PLANER:
Plan- og bygningsetaten har fått
nytt saksbehandlingssystem, og alle
saker har fått nytt saksnummer. Eldre
dokumenter finner du på det gamle
saksnummeret via vår innsynsløsning. Nye dokumenter er tilgjengelig
på det nye saksnummeret.

UNSPLASH

KOMMUNETORGET
/hvaskjer

Mandag 23. mai

Har du lyst til å være frivillig
i våketjeneste på sykehjem?

Tirsdag 24. mai

Våketjenesten er en tjeneste hvor frivillige tilbyr medmenneskelig
nærvær til døende i deres siste dager og timer.

UKE 21
09.00 Forretningsutvalget
Sted: Det gamle Rådhus,
Formannskapssalen
12.00 Bergen bystyre
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
Fra sakskartet:
• Årsrapport - Luftkvalitet i Bergen
kommune 2021
• Kulturstrategi for ungdom
2022-2026
• Regulering av cruisetrafikken i Bergen
• Grønn tilskuddsordning for
næringsutvikling
• Reguleringsplan for Årstad

Onsdag 25. mai

09.00 Byrådet.
Fra sakskartet:
• Bossnett - utredning for Sandviken
• Handlingsplan mot støy i Bergen
2018-2024
• Miljøkartlegging i Rådal- og
Hordnesområdet
• Plan for oppgradering av
Torgallmenningen
• Flomsikring Nesttunvassdraget tappearrangement Grimevatnet
• Rapport på tiltak i handlingsplan for
bruk og drift av kunstgressbaner
• Svar på innbyggerforslag om flytebrygger i Nordåsvannet
• Sak om delvis bompengefinansiering av E16 Arna-Stanghelle
• Ny midlertidig tilskuddsordning til
rekruttering av eldre til frivillighet
• Etablering av helsefellesskap
• Tildeling av tilskudd til klima- og miljøtiltak og til miljøorganisasjoner 2022
• Tildeling av tilskudd til kultur- og
fritidsorganisasjoner for barn og unge
2022
• På sakskartet er og flere statusmeldinger innen helsefeltet og barnevern

Våketjenesten blir organisert av
frivillighetskoordinator ved sykehjemmet
i samarbeid med de ulike avdelingene.
Målgruppen for tjenesten er døende
uten pårørende, eller pårørende med
behov for støtte eller avlastning. En
våker skal ikke utføre omsorgsfaglige
oppgaver. Det vil bli gitt opplæring i
de oppgavene man kan bidra på.
Sykehjem som søker frivillige
Sykehjemmene som søker frivillige til
våketjenesten er i første omgang:
• Sandsli bo- og aktivitetssenter
• Søreide sykehjem
• Johannessenteret Omsorg+

Dersom du ønsker mer informasjon
eller vil delta på kurs, ta kontakt med:
Kathrine.Dahle@Bergen.kommune.no
Telefon: 918 66 928

Bergen kommune har mottatt varsel om streikeuttak fra forhandlingssammenslutningene Unio, LO og YS. Om partene ikke kommer til enighet
i meklingen innen midnatt 23. mai, vil det bli streik fra tirsdag 24. mai fra
arbeidstidens start.
Ulike tjenester i Bergen kommune kan bli rammet. I særlig grad gjelder dette:
• Gimle oppveksttun – skole.
• Fyllingsdalen sykehjem.
• Hjemmebaserte tjenester i Fana og Ytrebygda og i Arna og Åsane.
• Barne- og familietjenesten, herunder helsestasjon og skolehelsetjeneste.
• Habilitering og rehabilitering.
• Bergen Offentlige Bibliotek og Bergen byarkiv.
• Innbyggerservice.
• Bergen Vann.
• Eiendom- og eiendomsforvaltning.
Integreringsarbeid knyttet til flyktninger blir ikke rammet.
Vi vil informere fortløpende om konsekvenser av en eventuell streik på
bergen.kommune.no/streik2022

ASLE BENTZEN

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

Merk: Kurset er obligatorisk.
Aldersgrense: 26 år

Mulig streik fra tirsdag 24. mai

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

postmottak@bergen.kommune.no /

Kurs
Alle frivillige som melder seg til våketjenesten må gjennomgå et intervju
og referansesjekk, før man kan delta
på et to-dagers kurs.
Sted: Bergen Røde Kors sykehjem
Tid: 8. og 15. juni klokken 17.00 til 20.30

Nordnes sjøbad er åpent
for sommersesongen
Bergen har manger fine badeplasser.
Se bydelsvis oversikt og sjekk vannkvalitet og badetemperaturer på:
bergen.kommune.no/badevann

www.bergen.kommune.no/hvaskjer

g OFFENTLIG ETTERSYN
Sætervegen
Fana, gnr. 40, bnr. 187 mfl. Opus
foreslår på vegne av Bonava AS
detaljregulering for et område på
Skjold i Fana bydel. Planforslagets
hovedformål er boligbebyggelse og
næring. Bakgrunnen for planarbeidet
er forslagstillers ønske om å tilrettelegge for en urban utvikling med
bolig og næring i byfortettingssone
langs bybanetrasé, i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA 2018).
Viktige tema i planprosessen har
vært plangrense, omfang av ny
bebyggelse, byggehøyder, trafikale
forhold, adkomst, støy, arkitektur og
utforming. Saksnr: PLAN-2022/20597
eller 201912384. Arealplan-ID:
70040000. Merknadsfrist: 5. juli 2022.
Sætervegen
Fana, gnr. 40, bnr. 354. TAG
Arkitekter AS foreslår på vegne av
Webu 2 AS detaljregulering for et
område i Sætervegen, ca. 400 m
øst for Skjold bybanestopp i Fana
bydel. Hovedformålet er bolig i et
planområde og forutsetter riving
av eksisterende bygg på eiendommen. Foreliggende planforslag
legger til rette for 8 rekkehus. Det
foreslås regulert gang- og sykkelveg med rekkverk langs kommunal veg Hjortevegen. Det er i
etterkant av varsel om oppstart
gjort noen endringer i plangrensen.
Endringen av plangrensen varsles
gjennom foreliggende fagnotat.
Saksnr: PLAN-2022/20557 eller
201820619. Arealplan-ID: 66320000.
Merknadsfrist: 28. juni 2022.
g VEDTATT PLAN
Midtunhaugen
Fana, gnr. 43, bnr. 21 m.fl. I planen
legges det til rette for etablering av
rekkehus og leiligheter bestående av
16 boenheter fordelt på tre bygningsvolumer. Adkomst til planområdet er
fra fylkesveg Hardangervegen via
de kommunale vegene Midtunheia
og Midtunhaugen samt privat veg
Midtunhaugen. Det skal opparbeides
fortau langs privat veg Midtunhaugen
samt at veg og kryss mot kommunal veg Midtunhaugen skal utvides.
Saksnr: PLAN-2022/20514 eller
201730400. Arealplan-ID: 65740000.
Klagefrist: 12. juni 2022.
g UTBYGGINGSAVTALE
Kokstaddalen 42 AS
Bergen kommune har fremforhandlet
utbyggingsavtale med Kokstaddalen
42 AS. Utbyggingsavtalen regulerer
anleggsbidrag fra Kokstaddalen
42 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor reguleringsplan/
områdeplan Kokstad øst, vedtatt av
Bergen bystyre den 24.06.2020, i sak
213/20. Saksnummer: 2021/85765
Arealplan-ID: 61130000.
Merknadsfrist 20. juni 2022
Mer om planer: bergen.kommune.no/
hvaskjer/kunngjoringer

