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Åsane Kulturråd
Årsmeldingen gjelder for perioden 9. mars 2017 til årsmøtet 8. mars 2018.
Siden årsmøtet 2017 har Åsane Kulturråd bestått av:
Styreleder:
Roald Heggernes / Bergen Nord Kammerkor
Styremedlemmer:
Marianne Herfindal Johannessen / Åsane Historielag
Morten Jørgensen / Åsane Ungdomslag
Kari Hordvik / Senioruniversitetet
Solveig Skram Guterud / Tertneskoret
Varamedlemmer:
Sveinung Ryland / Tertnes Brass
Irene Skarsten / Åsane Kunstforening
Styremøter
I perioden har det vært avholdt fire protokollerte styremøter
30. august 2017
4. oktober 2017
29. november 2017
31. januar 2018
Styremøtene har blitt avholdt på Kulturkontoret på Åsane Senter.
Generelt
I 2017 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 2017 ivaretatt av
«Kulturhuskomitéen» som har bestått av Jann Aasbak, Jan Spjeldnæs, Kari
Hordvik, Lars Fauske og Roald Heggernes. Kultursjef John Kr. Øvrebø og
biblioteksjef Anne Merete Hegrenes har medvirket som faste observatører i
gruppen.
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Arbeidet i 2017 har vært preget av en sterk og intensiv samspillfase hvor de ulike
brukergruppene har deltatt i en rekke møter med arkitekter og entrepenører for å
arbeide med detaljene i utforming av bygget og de enkelte rommene. Leder i
Åsane Kulturråd Roald Heggernes har deltatt i denne prosessen på like fot med
representanter for biblioteket, kulturskolen og kulturkontoret. Denne direkte
medvirkningen i prosessen har medført at representanten for det frivillige
kulturlivet i Åsane har hatt muligheter til å påvirke utformingen av de enkelte
rommene i kulturdelen på like fot med de øvrige representantene. Roald
Heggernes har underveis i prosessen hatt flere møter med kulturhuskomiteen og
styret i Åsane Kulturråd for å informere om prosessen og for å få innspill til
arbeidet. Resultatet av dette arbeidet er blant annet at vi har fått økt antall
sitteplasser i den store salen fra 450 til 482 og at det vil bli investert i et topp
moderne elektronisk akustikkanlegg i salen. Åsane Kulturråd bidro blant annet til
gjennomføring av høring og visning av et slikt elektronisk anlegg i Peer Gyntsalen i Grieghallen for representanter fra det lokale kulturliv i Åsane.
Tilbakemeldingene fra brukerne på mulighetene dette anlegget gir har vært
meget positive. De endelige tegningene for kulturdelen av bygget, som nå
foreligger, viser for øvrig at de elementene som det frivillige kulturlivet har
jobbet for siden 2006 og som ble foreslått i vår første utredning i 2007 er
ivaretatt: Bygget inneholder nå en storsal med plass til 480, en mindre sal med
plass til 130, egen dansesal, klubblokale, eget utstillingslokale, øvingsrom,
kontorplasser til kulturkontoret, vrimlearealer og kafeer. De endelige tegningene
viser gode løsninger for kulturen og samlokaliseringen med skolen og biblioteket
betyr at vi også vil kunne dra nytte av andre arealer som ikke i utgangspunktet er
definert som kulturhuslokaler. Dette gjelder selvsagt i motsatt retning for skole
og bibliotek. Åsane Kulturråd vil gi ros til Bergen Kommune for hvordan det
frivillige kulturliv i Åsane har blitt involvert i samspillfasen med endelig
utforming av rom- og funksjonsprogram.
Bergen Kommune har i løpet av desember 2017 og januar 2018 gjort de endelige
vedtakene når det gjelder finansiering av kulturbygget. Kommunen går nå inn
som eier av kulturdelen av bygget og tar ansvaret for finansiering av denne delen
av bygget. I tillegg har kommunen bevilget kr 50 mill til utstyr og inventar til
den store salen. Hordaland Fylkeskommune har også gjort de nødvendige vedtak
når det gjelder finansiering av skolen. Det er derfor nå klart for byggestart i løpet
av våren 2018. Målet er at bygget skal være ferdigstilt høsten 2020.
Åsane Kulturråd arrangerer torsdag 8. mars kl 18.00 et åpent informasjonsmøte
om det nye kulturhuset. Her vil kommunens prosjektleder Siv Stavseng,
presentere de endelige tegningene og kulturbyråden vil også være tilstede for å
bekrefte at det nå blir kulturhus.
Kulturfest Åsane
De siste årene har Åsane Kulturråd oppnevnt tre representanter til
Ressursgruppen for Kulturfesten. Arna og Åsane Kulturkontor har oppnevnt to
representanter slik at Ressursgruppen totalt har bestått av fem representanter. I
anledning Kulturfesten 2017 ble det ikke avholdt møter i Ressursgruppen og
planleggingen ble gjennomført av kulturkontoret alene som en følge av
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omstrukturering av kommunens kulturavdeling. Som en konsekvens av dette har
Kulturrådet foreslått at modellen for planleggingen endres ved at representanter
fra kulturkontoret inviteres til å delta på noen av Kulturrådets styremøter der
kulturfesten blir planlagt. Første planleggingsmøte i anledning Kulturfesten 2018
ble avholdt i januar 2018.
Åsane Kulturråd har tatt på seg ansvaret med å skaffe sponsormidler som igjen
skal komme de lokale arrangørene under kulturfesten til gode. I 2017 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 2017 ble fondet tilført
kr 79.000 og Kulturrådet delte ut kr 62.000 fordelt på:






