
7
0
9
0
0
3
5

6
6
0
0
2
0

TORSDAG
26. AUGUST

NR. 30 • 2021
LØSSALG KR. 30

Kjemper for de lokale 
helsestasjonene

Han vil få fl ere
inn i idretten
SIDE 40-41

Glimrende start for
Loddefjord-damene
SIDE 38

FKF har inntatt
tabelltoppen
SIDE 35 SIDE 18-19

Laksevåg-folket strømmet
til Damsgårdsdagene

Populært 
sommertilbud 
på Elvetun

SIDE 4-5

(F
ot

o:
 M

et
te

 L
. S

ku
ls

ta
d)

SIDE 3

Vi kjenner
Fyllingsdalen
Ta kontakt
for en boligprat!

Petter Heldal
Eiendomsmegler MNEF
402 41 515

Thomas Wahl
Eiendomsmegler MNEF
478 02 523

Dokker e’ fortsatt 
grådig god!
Takk for hjelpen med å skape trygg handel.
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Sommeråpent Elvetun har  vært en kjempesuksess

Fredag 13. august avsluttet 
Sommeråpent Elvetun med 
grillkveld. Etter åtte uker med 
åpent hus på Elvetun, kunne 
initiativtakerne notere 885 
registrerte besøk.

Mette L. Skulstad
mette.skulstad@sydvesten.no

– Dette har vært en kjempesuksess. Vi har 
hatt åpent hus hver dag, bortsett fra sønda-
ger, gjennom hele skolens sommerferie, og 
her har det vært fin stemning hver eneste 
dag og kveld, forteller George Myhrvold, 
leder i Mola Stiftelsen.

Trygge voksne 
Tilbudet har vært rettet mot ungdomssko-
leelever fra 13 år. Ideen om å holde åpent 
hus på Elvetun i skoleferien kom på at 
samarbeidsmøte i april der representanter 
fra Mola, politiet, helse og skole deltok. På 

møtet kom det frem at mange ungdommer 
hadde behov for et sted å være, et sted hvor 
det var trygge voksne som kunne være 
sammen med dem over tid.

– Da tenkte vi at det kunne være en idé å 
holde Elvetun åpent, med voksne som bare 
er der og sørger for trygge rammer, fortel-
ler politistasjonssjef ved Fyllingsdalen og 
Laksevåg politistasjon, Monica J. Mørk.

– Det ble viktig for oss å lage et tilbud 
som ikke krevde noen form for påmelding, 
her skulle de unge bare komme når de 
ønsket det, forteller Myhrvold.

Drømmejobben
Med 300 000 kroner i støtte fra Bergen 
kommune ble det satt sammen en gruppe 
med unge voksne og litt mer erfarne 
voksne som sammen har sørget for god 
stemning på Elvetun.

– Jeg tror det er mange av mine venner 
som er litt misunnelig på den fine som-
merjobben jeg har hatt i år. Tenk å få lønn 
for å være her og ha det kjekt med ungdom-
mene, smiler Siri Gamst Glittenberg (19).

Kjersti Bremnes har gjort en formidabel jobb med oppfølging av sommeråpent på Elvetun. Her har hun 
fått besøk av politiet, som har stukket innom med jevne mellomrom.

Jonas Nordeide (19), Siri Gamst Glittenberg (19) og Bjarte Hundvin har vært en del av vaktlaget som 
har sørget for trygge rammer på Elvetun.

Politistasjonssjef ved Fyllingsdalen og Laksevåg politistasjon, Monica J. Mørk, er hoppende glad for det fine tilbudet som har vært på Elvetun gjennom hele skolens sommerferie. (Foto: Mette L. Skulstad).

– Det har ikke vært vanskelig å sette 
grenser, men litt bordskikk har vi klart 
å få inn der det har vært behov for det. 
Her takker vi nemlig for maten, sier Jonas 
Nordeide (19), med et lurt smil.

Bjarte Hundvin har representert de mer 
erfarne voksne på vaktlaget. Han forteller 
at mat ble en langt viktigere del av tiltaket 
enn det de hadde sett for seg.

– Vi har servert et varmt måltid hver dag 
og det har blitt veldig godt mottatt. Dette 
har vært et utrolig vellykket arrangement. 
Med god stemning både inne og utenfor, 
sier Hundvin.  

– Mange ungdommer har spurt oss om 
det blir åpent hus også i høstferien. Det tror 
jeg dessverre ikke vi får til, men det sier jo 
noe om hvor godt dette tilbudet har blitt 
mottatt, sier Kari Nordeide, styremedlem 
i Mola. 

Godt tilbud = lite kriminalitet
Politistasjonssjef Monica J. Mørk forteller 
at hun akkurat har kommet tilbake på jobb 

etter ferie, men hun har rukket å gå kjapt 
gjennom loggen som forteller hvordan kri-
minalitetsbildet i hennes ansvarsområde 
har sett ut i sommer.

– Når det gjelder ungdomskriminalitet 
har vi alltid en bekymring når det kommer 
til sommer og skolefri. Men det jeg kan se 
er at vi har veldig lite negativt å melde for 
denne sommerferien. Det kan så absolutt 
ha en sammenheng med at det har vært et 
bra tilbud for ungdommene her på Elve-
tun, mener Mørk.

Litt fra Elvetunloggen siste kvelden på 
åpent hus, skrevet av Bjarte Hundvin, 24 
gutter og 12 jenter. Ungdommene spredte 
seg over hele huset, med fullt trøkk på krea-
tivt verksted hele kvelden,  mye aktivitet på 
gamingrommet og en del i storsalen og ute 
på basketbanen. Vi klarte også å få store 
doser pasta og kjøttboller i hele flokken. 
Det har i løpet av sommeren vokst fram 
et miljø rundt Elvetun som er både sunt, 
godt og inkluderende. 
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Sommeråpent Elvetun har  vært en kjempesuksess

Statistikken som viser registrerte besøk på Sommeråpent Elvetun.

Melina (13) og Nana (14) har vært fl ittige gjester på Elvetun i sommer. – Vi har vært her så 
mange ganger i sommer at vi har sluttet å telle, sier Melina. – Om ikke Elvetun hadde vært 
åpent hadde vi sikkert bare vært hjemme og kjedet oss. Her har vi hatt det veldig fi nt, smiler 
Nana.

Siri Gamst Glittenberg og Maria Jørgensen synes de har hatt verdens beste sommerjobb på Elvetun. Her 
er de i full sving med det som har vært ett av dagens høydepunkt gjennom hele sommeren: Dagens måltid. 
(Foto: Privat)

Hos oss får du alt av
ortopediske hjelpemidler.

Vi har bygget fagekspertise i over 130 år.

Du finner oss på Krambua
Fjøsangerveien 215, 5073 Bergen

post.bergen@blatchford.no
55 27 11 00

Ortopedi

Spesialsko • Innleggsåler • Korsett • Ortoser • Proteser




