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Innledning:
Stortingsmelding nr. 42 (2004 - 2005) omhandler blant
annet forebyggende arbeid og kriminalItetsbekjempelse. I meldingens kap. 6 heter det blant annet: "For
å oppnå gode resultater må arbeidet skje på bred
front i samfunnet og involvere aktører gjennom forpliktende arbeid på tvers av forvaltningen på ulike
nivåer og samarbeid med private aktører og frivillige
organisasjoner. I tillegg må politiet samme
med relevante aktører stimuiere pubilkum til selv å bidra med b eskyttende
sikring av verdier. Videre er det nødvendig med mobilisering av det sivile
samfunnet gjennom forpliktende
tverretatllg samarbeid og samordning
av forebyggende tiltak i kommunene.
mellom politiet og andre offentlige
etater. frivillige organisasjoner og
næringslivet.»
Det vi den gang betegnet som
Laksevåg modellen ble etablert I
slutten av 80 årene og I begynnelsen av
90 årene - som følge av at politiet selv

- ved daværende Laksevåg lensmannskontor - forsto
at politiet ikke hadde ressurser alene til å skape og
holde ved Ilke det som var nødvendig for å etablere
trygge og gode bo- og oppvekstmiljø.
Da vi etter hvert så hvor vellykket modellen ble
laget vi trykksaken Laksevåg modetten. Denne
trykksaken er en nødvendig rekapitulering og videreføring av modellen som er en meget godt fungerende og levende modell I ytre del av Laksevåg.
Laksevågmodellen som vi nå har aept til
Molamodellen. fungerer under Molastiflelsens
paraply. Den har helt fra etableringen. hatt
følgende deltakere: Politiet. bydelsadministrasjon. skaler. sosialkonto" kulturkontor.
barnevern. borettslag. boligbyggelag.
frivillige organisasjoner og næringslivet. Med andre ord deltar alle I
lagspillet i og rundt modellen.
Molastiflelsen har et overordnet
styre og en arbeidsgruppe der de
ffeste som samarbeider i bydelen er
med.

Historikk
Laksevåg lensma nnskontor beij ente et distrikt hvor
d er vor stor kriminalitet og mye vold i slutten av BOå rene . Årsa ken til d ette vor hovedsakelig at d et
på 60-tallet ble bygg et op p en liten drabantb y i et
tidligere lan d distrikt. Drabantbyen b esto ho vedsa kelig a v høy- og lavblokker. Kommunen fikk tildelt
en rekke leiligheter I d en nye bydelen og disse ble
stort sett tildelt beboere etter sosiale kriterier. Bydelen
hadde i slutt en a v BO-å rene blondt annet ft ere tilfe ller
av husbråk enn he le Bergen by forøvrig. Politiet måtte
rykke ut bevæpnet i gje nnomsnitt fiere ganger hve r
eneste uke. Ett er interne møter på lensmann skontoret. besluttet led elsen å sette i ga ng e n skikkelig offensiv i håp om å få dempet krimine ll aktivitet og vold .
Det ble lag et eg ne datasysteme r for å kat alogi sere
anmeldte forhold og for å holde kontroll med hvem
av forøverne som hadde gjort hva . I løpet av relativt
kort tid bestå r portefø ljen av i ove rkant a v 600 sa ker.
Mer enn 100 forøvere gikk igjen i flere saker og de
forøvet straffbare handlinger sammen med andre.
Lensma nnskontoret sto til slutt tilba ke med i underkant av BO forøvere som ble siktet. Det ble sa tt o pp
en 10på toppliste. og etter hvert som kjente forøvere
forb røt seg Igjen. ble sakene prioritert men s disse satt
I varetekt. De måtte møte i retten og ble fo rtløpend e
d ømt og innsatt til soning. Denne med isinen virket
umid d elbart. Saksantallet sa nk i løp et av meg et kort
tid . Forøverne forsto at lensma nnskontorets ledelse
mente a lvor og ikke minst at de satt e umiddelb are
tiltak ut i livet . Samtid ig som dette foregi kk. ble det
lagt inn retningslinjer i forbind else med anme ldte husbrå k. Forøvere so m tid ligere ble kjørt hjem ette r å ha
laget brå k. eller til famili e og venner. ble nå kjørt i arrest og anmeldt. I løp et av kort tid gikk an tall husb råk
betraktelig ned. og g ledelig nok ble distriktet atskillig mind re vo ldelig . Alle disse tilta kene var med p å
å gl en nødvend ig positiv trend i d istriktet . Borett sla g
og beboere var aktive inn mot kommunen s Loddefjord-prosjekt og de ønsket alle å bli kvitt den negative omtale og d et negative ryktet bydelen hadde
fått. Borettslagene begynte å modernisere fasa der
både på høyblokker og lavblokker I om rådet. og
ganske umidd elba rt b le prisene høyere på leilig heter
I Lod d efjord . Om rådet ble stra ks mer att raktivt som
bo- og oppvekstområde. Alle tilta k virket positivt
for distriktet. og den positive trend en b le meget
reg istrerbar . I ettertid har dette inntrykket bare
fo rsterket seg. og bydelen har idag et godt ord på seg.

