UKE 17
Tirsdag 26. april

09.00 Forretningsutvalget
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
14.00 Utvalg for barnehage, skole
og idrett, ekstramøte
Sted: Teams

Onsdag 27. april

MARIUS SOLBERG ANFINSEN

Delta i Havbyen Bergen
Ønsker din organisasjon eller virksomhet å delta i prosjektet
Havbyen Bergen?

Havbyen Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom sentrale nærings-,
kunnskaps- og forvaltningsmiljøer
knyttet til hav i Bergensregionen.
Prosjektet skal lede an for et bærekraftig hav. Det skal fremme økt
samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene, med Bergen som sentral
drivkraft for aktivitetene.
Første årsmøte
Havbyen Bergen har sitt første
årsmøte 20. mai. Da velges styret
som skal lede prosjektet fremover.
Av andre tema på møtet er årsplan
og finansieringsmodell.

Slik kan du delta
Alle aktører med fokus på bærekraftig verdiskaping knyttet til havet
på Vestlandet kan bli medlem av
prosjektet. For å bli medlem, må din
organisasjon eller virksomhet signere
samarbeidsavtale om Havbyen
Bergen. Privatpersoner kan ikke
være medlem av prosjektet.
Kontakt gjerne Richard Taule på
richard.taule@bergen.kommune.no
dersom du har spørsmål knyttet til
deltakelse i prosjektet eller om du
ønsker å bli medlem.
For mer informasjon se
bergen.kommune.no/havbyenbergen

Torsdag 28. april

telefon 55 56 55 56
eller spør oss på bergen.kommune.no/chat

Åpent møte om enkle
byggesaker 27. april

Lurer du på hva som er lov å bygge
uten å søke om tillatelse? Plan- og
bygningsetaten inviterer til informasjonsmøte i Autogården onsdag 27.
april klokken 18.00–20.00. Møtet er
gratis og åpent for alle. inngang ved
Johannes Bruns gate 12. Vi har opprettet en påmeldingslenke med frist
25. april på våre nettsider.

Tilbud om sommerleir
for barn på 2.–7. trinn

Ferie for elever på 2.–7. klassetrinn,
uten andre feriemuligheter i sommer.
Søknadsskjema får du på skolen.
Søknadsfrist er tirsdag 3. mai.

www.bergen.kommune.no/hvaskjer

Denne uken går startskuddet for
Folkehelseundersøkelsen i Vestland 2022. I Bergen har 25 prosent av befolkningen over 18 år
fått SMS og e-post med invitasjon
til å delta i årets undersøkelse.
Deltakerne blir tilfeldig trukket fra
folkeregisteret. Vi oppfordrer alle
inviterte til å delta. Svarene dine
vil bidra til å gi ny og unik lokalkunnskap om hvordan vi har det i
Bergen. Les mer på
bergen.kommune.no/hvaskjer

PLANER:
g OFFENTLIG ETTERSYN
OFFENTLIG ETTERSYN
Nedre Totland
Fana, gnr. 57, bnr. 6 m.fl. Hensikta
med planforslaget er å regulere for
omsorgsbustader for personar med
behov for skjerming, kontinuerleg
tilsyn og med utagerande framferd,
med bakgrunn i prosjektet Boligløftet
Bergen. Viktige tema i planprosessen
har vore bevaringsverdien, bruken av
og reguleringsformålet til lærarbustaden med tilhøyrande tomt, parkering,
naturmangfald, omsyn til born og
unge, ROS og bustadkvalitet. Saksnr:
202004811. Arealplan-ID: 70220000.
Merknadsfrist: 7. juni 2022.
Mer om planer: bergen.kommune.no/
hvaskjer/kunngjoringer

Offisiell opning og
utdeling av kulturpris
29. april kl. 18.00,
Ådnahall kulturverksted
Vi feirer Dansens Dag med danseshow med mellom anna dansegruppa Little Feet. Byråd Katrine
Nødtvedt opnar kulturveka og deler
ut kulturpris. Gratis. Enkel servering.
Arr. Arna og Åsane kulturkontor

