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TILBAKEBLIKKET
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.

For 10 år siden:
Verdens beste
Tonje Sørlie (t.h) og
Fam Elgan (midten) er
verdens beste kickboksere. Begge fighterne fra
Champions Kickboksingklubb sikret seg
VM-gull i sine respektive klasser under verdensmesterskapet i
Irland i helgen. Cathrine Fonnes (t.v) tok
bronse, og bidro til at
Norge ble 4. beste fullkontaktnasjon.

For 15 år siden:
Vandaler i Brinken barnehage

920 27 780

Telefon 23 33 91 58
Sydvesten@mediaconnect.no

OVERBLIKKET

Mola-stiftelsens nye leder har store sko å fylle
Mola-stiftelsen (Meningsfull oppvekst
i Laksevåg) har fått ny leder. I starten av november tiltrådte Odd Harald
Hundvin (67) som leder. Han tok over
etter George Myhrvold (78), som har
hatt vervet siden 2012.
De to kjenner hverandre godt, og det
er ingen tvil om at avtroppende leder
er svært fornøyd med mannen som
overtar det viktige vervet, han har
nemlig vært helt sentral da etterfølgeren hans skulle pekes ut.
I Hundvin visste Myhrvold hva Molastiftelsen fikk. Da Myhrvold avsluttet
sin yrkeskarriere som fagdirektør for
byrådsavdelingen for barnehage og
skole i Bergen kommune, var det nettopp Hundvin som overtok jobben.
Nå er også Hundvin blitt pensjonist.
Avtroppende leder peker på viktigheten av kontinuitet i arbeidet. Med
Hundvin som etterfølger oppnår

I Hundvin visste
Myhrvold hva
Mola-stiftelsen fikk.
Mola-stiftelsen det.
Hundvin har jobbet med barn og unge
stort sett hele sitt liv, det er ikke bare
en faglig styrke i jobben han nå skal
gjøre i Mola, det forteller også noe
om hvor hans engasjement og interesse ligger; hos barn og unge. At han
i tillegg også er Holen-gutt og derved
har gode lokalkunnskaper, og i tillegg kjenner Mola-stiftelsen godt, gjør
ham særlig godt egnet til det viktige
vervet han nå har overtatt.
Som ny leder har Sydvesten spurt om
det er noe spesielt han ønsker å ta tak
i. «Om noe må det være å trekke Indre
Laksevåg mer inn. Arbeidet har vært

mye konsentrert rundt Loddefjord og
Olsvik, naturlig nok siden stiftelsen
startet som Molo (Meningsfull oppvekst i Loddefjord), svarer Hundvin.
Det tror vi er et viktig grep å ta. Å
innlemme Indre Laksevåg i det gode
arbeidet Mola-stiftelsen gjør, vil være
veldig positivt for denne delen av Laksevåg.
Den nye styrelederen i Mola har store
sko han skal fylle, avtroppende Molaleder George Myhrvold har gjort en
fremragende jobb. Men vi er like
sikre som Myhrvold på at Hundvin
er den rette personen til å lede Molastiftelsen.

Det var et trist syn som
møtte barna da de kom
i Brinken barnehage i
går morges. Det ene av
de to populære lekehusene i barnehagen var
totalskadet i brann.
Flere steder var det også
tydelige brennemerker
oppover veggene i barnehagen. Deler av plattingen utenfor døren
inn til barnehagen var
også revet opp, og en
stor rist lå slengt på plattingen. – Hvem kan finne på
å gjøre dette? spør barna i barnehagen. – Vi ser svært
alvorlig på saken, sier politioverbetjent Per Helge
Iversen ved Fyllingsdalen politistasjon.

For 20 år siden:
Brekkeflat anbefaler «Dop»
5. desember settes forestillingen «Dop», med
eksnarkomane Julian
Misic, opp på Fjellsdalen skole. Gateprest
Thor Brekkeflat, som
forrige uke deltok på
et debattmøte i Bønes
kirke om ungdom og
rus, kan ikke få fullrost
stykket nok. – Dette er
den sterkeste antidopforestillingen jeg har
sett, sier Brekkeflat.

Tips Sydvesten!
Skjer det noe nytt, spennende eller
dramatisk i ditt nærmiljø?
Tips oss på red@sydvesten.no

Julenissen er syk!
Barna som hadde gledet seg til å hilse på julenissen på søndag ble nok bittelitt skuffet da nissemor kom ut og fortalte at
julenissen var blitt syk. Men heldigvis kunne nissemor fortelle at julenissen snart er frisk igjen. Og gaver ble det til barna
likevel, nissemor hadde med seg gave fra julenissen til alle barna. (Foto: Mette L. Skulstad)
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Den nye Mola-sjefen ante ikke hva
som var baktanken da han ble
invitert med på julemiddag
Odd Harald Hundvin (67)
fikk spørsmål om han
hadde lest det med liten
skrift i arbeidsavtalen sin.
Kim Bøyum
kim@sydvesten.no