Forebyggende
politiarbeid
Ledelsen ble klar over at lensmannskontoret måtte
omorganiseres og at vi måtte legge om vå re gamle
og trad isjo nelle arbeidsmetoder. Vi var overbevist om a t vi ville få resulta ter d ersom vi satset på
foreb yggende politiarbeid. I d ette viktige a rbe idet
ligger det fa ktore r som Iverretatiig samarbeid
og gode kommunikasjonskanaler mot sa marbeidspartnere og beboere i alle ald re. Vi visste at
Stovner poiitistasjon i Oslo b etjente et meget stort
problemområde i sin bydel. VI tok me d oss en rektor fra Loddefjord og en fra Olsvik. samt en politiker.
fo r å høre og se hvord an stovnermodellen virket I
pra ksis. VI fa nt fort ut at vi kunne bruke mye av innho ldet. dog tilpasset vårt eget distrikt. I ettertid har
vi utviklet mo dellen etter våre loka le forhold. slik
at den i dag framstå r som vår egen Molamodell.

Det første lensmannsko ntorets ledelse d erfor gjorde
var å se på egen organi sering .
Lensmannskontoret la om fra d elvis aktiv og reservetjeneste utenom kontort id. til døgnkontinue rlig tje neste. sivilt tilsatte a vla eksamen i Tva ngsfullbyrd else og overtok a lt arbeid me d den sivile
rett sp leie på g runnplanet. slik at politiutdannet person ell ble frigjort til å arbeide kun med politirelaterte
arbeidsoppgaver.
Metodikken innen både Orden og Etterforsking ble
tilpasset ett er distriktets behov. Både gjengangerprinsippet. personrelatert etterforsking basert
på Gje ngangerprinsippet. O-toleran se, stra ksett e rforsking og p rob lem oriente rt p olitiarbeid ble således
praktisert lenge før POD la føring er for hele politi
Norge, om at d et var slike metoder p olitiet skulle
basere sine ette rforsknings- og ordensrutiner etter.
Faktiskvar La ksevåg tidligere ute enn New York med
å p ra ktisere O-tole ranse. I d enne fasen besluttet
eie rne av Loddefjord Torg å bygge om til et nytt flott
kjøpesenter. Dett e fikk navne t Vestkanten. Da det
sto ferdig ble det etablert en p olitipost på kjøpesente ret. Dett e fordi politiet skulle være mer tligje ngelig
og kunne g i bedre service til publikum . Samtidig ble
byggingen a v ny riksvei 555 startet. Da den sto ferd ig b le det slutt på å kjøre til og fra Bergen I kø fra
Bergen vest. Kommunen bygget også Alvøenparke n for fotball og Idrett. Således skjedde der mange
positive ting sa mtid ig I bydelen, noe som he lt klart
bare g a positive effe kter.
Hoved b udska pet fra le nsman n til de ansatte var:
"Det er vi so m er til for publikum og ikke de som er til
for OSS". Det var i denne perioden vi startet det p roaktive politiarbeidet med bekjempelse av krimina litet I La ksevå g med det hovedmål å skape trygge
og g ode bom iljø.

