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Åsane Kulturråd
Årsmeldingen gjelder for perioden 12. mars 2015 til årsmøtet 17. mars 2016.
Siden årsmøtet 2015 har Åsane Kulturråd bestått av:
Styreleder:
Roald Heggernes / Bergen Nord Kammerkor
Styremedlemmer:
Marianne Herfindal Johannessen / Åsane Historielag
Gerd Karin Reikvam / Åsane Kunstforening
Kari Hordvik / Senioruniversitetet
Solveig Skram Guterud / Tertneskoret
Varamedlemmer:
Morten Jørgensen / Åsane Ungdomslag
Sveinung Ryland / Tertnes Brass
Styremøter
I perioden har det vært avholdt fire protokollerte styremøter
6. mai 2015
29. september 2015
10. desember 2015
18. februar 2015
Styremøtene har blitt avholdt på Kulturkontoret på Åsane Senter.
Generelt
I 2015 har Kulturrådet prioritert videre arbeidet med Kulturhus i Åsane og
Kulturfest Åsane, samt vært aktive i venneforeningen Almåsgårdenes Venner.
Kulturhus
Den praktiske oppfølgingen av denne saken ble også i 2015 ivaretatt av
«Kulturhuskomiteen» som har bestått av Jann Aasbak, Jan Spjeldnæs, Kari
Hordvik, Gerd Karin Reikvam og Roald Heggernes. Kultursjef John Kr. Øvrebø
og biblioteksjef Anne Merete Hegrenes har medvirket som faste observatører i
gruppen.

............................
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På den lokale kulturhuskonferansen som Åsane Kulturråd arrangerte
1. november 2014 ble det satt fokus på muligheten av å bygge kulturhus i
samlokalisering med den nye videregående skolen som skal bygges i Åsane.
Mange av de tilstedeværende på konferansen, både politikere og representanter
fra kulturlivet, ga umiddelbart positiv respons på dette alternativet. Kulturbyråd
Helge Stormoen fulgte raskt opp med å avsette egne ressurser og igangsatte en
egen utredning om dette alternativet.
Det var arkitektfirmaet Cubus som fikk oppdraget med å utarbeide et forslag til
rom- og funksjonsprogram for Åsane kulturhus, og kulturhuskomiteen har vært i
to møter med Cubus for å bidra med synspunkter på forslaget. Cubus har i sitt
arbeid lagt til grunn to utredninger som kulturhuskomiteen tidligere har fått
gjennomført med økonomisk støtte fra Bergen kommune. Den første utredningen
som kom i 2007, tok utgangspunkt i en grundig behovsanalyse i kulturlivet og
hadde forslag til romprogran, lokalisering og finansiering. Den andre
utredningen som kom i 2012, var på mange måter en revisjon av den første, men
med ekstra vektlegging på modeller for finansiering og drift.
Cubus har i sitt forslag satt fokus på hvilke arealgevinster en samlokalisering
mellom skole, bibliotek og kulturhus kan gi for alle parter. Dette er bra og gir
håp om at behovene det lokale kulturliv har for en tjenlig ny kulturarena kan bli
innfridd, og at man samtidig sikrer god utnyttelse av lokalene.
Kulturhuskomiteen har i sine tilbakemeldinger presisert kulturlivets behov for
arealer, spesielt når det gjelder størrelser og tekniske løsninger på saler, scene,
dans, åpne tilbud for ungdom og galleri og utstillingsområder. Videre er det
fokusert sterkt på viktigheten av at brukerinteressene blir tatt med på råd/dialog i
