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dårlige ryktet bak seg
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«Elvetun har ikke hatt det beste 
stempelet fra gammelt av. Nå klarer 
vi sakte, men sikkert å viske ut det dår-
lige ryktet − og vise at dette er en trygg 
plass der en kan sende ungene sine 
på aktiviteter,» sier Jan-Rune Bang 
Hansen, leder i Loddefjord-utvalget 
og lokal Ap-politiker. Han var en 
glad mann da det nye uteområdet 
ved Elvetun ungdomshus i Lodde-
fjord offisielt ble innviet i starten av 
måneden.

Man trenger ikke å gå lenger tilbake 
enn til den såkalte Barnetråkk-kart-
leggingen fra 2018 for å finne dystre 
beskrivelser av området ved Elve-
tun. Barne- og ungdomsskoleelever 
i området ga uttrykk for at de opp-
levde Elvetun og stiene og veiene på 
baksiden av Vestkanten som utrygge 
og skumle. «Det er mørkt, overgrodd 
og folk som drikker og bruker narko-
tika der,» uttrykte de unge i rapporten.

Ingen skal tro at alt er løst om ute-
området har fått bedre belysning og 

en generell oppgradering. Men det er 
ikke tvil om at dette er et skritt i riktig 
retning. Nå er det viktig at de neste 
stegene følger så fort som mulig. Også 
sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap) og kul-
turbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) 
var på plass under åpningsfesten. De 
lover at dette bare er starten av opp-
rustningen ved Elvetun i årene som 
kommer. Selve bygget er gammelt og 
har en kjeller full av vann. Nå ser man 
på muligheten for å kombinere et nytt 
ungdomshus med et Fysak-bygg.

I byrådets politiske plattform for 
2019-2023 står det nemlig at «byrådet 
vil arbeide for fullverdige Fysak-hus i 
alle bydeler, og særlig prioritere opp-
rettelse av Fysak -hus i Loddefjord». 
De eksisterende Fysak-tilbudene er 
meget populære og alt tyder på at 
dette er investeringer kommunen får 
igjen for på mange vis på lang sikt. 
Loddefjord er ikke et område som 
har vært bortskjemt med tiltak og 
tilbud opp gjennom årene, og det er 

betryggende at byrådet er tydelig på 
at denne delen av byen nå står først i 
Fysak-køen. Så gjelder det å følge opp 
med handling. 
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For 10 år siden:
− Jobber nå til de stuper
Helsestasjonene i 
bydelene får nye 
viktige oppgaver 
uten at det følger 
friske penger med. 
I Fyllingsdalen 
er situasjonen så 
dramatisk at til-
litsvalgte frykter 
for helsesøstrenes 
helse. – Helsesøs-
trene jobber nå til 
de stuper, sier til-
litsvalgt Margit Holm Pedersen i Norsk Sykeplei-
erforbund.

For 15 år siden:
Vil ta krigspensjonsaken  
til Stortinget
SVs toppkandidat 
i Hordaland Ågot 
Valle lover at hun 
skal ta Laksevåg-
barnas sak opp i 
Stortinget. – Arti-
klene i Sydvesten 
har gjort et sterkt 
inntrykk, sier Valle. 
Også andre stor-
t i n g s p o l i t i k e r e 
lover at de skal sette 
seg inn i saken, og 
undersøke hvordan staten har behandlet dem som 
har søkt om krigspensjon etter bombetragedien på 
Laksevåg i 1944.

For 20 år siden:
Borettslag i Dalen får gass fra Troll
Fra og med januar 
skal det sentrale 
fyringsanlegget til 
borettslagene Smi-
berget, Ortun og 
Lyshovden (SOL) 
brenne naturgass. 
Arbeidet med å 
bygge gass-stasjon i 
Krokatjønnveien og 
legge gassledning 
starter neste uke. 
Dette vil bli Norges 
største gass-styrte sentralvarmeanlegg med et forbruk 
på hele to millioner kubikkmeter gass i året.

I Sydvesten fremover vil vi ta leserne med tilbake 
 i tiden, og ta en titt på avisens forsider 

for 10, 15 og 20 år siden.

Et første steg i riktig retning

Tips Sydvesten!
Skjer det noe nytt, spennende eller 

dramatisk i ditt nærmiljø?
Tips oss på red@sydvesten.no 

Fikk kjøre med de store
En stolt Fabian Ludvigsen Mathisen (5) fikk for første gang være med på en opptreden med Vestkant-Trial da det 
nye uteområdet på Elvetun ble åpnet. Her sammen med Mia Tyborgnes og Mads Lexander. Les mer på side 4–5. 
(Foto: Kim Bøyum)
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Nå har Elvetun  fått nytt uteområde

− Det dårlige stempelet 
er i ferd med å bli visket 
ut, sier Jan-Rune Bang 
Hansen, leder i Lodde-
fjord-utvalget og lokal 
Ap-politiker.

Av Kim Bøyum
kim@sydvesten.no

Det nye uteområdet ved Elvetun 
ungdomshus bak Vestkanten ble 
offisielt åpnet i starten av septem-
ber. Området – med nye farger, 
trampoline, hengekøye og skate-
rampe – er blitt flittig brukt etter 
at det sto klart like før sommeren.

Både sosialbyråd Lubna Jaf-
fery og kulturbyråd Katrine Nødt-
vedt var på plass på åpningen, 
sammen med mange barn fra 
nærmiljøet.

