og �,� 
poeng fra �. plass), dirigent 
Martin Kinn.���� - �.plass, 
�� poeng (ett poeng etter 
førsteplass), dirigent Martin 
Kinn.
���� - �. plass, �� poeng 
(fire poeng fra førsteplass), 
dirigent Martin Kinn.
���� - �. plass, �� poeng 
(fire poeng fra førsteplass), 
dirigent Oddmund 
Hjartåker.
���� - �. plass, �� 
poeng (seksten poeng 
fra førsteplass), dirigent 
Oddmund Hjartåker.
���� - �. plass, �� poeng 
(tre poeng mer enn neste 
korps), dirigent Oddmund 
Hjartåker.
���� - �. plass �� poeng 
(to poeng fra førsteplass), 
dirigent Helge Haukås.
���� - �. plass, �� poeng 
(to poeng mer enn neste 
korps), dirigent Oddmund 
Hjartåker.
���� - �. plass, �� poeng 
(fem poeng fra førsteplass), 
dirigent Oddmund 
Hjartåker.
���� - �. plass, �� poeng 
(to poeng mer enn neste 
korps) dirigent Oddmund 
Hjartåker. 
�. divisjon:

Ulriken Janitsjar vant NM for 5. gang

���� - �. plass, �� poeng (� 
poeng fra førsteplass i samme 
divisjon), dirigent Oddmund 
Hjartåker,
�.divisjon:
���� - ��. plass, �� poeng 
(�� poeng etter førsteplass 
i samme divisjon) Dirigent 
Oddmund Hjartåker.
���� - �. plass, �� poeng 
(� poeng etter førsteplass 
i samme divisjon) dirigent 
Bengt Florvåg.

Glade musikanter etter NM-
seieren i Larvik. Bilder: 
Ulriken Janitsjar/Knut-Erik 
Breda Grønneberg.

Hordaland Venstre deler 
hvert år ut en miljøpris i 
forbindelse med Verdens 
miljødag. Årets pris gikk til 
Bærekraftige liv på Landås. 
 – Det at en filmkveld for 
syv år siden kunne utvikle 
seg til å bli en slikt bred 
nabolagsmobilisering for 
en bærekraftig hverdag 
er fantastisk, sa leder for 
Hordaland Venstre, Geir 
Kjell Andersland ved 
overrekkelsen av prisen.
 De store rammene for klima- 
og miljøpolitikken legges på 
nasjonale og internasjonale 
plan. Diskusjoner om 
k v o t e h a n d e l s s y s t e m , 
fremtidens energiteknologi, 
og internasjonale 
verneområder kan virke fjernt 
for den enkelte og vanskelig å 
forholde seg til. Bærekraftige 
liv har derfor tatt tak i et av 
de store utfordringene for 
klimaproblemet: Hvordan 
den enkelte kan inspireres til 

å bidra og handle lokalt.

- Genial tanke
- Prosjektet på Landås 
springer ut av en genial tanke 
om å møte vår tids store miljø- 
og klimautfordringer på den 
lokale arena ved å engasjere 
mindre lokalsamfunn/
nabolag i helt lokale 
endringsprosesser. Prosjektet 
gir fellesskapsløsninger for en 
bærekraftig livsstil og skaper 
miljøbevisste forbrukere. Den 
siste tiden har stadig flere 
nabolag i Bergen, Hordaland 
og ellers i landet startet opp 
Bærekraftige liv initiativ, 
heter det i begrunnelsen.
 Hordaland Venstre mener 
Bærekraftige liv på Landås 
er en særdeles verdig 
vinner av årets miljøpris, og 
håper at prisen kan føre til 
flere engasjer seg lokalt og 
inspirere flere nabolag til å ta 
samme initiativ.

Miljøpris til Bærekraftige liv på Landås

Fylkesleder Geir Kjell Andersland i Venstre  overrakte 
prisen til Bærekraftige liv på Landås representert ved Liv 
Karin Lund Thomassen, på Festplassen. Foto: Hordaland 
Venstre.
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Fotografi av Årstad omkring 1912

Styret for Audhild Flaktveit 
Moxnes’ minnepris ber om 
forslag på unge utøvere på         
hardingfele som vil vera aktuelle 
som kandidatar til prisen for 
����.
 Formålet med minneprisen er å 
styrke interessen for utøving på 
hardingfele blant unge, og slik 
oppmuntre til varig interesse 
for spelet. Minneprisen skal 
deles ut til en lovende utøver 
på hardingfele. Personen skal 
være i alder som svarer til 
C-klassen på kappleik, og være 
fra Vestlandet. Det skal være et 
personlig stipend. 
 Prisen er etablert til minne om 
Audhild Flaktveit Moxnes fra 
Sollien på Landås som var aktiv 
utøver på hardingfele og danset 

folkedans. Audhild omkom i en 
trafikkulykke ��. mars ����, �� 
år gammel.
 I styret for minneprisen sitter 
Solgunn Margaret Flaktveit, 
Sigrid Therese Moldestad, Arne 
Anderdal og Eva Marie Toppe.
 Minneprisen skal deles ut på 
Vestlandskappleiken ���� i 
Førde i Sogn og Fjordane �. - ��. 
oktober og er på kr ��.���. Frist 
for innsending av forslag er ��. 
september. Forslag skal sendes 
til:
Bergen ungdomslag Ervingen, 
Kong Oscarsgt. ��, ���� Bergen
e-post: kontoret@bergen.ungdo
mslag.no
Merk konvolutten/e-posten 
“Minnepris ����”.

Ønsker kandidater til  
Audhilds minnepris

Audhild Flaktveit Moxnes fra Landås var aktiv med hardingfele 
og danset folkedans. Hun døde i en trafikkulykke i 2004, 17 år 
gammel.