den videre prosessen. Kulturhuskomiteen er derfor veldig glad for at tidligere
byråd Helge Stormoen og Cubus i sin utredning har signalisert så sterkt at den
lokale kulturhuskomiteen vil være en viktig dialogpart i det videre arbeidet.
Leder i Åsane Kulturråd Roald Heggernes skrev en artikkel om framdriften i
saken og som stod på trykk i BT og BA sommeren 2015. Her oppfordret han
kulturbyråd Helge Stormoen til å fremme saken for bystyret og få på plass en
intensjonsavtale med fylket før valget slik Byrådet hadde lovet. Dette skjedde
ikke – og så kom valget.
Både før, under og etter valget har sentrale representanter for de nye
byrådspartiene signalisert tydelig at kulturhus i Åsane skal på plass i denne
perioden. Den nye kulturbyråden har også flere ganger signalisert dette tydelig
både på spørsmål fra andre politikere og også i møte med kulturhuskomiteen
9.11.2015. Meldingen fra kulturbyråd Julie Andersland lød: «Byrådsavdeling for
klima, kultur og næring har et tett samarbeid med Hordaland Fylkeskommune
om dette prosjektet, som omfatter ny videregående skole og kulturhus. Det pågår
en prosess om utarbeiding av en intensjonsavtale mellom partene, og denne
avtalen vil bli fremmet som sak til bystyret i løpet av første halvår 2016»
For at dette samarbeidstoget med Hordaland Fylkeskommune ikke skal gå fra oss
er det helt avgjørende at det blir gjort et endelig realiseringsvedtak i bystyret om
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prosjektet i løpet av dette halvåret. Vi ser derfor med spenning fram til at
kulturbyråd Julie Andersland skal orientere om status for arbeidet på vårt åpne
møte i Åsane 17.3.2016. Vi har ved starten av 2016 også åpnet en egen
facebook-gruppe med navn «Nytt kulturhus i Åsane». Her kan alle som er
interessert følge med på utviklingen av saken.
Kulturfest Åsane
Åsane Kulturråd oppnevner tre representanter til Ressursgruppen for
Kulturfesten. I 2015 oppnevnte styret:
 Åge Kibsgård, Bergen Mannskor
 Marianne Herfindal Johannessen, Åsane Historielag
 Øystein Kallekleiv, Hordvik skolemusikk / Haukås musikklag
Arna og Åsane Kulturkontor oppnevner to representanter, slik at ressursgruppen
totalt består av fem representanter. Sammen med Arna og Åsane Kulturkontor
har ressursgruppen stått for planlegging og gjennomføring av en vellykket
Kulturfest Åsane 2015 med mange gode arrangementer. Birgit Kårbø fra
Kulturkontoret har hatt det daglige prosjektlederansvaret.
Foruten å utnevne representanter til ressursgruppen har Åsane Kulturråd tatt på
seg ansvaret med å skaffe sponsormidler som igjen skal komme de lokale
arrangørene til gode. I 2015 har vi sammen med Kulturkontoret prioritert
arbeidet med å videreføre avtalen med Åsane Storsenter som hovedsponsor for
Kulturfesten. Videre har vi gjort en henvendelse til det øvrige næringsliv i
Åsane, samt søkt Sparebanken Vest om støtte. De innsamlede midler plasseres i
et fond, som ble opprettet i regnskapet på årsmøtet 2012, og tildeles etter søknad
fra arrangører. I 2015 ble fondet tilført kr 51.500 og Kulturrådet delte ut
kr 60.000 fordelt på:






