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Tips Sydvesten!
Skjer det noe nytt, spennende eller 

dramatisk i ditt nærmiljø?
Tips oss på red@sydvesten.no 

Terje Hansen er klar for 
nok et år med «Aktiv og 
trygg påske», tidligere 
«Krimfri påske».

Kim Bøyum
kim@sydvesten.no

Mola-stiftelsen arrangerte 
«Krimfri påske» i Loddefjord 
mellom 1995 og 2018, et tverre-
tatlig prosjekt for å gjøre Lakse-
våg bydel tryggere for beboerne 
ved å minimere mulighetene for 
boliginnbrudd i påsken.

Prosjektet har vært et samar-
beid mellom Bergen Vest poli-
tistasjon, Mola-stiftelsen, Mili-
tærpolitiet på Haakonsvern, 
Hordaland sivilforsvars forening, 
frivillige lag og organisasjoner. 
Prosjektet ble startet opp i 1995, 
og har vært en stor suksess.

Nytt konsept
I 2019 endret man konseptet 

noe for å bedre ivareta barn og 
unge i alderen 12-16 som ikke 
har et aktivitetstilbud i påsken. I 
de tidligere årene har innbrudd 
i påsken vært et større problem 
enn det er nå. Nå har den type 
kriminalitet gått ned, og Mola-
stiftelsen ser etter nye måter å 
aktivisere ungdommen på. Der-
for gikk de i 2019 fra å arrangere 
«Krimfri påske» til «Aktiv og trygg 
påske». Torsdag, fredag og lør-
dag i påsken kan unge i alderen 
12-16 år komme i Vadmyrahallen 
for gratis mat, og aktiviteter som 
inkluderer blant annet boblefot-
ball, bordtennis, airhockey, brett-
spill og en hoppemadrass på 9×9 
meter. Dessuten vil Natteravnene 
vandre i området.

Stor gevinst
– Erfaringen er god med dette 
nye konseptet. Jeg vil påstå at det 
var en stor suksess i 2019, og det 
dukket opp veldig mange barn 
og ungdommer, sier Terje Han-

sen som har vært med helt fra 
starten i 1995.

Han tror det var klokt å endre 
konseptet, men opprettholde et 
påskeopplegg for ungdommer 
for tre år siden.

– Kriminalbildet endret seg, 
men vi så gevinsten i samarbeidet 
mellom ulike organisasjoner, og 
at konseptet ga veldig mye inspi-
rasjon til ungdommer som � kk 
være med og gjøre en nytteverdi 
i nærmiljøet, sier Hansen, som 
har vært involvert i Vadmyra IL 
helt siden 1981.

Opplegget varer fra skjærtors-
dag til påskeaften, da er det åpen 
hall i Vadmyrahallen fra kl. 17.00 
til kl. 22.00 (4.- 7.trinn kl. 17.00 – 
kl. 20.30 og 8. – 10. trinn kl.18.30 
– kl.22.00). 

Han har vært med på den store påske-
dugnaden i Loddefjord siden 1995

Boblefotball er et av tilbudene i Vadmyra i påskedagene. (Foto: Privat)

Terje Hansen synes det er meningsfylt å bidra i nærmiljøet i Loddefjord i påsken. 
Derfor har han gjort det i 27 år. (Foto: Privat)
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Færre apotek skal tilby koronavaksine
Etterspørselen etter 
koronavaksinen har 
vært lav i Bergen de siste 
månedene.

Av Mette Skulstad 
mette.skulstad@sydvesten.no

Bergen kommune har derfor valgt 
å redusere antallet apotek som 
skal tilby vaksinen fra dagens 36 
til 13 apotek, skriver kommunen 
i en pressemelding.

De 13 apotekene som nå skal 
tilby gratis vaksine er spredt i alle 
bydelene i bergen. I Fyllingsdalen 
er det Boots apotek som fortsatt 
skal tilby vaksinen. I Laksevåg 
tilbys vaksinen på Boots apotek 
Laksevåg, Boots apotek Lodde-
fjord og ved Drotningsvik apotek.

Alle apotekene tilbyr vaksine-
ring enten via timebestilling eller 
drop-in.

Det er også mulig å få vaksine 
ved den kommunale vaksinesta-
sjon i Øvre Dreggsallmenningen 
6.

Her på Spelhaugen blir det ikke lenger koronavaksine å få. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

Følgende apotek vaksinerer 
mot covid-19 i Bergen fra 
26. mars:
• Apotek 1 Lagunen

• Apotek 1 Åsane

• Boots apotek Arna

• Boots apotek Fyllingsda-
len

• Boots apotek Laksevåg

• Boots apotek Loddefjord

• Boots apotek Sandsli

• Drotningsvik apotek

• Sandviken apotek

• Sjukehusapoteket i Bergen

• Vitusapotek Bien

• Vitusapotek Paradis

• Vitusapotek Nordstjernen

Fakta

AKTIV OG TRYGG PÅSKE
MOLA stiftelsen (Meningsfull oppvekst i Laksevåg) tilbyr i samarbeid 
med Vadmyra Idrettslag aktiviteter i påsken i Vadmyrahallen

STED : Vadmyrahallen – Vadmyra 5ér bane

Dager: Torsdag 14/4 – fredag 15/4 og lørdag 16/4
Tid: Åpen hall fra kl.17.00 – kl.22.00

4.- 7.trinn kl.17.00 – kl. 20.30 8. – 10. trinn kl.18.30 – kl.22.00

Natteravnene er med på vandring i bydelen!

GRATIS !Inkl. noe å spise

Hoppematte (9 x 9 meter) // Bobleplast fotball 
// Air-hockey // Bordtennis // Biljard // 
Basketball // Landhockey // Badminton // 
Diverse brettspill // Konkurranser m/premier

AKTIV OG TRYGG PÅSKE
MOLA stiftelsen (Meningsfull oppvekst i Laksevåg) tilbyr i samarbeid 
med Vadmyra Idrettslag aktiviteter i påsken i Vadmyrahallen

STED : Vadmyrahallen – Vadmyra 5ér bane

Dager: Torsdag 14/4 – fredag 15/4 og lørdag 16/4
Tid: Åpen hall fra kl.17.00 – kl.22.00

4.- 7.trinn kl.17.00 – kl. 20.30 8. – 10. trinn kl.18.30 – kl.22.00

Natteravnene er med på vandring i bydelen!

GRATIS !Inkl. noe å spise

Hoppematte (9 x 9 meter) // Bobleplast fotball 
// Air-hockey // Bordtennis // Biljard // 
Basketball // Landhockey // Badminton // 
Diverse brettspill // Konkurranser m/premier

Natteravnene er med på vandring i bydelen!




