KRISTIN BERGITTE

Du kan fremdeles motta
koronavaksine

KOMMUNETORGET
/hvaskjer

UKE 23
Tirsdag 7. juni

09.00 Forretningsutvalget
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
16.00 Utvalg for barnehage, skole
og idrett
Sted: Litteraturhuset, Østre
Skostredet 5
16.00 Utvalg for miljø og
byutvikling
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus

Onsdag 8. juni

PAULINA TAMARA

Det er ennå ikke for sent å motta
vaksine mot covid-19.

Bli med på åpningsfest på
Ungdomshuset i sentrum
Onsdag 8. juni klokken 16.00 åpner Ungdomshuset
i sentrum, en ny møteplass for unge 16-20 år.
På Ungdomshuset, som ligger på
Nedre Korskirkeallmenning 4, kan du
delta i aktiviteter innen musikk, dans,
film og kunst/håndverk. Du kan også
spille spill, eller bare slappe av med
andre i et trygt og godt miljø.
På programmet
Vi ønsker velkommen til fest.
På programmet står blant annet:

• Dansere fra &LESS og Dans uten
grenser
• Artister og unge musikere
• Danseworkshop med hip hop og
K-pop
• Kreativt verksted
• Kahoot-konkurranse med premie
• Snacks og god stemning
Les mer på bergen.kommune.no
Søkeord: Ungdomshuset i sentrum

16.00 Utvalg for finans, kultur og
næring
Sted: Litteraturhuset, Østre
Skostredet 5

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

Gi innspill til tjenester
for personer med
utviklingshemming

Onsdag 15. juni klokken 16.30–20.00
kan du delta på workshop (Rosenkrantzgaten 3) og gi innspill til Bergen kommunes plan for tjenester til personer
med utviklingshemming. Planen «Et
helt liv med mening, vekst og utvikling»
skal rulleres halvveis i planperioden,
og i dette arbeidet skal det gjøres opp
status på vedtatte tiltak og vurderes
justeringer for veien videre. Vi ønsker
innspill fra pårørende, interesseorganisasjoner, ideelle organisasjoner,
kulturaktører, idrettslag, rådgivende
organer og andre med interesse
for å bidra til gode liv med mening,
vekst og utvikling for personer med
utviklingshemming.Meld deg på
innen 8. juni via digitalt skjema:
forms.office.com/r/nez56yy4T2. For
spørsmål, kontakt: cathrine.nordkvist
@bergen.kommune.no.

Telting i byfjellene

Om du ønsker å overnatte i telt,
hengekøye eller i friluft, så gjelder
de samme reglene. Det er tillatt å
overnatte på byfjellene, med unntak
av områder innenfor nedbørsfelt
til drikkevann og i Fløyenområdet.
Hva som omfattes av Fløyenområdet
og nedbørsfelt til drikkevann finner
du i friluftskartet på kommunens nettsider. Telting eller annet opphold er
ikke tillatt i mer enn to døgn om gangen. Hvis familien din ikke eier telt,
hengekøye eller annet turutstyr, kan
du låne dette gratis gjennom utlånsordningen BUA.io. Mer informasjon
om telting i byfjellene finner du på:
bergen.kommune.no

PIXABAY

ANN-KRISTIN LOODTZ

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

SIREN LOY

Torsdag 9. juni

Møtene sendes direkte på kommunens nettsider:

Barn og unge mellom 12 og 15 år kan
motta vaksinen i kommunal vaksinestasjon i Øvre Dreggsallmenningen 6.
Krav om samtykke
Personer under 16 år må ha skriftlig
samtykke fra begge foresatte med
foreldreansvar for å kunne få vaksinen. En av de foresatte som har
signert skjemaet må følge barnet til
vaksinering uavhengig av hvilken
dose barnet skal ha.
Vaksinestasjon og apotek
Innbyggere fra 16 år og oppover kan
motta koronavaksine på kommunal
vaksinestasjon eller apotek.
I den kommunale vaksinestasjonen er
det åpent for både drop-in og timebestilling. Se informasjon om åpningstider og digital timebestilling på
bergen.kommune.no/koronavaksine.
Du kan også bestille time i vaksinestasjonen via telefon 408 17 741.
På nettsidene våre kan du også finne
samtykkeskjema, oversikt over hvilke
apotek som vaksinerer og annen nyttig informasjon om koronavaksinering.

16.00 Utvalg for helse og sosial
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
09.00 Byrådet.
Fra sakskartet:
• Uttale til forslag til prinsipper for
bruk av markedet på e-helseområdet
• Ungdomsplan

Ønsker du at barnet ditt i alderen 5 til
11 år skal motta koronavaksine, kan
du kontakte skolehelsetjenesten via
HelseNorge eller telefon. Har ikke
barnet ditt begynt på skolen ennå,
kan du ta kontakt med helsestasjonen
barnet ditt tilhører.

www.bergen.kommune.no/hvaskjer

PLANER:
g OFFENTLIG ETTERSYN
Drotningsvik Renseanlegg
Laksevåg, gnr. 146, bnr. 208. Sweco
AS foreslår på vegne av Bergen
Vann detaljregulering for et område
ved Drotningsvik i Laksevåg bydel.
Bakgrunnen for planarbeidet er
behov for et sekundærrenseanlegg
i området Hilleren – Håkonshella
– Alvøen – Drotningsvik. Det planlegges for et renseanlegg i fjell
med et mindre administrasjonsbygg og pumpehus i dagen, og med
en avløpsledning fra anlegget til
Danevika. Viktige tema i planprosessen har vært hensyn til naboer og
fremdrift samt forholdet til plan for
nytt Sotrasamband. Saksnr: PLAN2022/20713. Arealplan-ID: 70950000.
Merknadsfrist: 16. august 2022.
Mer om planer: bergen.kommune.no/
hvaskjer/kunngjoringer

