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AURDALSLIA: Mens det ropes 
på Fysak og ungdomstilbud, 
har kommunen i det stille 
gått i gang med bygging av ny 
aktivitetspark skreddersydd for 
10-18-åringene i Ytrebygda.

av terje bringsvor Nilsen
terje@fanaposten.no

– Behovet var det liten tvil om, sier 
Alexandra Altermark, prosjektle-
der i Bymiljøetaten.

I hele Ytrebygda bydel finnes det 
bare en eneste offentlig lekeplass. 
Den ligger ved Fanatorget og var 
mildt sagt preget av tidens tann 
da kommunens folk satte seg ned 
for et planleggingsmøte - en gang 
i 2019.

Barnas byrom, som er en del av 
Bymiljøetaten, får tildelt en årlig 
pengesum som fordeles til pro-
sjekter der behovene er størst.

Det året vendte de blikket mot 
Ytrebygda. Det første de så var at 
bydelens ene lekeplass ikke lenger 
virket relevant for det økende an-
tallet eldre barn og unge.

– Vi så på Ytrebygda at bydelen 
hadde fått en veldig stor vekst, og 
der barnekullene nå var kommet 
opp i tenårene, samtidig som det 
fantes veldig lite tilbud til denne 

aldersgruppen. Så tanken vår var 
å gjøre noe for de litt eldre barna 
og ungdommene, sier Altermark.

Skjevfordelt
Barnas byrom jobber med å ut-
vikle lekeplasser og ulike temapar-
ker. I dag ligger en overvekt av dis-
se lekeplassene i sentrumsbydelen. 
At det bare finnes én i hele Ytre-
bygda sier sitt om denne skjevfor-
delingen, som Altermark tror har 
historiske årsaker.

- Vi ser at det historiske Bergen, 
det som var Bergen kommune 
frem til 1972, har mange flere of-
fentlige lekeplasser enn ute i byde-
lene. Det henger nok sammen med 
at det var mer fokus på å bygge ut 
dette der enn i steder som Fana og 
Åsane, som da var nabokommu-
ner.

Men nå er de altså i gang i Ytre-
bygda. Med en bevilgning på hele 
10,6 millioner skal den slitte leke-
plassen ved Aurdalslia forvandles 
til nye Fanatorget lokalpark. Målet 
er at det skal bli et tilholdssted for 
alle aldersgrupper, men med ho-
vedvekt på barn og unge mellom 
10 og 18 år.

Et liknende prosjekt er på gang 
på Skjold, men det skal vi komme 
tilbake til.

Spurte barna
Bymiljøetaten har gått grundig 
til verks, og i planleggingsfasen 
ble de eldste elevene på Aurdalslia 
skole spurt til råds.

Rektor Terje Tviberg registrerer 
med glede at innspillene fra eleve-
ne i stor grad har blitt lyttet til av 
kommunens planleggere.

- Vi syntes det var en veldig god 
prosess. De kontaktet oss med øn-
ske om å få innspill fra de frem-
tidige brukerne, barna selv. Vi 
tok dette videre til elevrådet, som 
fikk komme med innspill på hva 
de ønsket seg og hvilke apparater 
som kunne passe. Jeg tror det var 
en god opplevelse for elevene å få 
være med på det, og de kjente nok 
på en stolthet over å få være med å 
påvirke hvordan plassen skal se ut, 
sier Tviberg.

Tre soner
Landskapsarkitektene har utfor-
met en plan som i disse dager er i 
ferd med å materialisere seg i bak-
ken. Arbeidene er allerede godt i 
gang, og Altermark peker og for-
klarer på tomten.

– Det er en veldig fin og kupert 
tomt til å lage et variert tilbud 
som passer for mange aldersgrup-
per, og det har vært viktig for oss 
å skjerme det grøntområde som 
brukes til akebakke, sier hun.

Hun forklarer at parken skal de-
les inn i tre ulike flater.