Utstilling:
Grow Together av GNarkitektur
29. april–1. mai, på Galleri Focus
Arkitekt Marius Grønn-Nielsen
viser oss moglegheitene for ein by
med eit miljø som let folk dyrka sin
eigen mat i nær relasjon til heimen
sin, i sitt prosjekt «Grow Together
- Integrating Urban Agriculture with
Mobility Stations".
Gratis. Open kafé. Arr. Vitam Focus
Jazzkonsert med Briotrio
1. mai kl.19.00, Arna kyrkje
Jordnære melodiar, leikne soloar og
eit telepatisk samspel kommuniserer
med kvar enkelt i publikum. Med
Ingrid Øygard Steinkopf - klaver,
Thomas Lossius - bass og Arne
Skorpe Sjøen - trommer.
Kr 200/150 ved inngang.
Arr. Arna sokneråd

Bygdakveld med kor og korps
3. mai kl. 18.00,
Trengereid forsamlingshus
Etter ei lang tid med nedstenging
og restriksjonar er det endelig tid for
bygdakveld i regi av Trengereid Vel,
med Trengereidkoret og Trengereid
musikklag.
Sal av kaffi og kaker. Utlodding.
Gratis inngang.
Kafé Samhold – nabolagskafé
med kulturknekk
4. mai kl 16.00–19.00,
Kulturhuset Sentrum
Sal av kjærleiksfullt laga rettar av
gode råvarer og varm drikke med
noko søtt attåt. Denne onsdagen
vert det kulturelle innslag. Gratis inngang, kaffiprisar til å leve med.
Arr. Ytre Arna Brød og Sirkus

Kulturdagen i Ytre Arna
7. mai kl. 09.00–16.00
• Opningsframsyning. Kl. 12.00,
Oleana. Kr 200
• Tur med DS Oster og veteranbuss.
Kl. 09.00–16.00, Øyrane torg og
kommunekaien i Ytre Arna. Kr 50/25
• Oleana-fabrikken ved fjorden.
Kl. 09.00–16.00, Oleana.
• Kunstutstilling og kulturkafé.
Kl. 10.00–16.00, Kulturhuset Sentrum.
• G. Aasgaard handelshus frå 1875.
Kl. 09.00–15.00, Kaien i Ytre Arna

Veterantog Arna-Garnes t/r
7. mai frå kl. 10.00, Arna Gamle
Stasjon.
Museet Gamle Vossebanen inviterer
til møte med dei frivillige som jobbar
for museet, og togtur til Garnes.
Billett t/r: kr 50 pr. pers. vaksne og
barn over tre år.
Billettar kjøper du på toget.

Sløyd og teikning med Bergen
Tredesign. 29. april–8. mai
kl. 13.00–17.00, Galleri Focus.
Gratis. Arr. Vitam Focus
RytmeLAB. 30. april kl. 13.00–
15.00, Ådnahall kulturverksted.
Gratis. Arr. Abu Adonaba, Bry Deg

Russarvegen og dei tyske
anlegga på Gaupås
8. mai kl. 11.00, Gaupåsvegen 173
Vi går i fotspora til russiske
krigsfangar, og tek også turen opp
på Gaupåsen, der tyskarane mellom
anna hadde lyttestasjon og lyskastar
som ein del av forsvaret av Bergen
mot engelske bombefly.
Gratis. Arr. Ytre Arna historielag
Fredsmarkering
8. mai kl. 12.50–16.15, Espeland
fangeleir.
Dagen startar med appell på
Espeland stasjon. Vi beveger oss
i flaggtog til fangeleiren for vidare
program: kransenedlegging, talar,
musikk, open kafé, omvising i leiren,
med meir.
Gratis. Arr. Espeland fangeleir
Venneforening, Espeland fangeleir
og Stiftelsen Gestapohuset

