
          Årstad            
Arbeidersamfunn 

 
inviterer til medlemsmøte tirsdag 31.mai-11 kl.19 
 

 
 

Tema: Lokalpolitisk handlingsprogram  
 
Møtested: Kantinen, Solheimsgt.47, 
Solheimsviken 
 
Utkast til tema for program følger, og kan leses her: 

  
http://www.abergen.no/aarstad/aarstad.htm 

 



Krohnsminde mishandles som idrettsplass  
 

  

  
Høyrebyrådet ville selge alle arealene ved Krohnsminde 
Idrettsplass. Den verste mishandlingen ble stoppet i 2010 av 
Arbeiderpartiet som fikk uventet flertall for at arealet mot 
Ibsensgate skal forbli idretts-, og grøntareal for barn og unge.  
 
Arbeiderpartiet vil sørge for at dette arealet utvikles i 
samarbeid med Idrettsrådet og organisasjoner i nærmiljøet. 
Arbeiderpartiet avviser all egenbetaling for bruk av 
idrettsanlegg. Høyresidens forslag om egenbetaling fører også 
til unødig byråkrati. 
 
Lærerhøyskolens bygninger og arealer blir frigitt når det nye 
høyskoleanlegget på Kronstad er ferdig. Arbeiderpartiet vil 
finne en bruk av bygget som tjener bydelen godt; en vurdering 
må gjøres for å se om bygningen kan ombygges til sykehjem. 
 
Ingen skoler i Årstad bydel skal nedlegges. Landås skole skal 
rives og bygges opp på nytt.Forsvarets ubrukte tomt ved 
nordsvingen av Sollien er vedtatt regulert til barnehage. 
Arbeiderpartiet vil bygge denne barnehagen i bystyreperioden 
til avløsning for den midlertidige barnehagen på Montana-
marken. 



Bydelen må utvikles for alle, ikke bare for de rike 
 

 
 
Deler av Årstad har lavest levekår i Bergen! 
  
Derfor har den rød-grønne Regjeringen gitt 9,2 millioner kroner 
ekstra i 2011 for å heve levekårene i Årstad bydel. Dette vil bli 
fulgt opp i årene framover ved områdeløft for Slettebakken og 
Solheim Nord. Arbeiderpartiet vil opprette nærpolititjenester for 
Slettebakken, inkludert FYSAK- området. 
 
Arbeiderpartiet vil prioritere gratis kjernetid i barnehagene for 
3-5 åringer. Fremmedspråklige skal ha prioritert slik at 
innvandrerbarna lærer seg norsk fortest mulig . 
Arbeiderpartiet vil minske konsentrasjonen av sosialboliger vi 
nå har i Solheim nord og på Slettebakken ved at det bygges 
mindre enheter med kommunale sosialboliger mer spredt i alle 
bydeler. 
 
Boligpolitikken må igjen få en mer sosial profil slik at alle har 
råd til å bo bra. Arbeiderpartiet vil bygge utleieboliger med 
kostnadsleie i form av kommunale boliger eller som innskudds-
frie borettslagsleiligheter. 
 
Boligbyggelagene må igjen ta sitt sosiale ansvar alvorlig, støttet 
ved nye regjeringstiltak. 



Stopp forurensningen på Danmarksplass! 
 

 
  

Biltrafikken står for en stor del av klimagassutslippene i Bergen. 
Årstad arbeidersamfunn vil arbeide for tidsdifferensierte 
bompengesatser for å løse disse problemene. Vi vil gjeninnføre 
den vellykkede ordningen med bilfrie dager i sentrum i 
sommerhalvåret. Busstilbudet utenom Bybanetraseen må 
styrkes, særlig på kvelden og på helligdager. Det må snarlig 
startes prosjektering av tunnel /senketunnelløsninger for 
Danmarksplass og Sentrum med rensing av eksos- og 
støvutslipp Arbeiderpartiet vil videreutvikle gang- og 
sykkelvegnettet i bydelen 

Bergens mange eldre fyringsovner har større og mer 
forurensende utslipp enn nye, og dette bidrar til den sterke 
luftforurensingen i vinterhalvåret. Årstad Arbeidersamfunn  vil 
intensivere arbeidet for å få byttet ut disse ovnene. 

Årstad Bydelsstyre ble nedlagt fra januar 2011 mot 
Arbeiderpartiets stemmer. For en bydel av Årstads størrelse har 
det toppstyrte byparlamentariske systemet ført til en 
innsnevring av lokalpolitisk innflytelse, svekket lokal 
samordning av helse- og velferdstiltak og ført til en uthuling av 
plan- og bygningslovens nyere bestemmelser. Årstad Arbeider-
samfunn krever styrking av lokaldemokratiet på bydelsnivå og 
inviterer til dannelse av et nytt ÅRSTAD BYDELSRÅD.                                                             


