Tirsdag 3. mai

09.00 Forretningsutvalget
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
16.00 Utvalg for barnehage,
skole og idrett
Høring om hjemmeundervisning
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
16.00 Kommunalt råd for personer
med funksjonsnedsettelse
Sted: Møterom Fana, Kaigaten 4
Møtet er åpent for publikum

Onsdag 4. mai

09.30 Eldrerådet
Sted: Møterom Fana, Kaigaten 4
Møtet er åpent for publikum

Torsdag 5. mai
09.30 Byrådet

16.00 Utvalg for miljø og
byutvikling
Formøte for muntlige innlegg
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
Følg møtene på bergen.kommunetv.no
Mer informasjon om dagsorden
og sakskart: bergen.kommune.no/
politikk

Gi høringsinnspill til
plan for fagopplæring

Byrådet legger frem utkast til temaplan for fagopplæring i Bergen
kommune til høring. Høringsfrist
er 20. mai 2022. Planen beskriver
fagopplæring som utdanningsvei og
presenterer status og utfordringer for
Bergen kommune som lærebedrift.
Planen legger også frem mål,
strategier og tiltak for hvordan kommunen som lærebedrift skal jobbe i
årene som kommer. Høringsinnspill
sendes til hr@bergen.kommune.no
innen 20. mai 2022.

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

Markering av frigjøringsog veterandagen 8. mai
Forsvaret, Bergen kommune og veteranforeningene, markerer
frigjøringsdag og nasjonal veterandag 8. mai med markeringer og
bekransninger en rekke steder i bergensområdet.
Program:
07.30 – Minneplate ved Hovedport
Bergenhus festning
07.40 – Minneplate på Stallbygning
Bergenhus festning
08.00 – Haakon VII statuen på
Bergenhus festning
08.15 – Veteranmonumentet på
Paradeplass
08.55 – Lancastermonumentet ved
Store Lungegårdsvannet
09.00 – Gravdal
09.15 – Nygård Kirke
09.25 – Møllendal
- Samveldelandenes krigsgraver
09.30 – Leite på Kringsjå
10.00 – Solheim Æreskirkegård
11.05 – Storetveit - Minnesmerket over
Fredrik Kayser
12.00 – Øvre Hellen – Hellen fort
12.00 – Rotunden i Veiten
12.15 – Sjømannsmonumentet på
Torgallmenningen
12.30 – Nordstjernen og
Shetlands-Larsens monumentet
12.50 – Krigsmoderen på Nordnes
13.00 – Salutt fra Bergenhus festning
– Saluttplass Sverresborg – 21 skudd
12.50 – Espeland fangeleir, start på
Espeland stasjon
13.30 – Kronstad Hovedgård
13.45 – Bergen kommune inviterer
tilstedeværende til lunsj på Kronstad
Hovedgård
14.00 – Ulven leir – MTB 345-bautaen

14.10 – Ulven leir – Minnesmerke IR
9 og E-tjenesten
18.00 – Veteranmonumentet på
Paradeplass
18.10–19.15 – Kommunal mottakelse
i Håkonshallen, krever påmelding
19.30-20.30 – Frigjørings- og nasjonal
veterandagskonsert i Domkirken ved
Sjøforsvarets musikkorps
For eventuelle endringer i program,
se kommunens nettsider.
Transport
Det blir arrangert transport mellom de
ulike postene i programmet.
Kommandanten og ordfører anmoder
ansatte i Forsvaret, medlemmer av
veteranforeningene, samt representanter for sivile og offentlige myndigheter om å delta i markeringene
av frigjørings- og veterandagen.
Invitasjon til mottakelse
Bergen kommune inviterer veteraner
fra internasjonale operasjoner til mottakelse i Håkonshallen, søndag 8. mai
klokken 18.00–19.15.
Arrangementet starter med appell og
kransnedleggelse ved Veteranmonumentet på Paradeplass, før man går
til Håkonshallen. Påmelding til:
administrasjon.bystyrets.kontor@
bergen.kommune.no, eller; 55 56 64 04.
Påmeldingsfrist: 6. mai.

