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Loddefjord 3. september 2020 
Til våre samarbeidspartnere  
  
 
Status Mola-stiftelsen i koronatider!  
 
Vi har dessverre måtte avlyse årets Mola-
seminar, men jobber med et alternativt 
opplegg knyttet til Levekårsundersøkelsen 
for Bergen med fokus på våre byområder. 
Mer informasjon kommer i løpet av høsten. 
 
Innenfor gjeldende smittevernregler har det 
vært en utfordring å få gjennomført alle 
planlagte aktiviteter. Til tross for dette har vi 
imidlertid klart å få på plass et variert 
aktivitetstilbud til barn og unge. 
 
I løpet av skolens sommerferie har det vært 27 aktiviteter i Molas regi (finansiert av Mola, 
kulturkontoret/sparebankmidler, områdesatsingene) i Bergen vest. Til sammen har det deltatt 
over 700 barn og unge. I tillegg til de aktivitetene dere finner på 
https://www.aktivibergenvest.no deler vi ut gratisbilletter til bading og bowling på 
Vestkanten. Her er det barnehager og skoler som prioriterer hvem som er i målgruppen. I år er 
det foreløpig delt ut over 400 bade- og bowlingbilletter 
 
Ellers er det to andre Mola-prosjekt som er verd å feire. Uteområdet ved Elvetun er nå rustet 
opp og BUA- utlånssentral er åpnet på Vestkanten. 
 
Mer informasjon om Mola-stiftelsen sitt arbeid og aktiviteter er lagt ut på våre hjemmesider: 
http://www.mola-stiftelsen.no 
 
Vedlagt følger kontaktliste for medlemmer i Mola-styret. Dersom dere har forslag til 
aktiviteter eller tiltak Mola-stiftelsen kan ta tak i eller støtte, så ta kontakt med noen av oss! 
 
Med vennlig hilsen 
MOLA-stiftelsen, 
 
George Myhrvold 
Leder 

 
 

Formålet til Molastiftelsen(utdrag): 
(Meningsfull oppvekst i Laksevåg)

vArbeide for gode oppvekstvilkår for barn 
og unge i bydelen Laksevåg.

vFremme samarbeid i bydelen

vOverføre kunnskap og erfaringer fra
arbeidet i stiftelsen til andre.

3

05.02.2020



 
 
 
 KONTAKTLISTE MOLA: 
 
George Myhrvold     93414502  george2@online.no 

Monica Mørck Johannessen 988 57 417  monmork77@gmail.com 
monica.johannesen.mork@politiet.no 

Paal Nysæter    472 42 432  Paal.Nysaether@bergen.kommune.no 

Jan Dagfinn Midtun   906 23 180  jdmidtun@broadpark.no 

Kari Nordeide     452 43 309  kari.nordeide@bergen.kommune.no 
kari.nordeide66@gmail.com 

Sissel Gjendem    970 92 741  sissel.gjendem@bergen.kommune.no 

Ole Konrad Fjeldstad Iversen 934 54 502  Ole.Iversen@olavthon.no 

Gro Bruvik    952 68 289  gro.bruvik@bergen.kommune.no 

Stener Irgens        915 79 504  smirgens@online.no 

Christoffer Pedersen 922 66 388  Christoffer.Pedersen@bergen.kommune.no 

 
 