Dette fotografiet viser nordre 
deler av tidligere Årstad 
kommune ca. ����. Nybygde 
Haukeland sykehus sees 
nederst i høyre hjørne, og 
der sees også tydelig gamle 
Haukeland hovedgård. Det 
lille huset til høyre for gården 
er ikke en del av gården, 
men sykehusets vaktstue. 
Nedenfor sykehuset ligger 
store åkre.
 Ellers ser vi i forgrunnen 
Haukelandsvannet, der 

Haukelandshallen ligger i 
dag.  Store sammenhengende 
jordbruksarealer preger 
landskapet på Landås.

NSBs verkstedshaller
Øst for vannet ligger NSB sine 
bygg på Kronstad som nå er 
en del av Høgskolen i Bergen. 
Det er kommet en del hus ved 
Inndalsveien. Og Bjørnsons 
gate er ført frem til Kronstad 
stasjon. Videre østover går 
jernbanelinjen inn i tunnel 

under Haukeland, mens 
Ibsens gate fortsetter oppover 
mot sykehuset. Gaten fikk 
imidlertid ikke sitt navn før 
i ����, samme år som de 
fleste andre gatene og veiene 
i området ble navnsatt.
 I Fabrikkgaten, helt til høyre 
på bildet, har det kommet 
noen bygninger.
 På Løvstakksiden er det 
spredt bebyggelse, i første 
rekke gårdsbygninger.
 Ellers legger vi merke til at 

Løvstakken er så godt som 
fritt for trær.
Fotograf ukjent, fra arkivet 

etter Solhaug skole. 
Fotografiet er utlånt fra 
Bergen Byarkiv.

Pernille Gulbrandsen fra Landås, 
som nå turner for Holmen i 
Asker etter mange år i Bergens 
Turnforening, har i sommer 
deltatt på European Youth 
Olympic Festival, ungdoms-OL, 
i Tbilisi i Georgia. 
 Det norske jentelaget, som 
foruten Pernille bestod 
av Linn Finstad og Ingrid 
von Hafenbrädl, kom i 
lagkonkurransen som nr. �� og 
�� deltakerland. Individuelt ble 
Pernille Gulbrandsen nummer 
�� av �� deltakere.
  European Youth Olympic 
Festival er det største en norsk 
junior kan være med på. Foruten 
tre norske gutteturnere deltok 
�� norske utøvere fra andre 
idretter.
 Pernille ble i vår nordisk 
juniormester i bom, hun tok sølv 
i hopp og bronse i mangekamp 
(fire apparater). Til sammen 
fikk hun ��,�� poeng og satte 
personlig rekord. I Tbilisi fikk 
hun ��,�� sammenlagt. Med 

Pernille Gulbrandsen i ungdoms-OL

Turnjentene Linn Finstad, Pernille Gulbrandsen (i midten) og 
Ingrid von Hafenbrädl representerte Norge i European Youth 
Olympic Festival, ungdoms-OL, i Tbilisi i Georgia i sommer. 
Foto: Holmen Tropp & Turn.

samme poengsum som i nordisk 
mesterskap ville hun kommet på 
en ��. plass. Poengdømmingen 
er imidlertid strengere i 
internasjonale mesterskap.
 Pernille har det siste året 
pendlet mellom Landås og 
Asker, men skal kommende 

skoleår bo hos sin vertsfamilie 
for å få best mulig anledning 
til å turne sammen med 
andre lovende norske turnere. 
Vertsfamiliens datter, Ingrid von 
Hafenbrädl, er både lagvenninne 
og klassekamerat. Ingrid kom på 
��. plass i ungdoms-OL
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KULTURTILBUD
Bergenhus og Årstad Kulturkontor
Neumannsgt. 1, www.bergen.kommune.no/bergenhus-arstad-kulturkontor
kulturkontor. bergenhus-aarstad@bergen.kommune.no, tlf. 55 56 92 10 

Barnelørdag - forestillinger for barn, 3-10 år
Kl. 1400: Siste lørdag i måneden på Ulriken bydelssenter, Landåsveien 31 
og første lørdag i måneden på Ny-Krohnborg Kultursenter, Rogagaten 9. 
29. august: Simsala Grimm      5. september: Piraya og Pirata
Følg med på nettsidene og www.facebook.com/Barnelordag

Kurs
Breakdance, Ulriken bydelssenter, 6-9 år nybegynner
Breakdance, Ulriken bydelssenter, 6-9 år viderekomne
Breakdance, Ulriken bydelssenter, 10-12 år
Breakdance, Ny-Krohnborg kultursenter, 6-9 år

Kurs
Keramikk, Ulriken bydelssenter, fra 15 år. 
Design og søm, Ungdomshuset Attenåtti, fra 14 år 
Matlaging, Ungdomshuset Attenåtti, 12-18 år
Analogt fotokurs, Ungdomshuset Attenåtti, fra 12 år

Åpne tilbud - gratis
Gatekunst: Lyst å dekorere el-skap eller bosspann? 
Send sms til 474 43 170.
HipHop Hangout, Ulriken bydelssenter, 5.-10. trinn. 
Tirsdag kl. 1600-1900. Start 25.8.
Kreativt verksted, Ulriken bydelssenter, fra 10 år. 
Mandag kl.1530-1830. Start 24.8.
Demoverksted, Ulriken bydelssenter, fra 12 år. 
Kontakt Kjartan, tlf: 92245299 for tid.
Demoverksted, Ny-Krohnborg, fra 12 år. 
Kontakt Kjartan, tlf: 92245299 for tid.
Musikk/band, Ny-Krohnborg, fra 12 år. 
Onsdag og torsdag kl. 1400-1900.
Møllaren Ungdomskafé, Prof. Hansteensgate 65, fra 5. trinn. 
Torsdag kl. 1300-1900. 

