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Pengedryss over Åpent Hus på Elvetun
Molastiftelsen har de
siste tre årene drevet
Åpent Hus på Elvetun.
Tilbudet er for
ungdom i alderen
13 til 17 år. Inne på
Elvetun er det mange
ulike aktiviteter og
tilbud. Nå ønsker
Molastiftelsen å
oppgradere uteområdet. Men det
koster penger.
Av Mette L. Skulstad
skulstad@sydvesten.no

– Vi sendte en søknad om midler til
Sparebanken Vest, og har fått beskjed
om at de vil komme på besøk til
Åpent Hus på Elvetun. Med seg har
de en sjekk som vi ikke vet størrelsen på, fortalte George Myhrvold fra
Molastiftelsen til Sydvesten.

Nærmiljøets
viktigste medspiller

Nesten like spente som alle ungdommene som bruker Åpent Hus og alle
dem som jobber der, troppet vi opp
en onsdag kveld. Der var også Rolf
Tvedte, sjefen på Vestkanten.
– Jeg har sagt til George at det Sparebanken vest gir, det skal vi også gi,
smiler Tvedte.
Han er ikke det minste nervøs for
hva summen på sjekken fra banken
lyder på.
– Elvetun er våre naboer, og Vestkanten har en ambisjon om å være
nærmiljøets viktigste medspiller, så
vi skal matche summen, sier Tvedte.
Litt forsinket kommer Jan-Tore
Smith, banksjef i Sparebanken vest
på Vestkanten og markedsrådgiver

Daglig leder ved Åpent Hus, Kjersti Bremnes, ble kjempeglad da hun fikk overrakt en sjekk på 100 000 kroner fra Sparebanken vest. Jan-Tore Smith, banksjef i Sparebanken
vest på Vestkanten overrakte sjekken. (Foto: Mette L. Skulstad).

Helene Edvardsen. Smith har en
diger sjekk under armen. Men før han
bretter den ut og overleverer den til
Åpent Hus, får han en omvisning i alle
de spennende rommene på Elvetun.
– Det dere har fått til her er imponerende. Det er så viktig at også ungdommer som ikke finner sin plass
i idretten eller andre organiserte
aktiviteter har et sted å være og noe
meningsfullt å holde på med, sier
Smith.

Uteområdet trenger
oppgradering

Myhrvold kan fortelle at drømmen

om at det skal være lys i vinduene
på Elvetun hver kveld er så godt
som oppfylt. Det syder av aktiviteter i mange rom, det dufter deilig av
nylaget pizza, ungdommene koser
seg i trygge omgivelser hvor det alltid
er voksne tilstede, voksne som har
tid til en prat.
– Men uteområdet trenger en real
oppgradering. Sammen med ungdommene ønsker vi å utvikle området slik at det blir en spennende og
attraktiv møteplass for ulike aktiviteter, sier Myhrvold.
Han forteller at de skal søke faglig
hjelp til utforming av uteområdet fra

arkitekthøgskolen, fritid og kultur i
BK og andre fagmiljø som kan bidra.
– Men det er viktig at ungdommene selv får være med å bestemme,
mener Myhrvold.

Gode naboer

Etter omvisningen er det tid for overrekkelse av sjekken fra banken.
– Dere er våre naboer, dere har
holdt på lenge, og dere har vist at
det dere holder på med er viktig for
ungdommene i nærmiljøet. Vi ønsker
å støtte dere med denne sjekken, som
er på 100 000 kroner, smiler Smith og
overleverer sjekken til Kjersti Brem-

nes, daglig leder på Åpent Hus.
Hun tar strålende fornøyd i mot
sjekken. Så er det sjefen på Vestkanten sin tur. Både ungdommene og de
voksne er spente.
– Jeg heter Rolf og er sjef på Vestkanten. Vi vil at naboene våre skal
ha det bra og vi vil være nærmiljøets
viktigste medspiller. Jeg har sagt at
det Sparebanken gir, det skal også
vi gi, og vi holder ord, så da blir det
100 000 kroner fra Vestkanten, lover
Tvedte.

George Myhrvold i Molastiftelsen og administrerende direktør på Vestkanten, Rolf Tvedte, er enige om at uteområdet ved Elvetun
trenger oppgradering.

Politiinspektør Monika Mørk og datteren Martine (9) spiller kort med ungdommene på
Elvetun. – Det visuelle utenfor Elvetun skaper ikke trygghet fordi det ikke ser trygt ut,
mener Mørk. Hun er veldig glad for at det nå skal rustes opp utenfor.

Omvisning på Elvetun.

Musikkinnspilling.

