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Åsane Kulturråd
Årsmeldingen gjelder for perioden 11. mars 2010 til årsmøtet 16. mars 2011.
Siden årsmøtet 2010 har Åsane Kulturråd bestått av:
Styreleder:
Roald Heggernes / Bergen Nord Kammerkor
Styremedlemmer:
Marianne H. Johannessen / Åsane Historielag
Rolf Mikkelsen / Åsapaletten
Tom Gundersen / Åsane Musikklag
Grethe Moe / Åsane Ungdomslag
Varamedlemmer:
Kari Hordvik / Senioruniversitetet
Solveig Skram Guterud / Tertneskoret
Solveig Skram Guterud har fungert som sekretær i styret.
Styremøter:
I perioden har det vært avholdt fem styremøter
.
5. mai 2010
9. juni 2010
7. september 2010
20. oktober 2010
9. februar 2011
Styremøtene har blitt avholdt på Kulturkontoret på Åsane Senter. Styret har også
arrangert en felles juleavslutning for medlemmene i kulturhuskomiteen,
programkomiteen for kulturfesten og styret.
Generelt:
I 2010 har Kulturrådet prioritert arbeidet med videreføring av Kulturhussaken og
Kulturfest Åsane. Kulturfesten som i 2009 framsto i ny innpakning og med ny
organisasjonsmodell, har blitt gjennomført på en god måte i et positivt samarbeid
med Arna og Åsane Kulturkontor også i 2010
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Kulturhus
Den praktiske oppfølgingen av denne saken ble også i 2010 ivaretatt av
”Kulturhuskomiteen” som har bestått av Severin Overaa, Jan Spjeldnæs, Kari
Hordvik, Jann Aasbak og Roald Heggernes. Kultursjef John Kr. Øvrebø har
medvirket som fast observatør i gruppen. Komiteen, som har hatt fire møter i
perioden, har i 2010 også gjort et viktig oppfølgingsarbeid og har prioritert
arbeidet med å øve press overfor politikere og kommunen i forhold til den videre
framdrift i saken. Hovedbudskapet fra Åsane Kulturråd og Kulturhuskomiteen
overfor kommunen har også i 2010 vært:
at det nedsettes en prosjektgruppe som sikrer den videre framdrift i saken
bl.a i forhold til den endelige utforming av arealer og rom.
at kommunen snarest inngår en intensjonsavtale med privat utbygger om
bygging av kulturhuset
at det gjøres et utredningsarbeid i forhold til å vurdere ulike
driftsmodeller for kulturhuset.
Dette har skjedd i løpet av 2010:
Bystyret har behandlet rullering av Kulturarenaplan 2012-2016. Her er nytt
kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen prioritert. Nytt kulturhus i Åsane forventes
påbegynt i 2014 med ferdigstillelse i 2015. Programutredningen, som ble lagt
fram av Kulturhuskomiten i 2007, er lagt til grunn for kommunens videre arbeid
med kulturhusprosjektet i Åsane. Det er opprettet en politisk styringsgruppe for
prosjektet bestående av byrådene Harald Victor Hove, Lisbeth Iversen og Øistein
Christophersen. I forbindelse med behandling av Kulturarenaplanen har Åsane
Kulturråd i en henvendelse til Kulturbyråden bedt om å få være med i den videre
drøfting av arealer og romprogram i forbindelse med den endelige utforming av
kulturhuset. Vi har fått forsikringer om at Åsane Kulturråd / Kulturhuskomiteen
vil være viktige samtalepartnere i dette arbeidet.
Åsane Kulturråd har også foreslått overfor kulturbyråden at det bør gjøres et
utredningsarbeid av alternative måter å organisere eierskap, finansiering og drift,
og som sikrer bygging av stort nok kulturhus og til en lavere kostnad enn ved et
tradisjonelt OPS(offentlig/privat samarbeid). Kulturbyråden hilser en slik
utredning velkommen som et innspill til det videre arbeid med
kulturhusprosjektet. Åsane Kulturråd vil i 2011 ta et konkret initiativ til en slik
utredning. Eierne av Åsane Storsenter (Steen&Strøm) har allerede signalisert at
de kan være med å finansiere en slik utredning.