Kulturhus for ungdom 15-25 år
Ungdomshuset Attenåtti, Domkirkegaten 4
Trenger du atelier, møterom eller lokale til bandøving, dans, workshop 
eller konsert? 
Se www.u1880.no eller kontakt kari.sandtorv@bergen.kommune.no

Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscarsgt. 54
Trim, kor, vise-og lyrikkgruppe, dans, vev, håndarbeid, malekurs, data, 
bridge,skrivegruppe og kulturgruppe, kafé, m.m. 
Onsdagstreff kl. 1130-1200 starter 2. september. Info: 55 56 42 00.
Solheim Alderspensjonat, Solheimsgaten 47-51
Dans med «levende musikk» 1. torsdag hver måned kl. 18.00-21.00. 
Info: 53 03 60 70.
Solheimslien seniorsenter, Solheimslien 64-66. Info: 55 34 00 76. 
Sandviken seniorsenter, Helgesensgate 2. Info: 55 32 75 75/5570 
Landåstorget seniorsenter, Erleveien 16. Info: 55 28 15 90. 

BARN

UNGDOM

SENIOR

Mer info og påmelding, kurs for barn/unge
WWW.DELTAKER.NO/BK

Huma er kunstner-
navnet til �� år gamle 
Brage Johan Andersen 
i Nordahl Rolfsens vei. 
Han bor sammen med 
sin mor, Kjersti Utne, 
hunden Tjommi og to 
rotter. Han har malt 
siden han var to år 
gammel. Moren tok han 
med seg til maleskolen 
hun gikk på. Et vakkert 
bilde ble resultatet. 
 Han begynte å tegne 
manga (japansk ord 
for tegneserier) på 
begynnelsen av ���� 
og startet med graffiti 
senere på året. 
 Da han besøkte 
Barcelona og Paris 
sommeren ����, fikk 
han for alvor opp 
øynene for graffiti and 
gatekunst, street art. 
Da han fikk seg atelier i 
Bergen sentrum, startet 
produksjonen av en 
rekke oljemalerier. Den 
første kunstutstillingen 
hadde han i mars 
����. Den bestod av i 
overkant av �� malerier 
og tegninger, hvorav 
halvparten ble solgt. 
Senere i fjor sommer 

Tjommi is my hat.

Kunstnertalent fra Landås

Cloudi eyes.

Pink eyed Buddha
Thank God I didn’t get 
bøstæd.

hadde han utstilling på 
Voss i restauranten/
baren “Tre brør”. I 
sommer har Brage 
Johan hatt utstilling i 
Nordnes Bydelshus. Til 
høsten begynner han 
i ��. klasse, senere er 
målet Kunsthøyskolen.

Under: noen av Brage 
Johans arbeider 
hentet fra nettsiden 
hans. 

Brage Johan Andersen 
(15) fra Landås. Foto: 
privat.

A r k i t e k t f i r m a e t 
Hellandhus AS har 
utarbeidet planer 
for ”bakerihuset” 
Solheimsgaten �� og 
Fjøsangerveien ��, 
samt tilliggende del av 
Solheimsgaten. 
 Det legges til rette for 
nybygg på seks etasjer 
i Solheimsgaten ��. 
Bygget skal inneholde 
næringslokaler i 
�. etasje, bolig og 
kontorlokaler i �. 
etasje, og boliger i de 
øvrige etasjene. Til 
sammen planlegges 
det �� leiligheter. 
Eksisterende bebyggelse 
i Solheimsgaten �� 
forutsettes revet. 
 Planen er utarbeidet 
for Eiendomsselskapet 
Solheimsgaten �� As, 
som eies av Elljodd 
Holding AS, der 
bakermester Lars 
Jørgensen eier �� % av 
aksjene.

Farvel til 130-årig bakerihistorie i Solheimsviken
Lokalhistorie 
med røtter tilbake 
til ����-tallet 
forsvinner når den 
nye tid innhenter 
Solheimsgaten 
��. Planen var 
imidlertid at bygget 
skulle rives for 
nærmere �� år 
siden.

Etablert i 1867
Ifølge Byantikvaren vet 
man ikke alderen på 
byggene i Solheimsgaten 
��, men at eiendommen 
ble etablert i ����. Da 
var W. D. Krohn eier. 
Siden fulgte flere eiere. 
 Gårdbruker Halvor 
Lund, som eide gård 
nr. � i Årstad, ved 
Løbergsveien, kjøpte 
eiendommen i ����. 
Han var en betydelig 
person i Årstad og 
fikk den nåværende 
gangveien mellom 
Løbergsveien - 
Rogagaten - Firdagaten 
og Søndre Skogveien 
oppkalt etter seg. Han 
eide bakerieiendommen 
til han i ���� solgte den 
videre til Solheimsvikens 
b r ø d f o r e n i n g 
AS for kr ����. 
Eiendommen besto da 
av et våningshus med 
tilhørende bakeri.
 Ifølge en artikkel 
på Bergen Byarkivs 
Årstadside ble 
A k s j e s e l s k a p e t 
S o l h e i m s v i k e n s 
brødforening stiftet i 
����. Formålet var å 
skaffe medlemmene 
godt brød til en god 
pris, samt andel i 
overskuddet fra driften. 
Foreningen var ledet av 
et styre på fem personer 
og hadde i ���� ca. 

���� medlemmer.
 Brødforeningen hadde 
bakeri og butikkutsalg 
i �.etasje, men det var 
også beboelsesrom i 
huset. Folketellingen 
fra ���� viser at det 
bodde to familier her: 
bakerbestyrer Anders 
Andersen fra Lærdal 
med kone og fire barn 
og en familie til. Den 
ene familien bodde 
trolig i loftsetasjen.
 Et foto av 
butikkinteriøret fra 
���� viser et vakkert 
utsmykket lokale med 
et fliselagt gulv og en 
marmordisk som gikk 
langs rommets tre 
sider. Bak disken står 
kvinnelige ekspeditører 
kledd i hvite frakker og 
med kapper på hodet.