I starten av november tiltrådte
Odd Harald Hundvin som leder
for Mola-stiftelsen (Meningsfull
oppvekst i Laksevåg).
Mannen han overtok etter,
George Myhrvold (78), har hatt
vervet siden 2012, og var helt
sentral da hans etterfølger skulle
pekes ut.
Saken er at Hundvin har etterfulgt Myhrvold tidligere, nemlig
som fagdirektør for byrådsavdelingen for barnehage og skole i
Bergen kommune.
De kjenner hverandre godt,
og det var derfor ikke unaturlig
at Myhrvold inviterte Hundvin
med på en julemiddag i Molaregi for et par år siden. Sistnevnte
var involvert i oppstarten av stiftelsen på 1990-tallet.

Pratet koselig
– Jeg kom på middagen, og vi
satt og pratet koselig en stund. Så
lurte George på om jeg hadde lest
det med liten skrift i arbeidsavtalen min som fagdirektør, humrer
Hundvin.
Det Myhrvold med glimt i øyet
hevdet, var at en del av pakken
gikk ut på at man skulle bli styreleder i Mola når man pensjonerte seg fra direktørjobben i
kommunen.
Hundvin var åpenbart ikke
vanskelig å lure: Det siste året har
han vært med i stiftelsens styre
for å forberede seg, og nå er han
altså leder.
– Mola gjør et flott og viktig
arbeid, og jeg har jobbet med
barn og unge stort sett hele livet.
At jeg er blitt pensjonist, gjør at
jeg har tid. Det er vanskelig å si
hvor stor prosent stilling ledervervet utgjør, men det skjer nok
noe i Mola nesten daglig. Kanskje
blir det mer arbeid enn jeg hadde
tenkt som pensjonist, men det er
kjekt arbeid, sier Hundvin.

Kontinutitet
George Myhrvold på sin side er
formelt sett ute av organisasjonen, men skal være litt i bakhånd
og hjelpe, som han uttrykker det
selv. Han er svært fornøyd med
at Hundvin var enkel å overtale.
– Jeg har vært opptatt av kontinuitet, og er glad for at Odd
Harald kommer inn med lokalkunnskap og som en som kjenner
stiftelsen.

Fakta
MENINGSFULL OPPVEKST I LAKSEVÅG (MOLA)
Stiftelsens formål er å arbeide for gode oppvekstsvilkår
for barn og unge i Laksevåg bydel.

Tidligere Mola-leder George Myhrvold hadde planen klar da han ønsket Odd
Harald Hundvin (bak) som erstatter. (Foto: Geir Møller)

Han mener det å tenke på
hvordan en organisasjon skal se
ut etter at en selv har takket for
seg, er blant en leders viktigste
oppgaver.
– Ofte venter man for lenge.
Man er nødt til å tenke på overgangene, sier Myhrvold.

Seminar om koronakrisen
Både den påtroppende og avtroppende sjefen var med da Molaseminaret ble arrangert for 29.
gang for noen uker siden. Seminaret handlet om hvordan pandemien har påvirket barn og unge
i Laksevåg, og oppslutningen var
rekordstor med 225 deltakere.
– Det var veldig kjekt at vi fikk
avviklet seminaret i år etter avlysningen i fjor, sier Hundvin.
Nå ser musikeren, også kjent
som «Beinet» fra diverse bergensgrupper, fram til utfordringene som venter. Først og fremst

handler det om å fortsette det
gode arbeidet som allerede pågår,
men en ny leder har gjerne også
noe spesielt han ønsker å ta tak i?
– Om noe må det være å trekke
Indre Laksevåg mer inn. Arbeidet
har vært mye konsentrert rundt
Loddefjord og Olsvik, naturlig
nok siden stiftelsen startet som
Molo (Meningsfull oppvekst i
Loddefjord). Vi får ta ett skritt om
gangen, sier 67-åringen, som selv
er Holen-gutt.

Jobber for å fremme godt tverretatlig
samarbeid i bydelen, og fremme samarbeid mellom
offentlige etater (stat – kommune), næringslivet og frivillige.
Forsøker å skaffe til veie attraktivt utstyr som kan stilles til
disposisjon for lag og foreninger og andre, som arbeider for
barn og unge.
Overfører kunnskap og erfaringer fra arbeidet i stiftelsen til
andre.
Startet opp i 1992 som Molo (Meningsfull oppvekst i
Loddefjord).

VAKKERT HJEM MED STILFULLE INTERIØRGARDINER!

-30%

…som også gir god sol- og innsynsskjerming!
FÅ
DAGER
IGJEN!

MARKISER – SCREENS – INTERIØRGARDINER

SOLSKJERMING
GRATIS BEFARING

911 50 200

KORTREIST

KVALITET
RETT FRA FABRIKK

KJELL BERDAL
Din lokale salgskonsulent
Direktenr: 977 72 817
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