09.00 Forretningsutvalget
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
09.15 Utvalg for fullmakter og
politisk styringssystem
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus

ANN-KRISTIN LOODTZ

I sommer arrangerer Etat for idrett varierte aktiviteter for barn og
unge. Påmelding starter 12. mai klokken 12.00.

16.00 Utvalg for miljø og
byutvikling
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus

I samarbeid med flere aktører byr vi
på sportsaktiviteter, friluftsliv, gårdsaktiviteter og adrenalinfylte aktiviteter
til barn fra 2. trinn og opover.
Her er noen av dem:

Skatecamp 4. trinn og oppover
- uke 26
Her vil du få tips og oppfølging på
ditt nivå. Sted: Fysak Slettebakken
Pris: 500 kroner

16.00 Utvalg for barnehage, skole
og idrett
Sted: Litteraturhuset, møterom Olav
H. Hauge

Sportsleir 2.–4. trinn - uke 26 og 27
Aktiviteter som svømming, friidrett,
dans, ballspill og natursti.
Pris: 600 kroner

Onsdag 11. mai

Friluftsleirer 2.– 5. trinn - uke 26, 27
og 32
Aktiviteter som padling, bueskyting,
frilek, sport og turer.
Pris: 600 kroner

Girlskatecamp fra 4. trinn - Uke 27
En skatecamp for jenter der de får
tips og oppfølging på sitt nivå.
Sted: Fysak Slettebakken
Pris: 500 kroner.

16.00 Utvalg for helse og sosial
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus

TIF Viking Fun Sport 2. – 4. trinn
- uke 26 og 32
Barna får drive med lek, turn, svømming, tur, basistrening og ballspill
Pris: 700 kroner

16.00 Utvalg for finans, kultur og
næring
Sted: Litteraturhuset, møterom Olav
H. Hauge

Torsdag 12. mai

09.30 Byrådet
• Kommunal forkjøpsrett til leiegårder i Wesenbergsmauet 3b og 3c
Følg møtene på bergen.kommunetv.no
Mer informasjon om dagsorden
og sakskart: bergen.kommune.no/
politikk

Etablere egen bedrift?

Kom i gang med Etablererkurs
10.-11. mai, klokken 09.00–15.00.
Kurset blir finansiert av Bergen
kommune og Vestland fylkeskommune.
Mer informasjon og påmelding via
etablerersenteret.no

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

TIF Viking Friidrettsleir 4.– 7. trinn
- uke 26
Ulike friidrettsaktiviteter. I tillegg blir
det tur i nærområdet
Pris: 700 kroner
Strutsen Gårdsleir 4.– 7. trinn - uke 26
Et frilufts- og gårdstilbud, med kanopadling, lek, fjelltur, stell av dyr.
Pris: 600 kroner
TIF Viking Friluftsleir 4.–7. trinn
- uke 26 og 32
Grilling, bading, orientering, kanotur
og utforsking av turområder og fjell
rundt Eidsvåg. Pris: 700 kroner
Innføringskurs nybegynner skateboard 1. trinn og oppover - uke 25
Lørdag og søndag kl. 10.00–12.00.
Pris: 200 kroner
Sted: Fysak Slettebakken
Youth Adrenaline Kick 8. – 10.
trinn - uke 26 og 32
Pris: 650 kroner

Cheerleading camp - flere aldersgrupper - uke 26
Innføring i cheer for nybegynnere
med turn, kast og hopp samt mulighet for viderekomne til utvikling.
Sted: Fysak Slettebakken
Pris: 100 kroner
Bmx camp 4.–10. trinn - uke 28
Her kan alle som er interessert i
BMX være med samme hvilket nivå.
Hvor: Fysak Slettebakken
Pris: 400 kroner
Parkourcamp 5.–7. trinn - uke 26
Parkour handler det om å komme
seg over hindrene man møter.
Sted: Fysak Melkeplassen
Pris: 400 kroner
SommerUnik Friluftsleirer
- uke 26, 27 og 32
Et tilpasset friluftstilbud for barn 8
-13 år som trenger ekstra oppfølging.
Sted: Posidriv Tellevik, Langeskogen, Alvøenskogen eller Kanadaskogen. Pris: 600 kroner

Markering av
frigjørings- og veterandagen søndag 8. mai

Forsvaret, Bergen kommune og veteranforeningene, markerer frigjøringsdag og nasjonal veterandag 8. mai
med markeringer og bekransninger
en rekke steder i bergensområdet.
Fullt program finner du på
bergen.kommune.no/hvaskjer

GORAN ROKOLJ

Tirsdag 10. mai

Aktivitetstilbud for barn og
unge i sommerferien

Sjå programmet for

Kulturdagar i Arna

Kulturdagane pågår fram til 8. mai,
med arrangement og aktivitetar for
store og små. Sjå programmet på
bergen.kommune.no/hvaskjer

KJETIL ANDRÉ RØDLAND

UKE 19

NINA BLÅGESTAD

KOMMUNETORGET
/hvaskjer

Innspelmøte om
temaplan skogbruk

Gratis kanoutlån
Tveitevannet: Uke 30, 31 og 32
Skogen i Bergen er viktig for naturfredag-søndag fra 12.00–16.00
Tennebekktjørna : Uke 28, 29, 30, 31 opplevingar. Den er også ein fornyog 32 fredag-søndag fra 12.00–16.00 bar ressurs om vi er god med han.
Etat for landbruk skal lage temaplan
for skogbruk i Bergen. Og alle skogFinn flere tilbud og mer informasjon
på bergen.kommune.no/sommerak- interesserte kan melde seg på eit
innspelsmøte 12. mai. Meir informasjon:
tiviteter
Bruk søkeordet «innspelsmøte» på
bergen.kommune.no

www.bergen.kommune.no/hvaskjer