Fire tilbygg
Ifølge en kulturminne-
doumentasjon  Asplan 
Viak AS består 
Solheimsgaten 58 av 
fem bygninger. To 
tilbygg er reist som 
følge av utvidelse av 
bakeridriften. Hele 
første etasje har 
vært brukt til utsalg 
og produksjon for 
Solheimsvikens Brød-
forening, i dag kjent 
som Solbrød. 
 Solbrød hadde inntil 
nylig butikkutsalg i 
bygget. I andre etasje 
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Farvel til 130-årig bakerihistorie i Solheimsviken
har det vært areal for 
de ansatte. Ellers har 
bygget vært nyttet til 
lager for bakeriet. De to 
siste tilbyggene kom på 
��- og ��-tallet og vært 
nyttet til butikkdrift. 

Rivningstillatelse
Det er ukjent når det 
ble oppført bygg på 
adressen Solheimsgaten 
��. 
 Statsarkivet i Bergen 
opplyser at branntakster 
viser at bygget som sto 
her fikk ny takst i ���� 
etter en brann. Det ble 
i etterkant satt opp nye 
og større bygninger. De 
eldste delene av dagens 
bygg kan dermed ikke 

være eldre enn ����-
tallet. 
 I ���� ble det gitt 
rivningstillatelse til 
bygget, og det ble gitt 
tillatelse til oppføring av 
bygg for hybler. Planene 
ble aldri gjennomført. 

Lite intakt
Svært lite av det 
opprinnelige bygget 
er intakt, med unntak 
av selve murveggene. 
Fasaden mot øst er 
helt borte etter at 
Fjøsangerveien �� 
ble bygget og veggen 
mellom disse to 
adressene ble fjernet. 
Pipen er borte og taket 
er endret til å bli et 

Foto av ukjent dato – trolig 1930-tallet. Bildet hang i lokalene til Solbrød inntil bakeriutsalget ble 
laget ned for kort tid siden. I Solheimsgaten en varebil tilhørende Solheimsvikens brødforening 
AS, forløperen til Solbrød.

Solheimsgaten 58, med røtter tilbake tilbake 
til 1880-tallet, skal rives og erstattes med et 
nybygg på seks etasjer. Bygget skal inneholde 
næringslokaler i 1. etasje, bolig og kontorlokaler 
i 2. etasje, og 13 leiligheter i de øvrige etasjene. 
Illustrasjon: Hellandhus AS.

Solheimsgaten 58 slik dagens bygg ser ut. Det er 
påbygget en rekke ganger, men hovedtrekkene 
kjennes igjen fra bildet oppe til høyre.

langt lavere pulttak med 
bølgeblikk. Fasader er 
bygget inn og vinduer 
fjernet eller endret. 
Solheimsgaten �� 
er en adresse som 
viser utvikling av en 
bakeribedrift gjennom 
��� år, fra slutten 
av ����-tallet til i 
dag.  Det er svært lite 
igjen som kan fortelle 
om bakeridriften. 
Alt utstyr er fjernet. 
Størsteparten av 
bygningene er blitt tatt 
i bruk til annet formål; 
dagligvarehandel, bolig, 
kontor, eller står helt 
tomt. 

Bare ett bygg igjen
I dag ligger 
Solheimsgaten �� 
omkranset av nyere 
blokkbebyggelse og 
forretningsbygg, med 
unntak av murbygget 
Solheimsgaten �� 
på motsatt side, der 
Solheim Kjøtt holder 
til. Området er omtalt 
som en del av byen 
med få gjenværende 
arkitektoniske kvaliteter 
eller kulturhistorisk 
verdi, med unntak av 
enkelte gangveier som 
viser til tidligere veier i 
området. Solheimsgaten 
�� er således en siste 
rest av den bydelen 
som en gang lå her, og 
gaten som var preget av 
tilsvarende bygninger. 
Kulturhistorisk verdi må 
først og fremst knyttes 
til enkeltobjektet 
Solheimsgaten ��, 
og i mindre grad til 
bygningen som del av et 

helhetlig kulturhistorisk 
miljø. 
  I ���� ble Baker Brun, 
som har produksjon 
i Damsgårdsveien, 

fusjonert inn i 
Solbrød Bakeri & 
Konditori, som har 
produksjon på Kokstad. 
Selskapet tok navnet 

Bergensbakeriene AS.  
��% av aksjekapitalen i 
eies av familien Alsaker, 
��% av Norgesbakeriene 
Holding AS på Nesttun.
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Wergeland Terrasse er 
neste store byggeprosjekt på 
Wergeland, ��� meter fra 
bybanestoppet.
 Prosjektet omfatter �� boliger 
mellom Storetveitveien og 
Wergeland Senter. 
 Boligene er nylig lagt ut 
for salg.  Leilighetene blir 
selveiende. Det er stor 
variasjon i størrelse, fra 
�- til �-roms og fra ��,� 
til ���,� m� BRA. Flere av 
leilighetene får innglassede, 
vestvendte verandaer. 
Prosjektet omfatter også et 
treningssenter. Flere eldre 
bygg er revet i forkant av 
utbyggingen.

85 boliger 
klar for 
bygging på 
Wergeland

I forbindelse med at ���� 
er Friluftslivets år har 
Norges Musikkorps Forbund 
Hordaland prosjektet «Korps 
på friluftstur».  Ulriken 
Janitsjar er blant korpsene 
som er valgt ut til å delta, 
og har hittil i sesongen 
spilt to steder: Søndag ��. 
mai stilte de ved Montana 
og spilte for morgenglade 
�-fjellsdeltakere.
 Søndag ��. august 
skapte korpset hygge på 
Kvamskogen. Korpset gikk 
fra Mødalsvegen fra p-plassen 
ved Furedalen til Røde Kors-
hytten. Valget av Kvamskogen 
ble valgt fordi korpset denne 
helgen arrangerte sin egen 
sommermusikkskole der.
 Søndag, ��. august 
spiller korpset ved 
Vannverksvingene i Sædalen.
 Prosjektet går ut på 
at korpsene skal ta 

Korps markerer Friluftslivets år

Søndag 31. mai  spilte Ulriken Janitsjar ved Montana  for morgenglade 7-fjellsdeltakere. Foto: Ulriken Janitsjar.

