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 Årsberetning 2015 

Råstølen Velforening ble stiftet i 2009 med et mål om å ivareta Råstølens beboere 

sine felles interesser for området, og videreutvikle stedet til et trygt og godt bomiljø. 

Vi ønsker å stå sammen i saker som angår området for eksempel innen skole og 

skolevei, trafikksikkerhet, aktivitetstilbud, fritidsaktiviteter og byplanlegging. Et mål 

er at så mange som mulig skal engasjere seg og ta del i arbeid til beboernes beste.  

Pr 31.12.2015 representerer vi totalt 507 husstander gjennom 19 

velforeninger/sameier/ borettslag. 11 medlemmer bestående av enkelthustander. 

Det ble gjort noen endringer i styret ved forrige årsmøte, og styret har siden 08. juni 
2015 bestått av:

 Leder: Odd Arne Larsen 

 Nestleder: Alexander Gundersen 

 Kasserer: Leni Batalden 

 Styremedlem: Trond Svanes 

 Styremedlem: Anette Mørch 

 Varamedlem: Jannicke Lindgren 

 Valgkomite: Bjørn Årdal og Harald 

Kaada 

 Revisor: Arne Konglevoll 

 Varamedlem: Christian O. 

Irgens  

 

 

I 2015 ble det avholdt 7 styremøter 

med totalt 51 saker på dagsorden, samt 

en del eksterne møter med politikere 

og andre sentrale aktører for 

nærområdet vårt i forbindelse med 

våre hovedsaker dette året. 
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Hovedsaker 2015 

Volleyballhall/Skole dekning  

Styret har jobbet med denne saken siden 2010. I forslag til ny skolebruksplan er 

planlagt volleyballhall på Råstølen flyttet til Tunesflaten. Dette medfører at fremlagt 

planforslag, som omfattet sykehjem og volleyballhall, vil bli omarbeidet til å gjelde 

sykehjem.  

Det er i skolebruksplanen foreslått å bygge en modulskole skole på den regulerte 

skoletomten ved bybanetraseen på Tunesfalten. Skolen skal fungere som en satellitt 

til Søråshøgda skole og vil være underlagt dens ansvar. Styret er i prosessen med å 

sikre at skolens utforming ivaretar fremtidige behov i forhold til fleksibilitet  samt at 

utforming av volleyballhallen ivaretar velforeningens behov for aktivitetstilbud til 

ungdom.  

Utvidelse av aktivitetstilbud for ungdom i Råstølen 

I januar 2015 kom gladnyheten om at Byrådet har vedtatt å lage kunstgressbane med 

belysning på grusbanen ved Vindharpeslåtten sameie. Arbeidet er pågående og 

forventet ferdigstillelse på kunstgressbanen er sommeren 2016. Styret er i prosessen 

med å søke om midler til investering i utstyr til aktivitetsområdet når dette er 

tilrettelagt. i dialog med Bergen Kommune for å se på mulighetene for å lage flere 

aktivitetstilbud i tilknytning til kunstgressbanen. 

Førjulsfest 

Etter suksessen fra tidligere år ble det i 2015 også arrangert førjulsfest på Siljustølen 

5. desember. Dette ble gjort i samarbeid med Harald Sæverud museum Siljustølen og 

Siljustøls venner. Velforeningen har sammen med Siljustøls venner investert i nye 

lyslenker til Juletreet. 

Nordåsrampen 

Sommeren/tidlig høsten 2016 stenges avkjøringen fra Fritz Riebers vei til Nordås og 

Sørås for å gi plass til tunnelinnslaget til den nye E39 mellom Rådalen og Os.  En slik 

løsning ville hatt en særdeles negativ effekt på trafikkavvikling i området.  Leder i 

Velforeningen Odd Arne Larsen Råstølen Velforening har vært initiativtaker i et 

samarbeid mellom offentlig og privat interesser private aktører, Statens Vegvesen, 

Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune for å utrede alternativer. De har 

sammen funnet en løsning som ikke nevneverdig forringer logistikken slik den 

fungerer i dagens system, kalt Søråsrampen, som er et vesentlig bedre alternativ enn 

det opprinnelige forslaget. 
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Bybanestopp 

