SOMMERPRATEN!

– Norske fjell og fjorder
er sommer for meg
SIDE 2 OG 3

FREDAG
17. JUNI 2011
NR. 43 - ÅRGANG 19
L ØSSALG KR. 10,-

ÅSANE OG OMEGN

HVER TIRSDAG OG FREDAG
TIPS OSS 55 18 50 00

Idrettsopprør
i Åsane

Sidene 47 - 59

BOLIG side

47 - 59

Eiendomsmegler vest:

Oppussing i Salhus:

Endelig åpnet:

– Åsane trenger
grønne lunger

Store vannskader
i kjelleren

Idylliske
Toppesanden

SIDE 48

SIDE 52 OG 53

SIDE 56 OG 57

Mc-oldemor:
– Jeg får kick av
å kjøre sykkel
BIL OG MOTOR SIDE 24-33

Idretten i Åsane står nå sammen i kravet om en egen turnhall, håndballhall med ﬂere ﬂater, ishall og et nytt fotballstadion, etter at
idrettsbyråd Harald Victor Hove (H) ba folk her ute om å smøre seg med tålmodighet. – Det er ikke så enkelt å være tålmodig når vi
har nesten tre ganger så mange innbyggere per hall som det som er anbefalt, sier Linda Mikkelsen fra Åsane håndball.
SIDE 66 OG 67

Remy Brekke 98 68 67 87

Søndagsåpen butikk i Åsane,
Ulvedal Torg, åpent kl. 10-21

SIDE 64-65

Du ringer

HURTIG LEVERING!

“Jeg kjenner
Åsane”

– Verdens beste
sommerjobb

55 19 45 55
– vi bringer
Hesthaugveien 24, ULSET
www.bellaitaliapizzeria.no

PAKKETILBUD
STOR PIZZA
+ 1,5 L BRUS + DIPSSAUS

225,-*
* Gjelder kun ved henting

Vi har øl og vinservering
Åpningstider: Alle dager 14 - 23







Pizza
Pasta
Carne
Grillmeny
Salat
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Idrettsparken i Myrdal utsatt på ubestemt tid:

– Vi er
opprørt
– Planen om idrettshaller i Myrdal er nå «temporisert». Dette betyr at
de legges i skuffen inntil videre, sier leder av Idrettsrådet i Bergen, Terje
Valen, som sammen med ﬂere idrettsledere og trenere i Åsane nå krever
handling bak de fagre ordene i bystyrets idrettsplan.

Tekst og foto
Magne Fonn Hafskor
magne@aasanetidende.no

Side om side med Terje Valen i
dette kravet står Elisabeth Selvik
Nielsen (trener og medlem av
turngruppen i Salhus turn),
Svein-Ivar Lillehaug (leder av
Åsane ishockeyklubb), Linda
Mikkelsen (trener og medlem
av sportslig utvalg i Åsane håndball), Svein Kåre Rygg (leder av
Tertnes allianse), Astrid Alrek
(leder av Åsane turn), Svein H.
Kjellevold (leder av Åsane allianse) og Nina Rasmussen (trener/leder av turngruppen i Åsane
turn).

Pengene renner ut
– Etter planen skulle byggingen
starte i 2013 og det meste ferdigstilles innen 2016, sier Svein-Ivar
Lillehaug.
– Nå er alt dette utsatt, og det
er heller ikke lagt opp noen ny
tidsprioritering.
– Åsane er den bydelen som kommer klart dårligst ut, sier Svein
Kåre Rygg, og viser til et oppslag
i Bergens Tidende 5. juni.
Dette viser at Åsane i dag har
13.178 innbyggere per idrettshall. Til sammenligning er det
5.506 innbyggere per idrettshall
i Bergenhus, 5.769 i Fyllingsdalen
og 7.663 i Fana.
– Vi har ikke nedprioritert Åsane,
men de står i kø, sier idrettsbyråd Harald Victor Hove (H) til
Bergens Tidende, samtidig som
han ber folk her ute om å smøre
seg med tålmodighet.
– Det er ikke så enkelt å være tålmodig når vi har nesten tre ganger så mange innbyggere per hall
som det som er anbefalt, mener
Linda Mikkelsen.

– Årsaken er bassenget på
Nygårdstangen, som ble mye
dyrere enn antatt. Her renner
pengene regelrett ut i vannet.

Dyrt basseng
– Utgangspunktet var at dette
bassenget skulle koste 350 millioner. Nå nærmer det seg en milliard, forklarer Terje Valen.
– Selv om idretts-Bergen bare får
20 prosent brukstid der, er det
likevel vi som må betale gildet.
Det er lagt inn veldig lite midler
fra andre steder.
– Kravet vårt er at idrettsparkene
må bygges innenfor den tidsrammen som var satt i Idrettsplanen
da den ble vedtatt i 2009, sier
Mikkelsen.
– Dette står vi sammen om.
Idrettsrådsleder Terje Valen
mener at byrådet nå løper fra
det de har forpliktet seg til i
Idrettsplanen.
– Dette trenger politikerne å bli
utfordret på, sier Rygg, som tar
til orde for å bruke saken for det
den er verdt i den kommende
lokalvalgkampen.
Lillehaug er enig.
– Politikerne må nå vise at de tar
barn og unge på alvor, sier han.

