HANDLINGSPLAN 2014 - 2015
Åsane Kulturråd skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom alle frivillige lag og
organisasjoner innenfor kulturområdet i Åsane, være det frivillige kulturlivets felles talerør
overfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets organisasjoner, og arbeide for å
bedre rammebetingelsene for det frivillige kulturarbeidet i Åsane.
Det kommende året vil følgende saker ha høy prioritet i Kulturrådets arbeid:
NYTT KULTURHUS
Ved inngangen til 2014 er status i kulturhussaken at den planlagte reguleringsplan for
utbygging av Åsane Sentrum med nytt kulturhus ikke blir noe av. I løpet av 2013 har det blitt
klart at utbygger (Steen&Strøm/Nordea Liv) trekker seg fra hele utbyggingsprosjektet
Forklaringen er at Steen & Strøm, som har fått ny amerikansk eier, ikke lenger er like
interesserte i å gjennomføre utbyggingen slik den er planlagt bl.a. med underjordisk
parkeringshus, gågater, grøntarealer og et flott torg hvor også det nye kulturhuset var tenkt
plassert.
I lys av den situasjonen som har oppstått mener Åsane Kulturråd at det er nødvendig å se på
alternative løsninger når det gjelder lokalisering av kulturhuset. Åsane Kulturråd vil fortsatt
arbeide aktivt mot politiske myndigheter og kulturadministrasjonen i Bergen kommune for å
sikre realisering av nytt kulturhus, slik det er skissert i Kulturarenaplanen som er vedtatt i
bystyret januar 2011 og i kommunens økonomiplan for perioden 2013 – 2017. Det praktiske
oppfølgingsarbeidet vil fortsatt bli ivaretatt av Kulturhuskomiteen, som velges på årsmøtet til
Åsane Kulturråd.
Det foreligger nå to nye forslag til endelig lokalisering av kulturhuset:



Kulturbyråd Gunnar Bakke har antydet at det kan være aktuelt å rive Åsanehallen for å
bygge kulturhus på den tomten.
Åsane Høyre har foreslått at nytt kulturhus bør bygges på C-feltet.

Kulturrådet mener at det nå er tidsfaktoren som er avgjørende for hvilke alternativ man skal
gå inn for. Det er i dag en akutt mangel et kulturhus i bydelen og det er viktig at vi ikke nå går
inn i en ny langdryg planleggingsprosess. Gjennom kontakt og dialog med
medlemsorganisasjonene vil Åsane Kulturråd arbeide for en rask avklaring av det frivillige
kulturlivs standpunkt til endelig lokalisering.
Prioriterte tiltak:




Jobbe aktivt for å fremskynde prosessen for plassering og utforming av et nytt
kulturhus.
Ta initiativ til at Kulturhuskomiteens arbeid blir en viktig premissleverandør i denne
prosessen.
Informere og skape engasjement omkring Kulturhussaken blant alle
amatørkulturaktører i Åsane.
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KULTURFEST ÅSANE
Åsane Kulturråd har inngått samarbeidsavtale med Arna og Åsane kulturkontor vedrørende
organisering av Kulturfest Åsane. Målsettingen er at vi gjennom en ukes kulturmønstring skal
styrke samarbeid, bygge identitet og vise fram mangfoldet i bydelens kulturliv. Åsane
Kulturråd skal arbeide for at Kulturrådets medlemmer deltar og engasjerer seg i Kulturfesten.
Styret i Åsane Kulturråd utnevner tre representanter til en ressursgruppe som skal bistå Arna
og Åsane kulturkontor i arbeidet med Kulturfest Åsane. I tillegg søker Åsane Kulturråd om
økonomisk støtte fra banker, næringsliv og andre tilskuddsytere. De innsamlede midlene skal
bidra til realisering av store arrangement som krever ekstra økonomiske løft av arrangør, og
som på utøversiden involverer samarbeid mellom profesjonelle og amatører.
Prioriterte tiltak:





Åsane Kulturråd vil sammen med Arna og Åsane kulturkontor jobbe for å
videreutvikle en trepartsavtale med Åsane Storsenter som hovedsponsor for Kulturfest
Åsane.
Åsane Kulturråd vil søke banker, lokalt næringsliv og andre om økonomisk støtte til
Kulturfesten.
Åsane Kulturåd vil fortsette samarbeidet med Åsane Historielag, Åsane Ungdomslag
om en egen Åsanekveld under Kulturfesten.
Åsane Kulturråd vil under Kulturfesten stå som arrangør av Kulturlunsj.

KULTURVERN
Åsane gjennomgår i våre dager store og hurtige forandringer. Det bygges veier, boliger og
næringsområder, alt dette øker presset på både kulturlandskap og kulturminner.
Prioriterte tiltak:



Åsane Kulturråd vil arbeide for at kommunen får igangsatt en helhetlig kulturminneregistrering.
Åsane Kulturråd støtter initiativet fra Åsane Historielag med opprettelsen av
venneforeningen «Almåsgårdenes venner». Kulturrådet vil aktivt bidra i
venneforeningens arbeid for å rehabilitere anlegget og å gjøre stedet til et framtidig
rekreasjons- og utfartsområde for hele Åsanes befolkning.

