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«Huset er åpent» igjen
  LODDEFJORD

«Åpent hus» på Elve-
tun ble lagt ned av 
kommunen, men 
lokale krefter fikk 
sørget for at det 
populære tilbudet 
har gjenoppstått i 
Loddefjord.

Av Thomas Owren
thomas@lyderhornavis.no

Da kommunen ikke lenger ville 
drive åpent hus-kvelder på 
Elvetun tok Mola-stiftelsen og 
Vestkanten saken i egne hender. 
De fikk stablet tilbudet på beina 
igjen, med økt tilstedeværelse av 
voksne, i henhold til ungdoms-
miljøfaglige anbefalinger.

Grådig god respons
Kulturkontoret i Fyllingsdalen 
og Laksevåg hadde ansvaret for 
Åpent hus på Elvetun frem til 
høsten 2013. Da så kulturkonto-
ret seg nødt til å stenge tilbudet 
med øyeblikkelig virkning etter 
flere tilfeller av hærverk, og et 
konkret forsøk på brannstiftelse. I 
utgangspunktet faller det å drive 
ungdomsklubb utenfor kultur-
kontorets ansvarsområde. 

– Det ble vanskelig å holde 
kontroll, spesielt de gangene det 
kun var en person på jobb. Det 
er et stort hus, og vi syntes ikke 
det var forsvarlig å drive videre 
med de ressursene vi hadde, sier 
Christoffer Pedersen ved Lakse-
våg og Fyllingsdalen kulturkon-
tor.

Det var natteravnene i Lod-
defjord som først tok initiativ til 
å få på plass Åpent hus igjen. De 
tok kontakt med Mola-stiftelsen, 
som satt seg ned med Vestkanten-
ledelsen. Sistnevnte finansierer 
størsteparten av Åpent hus-sat-
singen. Også Lions og kulturkon-
toret i Fyllingsdalen og Laksevåg 
bidrar på ulike vis. Per i dag er det 
to voksne som jobber to kvelder 
i uken, mandag (1900-2130) og 
onsdag (1930-2200).

Tilbudet har blitt godt mottatt.
– Det har vært grådig bra 

respons. Vi har knapt nok mar-
kedsført det, men har likevel 30 

til 40 stykker innom. Ryktet går 
om at «huset er åpent igjen», som 
de sier, sier Kari Nordeide, styre-
medlem i Mola.

Viktig arena
I 2012 fikk Elvetun negativ opp-
merksomhet etter at politiet 
gjentatte ganger fant rusrelatert 
brukerutstyr på området. Men 
da Utekontakten i Bergen kartla 
ungdomsmiljøet i Loddefjord i 
2012/13 fant de at problemer 
med rus, bråk og manglende opp-
syn hadde bedret seg betraktelig 
i løpet av de siste 18 til 24 måne-
denene. I rapporten trakk Ute-
kontakten fram Elvetun som en 
viktig arena for ungdom, især for 
dem som ikke finner seg til rette i 
et idrettslag eller annen form for 
organisert aktivitet. Kontakten 
med besetningen på Elvetun ble 
fremhevet som noe ungdom opp-
levde som verdifullt, og Utekon-
takten understrekte hvor viktig 
det var å øke voksentettheten på 
ungdomshuset. 

Pris: 134 000
Nordeide sier at målet er at Åpent 
hus skal være voksenstyrt, men 
på ungdommens egne premis-
ser. De voksne skal ikke aktivisere 
de unge, men lytte til de unges 
ønsker og legge til rette for at de 
kan gjøre det de selv ønsker. 

– Vi lager kanskje noe mat til 
dem, men de styrer selv hva de 
ønsker å gjøre, sier Nordeide.

Prosjektet har et budsjett i 
2014 på 134 000 kroner, hvor Vest-
kanten dekker størsteparten av 
summen. Lokalet låner de gratis 
av kulturkontoret. 

Christoffer Pedersen ved kul-
turkontoret har tro på at den nye 
gruppen får til et godt tilbud til 
ungdommen i Loddefjord.

– Det tror jeg absolutt. Det vir-
ker som de har en løsning som 
gjør at de kan ha god kontroll, 
sier han.

Kommunen la ned driften av Åpent hus på Elvetun, men krefter i nærmiljøet har fått det opp på beina igjen. (Arkivfoto)

Det nye biljardbordet er et populært 
innslag på ungdomsklubben. (Foto: 
Privat)

Natteravn Jonny Melvik 
sier at de fortsatt ser mye 
rart i Loddefjord, og derfor 
var det viktig for dem å få 
Åpent hus opp å gå igjen.

Av Thomas Owren
thomas@lyderhornavis.no

– Vi opplever fortsatt mye uønsket aktivitet i 
Loddefjord, og da særlig knyttet til rusbruk, 
sier Jonny Melvik, primus motor i Natterav-
nene Loddefjord. 

Det var han som først tok til orde for å gjen-
opprette Åpent hus-tilbudet på Elvetun. Han 
mener det er et tilbud rettet mot en sårbar 
gruppe - de som ikke finner seg til rette i orga-
nisert aktivitet - og han mener de voksnes 
tilstedeværelse har en merkbar effekt.

– Vi opplever sjelden rus og bråk når det 
er åpent hus. Da er det for mange voksne til 
stede, sier han. 

Han mener at ting har bedret seg markant 
sammenliknet med situasjonen slik den var 
for et par år siden, men erkjenner at Lodde-
fjord fremdeles har store utfordringer. 

– Vi finner fremdeles brukerutstyr jevnlig. 
Men det gjelder overalt hvor folk henger på 
kveldene, ikke bare Elvetun. Rundt skoler, 
barnehager, over alt.

Melvik sier at mange tok et krafttak for å 
bidra til et trygt ungdomsmiljø for et par år 
siden, men i dag er det færre som er villig til 
å gå natteravn på kveldstid.

– Vi hadde 30-40 stykker på listene, mens 
i dag har vi 14. Dersom noen ønsker å være 
med er det bare å si fra, sier Melvik.

Natteravnene:
– Uønskede elementer holder 
seg borte fra Åpent hus
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9 mnd. Cresco betalingutsettelse.

Mola-stiftelsen

➥ Mola står for Meningsfull oppvekst i Laksevåg, og er en 
stiftelse som skal legge til rette for tverretatlig samarbeid for 
gode oppvekstvilkår i Laksevåg bydel.
➥ Stiftelsen består av offentlige, private og frivillige aktører.
➥ Mola ble stiftet i 1992 og oppretter og støtter prosjekter 
som: Cope-kursene, Ung Sommer i Bergen Vest, Krimfri 
Påske, Vossaseminaret, Nøstet i Alvøen, Sommertur til Tråstøl 
og utlån av friluftsutstyr til skoler, lag og organisasjoner.
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