Forskjønnelsespatruljen er en 
lokal nullprofitt-bedrift som 
jobber aktivt for å skape et bedre 
nærmiljø på Løvstakksiden. 
Grunntanken er lokale løsninger 
for lokale behov ut ifra lokale 
ressurser.
 Ideen springer ut av 
nabolagsprosjektet Bærekraftige 
Liv Løvstakken, et av mange 
Bærekraftige Liv-prosjekter i 
Bergen,
 som jobber med lokale initiativ 
bygget på frivillighet blant 
naboer.
 Forskjønnelsespatruljen tar 
for seg en rekke plasser i det 
offentlige rom som trenger litt 
forskjønnelse. Det kan være 
glemte parker, igjengrodde 
stier, trapper eller forsøplede 
gangveier. Tanken er at patruljen 
går rundt og dokumenterer 
behov, for så å kontakte naboer 
og grunneiere for å høre hva de 

vil skal skje.
 Målene er å skape bedre liv 
og nærmiljø for beboerne 
på Løvstakksiden, være 
en lokal arbeidsplass og 
sosial møteplass og fremstå 
som gode rollemodeller for 
lokalbefolkningen. Man skal 
også være et bindeledd mellom 
lokalsamfunnet, grunneiere og 
det offentlige.
 Blant arbeidsoppgavene er 
å dokumentere behov for 
forskjønnelse, ha kontakt 
med samarbeidspartnere og 
bidragsytere og analyse av behov 
og prioritering av innsats.
 Man skal også sørge for 
anskaffelse av nødvendig 
materiell og forskjønne de 
aktuelle plassene.  Arbeidet 
skal både være sosialt, gi 
arbeidstrening og opplæring, og 
man skal være rollemodeller for 
lokalbefolkningen.

Forskjønnelses-
patruljen jobber for et 
bedre nærmiljø

instrumentene sine med ut i 
turløypene og spre musikalske 

opplevelser i nærmiljøet. 
Målet med turene er å få folk 

med på tur og skape positiv 
blest om de lokale turstiene. 

Prosjektet er finansiert av 
Gjensidigestiftelsen.

 Blant prosjektene med behov for 
forskjønning man har registrert 
er gangstien Lien – Nordre 
Skogvei, trappen mellom 
Løbergsveien og Ny-Krohnborg 
og Bukkene Bruse-parken bak 
barnehagen i Firdagaten.

Bok med hilsener
Et av tiltakene til 
F o r s k j ø n n e l s e s p a t r u l j e n 

var å plassere en fargerik 
blomsterkasse i parken ved 
Solheimsgaten. De hadde også 
satt opp en postkasse med en 
bok hvor man kunne skrive en 
hilsen. 
 Dessverre hadde man lagt ut 
kulepenn istedenfor blyant, så 
de fleste tekstene var borte da 
Årstadposten kikket i boken.  
“Heia Brann!” ��.��.�� var 

imidlertid synlig, og denne fra 
�.��.��: “Det er november, 
luften er skjønn og mild, det 
er som i mars. Herlig! Hilsen 
Cathrine (ute og spaserer)”.
 Nå er boken borte, men benk 
og blomsterkasse er blitt malt 
og parken ved Solheimsgaten er 
igjen blitt et hyggelig sted å slå 
seg ned.

Forskjønnelses-
patruljen har nylig 
foretatt en ny omgang 
med pensler og maling i 
sterke farger på benk og 
blomsterkasse i parken 
ved Solheimsgaten. 
Foto: privat.

Wergeland Terrasse. Ill.: Grieg Arkitekter AS.
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Hele ��� stilte på startstreken i 
mosjonsklassen og konkurranse-
klassen i Løvstakken Opp ����. 
 Motbakkeløpet ble arrangert 
for første gang i ����. Det har 
��� høydemeter og går over �,� 
km. Varegg Fleridrett står som 

Over: glede deltagere i 
Løvstakken Opp.
Til venstre: Røde Kors er blant 
dem som gjør en viktig jobb 
under Løvstakken Opp.
Oppe til høyre: de tre beste 
i dameklassen, Eli Anne 
Dvergsdal, Gular, Anita 
Iversen Lilleskare, Bergen 
Løpeklubb og Sara-Rebekka 
Færø, Varegg Fleridrett..
Nede til høyre: de tre beste 
i herreklassen, Torbjørn 
Ludvigsen, Bergen Løpeklubb, 
Johan Bugge, Eidsvåg IL, og 
Torstein Tensareid, Egersunds 
IK.

860 deltagere i Løvstakken Opp

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Spørsmål? Kontakt oss gjerne: 
valg@bergen.kommune.no     

telefon: 55 56 64 00

Valg i Bergen

14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, men 
du kan stemme allerede nå – og til og med 11. september.  

Alle stemmeberettigede uansett hvilken kommune de er 
folkeregistrert i, kan forhåndsstemme i Bergen. 

Her kan du forhåndsstemme i Årstad bydel: 

På valgdagen 14. september må du stemme i den kommunen du er 
manntallsført i. Du kan stemme på følgene steder i Årstad bydel:

Alle valglokalene er åpne fra kl. 09.00 - 21.00

Stemme på institusjon eller hjemme?

De to siste ukene før valgdagen 14. september arrangeres det 
forhåndsstemming på følgende institusjoner i Årstad bydel:

������������������������������������������������������������������
og på bergen.kommune.no/valg

Forhåndsstemme hjemme? 
Dersom du pga. sykdom eller uførhet ikke har mulighet til å stemme 
i et valglokale, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme. 
Søknadsfrist er 9. september! 