Bergen Kommune har sendt forslaget til reguleringsplan for Åsane sentrum ut på
høring. I planforslaget har bygging av nytt kulturhus fått en meget sentral
plassering. Kommunen skriver at realisering av nytt kulturhus er svært viktig og
nærmest en forutsetning for å oppnå planens hovedmål om å videreutvikle Åsane
sentrum til et attraktivt, urbant og miljøvennlig bydelssentrum. Byråd Lisbeth
Iversen formulerer seg slik i planen:
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”Videre vil byråden trekke fram betydningen av at kommunens bidrag til tidlig
realisering av kulturhuset vil styrke stedets identitet og attraktivitet som
bydelssenter i en tidlig fase. Av den grunn bør kulturformål ligge fast i planen.”
Reguleringsplanen for Åsane sentrum forventes vedtatt første halvdel av 2011.
Kulturfest Åsane
På bakgrunn av vedtakene som ble gjort på årsmøtet til Åsane Kulturfestival og
Åsane Kulturråd i 2009, har den lokale kulturmønstringen i 2009 og 2010
framstått i ny innpakning og med ny organisasjonsmodell. Programkomiteen for
Kulturfest Åsane 2010 og som ble valgt på årsmøte til Åsane Kulturråd, har
bestått av
1. Kenneth Bratland, Historielaget
2. Thor-Arne Pedersen, Haukås Musikklag
3. Inger Johanne Flagtvedt, Åsane Kunstforening
4. Gerhard Grimen, Senioruniversitetet
5. Helge Riise, Korinor
Sammen med Arna og Åsane Kulturkontor har programkomiteen stått for
planlegging og gjennomføring av en vellykket Kulturfest Åsane 2010 med
mange gode arrangementer. Birgit Kårbø fra Kulturkontoret har hatt det daglige
prosjektlederansvaret og gjort en kjempeflott innsats. Hun har en stor del av æren
for at festivalen ble så vellykket som den ble.
Foruten å velge programkomité har Åsane Kulturråd tatt på seg ansvaret med å
skaffe sponsormidler som igjen skal komme de lokale arrangørene til gode.
I 2010 har Åsane Kulturråd hentet inn kr 30.000 i nye sponsormidler.
Programkomiteen fordelte midler fra Åsane Kulturråd – kr 40.000 – slik i 2010:
Tertneskoret og Tertnes Amatørkorps: Livets vann, samarbeid
med Lars Martin Myhre m.fl – kr 30.000
Bergen Mannskor: Fra himmelvogna til fred i sjela, samarbeid
med Bjelleklang – kr 10.000
Åsane Kulturråd har i 2010 tatt initiativet til og vært med å gjennomføre to
arrangementer:
Kulturlunsj – mandag 25. oktober
Sammen med Bjørgvin Distriktspsykiatrisk senter og Folkeakademiet Åsane stod
Åsane Kulturråd bak arrangementet ”Kulturlunsj med något attåt”.
Arrangementet ble gjennomført på Bjørgvin DPS på Åstveit / Tertnes. Ideen var
å lage et åpent temamøte på en institusjon i bydelen. I tillegg til å høre et
interessant foredrag fikk publikum også en mulighet til å bli bedre kjent med
institusjonen. Foredraget ble holdt av ansatte ved institusjonen: Oddhild Lien,
Hans Marius Solevåg og Øystein Lydvo. I tillegg bidro institusjonens eget band
FØNIX med fengende musikk. Arrangementet må betegnes som vellykket selv
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om vi kunne tenkt oss flere tilhørere enn de ca. 25 som møtte. Vi benytter
anledning til å takke Folkeakademiet for samarbeidet og ikke minst en stor takk
til ledelsen ved Bjørgvin DPS for at vi fikk holde arrangementet der.
Åsanekveld – fredag 29. oktober
Sammen med Åsane Historielag og Åsane Ungdomslag sto Kulturrådet bak
ideen om å lage en Åsanekveld under Kulturfesten. På Åsanekvelden ønsket vi å
vise fram noe av det vi virkelig har grunn til å være stolte av i bydelen innenfor
kultur og historie, både gammelt og nytt. Blant annet presenterte vi i løpet av
kvelden unge nye Åsane-talenter innefor flere kultursjangre. Arrangementet ble
en suksess og det var nærmere 250 publikummere i Åsatun denne kvelden.