Stortingsmelding nr. 23 1991/92 sa en del o m hovedstrategier i krimina litetsbekjempe lsen. Her b le tv erretatli g sa marbeid og holdningskampanjer fokusert,
således helt I tråd med inte nsjonene til den nyopprette de Molastiftelsen og d aværende lensman nskonto rs
arbeidsmetod er.
Poiiliet ble fort klar over at det ikke fantes ressurser til
å etablere gode og trygg e op pve ksfmiljø alene. Det
var na turlig å begynne med skoler. Barna går på skole
hver dag og pedagogene i sko le n leser de fleste av
sine elever som å p ne bøke r.
Videre var det noturlig å søke samarbeid med borettslogene. styrene I borettslagene og Ikke minst va ktmestrene. Bydelens ad ministrasjon ga bedre sornorbeid både til kulturkontor. barnevern og sosialkontor.
Ved å dra inn næ ringslivet i sa marbeid et ble ringen
slutt et og vi besluttet å etablere Molastiftelsen som nå
stå r for Meningsfylt oppveksl for bom og ungdom i
Laksevåg. Det skjed de i 1992.
Vi fikk etabl ert blant a nnet natteravner og Nabohjelp I flere bomiljø. Det å eng asjere foreld re og
be boere i eget bomiljø har vist seg å g i p ositiv e ffekt. Deltakerne fra næ ringslivet bidrar med
idee r og økono mi for gjennomføring a v de prosjekter stiftelsen finner nødvendig å etablere for
å få trygge og gode oppvekstvilkår i byde len.
Molasliftelsen har gjennom sine samarbeidspartnere
tott Initiati vet til. og fått etablert en skatebane I Olsvik.
bygging og d rift av gre ndahuset I Olsvik, skateba ne
i Elvetun, kafeen Kå re i Elvetun. det maritime kraftsente r Nøstet i Alvøen. Et g odt samarbeid med familien Fasmer og med støtte fra Uons i Bergen Vest og
Bergen kommune, har gjort det mulig å bygge om
løen i Alvøen slik at d enne skal utvikles til et ungdomssenter. Stiftelsen låner også ut kajakker og robåter.
Det hele beg ynte med Alvøenp rosjektet - et prosjekt
som leve r i beste velgåend e. Prosjektet ble startet
opp for å eng asjere elever fra Godvik skole I praktisk arb eid . Arb eidssted et e r Alvøenparken og elevene gjør der e n meget g od jobb og få r en praktisk
innføring I fysisk arbeid som de liker godt og som fra
første d ag har vist seg å væ re en pedagogisk riktig
rehabilIteringslinje. Ett e r at stiftelsen hadde kjørt et
prøveprosjekt - ble dette evaluert og kommunen
påtok seg drift en. Det ble a nsatt to fagpersoner for
gjennomføringen. I dag få r elevene slik arbeidstrenIng også andre sted er enn I se lve park en .

Samarbeidet i pra ks is '
Skole

Næringslivet

Innledningsvis begynte det lokale sa marbeidet med
skolene i distriktet. Lære rne er d e som først legger
merke til uregel messighete r hos elevene . Derfor var
d et viktig å få kontakt med denne g ruppen. Dette
ble gjort gjennom rektorkontakt . Davæ rend e rektor
Hatlem arran gerte også elementært innføringskurs
for politifolk i pedagogikk - noe som var meget nyttig .
VI etablerte skolefad derord ning. nødvendig und ervisning gjennomført av po lltlfadre i skolen og faste re ktormøter. Skoienes problemer med eieve r som skolen
Ikke skulle ta kle selv - ble p rioritert.
God konta kt mellom p oliti og sko le e r et av fte re ba sisg runnlag for et godt og trygt lo ka lsa mfunn.

I fo rbindelsene med a lle tiita k av positiv og målrettet karakter. gikk lensmann en tid lig ut med beskjed
om at må let var at Bergen vest skulle fremstå som
Berg ens beste Vestka nt. Kjøpesente ret fulgte opp det reiste seg som en fugl Phønix - og fremsto som et
av de ftotteste kjøpesenter i io nd et og det ftkk navnet
Vestka nte n. I ettertid kom aktivitetsenteret Va nnkant en. og høsten 2007 å pne r Iska nten. Næringslivet
I Lodd efjord viste p å denne må te n at d et er mulig å
snu en negativ tren d til noe absolutt positivt for både
by d elen og bye n for øvrig .
Både I byggeperiod en e og I etterføigende driftsperiode har politiet. eie rne og ledelsen av sente ret ha tt
en meget god d ialog og et god t sa marbeid . Sente ret har i d a g besøk a v 65 000 mennesker hver uke
og omsette r for i overkant aven milliard kron er. Slike
ta ll vise r a t Senteret fremstår som en meget viktig og
samlende fa ktor i bydelen .
Sto r Berg en Boligbygg elag er hovedeier a v Vestka ntenIVa nnka nten og Iska nten og er såledesen heit
na turlig sa marbeidspa rtner. I tiliegg er de eng asjert I
en rekke borettslag I d istrtktet.

