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  LODDEFJORD

Loddefjordutval-
get er et utvalg som 
består av repre-
sentanter fra alle 
borettslagene i Lod-
defjord. I vår spurte 
utvalget, via sin 
Facebook-side, om 
forslag til verdige 
kandidater til en 
hederspris de ønsket 
å dele ut.

Av Mette L. Skulstad
skulstad@sydvesten.no

Hedersprisen skal tildeles en per-
son, gruppe eller organisasjon som 
har betydd mye for det gode bomil-
jøet i Loddefjord. 

Penger til aktiviteter
– Vi fikk inn mange gode forslag, 
og etter en avstemming i utvalget, 
ble det klart at det er MO-LA Stiftel-

sen som får hedersprisen for 2015, 
forteller Hege Aarethun, leder for 
Loddefjordutvalget.

At det var nettopp Mo-LA Stiftel-
sen som fikk den første hederspri-
sen Loddefjordutvalget deler ut, er 
utvalget svært godt fornøyd med.

– MO-LA Stiftelsen har siden 
slutten av 1980-tallet vært en viktig 
aktør for det gode oppvekstmil-
jøet vi i dag har for barn og unge i 
Loddefjord, så dette er absolutt en 
verdig vinner, sier Aarethun.

Prisen, som er på 5000 kroner, 
ble overrakt av utvalgets leder til 
MO-LA Stiftelsens leder, George 
Myhrvold, på Loddefjordutvalgets 
møte 17. august. Pengene skal bru-
kes til aktiviteter for barn og unge 
i bydelen.

En hyggelig overraskelse
– Det var en hyggelig overras-
kelse. Borettslagene har gjennom 
flere år vært viktige støttespillere 
for MO-LA sitt arbeid bydelen. 
Hedersprisen ser jeg på som en 
tillitserklæring og en oppmuntring 
i det forebyggende arbeid MO-LA 
Stiftelsen gjør sammen med sine 
samarbeidspartnere, sier Myhr-
vold. 

MO-LA Stiftelsen skal være et 
bindeledd mellom offentlige og 
private aktiviteter i bydelen. En 

viktig rolle for stiftelsen er å legge 
til rette for samarbeid på tvers av 
de ulike etatene i bydelen. Faste 
samarbeidspartnere for stiftelsen 
er Bergen vest politistasjon, Vest-
kanten, StorBergen Boligbyggelag 
(nå OBOS) med borettslagene og 
idrettslag.

En tydelig stemme
– Vi ønsker å være en tydelig 
stemme ovenfor offentlige og pri-
vate aktører i saker som berører oss 
beboere i bydelen, sier Aarethun.

Hun forteller at utvalget jobber 
med saker som vanskelig lar seg 
løse innenfor det enkelte borettslag 
eller sameie. 

– Vi har en sterkere stemme når 
alle borettslagene og sameiene står 
samme, sier Aarethun.

Siden oppstarten har utvalget 
blant annet jobbet med saker som 
omhandler oppvekstmiljø, skole-
veiene i området, luftkvaliteten i 
Loddefjord og kantstopp for buss 
i Vadmyrveien.

– Nå i disse valgtider ønsker vi 
fokus på Loddefjord bydel og har 
bedt lokalpolitikerne om å svare på 
spørsmål om satsing i Loddefjord, 
forteller Aarethun

Her er spørsmålene Loddefjord-
utvalget har sendt til politikerne:
1. Hvilke tiltak planlegges for 

å sikre en aktiv hverdag for 
barn, unge og eldre i vår bydel? 
Tenker da på frivillighetssen-
tral og en utvidet og oppdatert 
idrettsplass med flerbrukshall 
og FYSAK-elementer

2. Hvordan kan kommunen og 
borettslagene samarbeide på 
best mulig måte for å trygge 
veier- til og fra skole, hjem og 
andre aktiviteter i nærom-
rådet? Her kan vi blant annet 
nevne at flere veier som barn må 
krysse mangler overgangsfelt.

3. Hva gjøres for å sikre et større 
mangfold i boligtyper? Eldres 
mulighet til å bli boende lengst 
mulig i sitt nærområde. Dette 
kan medføre behov for kom-
munale støtteordninger for 
eksempel ettermontering av 
heis i eksisterende lavblokkbe-
byggelse

4. Bybanesaken: Vil ditt parti vur-
dere en alternativ trase som 
gjør reisetiden mellom Lod-
defjord og Bergen sentrum 
kortere? Fyllingsdalalternati-
vet vil i praksis gjøre reisetiden 
lengre til sentrum dersom den 
skal erstatte dagens busser for 
beboere i Loddefjord

5. Vestparken og badeplasser. Når 
kan dette budsjetteres for å bli 
gjennomført?

Hedersprisen, som er på 5000 kroner, ble overrakt av utvalgets leder til MO-LA Stiftelsens leder, George Myhrvold, på Loddefjordutvalgets møte 17. august. Pengene skal brukes til aktiviteter for barn og 
unge i bydelen. (Foto: Privat).

Verdig vinner av hederspris
Fakta om Loddefjordutvalget:

➥ Loddefjordutvalget er et 
organ for å videreutvikle og 
sikre det gode bomiljøet i Lod-
defjord.
➥ Vi ønsker å være en tyde-
lig stemme ovenfor offentlige 
myndigheter og private aktører 
i saker som berører oss bebo-
ere i bydelen. Utvalget jobber 
med sakene som vanskelig lar 
seg løse innenfor det enkelte 
borettslag eller sameie. Det 
har så langt vært saker som 
omhandler oppvekstmiljø, sko-
leveiene i området, luftkvalite-
ten i Loddefjord osv.
➥ Loddefjordutvalget ble eta-
blert i mai 2013, og består av 
representanter fra styrene i 
borettslag og eierseksjons-
sameier i Loddefjord, og har i 
dag representanter fra boretts-
lagene Lyderhorn, Hetlevik-
høyden, Sandgotna, Vadmyra, 
Storaholtet, Vestre, Lyngfaret, 
Tjønnveien og Storaneset.

(Kilde: Loddefjordutvalgets 
facebookside).

Fakta


