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Sykehjemmet skal ikke hete Råstølen sykehjem
RÅSTØLEN: Sykehjemmet lå visst
ikke på Råstølen likevel. Nå har
kommunen funnet et nytt navn.

Det nye sykehjemmet på Råstølen
omtales av naturlige grunner som
«Råstølen sykehjem», siden det er
dette stedsnavnet folk i området
bruker.
Å knytte sykehjem opp mot
stedsnavn har også vært vanlig

praksis i kommunen, og mange
har nok derfor tatt det for gitt at
Råstølen blir navnet.
Men da kommunen skulle fastsette et navn på det nye sykehjemmet, viste det seg å være i strid
med lovverket å kalle det for dette.
Sykehjemmet ligger nemlig ikke
på det opprinnelige Råstølen, men
på en nabogård. Det korrekte navnet på tomten der sykehjemmet

skal bygges ville vært Myrheim.
Og «Myrheim sykehjem» klang
nok ikke like godt i kommunens
ører.
Dette satte fart på kreativiteten.
Siden sykehjemmet får adresse
Harald Sæveurdsveg brakte assosiasjonene dem over på slåtter og
stev av den lokale komponisten.
Navn fra Sæverud-verker er slett
ikke noe nytt på Råstølen, som al-

lerede har Vindharpen og Kvernslåtten barnehage.
Til slutt var det en saksbehandler på byrådsavdelingen som traff
blink med følgende forslag: Siljuslåtten sykehjem.
– Det er et godt alternativ, det
knytter navnet til komponisten,
adressen og området, skriver byrådsavdelingen i et notat som er
oversendt byrådet.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa
Tryti er enig i navnevalget.
– Det er et navn som knytter seg
fint opp mot navn som ellers er i
området, skriver hun.
I samme slengen setter byrådet
også navn på det nye sykehjemmet/omsorgsboligene som skal
bygges på Sandsli. Dette får det
noe mindre fjonge navnet Sandsli
Bo- og Aktivitetssenter.

Blar opp 100 millioner til idr
FANA OG YTREBYGDA: Med 100
millioner friske kroner sikrer
byrådet at det blir åpning av to
nye idrettshaller i Bergen sør
de nærmeste årene.
av av terje bringsvor nilsen

terje@fanaposten.no

Det var torsdag ettermiddag at byrådet slapp følgende doble gladnyhet: Til sammen 99 millioner kroner settes av i tilleggsinnstillingen
til bybudsjettet til følgende formål:
■ Rekkefølgetiltak på Slåtthaug
som må på plass for å åpne flerbrukshall i 2017: 75 millioner
kroner!
■ Utvidelse av hallprosjektet på
Tunesflaten fra volleyballhall til
flerbrukshall: 24 millioner kroner!

Sikrer dobbel flerbrukshall

Fredag ettermiddag traff Fanaposten idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen og byrådsleder Harald Schjelderup på Slåtthaug, der de befant
seg i munter samtale med daglig
leder i Fana IL, Hans Dankertsen.
Den doble flerbrukshallen Fana
Arena var allerede sikret gjennom
fjorårets gave på 45 millioner kroner fra Trond Mohn. Men hallen
ville være ubrukelig om ikke kommunen stilte opp og gjennomførte
rekkefølgetiltakene som kreves for
at Fana skal få brukstillatelse.
– Nå tar vi det løftet og setter av
75 millioner til å gjennomføre alle
rekkefølgetiltakene, sier idrettsbyråd Thorsen.
Byggestart for Fana Arena er
rett rundt hjørnet, og målet er å
åpne hallen mot slutten av 2017.
Det vil gi sårt tiltrengt hallkapasitet til hundrevis av Fana-utøvere
som er sulteforet på parkett å trene
på.

Turveier rundt Tranevatnet

Med disse rekkefølgetiltakene bereder byrådet også grunnen for
fremtidig tak over Slåtthaug isbane. Ett av tiltakene som må på
plass først er bygging av turveiene rundt Tranevatnet. Tiltakene
består ellers av å erverve tomter,
utbedre fortau og avløpssystemer,
samt gang/sykkelvei.
– Det er gjennom rekkefølgekrav kommunen utvikler byen.
75 millioner høres kanskje mye
ut for en rekke mindre tiltak, men
det er en riktig sum for å utvikle
Slåtthaug idrettspark som en folkehelsepark for idretten, skoler og
barnehager. Dette blir et regionsanlegg som hele Hordaland kan