Borettslag
Politiet tok konta kt med led elsen og styre ne I borettslagene. Det b le innført faste møte r både med
ansatte. styrerep resentanter og ikke minst va ktmestre . Disse fagpersoner sitter inne med store personalkunnskaper og annen viktig informasjon om drift.
p ersoner. bo- og drtftsmønster. Borettslagene har stor
interesse av a t deres borettslag skai frem stå med et
tryggt og godt bomiljø - beboere som var med på
å lage utrygg e omgivelser ble loka lisert og fokusert
spesieit. Tiltak ble igangsatt mot d isse i samarbeid
med politiet og en rekke eksempler viser at dette
samarbeidet virkelig g a resuitater.
Fra å væ re borettslag der politiet hadde ftere utrykning er til husbråk en n i he le Bergen til sammen - fremstå r disse bom iljøene i dag som eksemplariske i forhold
til tid ligere.
I denne period en g ikk lensmann e n ut og kritiserte
selve byg gene. I en spissformulering me nte han at
enten m åtte fa sa dene pusses opp og reha b iliteres.
Hvis ikke burde man vurd ere rivning og bygge nytt.
Det ble debatt og resultatet ble a t både lav og høyb lokker ble be tydelig op pg ra dert fasademe ssig og
fremstå r i d ag so m ftotte by g g.
Leiligh eter som p å begynne ise av 90 tal let ble solgt
på tvangsau ksjon for rundt kr. 40.000.- blir i d ag solgt
på det åpne mar ked for Ikke mindr e enn 1.2 millio ner. Bomiljøet har nå en helt an ne n status. Det er i
dag meget attra ktivt å bo i Berg en Vest.

Statlige og kommunale
enheter
I det tverretatlige samarbeidet sier det seg selv at p olitiet. barnevemet og sosialkontor et er naturlige partnere. I begynnelsen var ta ushetsplikte n e n skikke lig
barriere. Pga stor utskittlng av mannska per bå d e på
sosialkontor og barnevern. bie denne barrieren et
problem. I d a g har dett e gått seg til og samarbeid et
er også forma lisert fra overord nede instan ser. Et godt
sa marbeid mellom disse tre skal gi d e persone r vi arbeider for en bedre service slik at levekår kan normaliseres og livskvalite te n bedres. Imid lertid er det la ngt
frem før de tre etater fremstår som de servic ekontor
de skal være med optimalt samarbeid til eta tenes og
klientenes beste.

Molastiftelsens tiltak i
bydelen:
Molastiftelsen har igangsatt en rekke tiltak og
arrangement i bydelen, Temakvelder arrangeres I
samarbeid med skoler og borettslag, Mola fikk
produsert politiskjorter og politicaps for barn - disse
b le et par år distribuert gjennom Redd Barna og en
avtale med Cubuskieden. Redd Barna fikk hvert å r
inn meget betydelige be løp fra dette salget, Imidlertid ble avtalen de hadde med Cubus oppsagt
og omsetningen stoppet opp. Avtalen med Redd
Barna ble derfor sagt opp - Mola kjøpte restpartiet
og dette er så delt ut til organisasjoner. idrettslag.
klubber etc. som selger dem på stands på Vestkanten. De får seiv inntekten, De som ønsker å selge
skjortene må kunne tilkjennegi et mål med Inntekten, før de får anled-ning til å starte salget.

Krimfri Påske
Krimfri Påske som i 2007 ble arrangert for 14. år på
rod og der politiet er teknisk arrangør - sysselsetter
ca. 130 frivillige som passer på ca. 170 hus, forretninger og offentlige bygg i løpet av påskedagene ,
De frivillige rekrutteres fra frivillige organisasjoner.
Vadmyra og Kjøkkelvlk Idrettslag. sivilforsvarets
forening, militærpolItlet m .ft. Næringslivet gjør dette
mulig ved å gl pengestøtte eller varer fra eget sortiment til dette tiltaket . Bilforretningene Jæger, Møller
og Sotra Bil - lå ner ut biler som deltakerne benytter i patruljeringen. Esso Norge leverer drivstoff og
forsikringsselskapet Vesta støtter økonomisk, for å
nevne noen av bidragsyterne. Uten dette loka le
løftet hadde tiltaket Ikke vært muilg å gjennomføre,
Så langt er det ikke reg istrert et eneste innb rudd
eller skadeverk på de eiendommer som Krimfri
Påske har passet på i løp et av de 14 år tiltaket er
gjennomført. Så vidt vi vet er der ikke tilsvarende
tiltak noen steder ellers I he le verden. KrimFri Påske
gir meget gode synergieffekter resten av året i det
tverretatlige samarbeidet i bydelen,
Prosjektleder for KrimFri Påske de siste 8 år har vært
politiførstebetjent Tore Lystrup, Lørdag den /6.6.07 var
han på sykkeitursammen med sin 11 årgamiedatterpå
Radøy. Plutselig ble han dårlig og tli tross for stor innsats
fra førstehjeipere, døde han bare 41 år gammel, Han
har for ailtid satt sitt preg på prosjektet og det viste aile
deltakerne fra KrimFri Påske som deltok i hans begraveise. Vi som har arbeidet med prosjektet I aile år og aile
de som har deitatt - vil aidri giemme Tore. Hans gode
humør. hans evn e til ailtid å være iøsningsorientert og
kreativ har satt dype og positive spor i prosjektet,