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 så vellykket. Åsane Historielag delte også for andre
gang ut sin egen Kulturvernpris denne kvelden. Prisen gikk til Gunnar og Åse
Hetlebakke.
Andre saker fra handlingsplanen:
BRUK AV KOMMUNALE ROM TIL FRIVILLIG ARBEID
Åsane Kulturråd vil arbeide for at kommunale samlingslokaler som skoler og
kulturhus skal kunne brukes vederlagsfritt av frivillige lag og foreninger i Åsane.
Vi vil også reise en debatt om retningslinjene for bruk av bydelens kirker til
konserter for bydelens frivillige sang- og musikkliv.”
Denne saken har vi oversendt Amatørkulturrådet i Bergen med anmodning om at
de må ta saken opp på vegne av hele kulturlivet i Bergen. Vi har foreløpig ikke
fått noen tilbakemelding om hvordan de vil arbeide videre med saken.
STYRKING AV KULTURKONTORET
”Vi vil arbeide for en styrking av kulturkontoret, slik at kontoret kan få flere
ressurser til disposisjon for viktige fellesoppgaver For Åsane gjelder det først og
fremst:
-videreføring av kulturhusprosjektet
-videreføring av kulturfest Åsane
-kulturminneregistrering”
Denne saken handler først og fremst om at kulturkontoret må tilføres nødvendige
ressurser slik at de har tilstrekkelig bemanning for å kunne løse de nevnte
oppgaver. Dette er et spørsmål som vi tar opp i våre møter med politikerne, men
som vi ellers ikke har hatt mulighet til å prioritere i år. Vi registrerer imidlertid
at Arna og Åsane Kulturkontor nå har egen ansatt konsulent som skal jobbe med
kulturfest og kulturhus. For øyeblikket mangler det egen ressurs til å jobbe med
registrering av kulturminner.
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Representasjon
Åsane Kulturråd har vært representert i juryen til Kulturprisen som blir utdelt av
Arna og Åsane Kulturkontor.
Økonomi
Regnskapet for Åsane Kulturråd viser et underskudd på kr 13.316. Hovedårsaken
til dette underskuddet er at vi i 2010 delte ut kr. 10 000 mer i lokal støtte til
Kulturfestarrangører enn det vi har skaffet av nye sponsormidler. Den øvrige
drift viser et underskudd på kr. 3 316,.
Medlemstall:
I skrivende stund har Åsane Kulturråd 49 medlemslag / medlemsorganisasjoner:
Bergen Mannskor
Bergen Nord Kammerkor
Bergen Vocalis
Breistein Mannskor
Båtlaget Kystliv
Eidsvåg Kulturhus
Eidsvåg Ulset Skolekorps
Eidsvågringen
Flaktveitgjengen Blandakor
Folkeakademiet i Åsane
Førteningene / Kristent Felleskap
Haukås musikklag
Hordvik Eldretreff
Hordvik Musikklag
Hordvik Skolemusikklag
IOGT Hylkje Juniorklubb
Jupiter
Korness
Lions Club Åsane
Løen Storband
Norsk Trikotasjemuseum
Salhus Eldresenter
Salhus Musikklag
Sanctus Tensing
Seniordans Åsane

Seniornett Åsane
Senioruniversitetet i Åsane
Tertnes Brass
Tertnes kvinne- og familielag
Tertnes Skoles Musikkorps
Tertneskoret
Venneforeningen til Norsk Trikotasjeforening
Åpent Hus – Tømmervågen
Åsalotten Toradarlag
Åsane Ballettskole
Åsane Bygdebok
Åsane Folkehøøyskole
Åsane Hagelag
Åsane Historielag
Åsane Kirke, teknisk etat
Åsane Kulturfestival
Åsane Kunstforening
Åsane Musikklag
Åsane Senior Bowlere
Åsane Seniornettklubb
Åsane Ungdomslag
Åsane Ungdomsråd
Åsane Unge Strykere
Åsapaletten

Solveig Skram Guterud
(sekr.)