Bergen Mannskor
Folkeakademiet/Seniordagen
Åsane Historielag/Åsane ungdomslag
Kormix
Tertneskoret

kr
kr
kr
kr
kr

10.000
15.000
15.000
15.000
7.000

Åsane Kulturråd har i 2017 tatt initiativet til og vært med å gjennomføre to
arrangement under Kulturfest Åsane:
Kulturlunsj torsdag 2. november i Storsalen, Åsane Kultursenter
Tema for kulturlunsjen i 2017 var «Hvordan blir kommunens tjenester til
kulturlivet i bydelen i årene som kommer?» Med utgangspunkt i at kommunen
nylig reduserte bemanningen på kulturkontorene drastisk (fra 6 til 2 i Åsane) var
vi spent på hvordan tjenestene til og kontakten med det frivillige kulturlivet i
bydelen vil bli i årene som kommer. Kulturbyråd Julie Andersland holdt en
interessant innledning med påfølgende diskusjon blant de ca 70 fremmøtte, bl.a
representanter fra Kulturrådet i Fyllingsdalen og Amatørkulturrådet, flere
politikere og mange ulike organisasjoner. I etterkant har Roald vært i Arna og
fortalt om hvordan vi i Åsane har organisert vår kulturråd.
Åsanekveld søndag 5. november i Åsatun
Sammen med Åsane Historielag og Åsane Ungdomslag arrangerte Åsane
Kulturråd Åsanekveld i Åsatun søndag 5. november. 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
9.gang. Deltakerne denne gang av Fred Well og Olav Vandvik (The Well),
Thomas Valeur, Løen Storband, Løekoret, og de unge talentene sanger Emilie
Moldestad og Ingvild Askeland på cello. Kjersti Jørgensen Sandnes fra Selvik
fortalte hvorfor hun er stolt av bydelen sin.
Det ble delt ut tre priser. Åsane Historielag delte ut sin egen Kulturvernpris til
Arne og Bente Hordvik for deres årelange arbeid med å ta vare på gamle
bygninger, gjenstander og kulturlandskap på «Garen». Arna og Åsane
Kulturkontor delte ut Ungdomsprisen for Arna og Åsane 2017 til Jan Olav Lien
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Hansen fra Ytre Arna. Kulturkontoret delte også ut Kulturprisen til Dag Vilsvik
for sitt utrettelige korarbeid i Åsane.
Litt skuffende publikumsantall denne gang, ca 100 færre solgte billetter i 2017
enn i 2016 og første gang med negativt resultat. Neste år ønsker vi å arrangere i
kirken som er mer sentral i Åsane og hvor det er bedre parkeringsmuligheter.
Årets underskudd ble delt mellom de tre arrangørene.
Åsane Kulturråd benytter anledningen til å takke våre samarbeidspartnere Åsane
Ungdomslag og Åsane Historielag. Deres medvirkning og innsats var en helt klar
forutsetning for at dette ble en vellykket kveld for publikum som var 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 sammen med bl.a. styremedlem i Åsane
Historielag / styremedlem i Åsane Kulturråd, Marianne Herfindal Johannessen.
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. Etter lange forhandlinger kom Almåsgårdenes Venner og Bergen
kommune til enighet om levevilkårene for Almåsgårdene, og kontrakten ble
signert den 8. juli 2016 og har en løpetid på 40 år med mulighet for fornyelse.
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 2017 viser et marginalt underskudd på kr 21
og en fri egenkapital på kr 24.700.
Medlemstall
I skrivende stund har Åsane Kulturråd 52 medlemslag / medlemsorganisasjoner:
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Almåsgårdenes Venner
Bergen Mannskor
Bergen Nord Kammerkor
Bergen Vocalis
Breistein Mannskor
Båtlaget Kystliv
Eidsvåg Kulturhus
Eidsvågringen
Flaktveitgjengen Blandakor
Folkeakademiet Åsane
Haukås musikklag
Haukås Rockeakademi
Hordvik Eldretreff
Hordvik Musikklag
Hordvik Skolemusikklag
Jupiter
Kormix
Korness
Kristent Felleskap /
Førteningene
Lions Club Åsane
Lions Club Åsane Nord
Løekoret
Løen Storband
Nornas Venner
Norsk Trikotasjemuseum
Salhus Eldresenter
Salhus Musikklag

Samhold i Mangfold - SIM
Sanctus Tensing
Seniordans Åsane
Seniordans Åsane
Seniornett Åsane
Senioruniversitetet Åsane
Tertnes Amatørkorps
Tertnes Brass
Tertnes kvinne- og familielag
Tertnes Skoles Musikkorps
Tertneskoret
Venneforeningen til Norsk
Trikotasje Museum
Åpent Hus - Tømmervågen
Åsalotten Toradarlag
Åsane Ballettskole
Åsane Folkehøyskole
Åsane Hagelag
Åsane Historielag
Åsane Janitsjar
Åsane Kirke
Åsane Kunstforening
Åsane Musikklag
Åsane Senior Bowlere
Åsane Ungdomslag
Åsane Unge Strykere
Åsapaletten

Solveig Skram Guterud
Sekretær

