09.00 Forretningsutvalget
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus

09.15 Valgstyret
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus

Onsdag 22. juni
09.00 Utvalg for fullmakter og
politisk styringssystem
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus

10.00 Bergen bystyre
Sted: Bystyresalen, Det gamle Rådhus
Fra sakskartet:

Bergen kommune har mange tilbud til barn og unge i ferien.
Fyll sommerdagene med morsomme, spennende og lærerike
aktiviteter, og skap gode minner!

• Bergen kommune Årsregnskap 2021
og Årsmelding 2021
• Handlingsplan mot støy i Bergen
2018-2024
• Handlingsprogram for Miljøløftet 20232026

• Innbyggerforslag om å legge ut flytebrygger med stupebrett utenfor friluftsområder i Nordåsvannet
• Plan for oppgradering av
Torgallmenningen
Møtene sendes direkte på kommunens
nettsider: bergen.kommunetv.no

UNSPLASH

• Forskrift om regulering av ferdsel med
fritidsfartøy i Bergen kommune
• Innbyggerforslag om etablering av
bystrand på Laksevåg

Les ny utgave av dikt- og
prosasamlingen Kraftverk

Her er noen av tilbudene:
Kultur
Biblioteket har flere artige tilbud
gjennom sommeren, blant annet
kreative verksted, kino og BOBCAMP.
I bydelene arrangeres det hip hopkurs, sirkusskoler, aktivitetsleirer,
parkour-kurs og mye annet
spennende.

Friluftsliv
Byfjell og kyst inviterer til turgåing, grilling og bading. Gratis
aktivitetsutstyr kan lånes på BUA
på Melkeplassen, Vestkanten og
Åstveit. Lån alt fra hengekøyer og
telt, til skateboard og sup-brett.

Sport og idrett
Flere steder er det tilrettelagt
for sport, spill og lek utendørs.
Tennisbaner, sandvolleyballbaner,
trampoliner og treningsparker ligger
klar til bruk over hele byen.
Blir det regn, kan du ta turen inn i
en svømmehall.
Se oversikt over sommertilbudene
på nettsiden
bergen.kommune.no/aktivsommer
Vi oppdaterer fortløpende med nye
aktiviteter, så følg med. Du kan
også følge siden «Aktiv sommer i
Bergen» på Facebook.
Riktig god sommer i Bergen!

For mer om dagsorden og sakskart, se
bergen.kommune.no/politikk

TRINE SOMMERLADE

Torsdag 23. juni
09.30 Byrådet Fra sakskartet:
• Skal vedta ny lokal lønnspolitikk
for Bergen kommune
• Skal gi uttalelse til høring om
utøvelse av statens partsstilling i saker
om Helsepersonellnemndas vedtak

Sørg for trygg bålbrenning
på Santkthans
postmottak@bergen.kommune.no /
telefon 55 56 55 56
eller spør oss på bergen.kommune.no/chat

Har du planer om å tenne sankthansbål? I Bergen, Samnanger, Osterøy
og Vaksdal er det tillatt å tenne opp
bål så lenge det er i god avstand til

PIXABAY

Tirsdag 21. juni

Aktiv sommer for barn
og unge i Bergen
ANDREW M. S. BULLER

UKE 25

ANDREW M. S. BULLER

KOMMUNETORGET
/hvaskjer

bygninger, skogområder, vegetasjon
og annet brennbart materiale. Men,
husk at bålbrenning skjer på eget
ansvar, og det er viktig at du sørger
for at det er trygt. Les brannvesenets
råd for trygg bålbrenning på Sankthans:
Se bergen.kommune.no/hvaskjer

www.bergen.kommune.no/hvaskjer

Dikt- og prosasamlingen Kraftverk vil
gi en stemme til uetablerte skrivere
som er eller har vært psykisk syke,
og ønsker å uttrykke seg i et skjønnlitterært språk. Nå kan du lese den
nyeste utgaven som ble lansert
2. juni - Kraftverk 65. Du finner den
ved å søke: «Kraftverk» på
bergen.kommune.no

Bli med på sommerles
Sommerles er en digital lesekampanje for alle barn fra 1. til 7. trinn.
Du får lesetips, kan løse oppgaver,
får poeng og premier for bøkene du
leser! Finn ut mer på:
bergenbibliotek.no

PLANER:
g VEDTATT PLAN
Eidsvågskogen, snusløyfe
Åsane, gnr. 216, bnr. 1107. ABO Plan
og Arkitektur AS har på vegne av
Bergen kommune v/ Etat for utbygging
lagt fram en detaljregulering for et
område på ca. 5,2 daa som ligger langs
Eidsvågveien og Trolldalen, med innkjøring via Eidsvågskogen. Bergen bystyre
vedtok planen 27.04.2022 (sak 96/22).
Bystyret vedtok planen med noen endringer i bestemmelsene. I planen legges
det til rette for en trafikksikker snusløyfe
for skolebusser som frakter skolebarn til
og fra Eidsvåg skole, samt trafikksikre
løsninger for gående og syklende. Det
primære temaet i planprosessen har
vært trafikksikkerhet.
Saksnr: PLAN-2022/20558 og
201818811. Arealplan-ID: 66130000.
Klagefrist: 7. august 2022.
Mer om planer: bergen.kommune.no/
hvaskjer/kunngjoringer