I et hjørne av lekeplassen kom-
mer en støyskjerm som vil fungere 
som et blikkfang for for alle forbi-
passerende i Aurdalslia. Deler av 
støyskjermen får et takoverbygg 
med benker som det går an å sitte 
under.

– Denne støyskjermen skal være 
et positivt og gjenkjennbart ele-
ment i nærområdet. Vi får lagt lagt 
inn spoter i skjermen, slik at man 
får en stemningsfull belysning på 
kveldene, sier Altermark.

Støyskjermen vil svinge seg 
rundt et område med aktiviteter 
som passer for eldre barn og unge. 
Her blir det tre trampoliner, hen-
gekøye (!), smidighetsnett og en 
karusell.

– Særlig hengekøye var det en 
klar tilbakemelding fra noen av 
barna at de ønsket seg, kommen-
terer Altermark.

Ballplass og sosial sone
Litt bortenfor kommer det en 
sportsflate i form av en støysvak 
ballbinge, der det blir mulighet for 
både fotball, basket og volleyball.

Her blir det også parkour-ele-
menter og et såkalt hengesete som 
det går an å sitte å slappe av i.

– Det kan være et sted for både 
å drive med parkour, men også en 
«chilleplass» for unge.

Til slutt blir det en «sosial sone» 
med bocciabane, landbord, felles-
grill, vannpost og benker.

– Noe som blir helt supert for 

Her bygges ungdommens ny
Fakta:

Fanatorget lokalpark
▶▶ Kommunen har satt av 10,6 milli-

oner kroner til en oppgradering av 
lekeplassen på Fanatorget. Den skal 
fungere som en lokalpark for alle 
aldersgrupper, med fokus på større 
barn og unge fra 10-18.

▶▶ Blant ingrediensene er parkour, 
ballbinge, trampoliner, hengekøye, 
bocciabane, utegrill, benker og bord.

▶▶ En støyskjerm skal bli et sentralt 
element, og vil også få overbygg 
som man kan sitte tørt under.

▶▶ Fanatorget lokalparker er ett av 
to prosjekter Barnas byrom har i 
Bergen sør. Den andre kommer ved 
Skjoldstølen.

▶▶ Prosjektet er ventet å være ferdig 
våren 2022. Bergen kommune

GRUNNARBEIDER: Grunnarbeidene er allerede godt i gang, og man k

SLIK: Her er skissen som viser nye Fanatorget lokalpark.  Skisse: Norconsult LEDER PROSJEKTET: Alexandra Altermark 

er prosjektleder hos Bymiljøetaten.

« Behovet var det liten tvil om
Alexandra Altermark

FANA: En 44 år gammel mann 
er dømt til 30 dager betinget 
fengsel for besittelse av narko-
tika og en rekke butikktyverier.

av ståle Melhus
melhus@fanaposten.no

44-åringen møtte i Hordaland 
tingrett tiltalt for besittelse av 
12,95 gram amfetamin og fire til-

feller av butikktyveri.
10. juli i fjor fant politiet amfe-

taminen på mannen da de påtraff 
han på Paradis.

Butikktyveriene har skjedd fra 
3. november 2020 til 8. april i år. 
3. november ble han tatt for å stjele 
en pologenser og en hettegenser til 
en verdi av 448 kroner fra H&M i 
Lagunen Storsenter. Samme dag 
forsynte han seg også med en caps, 

en eske sjokolade og et par øre-
propper til en samlet verdi av 645 
kroner fra Coop Obs i storsenteret.

3. februar tok han varer fra Tek-
nikmagasinet i Bergen Storsenter 
til en verdi av 316 kroner. Torsdag 
8. april ble han tatt for å stjele rus-
brus til en verdi av 238 kroner fra 
Extra Nesttun på Amfisenteret.

Mannen er rusmisbruker og 
tidligere dømt for lignende saker. 

Han avga en uforbeholden tilstå-
else for de nevnte tiltalepunktene. 
Han oppga overfor retten at amfe-
taminen var til eget bruk, noe ret-
ten ikke tvilte på.