Erfaringer fra Flaktveit
– Alternativet er at ungdommen
reker på sentrene, med de konsekvensene det medfører, mener
Mikkelsen.
– Jeg håper at politikerne er villig
til å ta regningen for de ungdommene som de på denne måten
henviser til å drive dank.
– Åsane bydel er nok en gang
taperen, hevder Nina Rasmussen.
– Vi har bak oss en skolekamp,
der Åsane kom dårligst ut i den
vedtatte skolebruksplanen. Det
er barna våre som først og fremst
merker at skoler legges ned eller
slås sammen.
– Samtidig skyter næring og
boligbygging større fart her enn

i andre bydeler, sier Lillehaug.
– Erfaringene fra Flaktveit viser
hvor viktig det er å få på plass en
infrastruktur som tar hensyn til
behovene barn og unge har for
en meningsfylt fritid, sier Valen.
– Ellers går det galt. På 80- og
begynnelsen av 90-tallet hadde
vi et nytt boligmiljø på Flaktveit
som var i ferd med å rakne fullstendig. Heldigvis grep beboerne
selv inn med krav om ungdomsskoler og idrettsanlegg.

Internasjonalt nivå
– Er det rettferdighet dere
etterlyser?
– Vi trenger ikke dra det for langt,
mener Svein Kjellevold.
– Men fordelingen av idrettshaller kunne vært mer jevn bydelene
imellom. Det vi er ute etter er nok
haller, samt en ny oppgradert fotballstadion som holder fotballforbundets standard.
– Idrettsrådet i Bergen forholder
seg til idrettsplanen. Vi må få det
som er vedtatt der, mener Valen.
– Det ville vært et dårlig trekk
dersom vi ender opp kun med
en ny Åsanehall, sier Mikkelsen.
– Alle turnlagene i Åsane driver
trening rundt omkring i gymsaler, forteller Rasmussen.
– Dette betyr at vi kun får trene
i syv av årets 12 måneder. Det er
ikke godt nok når vi driver idrett
på internasjonalt nivå.

Idrettsopprør
For å spare penger stenger kommunen gymsalene for trening
fra 1. april. En del juniorer og
seniorer skaffes likevel et tilbud
i andre deler av byen, blant annet
på Sletten og Sandsli.
– I Åsane er det uansett ikke treningsmuligheter på det nivået,
medgir Valen.
– Det samme gjelder for ishockey, kunstløp og bandy, opplyser
Lillehaug.

– For Åsane-skolene er det også
problemer knyttet til å bruke
kunstisﬂatene i andre bydeler,
siden de ikke rekker frem og tilbake innenfor skoletiden.
– Det er fullstendig meningsløst
at en bydel med 40.000 innbyggere ikke skal ha en egen ishall,
hevder Kjellevold.
– Det er akkurat det samme
innenfor turn, mener Rasmussen.
– Åsane har ﬂest utøvere i troppsturn, men mangler treningslokaler til dem.
– Er dette begynnelsen på et
idrettsopprør i Åsane?

– Ja, dersom vi legger dette
sammen med hvordan Åsane blir
nedprioritert i ﬂere sammenhenger, mener Valen.

Valgkamp og idrett
Her viser han til ringvirkningene
av den enorme utbyggingen av
kjøpesentre, skolebruksplanen,
utsettelser av kulturhuset, manglende utbygging av bybanen og
Nyborgtunnelen, samt ønsket om
å skape et mer menneskevennlig
sentrum i bydelen.
– Ja, det nærmer seg et opprør i
Åsane, mener han.
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– Du kan godt kalle det et opprør,
sier Kjellevold.
– Ja, vi er opprørt, bekrefter
Lillehaug, og foreslår at Åsanepolitikerne nå utfordres på hvordan de stiller seg til denne saken.
Rygg er enig.
– Foran høstens valg ville det
vært svært interessant å få vite
hvordan de ulike politiske partiene stiller seg til vedtatt idrettsplan, sier han.
– Åsanehallen er i dag et mareritt,
sier Rasmussen.

– Vi blir sjauere. Halvparten av
treningstiden går med til rigging
av utstyr - og å ta det ned igjen
etterpå.
– Så enten må vi bruke tiden til å
kjøre til den andre siden av byen,
eller så går den bort i rigging av
utstyr, kommenterer Lillehaug.
– Alle idrettene har behov for en
turnhall, fortsetter Rasmussen.
– Turn er den beste basistreningen for all annen idrett. Så dette
vil være en hall som mange kan
nyte godt av.

KREVER HANDLING: Idretten i Åsane
står nå sammen i kravet om en egen
turnhall, håndballhall med ﬂere
ﬂater, ishall og et nytt fotballstadion.
Fra venstre: Fra venstre: Elisabeth
Selvik Nielsen (trener og medlem av
turngruppen i Salhus turn), Svein-Ivar
Lillehaug (leder av Åsane ishockeyklubb), Linda Mikkelsen (trener og
medlem av sportslig utvalg i Åsane
håndball), Terje Valen (leder av
Idrettsrådet i Bergen), Svein Kåre Rygg
(leder av Tertnes allianse), Astrid
Alrek (leder av Åsane turn), Svein H.
Kjellevold (leder av Åsane allianse)
og Nina Rasmussen (trener/leder av
turngruppen i Åsane turn).

