Tirsdag 14. juni

09.00 Forretningsutvalget
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus

09.15 Utvalg for fullmakter og
politisk styringssystem
Sted: Bystyresalen, Det gamle
Rådhus
16.00 Utvalg for miljø og byutvikling, ekstramøte
Sted: Bystyresalen, Det gamle
Rådhus

Tips til kortreist
moro i fjord og fjell
Sommeren er her, og fjordene og fjellene kaller på deg som liker
kortreiste opplevelser utendørs. Det er både godt og gratis å
ferdes ute i det fri.
Badevann
På bergen.kommune.no/badevann
finner du oppdatert informasjon om
badevannskvalitet og temperatur
i vannet på offentlig tilrettelagte
badeplasser. Du finner også badeplasskart og informasjon om byens
badeplasser i fjord og fjell.

ANN-KRISTIN LOODTZ

16.00 Utvalg for finans, kultur og
næring
Sted: Åsane kulturhus, multirommet

Torsdag 16. juni
09.30 Byrådet
Fra sakskartet:

• Gjennomføringsvedtak for høydebasseng i indre Arna
• Avvikling av utvidet rett til egenmelding ved koronarelatert sykefravær
• Forslag til ny Hovedtariffavtale for
perioden 01.05.2022-30.04.2024
• Revidering av Forskrift om tilsyn
i bygninger, virksomheter m.m for
Bergen kommune
• Høringsuttalelser:
- Fornyet konsesjon til Bergen
helikopterplass
- Endring av Fana transformatorstasjon
Møtene sendes direkte på kommunens
nettsider: bergen.kommunetv.no
For mer om dagsorden og sakskart, se
bergen.kommune.no/politikk

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

Telting
Det er tillatt å telte på byfjellene,
med unntak av områder innenfor
vanntilsigsområde til drikkevann og i
Fløyenområdet. For Fløyenområdet
er det mulig å søke om tillatelse
til telting. Se bergen.kommune.no
Bruk søkeord: telting
Fiske
På byfjellene kan du fiske fritt i vann
som ligger på kommunal grunn, men
utenfor vanntilsigsområde for drikkevann. Se bergen.kommune.no/byfjellene

Onsdag 15. juni
16.00 Kontrollutvalget
Sted: Bystyresalen, Det gamle
Rådhus
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Lån en miljøkajakk
Bergen kommune har fem kajakker
som alle kan lånes gratis. Betingelsen
er at du plukker litt boss på padleturen. For å bestille går du inn på
nettsiden greenkayak.org og klikker
deg frem til Bergen. Der velger du
sted, dato og klokkeslett.

Nye åpningstider for
koronatelefonen
Fra neste uke vil Koronatelefonen
55 56 77 00 holde åpent mandag,
tirsdag, onsdag og fredag 09.00–15.00
og torsdager fra 10.00–16.00. Stengt i
helgen. Har du behov for koronavaksine, kan du ringe koronatelefonen
for å bestille time på kommunal
vaksinestasjon. Du kan også ringe
for å bestille time til antigen hurtigtest
på teststasjonen på Spelhaugen,
dersom du trenger å teste deg for å
få gyldig koronasertifikat. Koronatelefonen svarer også på generelle
koronaspørsmål. Les mer:
bergen.kommune.no/koronavirus

Sykling
I byfjellene kan du sykle på vei med
unntak av strekningene: Tippetue,
Fløysvingene, Hestebergveien og Søre
Kamvei. Det er heller ikke tillatt å
sykle i lysløypen øst for Halfdan Griegsvei (hele året). Innenfor nedbørfelt
til drikkevann kan du ikke sykle i
terrenget.
Gå Bergen på langs
Jubileumsstien er en turtrase, delt i
åtte etapper, som går fra Krokeide i
sør til Tellevik kai i nord. Se bergen.
kommune.no. Søk Jubileumsstien

Nye boligsoneregler
Bystyret vedtok 18. desember 2019
ny forskrift for boligsoneparkering i
Bergen, men på grunn av pandemien
har innføring av enkelte av reglene
vært utsatt. Når ny forskrift iverksettes
1. oktober, kan hver boenhet maks ha
én parkeringstillatelse i boligsonen.
I ekstraordinære tilfeller kan det
gis dispensasjon, for eksempel der
forskriften rammer uforholdsmessig
hardt i den enkeltes livssituasjon.
Ordningen med midlertidig besøksparkering i boligsone 2–7 i sentrum
avsluttes, og parkeringsautomaten
på Nøstetorget fjernes. Les mer på
bergen.kommune.no/hvaskjer

www.bergen.kommune.no/hvaskjer

Bli med på Pøbelscenen
På Pøbelscenen 16. juni klokken
19.00–22.00 (Stereo i Christies gate
14) får nye artister og band prøve seg
på scenen. Arrangementet er gratis,
alkoholfritt og uten aldersgrense. Les
mer på bergen.kommune.no/hvaskjer

PLANER:
g PLANOPPSTART
Fv587 Hardangervegen, SøylenSundsbrua, Reguleringsplan
Fana, gnr. 1, bnr. 28, mfl. Vestland
fylkeskommune har sendt inn planinitiativ og ønsker oppstart av offentlig
detaljregulering. Hensikten med planarbeidet er å erstatte broen mellom
Søylevatnet og Grimevatnet på fv.
587 Hardangervegen, som viser tegn
til alvorlige skader. Den nye broen vil
etableres med en høyere standard, og
vil både gi bredere kjørefelt og mulighet for senere etablering av gang- og
sykkelvei. Tiltaket skal sikre fremtidig
funksjon for fv. 587 og trafikksikkerhet.
Planavgrensningen omfatter deler av fv.
587 Hardangervegen ved broen mellom Søylevatnet og Grimevatnet, samt
nærliggende areal for midlertidig bro og
riggområde. Saksnr: PLAN-2022/20711.
Arealplan-ID: 70790000.
Merknadsfrist: 16. august 2022.
g UTBYGGINGSAVTALE
Wergeland
Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Opphus
AS og Vestland fylkeskommune.
Infrastrukturtiltakene fremkommer i
områderegulering for Wergeland, med
plannr. 61160000. Avtalen innebærer
at rekkefølgekravene i § 1.2.1 i detaljregulering for Wergeland, med plannr.
19010000, innfris for felt BF2 i planen.
Saksnummer: 2021/80809
Arealplan-ID: 19010000
Mer om planer: bergen.kommune.no/
hvaskjer/kunngjoringer