Delta på gatefest i Olsvik Folkemøte om områdeLørdag 30. april klokken 12.00–15.00 satsing i Loddefjord
blir det konserter, mat, aktiviteter og
konkurranser i området fra Olsvikstallen til Grøntua. Alle aktiviteter er
gratis. Arrangementet er et
samarbeid mellom Bymiljøetaten,
Kulturetaten, Områdesatsing, Olsvik
vgs og nærmiljøet i Olsvik.

Folkemøtet blir arrangert onsdag
4. mai klokken 18.00–20.00 i
Kultursalen på Vestkanten.
Mer informasjon om programmet
finner du på bergen.kommune.no/
omradesatsing

www.bergen.kommune.no/hvaskjer

PLANER:
g OFFENTLIG ETTERSYN
Endret adkomst fra
Hjellestadvegen
Ytrebygda, gnr. 106, bnr. 317 mfl.
Planforslagets hovedformål er å
skaffe vegadkomst til eiendommene
106/317, 106/81 og 106/414 fra fv.
573 Hjellestadvegen. Bakgrunnen
for planarbeidet er Statsforvalterens
vedtak om oppløsing av deler av plan
Ytrebygda. Rv. 556 Hjellestadvegen,
gang- og sykkelveg. Blomsterdalen
– Hjellestad (arealplanID 16930000),
som medfører at eiendommene
mister innregulert adkomst. Saksnr:
201804634. Arealplan-ID: 65760000.
Merknadsfrist: 14. juni 2022.
g VEDTATTE PLANER
Gravdalsfeltet
Laksevåg, gnr. 146, bnr. 300.
Formålet med reguleringsendringen
er å justere gjeldende reguleringsplan
i henhold til bygd situasjon. I forbindelse med bygging av Gravdalsfeltet
ble det etablert vegareal som avviker
noe fra regulert situasjon i gjeldende
reguleringsplan. Vegen er bygget i
henhold til godkjent teknisk vegplan.
Reguleringsendringen innebærer en
justering av plankartet slik at dette er
i tråd med etablert løsning. Saksnr:
201918513. Arealplan-ID: 17550003.
Klagefrist: 22. mai 2022.
Espehaugen Øst
Ytrebygda, gnr. 107, bnr. 33.
Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for etablering av nytt
terminalbygg med tilhørende kontor
og administrasjonsfunksjoner for
Schenker AS i planområdet, som skal
flytte sin drift ut fra Bergen sentrum.
Endringen omfatter sammenslåing
av feltene BKB1, BKB2 og BKB3 til
ett nytt felt BKB1, samt flytting av
kjøreveg internt og endra adkomst for
nabo i øst. Endringen påvirker ikke
hovedformålet med planen, som er
å legge til rette for virksomhet innen
industri og lager. Viktige tema under
planprosessen har vært trafikkforhold, naboforhold/fjernvirkning, grøntstruktur og utnyttelsesgrad/arealbruk.
Saksnr: 202101827. Arealplan-ID:
65390000. Klagefrist: 22. mai 2022.
Mer om planer: bergen.kommune.no/
hvaskjer/kunngjoringer

Tilbyr andre oppfriskningsdose til personer over 80 år
Nasjonale myndigheter har åpnet for at personer 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.
Nasjonale myndigheter opplyser om
at en ny dose nå ikke nødvendigvis
vil utelukke behov for en ytterligere
oppfriskningsdose til høsten, når det
er forventet at smitten vil øke igjen.
Bergen kommune tilbyr nå den andre
oppfriskningsdosen til innbyggere
over 80 år. Minimumsintervallet mellom første og andre oppfriskningsdose (dose 3 og 4) er fire måneder.
Slik får du vaksinen
Ønsker du å motta den andre oppfriskningsdosen, kan du kontakte
vaksinestasjonen for å bestille time
når du har innfridd minimumsintervallet på fire måneder. Ring 408 177 41
hverdager mellom klokken 09.00 og
15.00, eller send en e-post på
koronavaksine@bergen.kommune.no.