Ung Sommer i Bergen Vest
Tilta ket har væ rt gjennomført de siste 12 år og har
a lltid b litt betegnet som meget ve llykket .
Kulturkontoret er teknisk arrangør og både marinebasen og politiet er viktig e støtt espillere. Andre
lokale krefter deltar også med det mål å gi barn
som ikke kommer seg på ferie - an dre opplevelser enn gatens tilbud. Her arrangeres svkkelverksted. sykkelturer med jordbærplukking. fisketurer og
holmeb esøk med fartøy fra forsvaret. kulturaktiviteter og b esøk i badeland p å Van nka nten - for å
nevne noe. Tilta kene er godt b esøkt. Foreldre er
også me d p å disse arrongementene .

Nøstet i Alvøen
Mola har etter avtale med Didrik Fasmer fått leie
den gamle forretningen ved ka ien i Alvøen . Her er
der b ygget våtrom med stort sa ltva nnsakvarium.
sløyebenker ml vasker og an net utstyr. kjøkken
og toalett - samt innredet et eget klasserom med
vid eovisuelt utstyr til undervisnin g og møter.
Nøstet ska l bli et maritimt kraftsenter der b arn og
ungdom skal lære om d et maritime liv. faun a. miljø
og kultur sammen med fiske og fa ng st. Sjøve tt og
livredd end e førstehjelp vektlegges. Nøstet d ispone rer også båter slik at deltakerne også får komme
p å sjøen. Godvik skole er teknisk arrangør og har
an svaret for driften av Nøstet.

Moloseminor på Voss
Da d et tverreta tllge arbeid ble initiert I bydelen
- to k politiet initiativet til å samle p ot en sielle samarb eidspartne re til et seminar i Harda nger. Dette ble
så vellykket at det ble b estemt at man skulle fortsette
med slike samling er der problemer og utfordringer I
b ydele n skulle taes opp og diskuteres samt at tiltak
skulle igangsettes. Politiet påtok seg opp gaven som
teknisk arrangør.
Der er hittil arrangert 18slike seminarer og de siste 16
er arra ng ert på Fleische rs hoIelI på Voss.
Seminare ne er utviklet og I dag tar vi fo rtsatt opp utford ringer og vi har hvert å r meget gode foredragshold ere om aktuelle emne r. Seminaret i 2006 ble
faktisk fulltegn et med 170 delta kere en uke ette r at
programmet var sendt ut. Etter alle hen vendelsen e
å d ømme kunne vi nok ha doblet an tallet d ersom vi
hadde hatt kapas ite t. Seminaret avholdes en torsdag og fredag I skiftet november I dese mber.

I tillegg til de fag lige p åtyll legges det vekt på det
sosiaie. Dette fordi det er viktig at d e som samarbeider lærer hveran dre å kjenne - noe man p rofilerer p å i det daglig e arbeid . Seminaret har derfor
hvert å r innslag so m ekte ' Vossajola bord " og kultur
i form av sa ng og musikk.

Juleh ilsen til beboerne
Del lokale politi har som en tradisjon 118å r send t ut
julekort til alle b eboerne I ytre Laksevåg . Det hele
begynte med at en rekke beboerne ville vite hva
forskjellen var på lensmon nskontor og p olitisto sjon.
Dette fikk d e forkla rt i form aven julehilsen . Julehilsen er siden blitt en tradisjo n og i tillegg til at
beboerne ønskes god jul og godt nyttår - blir det
gitt budskap og meld inger som er av interesse
for de fieste beb oere. Denne tradisjonen er blitt
meget godt mottatt og uten tvil gir den en positiv
kommunikasjon mellom p olitiet og pu blikum. som
igjen er et bidrag til et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø.

