Mandag 30. mai

09.00-15.00 Utvalg for helse og
sosial, høring om BPA-ordning i
Bergen kommune
Sted: Hotell Terminus, Møterom
Dorothe Engelbretsdatter

Tirsdag 31. mai

13.00 Kommunalt råd for personer
med funksjonsnedsettelse
Sted: Møterom Fana, Kaigaten 4
Møtet er åpent og starter med åpen
halvtime der innbyggere kan legge
frem saker for rådet i korte innlegg.

Onsdag 1. juni

09.00 Forretningsutvalget
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
09.30 Eldrerådet
Sted: Møterom Fana, Kaigaten 4
Møtet er åpent og starter med åpen
halvtime der innbyggere kan legge
frem saker for rådet i korte innlegg

Torsdag 2. juni

09.00 Byrådet.
Fra sakskartet:
• Kommunal forkjøpsrett til leiegårder
i Ole Vigsgate 2 (Bergenhus)
16.00 Utvalg for miljø og byutvikling - Møte for muntlige innlegg
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
Møtene og høringen sendes direkte
på kommunens nettsider:
Mer informasjon om dagsorden
og sakskart: bergen.kommune.no/
politikk

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

KRISTIN BERGITTTE HAUGE

Tirsdag 31. mai er siste åpningsdag for PCR-testing på
Spelhaugen. Teststasjonen vil deretter tilby hurtigtest til de
som har behov for dette for å få et gyldig koronasertifikat.
Det er ikke lenger en generell
anbefaling om å teste seg ved koronasymptomer. I tillegg er etterspørselen
etter PCR-tester på teststasjonen lav.
Kommunen avvikler derfor tilbudet
om PCR-tester på teststasjonen i
Fyllingsdalen fra og med 1. juni.
Slik får du gratis selvtest
Ønsker du likevel å teste deg for
covid-19, kan du ta en selvtest.
Det er fremdeles mulig å hente gratis
selvtester på teststasjonen på
Spelhaugen og ved Innbyggerservice
i Kaigaten i sentrum for deg som bor
eller oppholder deg i Bergen
kommune.
Tidspunkt du kan hente selvtest
fra 1. juni:
• Spelhaugen, Fyllingsdalen:
Mandag til fredag: 08.30–15.00.
Helger og helligdager: stengt.
• Innbyggerservice, Kaigaten 4:
Mandag-fredag 08.00–15.00
Helg og helligdager: Stengt
Vi avslutter muligheten for å registrere
positive selvtester etter 31. mai.
Hurtigtest til koronasertifikat
Bergen kommune beholder et
begrenset tilbud på Spelhaugen i
Fyllingsdalen til innbyggere som
har behov for å ta koronatest for å
få gyldig koronasertifikat. Fra 1. juni
benytter vi kun antigen hurtigtest på
den kommunale teststasjonen. Du
må på forhånd bestille time via koronatelefonen 55 56 77 00.
Det er kun innbyggere som trenger
test for å få gyldig koronasertifikat
som vil få time ved kommunal
teststasjon fra denne datoen.

Følgende kan benytte seg av hurtigtesttilbudet på Spelhaugen fra 1. juni:
• Alle over 18 år som ikke har tatt
oppfriskningsdose og som skal bekrefte positiv selvtest.
• Barn under 16 år som har behov for
å bekrefte positiv selvtest.
• Personer som har behov for negativ test for å få gyldig koronasertifikat.
Antigen hurtigtester tatt på den kommunale teststasjonen vil bli registrert
på HelseNorge, og vil dermed også
vises i koronasertifikatet ditt.
Sjekk koronasertifikatet
Husk å sjekke at koronasertifikatet
ditt er gyldig i god tid før du reiser på
sommerferie. Land som fremdeles
benytter koronasertifikat, kan ha
ulike regler for hva som gir et gyldig
sertifikat. Du må derfor selv sjekke
at du oppfyller innreisekravene til
det konkrete landet du skal reise til i
sommer. Les mer på fhi.no/om/koronasertifikat og på UDs reiseinformasjon på regjeringen.no
NB: Har du allerede et gyldig koronasertifikat og i tillegg har behov for
en negativ test for å kunne reise til
andre land, må du teste deg og få
dokumentasjon hos en privat aktør.
Kontakt fastlegen ved sykdom
Er du bekymret for egen helse eller
helsen til barnet ditt, må du kontakte
fastlegen. Fra og med 1. juni er det
fastlegen som vurderer om du har
behov for PCR-test for covid-19 eller
andre luftveisinfeksjoner. Er ikke
fastlegen din tilgjengelig, kan du
kontakte legevakten på 116117. Ved
kritisk sykdom må du ringe 113.
Mer informasjon på
bergen.kommune.no/koronavirus

www.bergen.kommune.no/hvaskjer

Åpent informasjonsmøte
om områderegulering
Indre Arna

Torsdag 9. juni klokken 18.30–20.30
inviterer Plan- og bygningsetaten til
åpent informasjonsmøte i Ljoshall
(Ekrevegen 43) om det pågående
planarbeidet. Det er satt av god tid til
spørsmål. Meld deg på via skjema på:
bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo
BERGEN KOMMUNE

UKE 22

Kun hurtigtester og selvtester
på Spelhaugen fra 1. juni

BERGEN KOMMUNE

KOMMUNETORGET
/hvaskjer

Ny utgave av Kraftverk
Kraftverk er en dikt- og prosasamling
som kommer ut to ganger i året.
2. juni klokken 19.00 blir nettutgaven
Kraftverk 65 lansert på Litteraturhuset.
Det blir opplesning ved skrivere og
musikalske innslag. Gratis inngang.
Les mer på bergen.kommune.no/
hvaskjer/kultur-og-idrett

PLANER:
g OFFENTLIG ETTERSYN
Navnesak bybanestopp
Vestland fylkeskommune har
tatt opp navnesak for endring av
navn for 5 stoppesteder langs
Bybanen. Stoppestedene det ønskes nye navn for er Nonneseter,
Bystasjonen, Nesttun, Lagunen og
Birkelandsskiftet. Saken sendes
nå på lokal høring i kommunen,
jf. § 8 i lov om stadnamn. Saksnr.
2022/23181. Høringsfrist er
1. august 2022.
Mer om planer: bergen.kommune.no/
hvaskjer/kunngjoringer