Du kan søke på følgende måter:
Telefon: 55 56 64 00
Epost: valg@bergen.kommune.no
Brev: Valget, Bystyrets kontor, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Søknaden må inneholde: Navn, adresse, telefon, fødselsnummer

Legitimasjon – ellers får du ikke stemme!
Valgkort – det sparer deg for tid

HUSK

Nå kan du forhåndsstemme!

Stemme på valdagen?

�����������������������������������������������������������
kommunens nettsider bergen.kommune.no/valg

Landås bibliotek   10. august – 11. september
Danmarks plass v/Bybanestopp 17. august – 11. september
Sletten Senter    31. august – 11. september
Haukeland universitetssykehus 31. august – 11. september
HiB, Campus Kronstad   31. august – 11. september

Kronstad DPS                 2. sept.
Solheim alderspensjonat 3. sept.
Gyldenpris serviceboliger 7. sept.
MO-senteret Wergeland               4. sept.

Ny Krohnborg skole
Landåshallen
Slettebakken skole
Haukelandshallen

arrangør av løpet, og svært mange 
frivilligge legger til rette for 
arrangementet. Løpet er lagt opp 
for både konkurransedeltakere 
og mosjonister. Løvstakken Opp 
er et familiearrangement som 
alle kan delta på. Det er ingen 
krav om fysisk form.
 Vinner av herreklassen ble 
Torbjørn Ludvigsen, Bergen 
Løpeklubb, på ��.��, foran 
Johan Bugge, Eidsvåg IL, 
��.�� og Torstein Tensareid, 
Egersunds IK, ��.��. 
Kvinneklassen ble vunnet av Eli 
Anne Dvergsdal, Gular, på ��.�� 
foran Anita Iversen Lilleskare, 
Bergen Løpeklubb, ��.�� og 
Sara-Rebekka Færø, Varegg 
Fleridrett, ��.��.

Løvstakken Opp ���� arrangeres 
lørdag ��. mai. Siv Hammerseng 
er blant dem som har meldt seg 
på. Hun har deltatt tre ganger 
tidligere, og Varegg Fleridrett ser 
på henne som et stort forbilde 
for løpet. Siv, som har cerebral 
parese og hofteleddsdysplasi, 
er et bevis på at det umulige er 
mulig.

Siv Hammerseng har meldt 
seg på Løvstakken Opp 2016. 
Hun har deltatt tre ganger 
tidligere. Foto: Løvstakken 
Opp.
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For sjette gang inviterer 
Bærekraftige liv på 
Landås søndag ��. 
august til LandåsFest på 
Kanonhaugen. 
 Her blir det lokal 

klimafestival med fokus på 
det gode liv og smarte valg. 
Klima, miljø, fellesskap, 
Vestlandsmat, musikk og 
moro. Som tidligere år blir 
festen for hele familien. 

LandåsFest er Bergens 
største festival med fokus 
på klimasmarte muligheter, 
lokal endringskraft og 
begeistring. LandåsFest 
er blitt en tradisjon for 

Bærekraftige liv på Landås 
og organisasjonens fremste 
“utstillingsvindu”. 
 Nettverket av nabolag som 
lar seg inspirere av det som 
startet på Landås i ���� 

vokser stadig, og er nå oppe i 
ca �� de fleste i Bergen.
 Siden ���� har Bærekraftige 
liv hatt fast plass i Klima- og 
miljøminister Tine Sundtofts 
Klimaråd. 

Søndag arrangeres LandåsFest for sjette gang
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Hensikten med ordningen 
er at bosatte i de nye sonene 
skal slippe å kjøre rundt 
for å finne en ledig plass å 
parkere bilen i eget strøk. 
B o l i g s o n e r e g u l e r i n g e n 
gjelder mandag til fredag fra 
klokken ��.�� til ��.��, og 
lørdag fra klokken ��.�� til 
��.��. 
 Den første tiden vil 
kommunens folk være 
lempelige, slik at folk skal få 
tid til å områ seg.

Gratis om søndagene
Bestemmelsene om 
boligsoneparkering gjelder 
ikke søn- og helligdager. 
 Beboere som er fast bosatt 
innenfor en boligsone 
kan kjøpe boligsonekort. 
Boligsonekortet er kun 
gyldig i den sonen som er 
påført kortet. Beboere i sone 
Kronstad nord (sone ��) og 
Kronstad sør (sone ��) kan 
parkere i begge sonene. 
 Besøkende kan om kort 
tid kjøpe midlertidig 
parkeringstillatelse på 

Boligsoneparkering innført 
på Kronstad og Vognstølen
Mandag ��. august 
ble det innført 
boligsoneparkering i 
Kronstad nord (sone ��), 
Kronstad sør (sone ��) 
og Vognstølen (sone ��). 
For beboere i området 
vil boligsonekortet koste 
���� kroner året, for 
næringsdrivende ���� 
kroner og midlertidig 
besøksparkering �� 
kroner timen.

Nordre del av St. Olavs vei er en del av boligsone Kronstad sør. Hundre meter lenger sør er det fortsatt gratis å 
parkere.

På Garanti Eiendomsmegling 
sitt kontor på Landåstorget 
merker man nå at folk igjen 
retter oppmerksomheten 
mot boligmarkedet.  
- Det skrives mye rundt dette 
temaet fordi det interesserer 
så mange.  Boligprisene 
er «mannen i gata» sin 
forventningsindikator, hvor 
mye han tror på fremtiden. 
Nå har jo den lave renten 
gjort det rimelig å låne penger 
til bolig og bankene har igjen 
åpnet kranene, sier Bjørn-
Tore Fauske, avdelingsleder 
Landås hos Garanti. 
 Nesten alle bankene 
har utlånsvekst det siste 
året.  Bergen er ennå ikke 
rammet av nedskjæringene 
i oljebransjen slik at 
boligprisene falt med 
forventede �,� % i juli. Dette 
er ikke så rart ettersom juni 

var en rekordmåned for 
boligsalg i Norge. Juli er 
normalt en feriemåned også i 
boligmarkedet så i åtte av de 
ti siste årene har prisene falt 
litt i juli. Omsetningstiden i 
Bergen var på raske �� dager 
mot landsgjennomsnittet 
som lå på hele �� dager.