− Dette er bare fantastisk. Vi 
vet at veldig mange bruker Elve-
tun, og plassen nå kan ikke sam-
menliknes med slik det var før. 
Et sånt uteområde kan tilrette-
legge for å fange det uorganiserte, 
sier kulturbyråd Katrine Nødt-
vedt (MDG), som var på plass 
sammen med sosialbyråd Lubna 
Jaffery.

− Veldig viktig
Til stede var også Jan-Rune Bang 
Hansen, leder i Loddefjord-utval-
get og lokal Ap-politiker.

− Dette er veldig viktig. Områ-
det trenger møteplasser, og dette 
er en naturlig møteplass for folk 
i alle aldre. Knallbra. Jeg synes 
det ble bedre enn forventet, sier 
Hansen.

− Elvetun har ikke hatt det 

beste stempelet fra gammelt av. 
Nå klarer vi sakte, men sikkert å 
viske ut det dårlige ryktet − og 
vise at dette er en trygg plass 
der en kan sende ungene sine 
på aktiviteter.

Et spleiselag med MoLa-stu-
iftelsen, Loddefjord-utvalget, 
Vestkanten, kommunen, Spa-
rebank Vest-stiftelsen, SR-bank-
stiftelsen, Obos, Husbanken og 
kunnskapsdepartementet står 
bak finansieringen av uteom-
rådet.

Fysak i samme bygg?
Nå knytter det seg stor spenning 
til framtiden for selve Elvetun-
bygget, som er gammelt og har 

en kjeller full av vann. I budsjet-
tet for 2020 er det satt av penger 
til en såkalt mulighetsstudie der 
man skal se på det å kunne kom-
binere et nytt Elvetun-hus med et 
Fysak-bygg.

− Elvetun-bygget holder ikke 
inn i evigheten. Samtidig ønsker 
vi Fysak i alle bydeler, og Fysak 
i Loddefjord er en prioritet. Da 
ønsker vi å se på dette i kombina-
sjon. Ofte kan vi få mer ut av plas-
sen hvis man har lokaler samme 
sted. Vi skal jobbe sammen med 
de som jobber med områdepla-
nen for Loddefjord, se på hvor 
stort volum et slikt bygg vil trenge 
og hvor man kan sette av plass til 
det, sier Nødtvedt.

Dansere fra Youth Unison/Unison Ungdom viste seg fram.  (Foto: Kim Bøyum)

Skaterampen er meget populær.
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Husk å holde  avstandBruk hele åpningstiden

Vask hendene ofte

GRANDIOSA PIZZA
575 g frossen pr. kg 52,00

COCA-COLA UTEN SUKKER
4x1,5 liter, pr. l 13,17

29299090

FØR 

47,90

NY LAV KIWIPRIS!

PÅ OVER 

130 
DAGLIGVARER
fram til 3. oktober 2020!

EVERGOOD FILTERMALT
500 g Classic, pr. kg 95,80

KIWI fortsetter  
å presse prisene!

(se kiwi.no)

79790000

FØR 

99,00

NY LAV KIWIPRIS!

+pant

47479090

FØR 

54,90

NY LAV KIWIPRIS!
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Nå har Elvetun  fått nytt uteområde

− Det skal være et ordent-
lig Fysak og et ordentlig ung-
domshus. Ingen av de to skal 
forringe hverandre fordi vi ser 
på muligheten for å legge dem 
sammen, legger Jaffery til.

En områdeplan for Lodde-
fjord skal ferdigstilles og leg-
ges frem til førstegangs politisk 
behandling høsten 2021. Den 
nevnte mulighetsstudien skal 
legge grunnlag for innspillene 
til områdeplanen. Mulighets-
studien tar ikke stilling til hvor 
et slikt bygg eventuelt er mest 
hensiktsmessig å plassere, 
bare hva det bør inneholde.

− Det viktigste for Lodde-
fjord-utvalget er at dette kom-

mer på plass. Jo fortere vi kan 
få det til, jo bedre er det. Om 
det blir en delt løsning, så blir 
det en delt løsning. Da blir det 
i hvert fall et tilbud til ungene, 
sier Hansen.

Større mangfold
Han forteller at han har regis-
trert en endring i hvem som 
bruker det nye uteområdet 
etter at det sto klart.

− Det er et annet mangfold. 
De siste årene har klientellet 
gjerne vært de eldre ungdom-
mene, som har holdt seg på 
skaterampen. Det første jeg så 
da jeg kom hit i sommer, var 
mangfoldet: småbarnsfamilier 

med babyer på trampolinen, 
ungdommer på rampen, kjæ-
restepar i hengekøyen.

Den såkalte barnetråkk-
undersøkelsen i forkant av 
oppgraderingen viste at en del 
barn og unge syntes det var 
skummelt å gå forbi Elvetun, 
som var dårlig belyst. Nå er 
nye gatelys på plass.

− Det var nok like trygt før 
man fikk opp lysene, men 
opplevelsen av trygghet er 
sterkere, og området blir mer 
tilgjengelig. Å ha barn og unge 
med i prosessene er ekstremt 
viktig, sier Jaffery.

Dansere fra Youth Unison/Unison Ungdom viste seg fram.  (Foto: Kim Bøyum) Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) og sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap) var på plass.

Skaterampen er meget populær.

− Jeg synes det ble bedre enn forventet, sier Jan-Rune Hansen, leder i Loddefjord-utvalget, 
her plassert i den nye hengekøyen.

Uteområdet har fått nye farger.