Styret i Velforeningen har arbeidet tett med Bybanekontoret for å sikre at utforming 

av bybanestoppet på Tunesflaten ivaretar områdets uttrykk og estetikk. Et viktig 

moment for oss har vært å sikre ivaretakelse av myke trafikanter gjennom planfrie 

overganger samt sikre at trafikk flyt inn og ut ifra området er ivaretatt på en sikker og 

god måte.  Slik bybanestoppet fremstår nå, nesten ferdig, er vi fornøyd med 

utformingen av bybanestoppet. 

Reguleringsplaner/saker 

Velforeningen har engasjert seg i en rekke reguleringsplaner i området, der alle i mer 

eller mindre grad vil påvirke vårt bomiljø. Vi har vært en pådriver i disse prosessene 

for å sikre formålet til velforeningen og dets medlemmer. Følgende planer har hatt 

fokus i 2015  

 Godsterminal Hordnesskogen 

 Rå/Grønnestølen 

 `Bunnpris tomt` 

 Folldalen  

 Sykehjemstomten 

 Lagunen planen 

 

Interessegrupper 

Styret ønsker en kreativ og levende velforening hvor medlemmene kan delta aktivt 

ved å bidra i eksisterende interessegrupper, eller komme med innspill til nye i tråd 

med velforeningens vedtekter. Her kan spekteret bli stort. Det er utarbeidet generelle 

rammer som er gjeldende for samtlige interessegrupper. Disse rammene tar for seg 

blant annet økonomi og ansvar. 

Det opprettes fortløpende en kontaktperson i styret for hver interessegruppe, dette 

for å sikre god kommunikasjonen mellom styret og den enkelte interessegruppe.  

Interessegrupper som er opprettet: 

 

 Web. Interessegruppeansvarlig er Harald Kaada, som har laget en oversiktlig, 

informativ og levende hjemmeside for Råstølen Velforening på 

www.rastolenvel.no.  Dette er et viktig hjelpemiddel for å nå ut til 

http://www.rastolenvel.no/
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medlemmene og eksterne aktører med informasjon, nyheter og oppdateringer. 

Det er også opprettet en egen Facebook-side til velforeningen vår. 

 Ung i Råstølen. Trond Svanes er kontaktperson i styret. Interessegruppen tar 

sikte på å arrangere en til to temakvelder i året og tar gjerne i mot ønsker om 

aktuelle temaer.  

Siden forrige årsmøtet er det blitt avholdt én temakveld – «Bry deg – si nei til 

narkotika» et foredrag av Øystein Samsonsen fra Forebyggende avdeling i 

Bergen sør politistasjon som bla fokuserte på narkotikasituasjonen i 

nærområdet, forebyggingsstrategier og legaliseringsbevegelsens argument 

  

 Utvikling av aktivitetsområder. Interessegruppeansvarlig er Bjørn Årdal. Det 

satses på oppstart av denne gruppen når arbeidet med volleyballhallen med 

tilhørende uteområde starter. 

 

 

Diverse. 

Råstølen Velforening engasjert seg i mange saker der alle ikke er like profilert, men 

dog viktige elementer for at boområdet skal være en trivelig og trygg plass å oppholde 

seg . Vi har engasjert beboere i forfallent arbeid, som kosting av fortau i nærområdet, 

organisert oppgradering av fotgjengerovergangene, hengt opp speil i krysset ved 

Livets tre  for å øke trafikksikkerheten.  

 

Vi er i kontinuerlig dialog med interessegrupper som arbeider for et trygt nærmiljø. 

Natteravner gruppen, bydelspoliti og andre veldedige organisasjoner er alle gode 

samarbeidspartnere for velforeningen.   

 

Skanska og Bergen kommune er gode samarbeidspartnere for å se på muligheten til 

for å etablere en sykkelbane (Pump track bane) og ungdomsklubb på den delen av 

Tunesflaten som ikke skal benyttes til boligbygging. Det blir spennende å følge denne 

utviklingen. 

 


