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Nyhet

Vestkanten

Ferskvare-
giganten 
i Vest!

  BERGEN VEST

Aktiv vinter i Bergen 
vest kan vise til gode 
besøkstall på sine 
aktiviteter i påsken 
og vinterferien.

Av Therese Edvardsen
therese@sydvesten.no

Over 500 barn og unge deltok på 
aktivitetene til Aktiv vinter i Ber-
gen vest.  

På plakaten sto blant annet 
åpent hus,  skitur, kreativt verksted, 
åpen hall og grafittikurs, som alle 
var godt besøkt.

Fulle busser
– Vi har hatt fulle busser med ung-
dommer som ville stå på ski i Eike-
dalen, forteller George Myhrvold, 
leder i Mo-La Stiftelsen. Sammen 
med nestleder og politistasjonsjef 
i Bergen vest, Tore Salvesen, er han 
storfornøyd med besøkstallene.

I alt 65 ungdommer var med på 
utflukt til Eikedalen og skianleg-
get der. 

I rapporten fra turen kommer 
det frem at 20 av de 65 har aldri 
stått på ski eller kun stått èn gang 
tidligere.  Det rapporteres også om 
gode tilbakemeldinger i flere fora 
både fra foreldre og ungdommer 
som som har vært med.

– Skiturene har vært en knallsuk-
sess, sier Salvesen. 

Åpen hall i Vadmyrahallen er et 
annet tilbud som trakk over 60 barn 
og unge.

 – At vaktene måtte slukke lyset 
for å få ungene til å forstå at det 
var på tide å gå hjem sier vel sitt, 
sier Myhrvold.

Unikt samarbeid
Grunnen til at Aktiv vinter i Bergen 
vest ble startet opp var for å gi et 
tilbud til de som holdt seg hjemme 
i ferien.

– Vi har i alle år gjort en innsats 
for de som har vært borte i ferien, 
gjennom Krimfri Påske, nå ville vi 
gi et tilbud til de som ble hjemme, 
sier Salvesen. 

De har også satset på å gi et til-
bud med bredde.   

– Vi hadde også konserter med 
Olsvik Ten Sing på Frieda Fasmers 
Minne, hvor de unge underholdt 

eldre med sang. Der har vi fått 
veldig gode tilbakemeldinger, sier 
nestlederen. 

Myhrvold er klar på at de ikke 
hadde kunne gjort dette uten lag-
spillerne i nærområdet.

– Det er kombinasjonen av sam-
arbeidspartnere som gjør at vi får 
det til. Vi har et unikt samarbeid, 
suksessfaktoren er at vi kjenner 
hverandre, sier han.

  BERGEN VEST

Siden oppstarten i 1995 har 
Krimfri Påske gjort det van-
skeligere for tyver å gjøre 
innbrudd mens folk feirer 
påske borte.

Av Therese Edvardsen
therese@sydvesten.no

I år ble patruljetiden på aksjonen utvidet fra 
seks til 18 timer i døgnet. Patruljeområdet 
strekker seg fra Sotrabroen i vest, Askøybroen 
i nord, Tennebekk i øst og Kjerreidviken i sør. 
I alt 50 eiendommer ble kontrollert, hvorav 26 
var husstander og 24 var offentlige bygg eller 
næringsområder.

Formålet med aksjonen er å drive fore-
byggende patruljering i distriktet i forhold til 
innbrudd og hærverk. 

Aksjonen startet onsdag i stille uke og ble 
avsluttet 2. påskedag. I alt var det seks patrul-
jer som patruljerte samtidig i hele distriktet. 
Rundt 50 frivillige var i sving for å trygge byde-
len i påskeuken.

Heller ikke  i år ble det rapportert inn alvor-
lige hendelser vedrørende objektene som 
Krimfri Påske kontrollerte.

– Aksjonen er mulig å gjennomføre på 
grunn av alle samarbeidspartnere våre. Vi 
må rette en stor takk til Oldervoll bil og Sotra 
bil som har stilt med biler, Esso Norge og Esso 
Vestkanten som har stilt med drivstoff, Haa-
konsvern som har stilt med sambandsutstyr 
og hodelykter og Vestkanten og sikkerhets-
ansvarlig Rune Kvickson for god støtte, sier 
Tore Salvesen politistasjonssjef i Bergen vest.

Har erkjent straffskyld i narkobeslagssaker
Som tidligere nevnt i Sydvesten 
gjorde politiet i Bergen vest to store 
narkotikabeslag i Fyllingsdalen i 
løpet av påsken. 

Det første beslaget ble gjort 
klokken 0500 onsdag i stille uke. 

Da ble en person observert av en 
patrulje på busstoppet på Varden. 
Da politiet tok kontakt med ved-
kommende ble det raskt klart at 
han var ruset. Den 28 år gamle 
mannen ble ransaket og på han 

fant politiet 150 gram amfetamin. 
Sammen med 28-åringen var en 

31 i år gammel mann. Han hadde 
med seg 30 gram amfetamin. 

Begge mennene er siktet for grov 
narkotikaforbrytelse og har erkjent 

straffskyld.
2. påskedag klokken 1630 gjorde 

politiet et beslag på 550 gram hasj-
isj i en leilighet i Dag Hammer-
skjolds vei. 

Den 33 år gamle mannen som 

bor i leiligheten har erkjent straff-
skyld

Knallsuksess med 
vinterferieaktiviteter

MO-LA Stiftelsen er storfornøyd med prosjektet Aktiv Vinter i Bergen Vest. 
(Foto: Therese Edvardsen)

Aktiv vinter i Bergen Vest er et samarbeid mellom: MO-LA stiftelsen, 
borettslag i Laksevåg bydel, Vestkanten, barnevernet i Laksevåg,  
Bergen Vest politistasjon, OBOS Storbergen, Lionsklubbene i  
Laksevåg og Bergen Vest og Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor.
Formålet til Mo-La Stiftelsen: (Meningsfull oppvekst i Laksevåg)
Arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og unge i Laksevåg bydel.
Ved hjelp av konkrete tiltak å fremme godt tverretatlig samarbeid i 
bydelen, og fremme samarbeid mellom offentlige etater (stat – kom-
mune), næringslivet og 3.sektor.
Forsøke å skaffe tilveie attraktivt utstyr som kan stilles til disposi-
sjon for lag og foreninger og andre, som arbeider for barn og unge.
Overføre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i stiftelsen til andre.

(Molastiftelsen.no)

Fakta

Holdt nullen også i år