www.bergen.kommune.no/hvaskjer

For barn og unge

Konsert med Bjarte Leithaug
30. april kl. 15.00, Indre Arna kyrkje.
Kr 50/25/150. Arr. Arna kyrkje, Ytre
Arna kyrkje og Arna soulchildren
Familiefestival. 1. mai kl. 12.00–
16.00, Ytre Arna stadion. Gratis
inngang, betaling for enkelte
aktivitetar. Arr. Beatus Cras
Banana Ink - kunstverkstad
1. mai kl. 10.00–13.00, Mecha Ink
Tattoo Studio. Kr 150. Arr. Mecha
Ink Tattoo Studio/LogoArt
«Tivoli» i Ljoshall. 2. mai kl
16.30–19.30, Ekrevegen 43. Gratis
inngang, betaling for aktivitetar.
Arr. Edru Livsstil Arna/Bergen.
Graffitikunst for ungdom
med Dino og Marius.
7. mai kl. 11.00–14.00. Kr 50.
Arr. Vitam Focus
Eventyrdag i Sætreparken:
Hans og Grete. 7. mai kl. 11.00 og
13.00. Gratis. Arr. Bergen offentlige
bibliotek

MILENA NOWAK

postmottak@bergen.kommune.no /

Du kan sykle, gå, svømme danse, gå i fjellet eller hva du vil, og det er gratis
og åpent for alle å delta. Under aktivitetskampanjen som går fra 19. april til
17. juni, registrerer du all din fysiske aktivitet, både til og fra jobb og på fritiden. Alle som registrerer aktivitetene sine er med i trekningen om fine premier. Se bergen.kommune.no/hvaskjer eller sykletiljobben.no

Spør innbyggerne
om folkehelse

29. april – 8. mai er det endeleg tid for dei årlege kulturdagane i Arna.
Under finn du smakebitar frå programmet. Fullt program finn du på kommunen sine heimesider
og på Facebook-sida "Kulturdagar i Arna".

LARS ASPLIN

Mer informasjon om dagsorden
og sakskart: bergen.kommune.no/politikk

Bli med på vårens sykle-til-jobben-aksjon

Nasjonale myndigheter åpner for
at innbyggere over 80 år, som har
fått tre vaksinedoser og ikke har
gjennomgått koronasykdom etter
dette, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4). Det er ikke gitt
en egen anbefaling om at denne
gruppen bør ta en fjerde vaksinedose, men alle skal få tilbudet.
Vi kommer tilbake med mer informasjon på våre nettsider i løpet
av neste uke, om når og hvordan
denne vaksineringen vil gjennomføres i Bergen kommune.

Velkomen til Kulturdagar i Arna

UNSPLASH

Følg møtene og deler av høringen på
bergen.kommunetv.no

ANDREW M. S. BULLER

09.30 Byrådet. Fra sakskartet:
• Ekspropriasjon til trafikksikkerhetstiltak Johan Berentsens vei
• Skal gi nytt navn til Landåstorget
• Kommunal forkjøpsrett til leiegård i
Vaskerelven
• Vil ikke gå videre med alternativene
for videreutvikling av Nymarksområdet
• Kulturstrategi for ungdom 2022-2026
• Innbyggerforslag “Sammen i kjærlighet – Nei til koronasertifikat”
• Plan for forskning, innovasjon og
utdanning for helse- og omsorgstjenestene 2022–2027
• Grønn tilskuddsordning, næringsutvikling
• Uttale til endring i regelverk for
sykepenger og omsorgspenger
• Løsningsvalg for Fyllingsdalen
kulturhus og bibliotek

Eldre over 80 kan
få dose 4 med
koronavaksine

JOHN KRISTIAN ØVREBØ

12.00 Bergen bystyre
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
Fra sakskartet:
• Status for Bergen kommune sitt
arbeid med berekraftsmåla 2021
• Ny plan for frivillighet i Bergen
kommune 2022-2025
• Senter for migrasjonshelse – fremtidig dimensjonering og organisering
• Opprettelse av midlertidig SFO- og
UFO- tilbud til asylsøkere
• Innbyggerforslag - Nei til boliganlegg for tunge rusavhengige
-Sanddalsringen Øst
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