benytte seg av, og det er en veldig
smart investering, sier Thorsen.
Schjelderup mener prioriteringen av idrettsanlegg er et bevis på
at byrådet mener alvor om folkehelse og idrett.
– Vi har en vanskelig økonomisk
situasjon i Bergen, med mange
lovpålagte oppgaver vi må utføre.
Men å sette av penger til folkehelse
og idrett er noe vi har sagt vi skal
prioritere, og nå viser vi at vi mener alvor, sier Schjelderup.
Han mener også dette motbeviser et inntrykk som har festet seg
om at byrådet ikke bryr seg om
Fana og Ytrebygda.
– Hvor har dere funnet pengene?
– Pengene settes av over investeringsbudsjettet. På ett tidspunkt
måtte vi uansett funnet disse pengene, og vi var klare på at vi ønsket å gjøre det nå. Det er masse
prosjekter i budsjettet, og det er til
enhver tid forandringer på når de
kan realiseres. Vi ønsket å skyve
dette frem slik at det kunne tas nå,
sier Schjelderup.
Dankertsen er særlig glad for
at det nå blir turveier rundt Tranevatnet, noe som i seg selv blir et
folkehelseanlegg som kan trekke
familier til det som blir Fana ILs
desiderte storstue.
– Dette er julekvelden for oss,
for det har vært mye usikkerhet
rundt disse rekkefølgekravene.
For den uorganiserte biten og folkehelsen er dette svært viktig. Det
er også et signal nasjonalt om at
man må tenke fremtidsrettet om
idrettsanlegg. Det må midler på
bordet for å skape en totalitet som
gjør at folk får lyst å komme seg ut,
sier han.
Han ser særlig på turveiene som
et viktig bidrag til folkehelsen.
– Ser man på utviklingen i samfunnet, med barn og unge som tar
sovemedisiner og oppsøker fastlegene, så er det klart det er enormt
mye å hente på å få barn og ungdom ut og i aktivitet, sier Dankertsen.

God infrastruktur

Det neste store prosjektet blir
overbygget over Slåtthaug isanlegg
med tilhørende fasiliteter. Prosjektet har tidligere vært kostnadsestimert til 200 millioner kroner, men
her overlater byrådet finansieringen til private støttespillere.
– Med disse pengene bereder vi
grunnen for at det etterlengtede
taket over Slåtthaug kan komme.
Alt ligger nå til rette, men vi trenger hjelp fra gode støttespillere til å
finansiere resten, sier Thorsen.

FRIERFERD I FANA: Pål Hafstad Thorsen, Hans Dankertsen og Harald Schjelderup smilte bredt fredag ettermiddag. Thorsen og Schjelderup kom til Slåtthau
kroner til idrettsanlegg på Slåtthaug.

Fakta
Tilleggsinnstillingen
▶▶Byrådet foreslår i tilleggsinnstillingen til budsjettet å sette av 75
millioner til Slåtthaug idrettspark og
24 millioner til utvidet hall på Tunesflaten. Flere andre lokale idrettsanlegg er også med i innstillingen.
▶▶Nattland paviljong og ballbane:
Byrådet setter av to millioner kroner
ekstra til ballbane ved Nattland
skole. Fra før er seks millioner satt
av til prosjektet som også innebærer
permanent bruk av paviljong.
▶▶Nesttun idrettsplass: I innstillingen står også Nesttun Idrettsplass

nevnt. I 2017 skal Fana IL Fotball bygge nytt garderobe- og klubbhus som
forventes ferdig i slutten av 2017.
Inndekning av merkostnader for byggetrinn 1 i 2016 på 7,3 mill. kroner er
av bystyret vedtatt finansiert over
sekkepost for Idrettsplanen 2017.
Resterende utomhusarbeid som
inkluderer ny 7-erbane, sandvolleyballbane, fotballtennis, hinderløype,
sykkelparkering og parkeringsplasser, vil være naturlig å gjennomføre i 2018 etter at garderobe- og
klubbhus er ferdigstilt. Det er bestilt
kostnadskalkyler for byggetrinn

2 av Asplan Viak. Disse foreligger
ikke ennå. Byggetrinn 2 foreslås
innarbeidet i økonomiplanarbeidet
for 2018 – 2021.
▶▶Vannsportanlegg på Nordåsen:
Reguleringsplanen for vannsportanlegget på Nordåsvannet ventes
vedtatt i bystyret høsten 2016.
Gjennomføring av den vannbaserte
delen av vannsportanlegget vil bli
iverksatt når reguleringsplanen er
vedtatt. Det foreslås å videreføre
midler avsatt til formålet for 2016 til
gjennomføring og ferdigstillelse av
den vannbaserte delen i 2017.