Vi ber om at du ikke sender sensitive
opplysninger i e-post.
Det er også mulig å få andre oppfriskningsdose på vaksinestasjonen i Øvre
Dreggsallmenning 6 uten å ha bestilt
time på forhånd. Se åpningstider
bergen.kommune.no/koronavaksine
Du kan også motta den nye oppfriskningsdosen (dose 4) på apotek. Se
hvilke apotek som vaksinerer på våre
nettsider. Det er også en del fastleger
i Bergen som tilbyr vaksinen til sine
listepasienter. Sjekk nettsiden til ditt
fastlegekontor for informasjon om din
fastlege vaksinerer mot covid-19.

Se testplassen bli
Festplassen på
30. sekunder

På våre nettsider kan du nå se en
filmsnutt på 30 sekunder som viser
nedriggingen av teststasjonen på
Festplassen. Du kan også bruke
qr-koden nedenfor for å se filmen:

Beboere på sykehjem vil få tilbud om
vaksinedosen der.
Les mer om koronavaksinering på
bergen.kommune.no/koronavaksine

Stopper med rapportering av daglige smittetall

Fredag 29. april blir siste dag med publisering av smittetall på kommunens nettside. Vi slutter også med ukesrapporter. Smittetallene vil i stedet bli publisert i månedlig rapporter i mai og juni. Vi slutter også å rapportere
dødsfall på sykehjem etter 29. april.

Nye åpningstider for
koronatjenester

Koronatelefonen 55 56 77 00 vil fra
og med 1. mai holde åpent hverdager fra klokken 08.15 til 15.15.
Helger og helligdager er telefonen
stengt.
Teststasjonen på Spelhaugen endrer
også sine åpningstider. Dette gjelder
fra og med 2. mai:
• Mandag og torsdag: 10.30 til 17.15.
• Tirsdag, onsdag og fredag: 08.30
til 15.15.
• Helger og helligdager: stengt.
Åpningstidene gjelder både utlevering av selvtester og PCR-test. Husk
at du må bestille time på forhånd om
du har behov for PCR-test. Du kan
fremdeles hente selvtester på Innbyggerservice på hverdager 08.00 til
15.00. Les mer på våre nettsider
bergen.kommune.no/koronatest
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Hva synes du om
hjemmesykepleien?

Alle brukere får nå muligheten til å
si sin mening om tjenestene de får
fra hjemmesykepleien i Bergen.
Fra begynnelsen av mai sender
Bergen kommune ut et brev som
inneholder et spørreskjema. Dette
blir sendt til alle som mottar hjemmesykepleie og er over 18 år.
Svarene dine er anonyme, og det
er frivillig å delta. Du kan svare på

spørreskjemaet via brev eller ved
å gå inn på kommunens nettsider.
Ved å svare på spørreskjemaet bidrar du til at kommunen får viktig informasjon om hvordan du opplever
tjenestene. Denne informasjonen vil
kommunen bruke for å kunne skape
så gode tjenester som mulig.
Dersom bruker ikke er i stand til å
fylle ut skjemaet, kan pårørende
gjerne hjelpe slik at brukeren fortsatt
får mulighet for å komme med sine
tilbakemeldinger.

www.bergen.kommune.no/koronavirus

Smittetallene i Bergen har sunket betraktelig de siste ukene, og
pågangen av koronapasienter til luftveisklinikken har avtatt tilsvarende.
Bergen kommune har derfor valgt å
avvikle luftveisklinikken på Sandsli.
Siste åpningsdag var fredag 29.
april. Innbyggere som har testet
positivt på covid-19 og som har
behov for legehjelp, vil fra nå av få
denne hjelpen hos fastlegen. Er ikke
fastlegen tilgjengelig, kan du kontakte
legevakten på 116 117.

