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•

Nærmeste nabo med fire barn som skal gå til bussen og disse barna tar bussen til et stopp der de møter
rusmisbrukere i dag på busstoppet ved skolen, og nå skal de liksom møte på de ved busstoppet i nærområdet
også? Hva tenker dere om dette?
o

Først og fremst - oppfordrer til å melde fra til politiet ved uønskede hendelser og bekymringer
knyttet til skolevei.. Det vil her være døgnbemanning som skal bidra til å redusere og slå ned på
denne typen atferd, og det vil være rom for å holde dialog med de ansatte.

•

Oppriktig bekymret for tryggheten til barna i området her. Det oppleves som et stort trykk i området ved
underganger og andre steder. Dette oppleves ikke bra i det hele tatt. Her snakker han på vegne av alle barn.

•

Skjermet for omgivelsene for innsyn og støy - men i dag så ligger tomten tett på en ballbane. Hvordan tenker
en her?
o

•

Vi arbeider med å skjerme både naboer og beboere med plassering av utearealer på en god måte.
Ballbanen vil kanskje tilrettelegges bedre for å øke bruken i området og attraktiviteten her. Dette er
vurdert. Nærheten til de andre botiltakene er forsvarlig med hensyn til avstand og unngå
opphoping.

Det står her at en skal ta hensyn til skoleveier - en har i FAU arbeidet tett opp mot kommunen med flere
botiltak i området og sikre trygge skoleveier. Rektor har ved flere anledninger samtaler med barn som har
møtt rusede personer på skoleveien. Selv om Hylkje i seg selv ikke har mye rus, så er det flere steder i Åsane
nord som har mye belastning totalt.
o

Alle tomter og bygg ligger i en skolekrets eller barnehagekrets. Dette betyr at det alltid er en risiko
for å treffe på rusavhengige. slik er det bare. Vi arbeider med at dette skal være så lite konfliktfylt og
risikofylt som overhodet mulig. Den totale belastningen er vurdert i innledende fase.

•

Dere sier at vi har kartlagt området her i forhold til vurderinger og kartlegging av totalbelastningen her. En del
av de tiltakene som ligger her ute er ikke registrert som kommunens regi f.eks. i Olav Bjordals vei. Det er
ønskelig å få en total oversikt over alle tiltakene i området og våre."

•

Det er ikke gjort en rapport på dette, men det er kommunen som driver alle disse og som har vurdert alle
tiltakene. Det oppfordres til å ta kontakt med ruskoordinator v/ Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig,
Marit Grung, ved bekymring knyttet til ansamlinger av rusavhengige, funn av brukerutstyr eller liknende. Epostadressen er: maritsagen.grung@bergen.kommune.no. Kommunen har godt tverrfaglig og tverretatlig
samarbeid med politiet og spesialisthelsetjenesten om å forebygge ansamlinger av rusavhengige og å komme
med raske tiltak når uønskede hendelser oppstår.

•

Haukås skole vil i samarbeid med FAU gi innspill ved varsel om problematikken rundt rus og den
totalbelastningen som en opplever i dette området.

•

"Rusbruk - det er snakk om aktive rusbrukere. Legges det opp til at det er lov med aktiv rus innendørs i
boenhetene? Eller vil dette være ulovlig?
o

"Det er tillatt å benytte rusmidler i eget hjem - dette styrer ikke kommunen på noen måte. Når det
gjelder inntak av ulovlige rusmidler så er jo dette i utgangspunktet straffbart. Politiet vil håndtere
dersom dette oppstår utenfor hjemmet.

•

Rekkefølgekrav i Åsane: det gjelder et rekkefølgekrav for Åsane Nord med forbud mot utbygging. Det må
utarbeides plan, men det kan ikke bygges før veien er klar. Det fremstår som provoserende at Bergen
kommune ser bort i fra et byggeforbud som ellers andre må ta hensyn til. Det er sett at det er gitt tillatelse fra
SVV til dette likevel. Han ønsker å få fremlagt en beskrivelse av hvilken samfunnsnytte det er snakk om her.
o

Ift. rekkefølgekrav - her har man fremført samfunnsbehovet for de aktuelle og fått indikasjoner på at
dette kan godtas. Dette må likevel håndteres videre i den videre prosessen og det vil antakeligvis
her komme innspill videre. Det håpes også på at E39 ferdigstilles snarlig slik at andre også kan
benytte tomtene.

•

Man har i 30 år kjempet for å få til en idrettshall her ute - men det har ikke skjedd noe - kanskje kan det skje
noe nå.

•

Kollektivdekning - det sies at denne er god - men det er bl.a. private utbyggere som ikke har fått lov.
o

•

Hva vil trafikktrykket bli ut og inn - hvor mange ansatte blir det her?
o

•

Adgangskontrollen handler om å følge opp hvem som går ut og inn og bistå dem i å si nei til uønsket
besøk.

Er dette tidligere straffedømte f.eks.?
o

•

Erfaringer fra andre botiltak og tjenestetilbud for rusavhengige - det er klart at det ikke er en garanti
for at folk kan komme på besøk, men det planlegges for at en unngår at dette blir en russcene så
langt dette er mulig.

En sa at det er adgangskontroll her - hva betyr dette? Kan de ikke bevege seg fritt?
o

•

Antall ansatte - døgnbemannet med 4 personer på dagtid og 2 på natt/morgen/kveld

Er bekymret for at glansbildet man tegner her ikke er realistisk, men at det vil bli økt rusbruk i området.
o

•

Det er vurdert at den er god nok for de brukerne som skal bo her. Det er ellers forskjell på private
utbygginger av boliger og et offentlig botilbud til brukere som er vurdert som lite sannsynlige
bilbrukere.

Det kan en ikke svare på nå - man vet ikke enda hvem disse menneskene skal være. Kommunen spør
ikke om dette når man søker bolig. Årsaken til at politiet er involvert nå er at man ønsker å være i
forkant og legge til rette for en god prosess.

Det er utfordrende med kollektivtilbud med hensyn til helgevakter og liknende for de som skal arbeide der.