9,2% opp siste 12 måneder
Boligprisene i Bergen har 
steget �,�% de siste �� 
månedene, som er �,� % over 
snittet for landet for øvrig. 
Oslo er sterkest og Stavanger 
er svakest.  I juli ble det 
omsatt ��� boliger i hele 
byen omtrent som i fjor. 
 Så langt i ���� er det solgt 
���� boliger i Bergen noe 
som er hele ��,� % flere 
enn i ����. Trykket er altså 
fremdeles høyt i Bergen og 
forventingene til høsten 

for Landås bydel vil være 
positive. 

Veksten vil flate ut
- Jeg tror derimot at veksten 
vil flate noe ut ettersom vi 
allerede har hatt et godt 
løft i år, men Landås er et 
godt etterspurt område og i 
motsetning til alle disse nye 
byggefeltene har Landås 
flotte grønne lunger, god 
plass til alle, god bussdekning, 
beliggende på byens solide og 
tunellfri atkomst. 

Fortsatt sterk vekst
Jeg spår at Landås vil være 
en av de bydelene som vil 
oppleve sterkest vekst de 
neste årene, sier Bjørn-Tore 
Fauske fra sitt kontor på 
Landåstorget. 

parkeringsautomat i sonen 
og via kommunen sin 
parkeringsapp. 

Må ha behov
Næringsdrivende må 
levere søknad med 
dokumentasjon som viser 
at man har et reelt behov 
for boligsonekort i sonen. 
Firmaet må være registrert 
i Brønnøysundregisteret 
og ha forretningsadresse i 
boligsonen. Bilen må være 
registrert på firmaet.
 Besøksparkering vil koste 
��� kroner per dag og ��� 

kroner per uke. Kveldskort 
(fra kl. ��-��, lørdag fra 
kl.��-��) koster �� kroner. 
Timekort �� kroner per time 
og ��� kroner per døgn vil 
man om kort tid kunne kjøpe 
på automat.

Fra null til 20.000 kr
En bileier som bor utenfor de 
tre nye boligsoneområdene 
men som arbeider i området, 
har hittil parkert gratis i 
forbindelse med jobben. Nå 
må vedkommende betale 
nærmere ��.��� kroner 
året for å parkere innenfor 

boligsoneringen (��� kroner 
per uke ganger �� uker).

Soneområdene
Kronstad nord er i store 
trekk området innenfor 
Fjøsangerveien – Ibsens gate 
– Haukeland sykehus – Klaus 
Hanssens vei.
Kronstad sør går fra 
Danmarksplass sørover 
Fjøsangerveien – Bjørnsons 
gate – St. Halvards vei (sør til 
kryss med Fredrik Stangs vei 
– Roald Amundsens vei) – St. 
Clemens vei – St. Sunnivas 
vei til Haukelandsveien og 

nordover Ibsens gate til 
Danmarksplass.
Vognstølen starter sør for 
Haukeland sykehus og 
følger Haukelandsveien 
og Nattlandsveien sørover 
til krysset Bekkeveien 
– Langhaugen. Her 
går grensen gjennom 
bebyggelsen i Landåssvingen, 
krysset Vognstølen 
– Landåssvingen og videre 
nordover Vognstølen tilbake 
til Haukelandsveien.

Tror boligprisveksten vil flate ut
etter 9,2% prisstigning på ett år

Blant boligene som for tiden ligger ute til salgs på Landås 
er denne tomannsboligen i Gimleveien 66. Prisantydning 
er 5 mill. kr. Boligen er selveiende, med primærrom på 170 
kvm, bruksareal 256 kvm, 8 rom, hvorav 3 soverom. Huset 
er bygget i 1934. Megler er GARANTI Eiendomsmegling 
på Landås.
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Ifølge de eldste historiske 
skrifter var Haukeland 
hovedgård en del av 
kongsgården på Alrekstad 
(Årstad). Senere overtok 
Nonneseter kloster, og i 
���� overtok rikmannen til 
Vincent Lunge. slekten hans 
hadde gården til midten av 
����-tallet. Før gårdene 
ble oppstykket ble de kalt 
hovedgård, og i østre del av 
Årstad bydel var det tre gårder. 
Haukeland hovedgård grenset 
mot Årstad i nord og Landås 
i sør.

Haukelands betydning
- Haukeland har fått navnet 
sitt etter bekken Hauka, som 
går fra Ulriken gjennom 
Fridalen til Haukelandsvannet. 
Bekken går også under navnet 
Landåsbekken, og kan fortsatt 
sees i bakken bak Brann 
stadion, hvor en av de gamle 
kornmøllene er gjenreist, 
forteller Ina Merete Baadsvik 
i en artikkel om Haukeland 
hovedgård på Bergen byarkiv 
sine Årstad-sider.
 Haukeland-gården lå sentralt 
plassert langs en av hovedårene 
mellom Bergen og distriktene 
sør for byen. Posttrafikken 
til Christiania startet i ����. 
Det var derffor naturlig at det 
ble anlagt vertshus på gården. 
I flere på ����-tallet og fra 
���� var Haukeland tingsted 
for Skjold skiprede. Det lå en 
tinghaug ved gården, men 
den ble sprengt bort i ���� i 
forbindelse med etableringen 
av sykehuset.

Godseierne
Godseierne på Haukeland 
hovedgård bodde aldri 
fast på gården, og de 
drev den heller ikke selv. 
Det skjedde først på slutten 
av ����-tallet, men da som 
lystgård. Forpakteren og hans 
familie stod for gårdsdriften. 
blant småbrukene under 
Haukeland var Træet/
Markusplassen, Vognstølen, 

Tre småjenter ved Haukeland hovedgård. Bildet er tatt i ����, ukjent fotograf. Fra 
arkivet etter Byggekomiteen for Haukeland sykehus, Bergen Byarkiv.

