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Kulturpris og ungdomspris for Fana og Ytrebygda

FANA: 19. oktober er fristen for å komme med
forslag til årets kulturpris og ungdompris for
Fana og Ytrebygda. Formålet med kulturprisen
er å stimulere og, om mulig, bidra til økt engasjement innen kulturfeltet i bydelene Fana og/
eller Ytrebygda.
Prisen utdeles årlig og har en totalverdi på kr
10 000 fordelt på en kunstgjenstand utformet av
en kunstner med tilknytning til bydelene, samt
en gavesjekk på kr 5 000.
Formålet med prisen er å stimulere det lokale
kunst- og kulturlivet i Fana og/eller Ytrebygda.
Den tildeles en enkeltperson eller lag/organisasjon som ved nytenkning, aktiv profilering eller
handling har vist nye veier innenfor kulturfeltet

i disse bydelene. Ungdomsprisen kan tildeles
en enkeltperson i alderen 15 - 25 år, eller en
ungdomsgruppe der 2/3 er mellom 15 og 25 år.
Den/de som mottar prisen må gjennom frivillig
arbeid ha utmerket seg ved særlig innsats for
barn og unge i sitt nærmiljø, eller ved egen
innsats ha fremmet ungdomskulturelle uttrykk.
Publikum oppfordres herved til skriftlig å
fremme grunngitte kandidatforslag til begge
prisene, til: fana-ytrebygda.kulturkontor@
bergen.kommune.no.

Gir ikke lån til Midtun Verksted
NESTTUN: Finansbyråd Liv Røssland vil ikke gi
Midtun verksted lån til ombygging av lokalene..
Bedriften har inngått kontrakt med entreprenør på et byggeprosjekt med en kostnad på
seks millioner kroner, og kommunen eier alle
aksjene i selskapet.
De har bedt kommunen om lån på 3,5 millioner kroner, men finansbyråd Liv Røssland
innstiller til byrådet å avslå forespørselen.
Avslaget begrunnes med at Midtun verksted
har god likviditet.
Selskapet har god økonomi og evne til å
finansiere investeringsutgiftene uten lån fra
kommunen. Kommunen er ingen finansinstitu-

sjon, og det foreligger heller ikke markedssvikt
i denne saken. På prinsipielt grunnlag innstiller
byrådet på at søknaden avslås, skriver Røssland.
Midtun Verksted er en vekstbedrift som
tilbyr 31 varig tilrettelagte plasser, to arbeidspraksisplasser, og driver i tillegg kantiner på
Fana gymnas, Slåtthaug videregående skole og
Høyskolen på Haraldsplass. Etter mange års arbeid er de nå i gang med oppføring av tilbygg,
som skal inneholde nytt lager med vareheis
i underetasjen. I første etasje får de utvidet
produksjonslokalene med 191 kvadratmeter.

Bygger fotballbane over Byb
■■Gneist fryktet at grusbanen på Petedalsmyra skulle forsvinne
PETEDALSMYRA: Gneist lo-

vet naboene at Statoil skulle
tilbakeføre grusbanen. Overraskelsen var derfor stor da
Bybanens tredje byggetrinn
startet på den samme tomten.
Av Kent Roar Nybø

kent@fanaposten.no

Mellom oktober og desember i
2010 avholdt Idrettslaget Gneist
flere beboermøter. Der fikk idrettslaget tillatelse til å låne bort grusbanen i Petedalsmyra til Statoil
på to betingelser. Den ene betingelsen var at Statoil skulle dekke
utgiftene ved en kunstgressbane
på Sandsli. Den andre betingelsen
var at grusbanen på Petedalsmyra
skulle tilbakeføres da Statoil ble
ferdig med sin byggeperiode og
ikke lenger skulle bruke området
som parkeringsplass.

Fryktet det verste

19. august startet imidlertid
arbeidet med Bybanens tredje
byggetrinn på den samme tomten.
Idrettslaget lurte derfor fælt på hva
som ville skje med fotballbanen.
– Bergen kommune lovet oss
at området skulle bli til grusbane
straks Statoil ble ferdig med å bruke det til parkeringsplass. Da det
ble graving her i forbindelse med
Bybane-byggingen, spurte jeg en
representant for Idrettsservice om
hvorfor de graver her. Da fikk jeg
til svar at de ikke visste hvorfor,
og det gjør oss litt bekymret, sa
styreleder Stig Hammersland i IL
Gneist til Fanaposten på fredag.
Idrettslaget har nemlig aldri
sett for seg at grusbanen skal forsvinne, men fryktet en stund det
verste.
– Dersom området ikke blir
gjort tilgjengelig for idrett, så er
det vi som har et dilemma. Det
er flaut for oss at dette skjer, for
vi har lovet beboerne noe som vi
ikke lenger styrer, sa Marit Helle
Østervold, daglig leder i Gneist,
før helgen.

Overrasket idrettssjef

Da spørsmålet dukket opp, var
ikke idrettssjef Terje Reistad klar
over at Bybanen er i ferd med å
bygge i det aktuelle området.
– For en stund siden fikk jeg
beskjed om at Bybanen er i gang
med noe arbeid der, og da rettet
jeg en henvendelse til det politiske
nivået i byrådsavdelingen. Dette
kom overraskende på oss, så det

BLIR FOTBALLBANE: Før Statoil brukte Petedalsmyra til parkering, lå det en fotballbane her. Når Bybanen er ferdig med å bygge kulvert på tomten, om halvannet år, blir det igjen en fotballbane på Peted

bør dere snakke med idrettsdirektør Rune Titlestad om, sier Reistad
når Fanaposten tar kontakt.
– Her og nå kan jeg ikke svare
på hva som er planene for Petedalsmyra. Planen var tydelig, men
jeg skjønner at det spekuleres i
hvorfor Bybanen er her nå, svarte
Titlestad ved lunsjtider i går.
– På vårt bord ligger det ingen
planer som tilsier at Petedalsmyra
ikke skal være et idrettsanlegg
også i fremtiden. Petedalsmyra
skal tilbakeføres til et idrettsan-

legg, med mindre det gjøres andre vedtak. Det er ukjent for meg
at det er gjort andre vedtak. Bybanens planer vil ikke stikke kjepper i hjulene for idrettsanlegget.
Men når det stilles spørsmål ved
dette, så må jeg få sjekke det opp
ytterligere, fortsatte idrettsdirektøren.

Lover ny fotballbane

Rune Jenssen, informasjonsrådgiver i Bybanen Utbygging, kan
imidlertid berolige Gneist om at

» Vi skal bygge en
fotballbane oppå
Bybane-kulverten.

Rune Jenssen, informasjonsrådgiver i Bybanen Utbygging

det blir fotballbane på Petedalsmyra når Bybanen er ferdig med
sitt arbeid.
– Vi skal bygge en kulvert som
fører sammen to tunneler. Deretter skal vi tilrettelegge Petedalsmyra for samme bruk som det var
der tidligere. Kulverten skal bygges i bakken, og så skal det lages
en fotballbane oppå kulverten, sier
Jenssen.
For øyeblikket graver Bybanen
ut masser for å foreta sprengning
i to retninger.