Mannen er også i en rehabilite-
ringssituasjon, og retten mener en 
fengselsstraff kan være uheldig for 
rehabiliteringen.

– En betinget dom kan være en 
motivasjonsfaktor til å holde seg 

borte fra ny kriminalitet, skriver 
rettens administrator Tone Raaen 
i dommen.

Med tilståelsesrabatt ble den 
endelige dommen på 30 dagers 
betinget fengsel, med to års prø-
vetid. 44-åringen vedtok dommen 
på stedet.

Mann (44) dømt for nark og nasking
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ns nye oase i Ytrebygda

ede godt i gang, og man kan tydelig se hvor den nye støyskjermen skal komme.  

SLIK: Støyskjermen skal bli et gjennkjennelig element i nærområdet.  

eldre, tror Altermark, som der-
med håper at flere generasjoner 
vil benytte plassen samtidig.

– En av bekymringene til 
noen i nabolaget har jo vært at 
man får veldig stor opphopning 
av ungdommer på ett sted. Her 
håper vi at ved å tilrettelegge for 
flere aldersgrupper så vil dette 
kunne gå fint. Vi håper at det-
te vil være et sted der voksne og 
eldre vil være. Sambruk på tvers 
av generasjoner er det vi ønsker 
oss, sier hun.

Fanatorget lokalpark skal et-

ter planen stå ferdig til våren. 
Treghet i leverandørindustrien 
gjør at ting kan ta sin tid, men 
nå er grunnarbeidene i full 
gang, og det går an å se tydelige 
spor etter hvor den karakteris-
tiske støyskjermen og oppgra-
derte gangveier skal komme.

– Tenker dere at en slik park 
vil ta unna litt av behovet for et 
Fysak i bydelen?

– Ja, det er rettet inn mot 
den samme brukergruppen og 
vil være et tilholdssted som vi 
håper vil oppleves trivelig. Et 

gratis og lett tilgjengelig sted å 
være er noe ungdom etterspør, 
og det får de her. Så håper vi 
at også flere aldersgrupper tar 
godt imot tilbudet når det åp-
ner, sier hun.

Til slutt: Fanatorget lokal-
park er en av to parker som er 
på trappene i Bergen sør. En lik-
nende park er også på gang på 
Skjoldstølen, på den kommuna-
le lekeplassen like ved Skjoldtun 
barnehage. Den kan du lese mer 
om i en fremtidig utgave av Fan-
aposten.

FANA: En 21 år gammel mann 
fra Fana er i Hordaland tingrett 
dømt til tre uker betinget 
fengsel etter å ha blitt tatt for 
kjøring i påvirket tilstand.

av ståle Melhus
melhus@fanaposten.no

17. mai-feiringen i år endte brått 

for en 21 år gammel mann fra 
Fana da han ble tatt for kjøring i 
beruset tilstand i Laguneveien ved 
17-tiden.

I følge dommen fra Hordaland 
tingrett viste blodprøven tatt 
klokken 18.18 at 21-åringen hadde 
1,83 i promille. Aktor har opplyst 
til retten at det ikke kan uteluk-
kes at siktedes påvirkning var 1,2 

promille eller lavere da kjøringen 
fant sted, og retten har lagt dette 
til grunn.

Mannen avga en uforbeholden 
tilståelse da han møtte i Horda-
land tingrett, og han gikk også 
med på å få saken pådømt som til-
ståelsessak.

21-åringen er tidligere ustraffet, 
og påtalemyndigheten hadde fore-

slått at straffen passende kunne 
settes til 21 dagers betinget feng-
sel, med prøvetid på to år, samt 
10.000 kroner i bot - på grunn av 
lav inntekt. I tillegg ble 21-åringen 
fradømt førerretten i 22 måneder.

Mannen vedtok dommen på ste-
det.

Betinget dom for fyllekjøring 17. mai
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