Haukeland hovedgård med portalen og vakten til sykehuset i forgrunnen. Bildet er tatt i 1912. Fotograf ukjent. Arkivet etter 
Byggekomiteen for Haukeland sykehus, Bergen Byarkiv.

Fridalen og Gimle. Siste rest av 
Markusplassen forsvant for om 
lag ti år siden i forbindelse med 
utvidelse av sykehuset.

Samme eier i ��� år
Haukeland ble skilt ut fra 
Lungegården på ����-tallet 
og hadde frem til ���� samme 
eier som Landås hovedgård 
fram til ����. Da delte Edvard 
Hagerup gårdene mellom 
seg og sine åtte barn. Sønnen 
Herman D. Hagerup fikk i 
tillegg til Haukeland hovedgård 
også Kolstien, Strimmelen og 
Øvre Landåstreet. Familien 
til Edvard Hagerup tilbrakte 
mye av sommerhalvåret på 
Haukeland. Ifølge Ina Merete 
Baadsviks artikkel skal 
barnebarnet Nina Hagerup, 
senere Nina Grieg, født her.
 Andreas Christie overtok 
eiendommen  i ����. Den ble 
i slekten til Bergen kommune 
kjøpte gården i ����. Den 
omfattet da ��� dekar innmark 
og store utmarksområder. Ved 
de gamle gårdsbygningene til 
hovedgården stod Haukeland 

sykehus sine eldste bygninger 
ferdige i ����. På eiendommen 
kom også Møllendal kirkegård 
og  Årstad kirke og vei fram til 
kirken, som stod ferdig i ����.

Revet i ����
Hovedbygningen ble revet i 
���� og gjorde de siste årene 
tjeneste som portalbygning 
for sykehuset. Materialene 
fra bygget ble tatt vare på 
for å gjenreise huset på 
Hordamuseet på Stend, men 
dette ble aldri realisert.
 Gården ble ifølge Ina Merete 
Baadsvik  bygd opp etter en 
barokkplan med tre fløyer, 
som dannet et gårdsrom 
som åpnet seg mot øst og 
hovedveien. Opprinnelig var 
huset på en etasje med en 
enkel usymmetrisk plan, men 
huset ble påbygd flere ganger. 

Vanlig praksis var å bygge på et 
hus, både i høyden og bredden, 
istedenfor å rive og bygge nytt. 
Påbyggingen av annen etasje 
må ha skjedd før Dreier laget 
et prospekt i ����, som viser 
Haukeland hovedgård med to 
etasjer. 
 Det er derfor mest sannsynlig 
at det var Edvard Hagerup som 
stod for den mest omfattende 
utbyggingen og ga huset dets 
empiredetaljer.
 I et stort rom i sørfløyen 
ble det drevet vertshus, 
oppholdsrommene lå i 
midtbygningen og kjøkkenet lå 
i nordfløyen. Det var leietakere 
som drev vertshuset.

Marked på Mikkelsdag
På Mikkelsdag, ��. september, 
ble det hvert år i første halvdel 
av ����-tallet holdt et stort 

kvegmarked på Haukeland, 
«driften på Haukeland». Dette 
var en stor begivenhet hvor 
bønder og byfolk, fattig og 
rik kom til Haukeland for å 
selge eller kjøpe dyr for slakt. 
Bøndene kom med slaktekveg, 
og byborgerne «dro i driften» 
for å sikre seg kjøttmat for 
vinteren. Hele dagen gikk 
med til handel, fest, musikk 
og dans.
 Det var hevd på å benytte 
både innmark og utmark på 
markedsdagen, men midt på 
����-tallet protesterte eieren 
av gården på praksisen og 
markedet på Mikkelsdagen 
forsvant etter hvert.

Bergen byarkiv
Interessante artikler fra Årstad 
i nær og fjern forstid finner du 
på bergenbyarkiv.no/aarstad/

Haukeland før sykehuset ble bygget

Haukeland hovedgård. Bildet er tatt i 1912, ukjent fotograf. 
Fra arkivet etter Byggekomiteen for Haukeland sykehus, 
Bergen Byarkiv.

Det er lite som minner 
om gårdsdrift når 
man står øverst i 
Haukelandsbakken 
og ser ut over 
sykehusområdet. Inntil 
for hundre år siden 
dominerte gårdsdriften.
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Løvstakkens Jægerkorps 
stilte med �� gutter og jenter 
på linje stiftelsesdagen ��. 
mai. Gamlegjengen talte 

�� under den gamle fanen. 
Forut for dagen hadde flott 
innsats blitt utført av både 
store og små, damegarden, 

gamlekarer og foreldre fra 
Løvstakkens Jægerkorps på 
dugnad sammen med Etat 
for boligforvaltning.  Det ble 

Jægerkorpset marsjerer og 
holder det pent i strøket

også luket og plantet rundt 
Løvstakksgutten på Dongen 
slik at den fremstod praktfull 
til både stiftelsesdagen ��. 
mai og nasjonaldagen ��. 
mai.
 Nærmiljøet skinte litt mer 
enn før dugnaden i det som 
skulle være den skjønne 
mai måned. Men som vi 
har i skjønn erindring været 
ble både våtere, kaldere og 

gråere enn vi kunne håpe 
på. Da var det iallfall ekstra 
kjent at området så rent og 
pent ut.
 Løvstakkens Jægerkorps  ble 
stiftet i ����, med bare gutter. 
I april ���� ble det nystiftet 
som «blandingskorps», med 
både gutter og jenter som 
medlemmer.

Jægerkorpsets gartnere sørget i slutten av juli for å pynte 
Løvstakksgutten flott og fargerik til sensommeren. 

Løvstakkens Jægerkorps  på markeringen av stiftelsesdagen. Foto: Lene Kalvenes.
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