Tråastølen
Hver sommer d rar en d el un gdom til Tråastølen
p å Hard ange rvidd en . Dette er et sted som
Lio ns i Bergen Vest langtidsleier. Barnevern og
p olitie t sa m arbeider når d et gjeld er å finne en
kambinasjon av ung d om m ed p ro blem er. som
tre nger å ko mme sa m men med andre og o pp leve fe rie i fje llet. Led sa ge re på disse l urene e r
fra politiet. b arnevernet. Lions o g militæ rpolItlet.
Her m å ung -d o mmen e tilp a sse seg hverandre.
lære seg bo- og leve regl er i t illegg til al d e får
aktivisere seg i m a nge forskjellige d isip liner ute I
naturen. Hver av tu rene har e n ukes varighet og
fina nsieres a v barnevern. kultur og næringsliv.

Nye tiltak
Molastiftelsen var på ekskursjon til Køben havn og
Malmø I 2006 og noen delta kere fra barnevern og
politi p lukket opp ideen fra Malmø der det settes
i g ang et program som benevnes CO PE. Dette er
et inspirerende fore ld reveiledningsprog ram . Målet
med p rog ra mmet er å styrke foreid rekompeta nsen og selve program met er utarbeidet av den
cana diske professor Chorles Cunning ham. Presenta sjon av p rog ra mmet starter høsten 2007 og vil få
e n bred p lass i MolClseminaret på Voss i 2007.

• Molastlffelsen skal arbeide for å bedre
oppvekstvilkårene til barn og unge i
Laksevåg bydel. Stiftelsen skal således
være en viktig medspiller overtor lag.
organisasjoner og andre, til (Jjennomføring
av positive tiltak for barn og unge i bydelen
• Molastiftelsen er ment å være en skaper " "
og igangsetter. Ansvaret for videreføring
av tiltak og prosjekter skal plasseres på
etablerte organisasjoner. skoler eller borettslag i distriktet.
• Molastiftelen skal følge opp alle slike
prosjekter. kvalitetssikre og gi nye innspill
når det er nødvendig.
• Molastiftelen ønsker å utvikle alle former
for samarbeid.
• Molastiftelsnen ønsker å videreutvikle
informasjon og kommunikasjon etater og
beboere imellom.
• Molastiftelsen ønsker at det skal bli vanlig
at foreldre engasjerer seg positivt i eget
bo- og oppvekstmiljø og at de otatvt deltar
der egne barn er med.
• Molastiftelsen ønsker å medvirke til
at bydelen får et optimalt godt
bo- og oppvekstmiljø.
• Molastiftelsen ønsker at alle
beboere skal oppleve at /
de har en god livskvalitet
uansett alder.

Konklusjon
Ko rt tid etter at d aværende Laksevåg lensmannskontor ha dd e begynt å pra ktisere modellen.
kom der positive resultater. Krimina liteten I distriktet
avtok merkbart . Fordi politiet nå arbeidet etter nye
og proakti ve prinsipper. gikk blant a nnet opp klaringsprosenten kraftig opp og saksan ta llet gikk ned.
Etter hvert som Molastiftelsen fikk bedr e og bedre
fund ament - kunne vi hele tid en se positiv utvikiing i
distriktet. Slike markante og positiv e tegn kunne ikke
være tilfeldige og de ga dem som d eltok I stifte ise n
den nød vendige inspirasjon til økt innsats i form av
stad ig nye tiltak og prosjekter.
ytr e Laksevåg er i d ag en trygg og god bydel me d
mange kulturelle a ktiviteter. Årsaken til at byd elen
i dag fremstår med et meg et godt bo- og op pve kstmiljø - er ikke minst ta kket væ re det gode
tv erretatlige samarbeidet - der offentlige etate r.
boligbyggel ag . borettslag. frivillige org an isasjone r
og nærin g sliv samarbeider til beboernes beste .
Ingen eta t eller orga nisasjo n ville makt et å få til et
slikt godt resultat a lene. I tilleg g ble der gjenn omført
store g runnarbeider på idrettsplassen i Vadmy ra og
d et b le også lagt kunstgress. Båd e når det gje lder
eta blering og o ppføring av iskanten og den store
rehabilitering av Va d myra idrettsplass - har distriktet
mottatt betyd elig økono misk støtt e fra Trond Mohn.

Vi har støHet Molas prosjekter siden oppstarten i 1992:
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