Bergen Nord Kammerkor
Bergen Mannskor
Tertneskoret
Nornas Venner
Åsane Historielag/Åsane ungdomslag

kr 15.000
kr 12.500
kr 12.500
kr 10.000
kr 10.000

Åsane Kulturråd har i 2015 tatt initiativet til og vært med å gjennomføre to
arrangement under Kulturfest Åsane:
Åsanekveld 29. oktober i Åsane Kirke
Sammen med Åsane Historielag, Åsane Ungdomslag og for første gang også
med Åsane Kirke arrangerte Åsane Kulturråd Åsanekveld i Åsane kirke torsdag
29. oktober. På Åsanekvelden ønsker vi å vise frem noe av det vi virkelig har
grunn til å være stolte av i bydelen innenfor kultur og historie, både gammelt og
nytt. Åsanekvelden ble i år arrangert for 7. gang.
Bydelens egne stjerneskudd: Thomas Valeur (klassisk gitar), Hanne Mellingen
(revy og musicals) og Thomas Røshol (opera) deltok i tillegg til Prima Vista-
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koret fra Åsane menighet, lærer Øyvind Aasmul som ga ut plate i høst, samt
Sigmund Skjeldrum Toppe (piano). Jørund Vandvik fra Hylkje fortalte også om
hvorfor han er stolt av bydelen sin.
Det ble delt ut tre priser. Åsane Historielag delte ut sin egen Kulturvernpris til
Roald Muri bl.a for hans fantastiske innsats med dugnadsarbeid på
Almåsgårdene. Arna og Åsane Kulturkontor delte ut Ungdomsprisen for Arna og
Åsane 2015 til musikertalent og DJ Sindre Ryland. Kulturkontoret delte også ut
Kulturprisen. Denne ble tildelt «Torsdagstreffet på Tertnes» som er et
aktivitetstilbud for seniorene på Tertnes.
Det var nærmere 200 publikummere i Åsane kirke denne kvelden og overskuddet
på ca kr 17.000 gikk til uavkortet til arbeidet Almåsgårdenes Venner gjør på
Almås.
Åsane Kulturråd benytter anledningen til å takke våre samarbeidspartnere Åsane
Ungdomslag, Åsane Historielag og Åsane Kirke. Deres medvirkning og innsats
var en helt klar forutsetning for at dette ble så vellykket.
Kulturlunsj 23. oktober i Torgstuen, Åsane kirke – «Kultur på blå resept»
Vi vet at det er sunt å trene og drive mosjon. Vi vet at hvis vi slutter å røyke,
minsker farene for å få lungekreft. Og vi vet at vi får bedre helse av å spise
variert kost, frukt og grønnsaker. Men er vi klar over at forskere også har funnet
ut at kulturopplevelser og deltagelse i kulturaktiviteter gir bedre helse?
Dette var temaet for foredraget til musikkterapeut Lars Tuastad. Foredraget ble
fulgt opp av flere kulturinnslag, bl.a seniordanserne under ledelse av Berit
Fjeldstad og «De glade trubadurer» under ledelse av Wenche Grønn.
Det var nærmere 200 publikummere tilstede.
Almåsgårdenes Venner
I januar 2014 tok Åsane Historielag initiativet til å danne en venneforening for å
ta vare på Almåsgårdene, et av Åsanes aller viktigste kulturminner som er i ferd
med å gå tapt. Åsane Kulturråd har støttet dette initiativet og to av våre
styremedlemmer (Solveig Skram Guterud og Roald Heggernes) har gått inn i
interimstyret for venneforeningen.
Almåsgårdenes Venner i samarbeid med Åsane Historielag har vært med å
arrangere Almåsdag i vår, samt at det har vært utført mye godt dugnadsarbeid
hele året. Venneforeningen har hatt dialog med politikere og arbeidsfolk, og gjør
en stor innsats for å passe på at hus og løer ikke faller ned.
I konkurranse med flere andre aktører var Almåsgårdenes Venner den foretrukne
organisasjonen da Bergen kommune skulle tildele leierett til gårdstunet i 40 år
våren 2015. Forhandlingene pågår fremdeles, og det ventes en endelig avklaring
om leierett og økonomi våren 2016. Dersom Almåsgårdenes Venner ikke
kommer til enighet med kommunen blir venneforeningen Almåsgårdenes Venner
nedlagt.
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Representasjon
Solveig Skram Guterud fra Åsane Kulturråd har vært representert i juryen til
Kulturprisen som blir utdelt av Arna og Åsane Kulturkontor.
Økonomi
Regnskapet for Åsane Kulturråd for 2015 viser et underskudd på kr 5.767 og en
fri egenkapital på kr 29.731.
Medlemstall
I skrivende stund har Åsane Kulturråd 51 medlemslag / medlemsorganisasjoner:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Almåsgårdenes Venner
Bergen Mannskor
Bergen Nord Kammerkor
Bergen Vocalis
Breistein Mannskor
Båtlaget Kystliv
Eidsvåg Kulturhus
Eidsvågringen
Flaktveitgjengen Blandakor
Folkeakademiet i Åsane
Folkeakademiet i Åsane
Haukås musikklag
Hordvik Eldretreff
Hordvik Musikklag
Hordvik Skolemusikklag
Hylkje Juniorklubb IOGT
Jupiter
Kormix
Korness
Kristent Felleskap
Lions Club Åsane
Lions Club Åsane Nord
Løen Storband
Nornas Venner
Norsk Trikotasjemuseum
Salhus Eldresenter
Salhus Musikklag

27
Samhold i Mangfold - SIM
28
Sanctus Tensing
29
Seniordans Åsane
30
Seniornett Åsane
31
Senioruniversitetet i Åsane
32
Tertnes Brass
33
Tertnes kvinne- og familielag
34
Tertnes Skoles Musikkorps
35
Tertneskoret
36
Venneforeningen til Norsk
Trikotasje Museum
37
Åpent Hus - Tømmervågen
38
Åsalotten Toradarlag
39
Åsane Ballettskole
40
Åsane Folkehøyskole
41
Åsane Hagelag
42
Åsane Historielag
43
Åsane Janitsjar
44
Åsane Kirke, teknisk etat
45
Åsane Kunstforening
46
Åsane Musikklag
47
Åsane Senior Bowlere
48
Åsane Ungdomslag
49
Åsane Ungdomsråd
50
Åsane Unge Strykere
51
Åsapaletten

Solveig Skram Guterud
Sekretær

