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Velforening
24.04.13 – 12.03.14





Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på
Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at
vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.
For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.
Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i
miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.

Styret valgt på årsmøtet 2013:
Leder:
Grethe Gullhaug
Kasserer:
Kari Ramstad
Nettsideansvarlig:
Mursit Cetin
Styremedlemmer:
Knut S. Bjerke, Tobias Flø og Synnøve Fluge
Revisor:
Kåre Dale

Kontor:
Møhlenpris Velforening disponerer deler av et kontor sammen med SK Djerv i
Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året. Husleien er 3500,- per år.
Postkassen deles med Nygårdsparkens venner.
Postadresse:
Møhlenpris Velforening
Wolffs gate 12
5006 Bergen
e-post: styret@mohlenpris.org
Møhlenpris velforening er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer
999320082.
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Styremøter:
Det har ikke vært avholdt ordinære styremøter i perioden. Det meste av intern
saksbehandling har foregått via e-post og telefon og i prosjektmøter.
Samarbeidspartnere:
Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK
Djerv, Frivillighetssentralen, FAU, Nygårdsparkens venner og nabovelforeningene.
Det har vært avholdt følgende samarbeidsmøter i perioden:
Ett møte i komiteen for Parkdagen 2013. 22.05.13.
Ett nabomøte med Hulen 08.01.14
Velforeningen har fulgt opp en rekke møter om Nygårdsparken og rus.
Representasjon:
- Møhlenpris velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner"
500,- per år. Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.
- Møhlenpris velforening er medeier i Vitalitetssenteret Frivilligsentral BA.
Kontingenten er 1000,- per år. Velforeningen har i 2013 vært representert i styret i
Frivilligsentralen, ved nestleder Synnøve Fluge og varamedlem Bodil Pedersen.
Medlemmer:
44 husstander og 15 sameier betalte kontingent i 2013. Antallet er på samme nivå som i
foregående år. Medlemskontingenten var kroner 150,- for husstander og kroner 500,- for
sameier.
Medlemsinformasjon:
I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til
skoleklassene, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i
bydelen samt på institusjonene på Møhlenpris.
Hjemmesiden blitt oppdatert fortløpende www.mohlenpris.org
Velforeningen er registrert på facebook https://www.facebook.com/Mohlenpris
Informasjon har også vært distribuert via Frivilligsentralen og velforeningen til Sydnes og
Nøstet.
Mediaomtale:
Nærmiljø, kriminalitet og rus har vært tatt opp i media og velforeningen har deltatt i
diskusjonen for et godt og stabilt nærmiljø. Demonstrasjonen i Nygårdsparken ble vist på
NRK og TV2, samt referert i BT og BA.
Det var forhåndsomtale om Parkdagen 2013 i Bergens Tidende, bla. på Kommunetorget.
Artikkel i Bergens Tidende om prosjektet Nobel bydel.
Møllardugnaden ble forhåndsomtalt i BA og i et intervju med kommunikasjonsrådgiver i
BIR i BA.
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Saker velforeningen har arbeidet med i perioden:
Byggesaker
A. Velforeningens mål:
1. Et trivelig bomiljø.
2. Flere barnefamilier til bydelen
3. Oppretthold av boligstrukturen.
4. Større leiligheter eksempelvis ved sammenslåinger.
5. Beskytte bydelens boligområdestatus som fastsatt i Kommunedelplan Sentrum.
6. Oppretthold av bydelens særegne karakter.
7. En trygg, stabil og attraktiv bydel for familier.
B. Midler for å nå disse mål:
1. Utvikle samarbeid mellom beboerne.
2. Bidra med barnevennlige tiltak.
3. Påvirke politisk planarbeid.
4. Påse at kommunale bestemmelser til beste for målsetning ikke blir brutt.
5. Samarbeide med andre organisasjoner i bydelen – først og fremst Djerv og Frivilligsentralen.
6. Motarbeide ”hyblifisering” og oppdeling av eksisterende leiligheter.
7. Koordinert samarbeid med andre velforeninger
Disse forutsetningene har medført arbeid i 2013 mot planavdelingen og byggesaksetaten i
kommunen for flere saker.
Rus
Velforeningen har overfor politikerne (byutviklings- og helseetaten i Bergen) fulgt opp
konkrete saker som angår rus og bråk som naboer har tatt opp. Fokus har vært på et trygt
bomiljø spesielt for innvandrerungdommer.
Styremedlem Synnøve Fluge har engasjert seg i debatten om rus og nærmiljøet på
Møhlenpris. Hun har deltatt i debatt om Nygårdsparken på Litteraturhuset 7. oktober 2013
og på dagskonferanse om åpne russcener tirsdag 3. desember 2013 der Universitetet i
Bergen inviterte til dagskonferanse om hvordan en kan og bør bekjempe åpne russcener,
basert på kunnskap, erfaringer og kompetanse. Det var invitert ressurspersoner fra inn- og
utland til å bidra.
En rekke medlemmer av velforeningen og beboere deltok i demonstrasjon for økt trygghet
i Nygårdsparken 26. juni 2013. Demonstrasjonen ble vist på NRK og TV2, samt referert i
BT og BA.
Nærmiljø
Stiftelsen Hulen ønsker å ha en åpen dialog og en god kontakt med sine naboer på
Møhlenpris, Velforeningen deltar på nabomøter. Temaer er Hulens fokus og bemanning
generelt og hovedfokus på kvelder med potensiale for støy. Hulen er en ressurs og kan
engasjeres til ulikt samarbeid i nærmiljøet.
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På oppfordring fra Grønn Etat gjennomførte Møhlenpris Velforening den 27. april Møllardugnad
2013. I år var det noe redusert oppslutning på selve dagen, da våren generelt hadde vært kald. Vi
ser også at det faktum at Møhlenpris skole er stengt og barna sokner til brakker ved
Johanneskirken, gjør at det ikke ferdes like mange barn i nærheten av dugnadsområdet rundt
skolen. Likevel ble det vasket benker, ryddet i nærområdet og plantet i bedene. Ca. 20 store og små
deltakere fikk deltakerbevis og brus og is som belønning. Dugnaden fikk omtale i BT og BA. I
etterkant mottok velforeningen og beboerne til sammen kr. 1698,20 fra Grønn Etat for utlegg under
dugnaden.
Velforeningene fra Møhlenpris, Nygårdshøyden, Nygård, Sydnes og Nøstet, Nygårdsparkens
Venner, Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat og SK Djerv har for 12. gang arrangert
Parkdag i Nygårdsparken, søndag 16. juni 2013 kl. 11-17. Der var varierte kulturelle innslag med
artister i alle aldre og fra flere kulturer. Tilskuerne var et aldersbredt publikum. Været var fantastisk
og arrangementet var godt besøkt. Arrangementet ble støttet av Bergenhus og Årstad Kulturkontor,
Bjarne Rieber, Toro, Blomsterpaviljongen og Bergen Kino. Det var reportasje i BT dagen før
arrangementet.
26. november-komiteen og Møhlenpris velforening har i samarbeid med Sportsklubben Djerv med
støtte fra Bergen Kommune arrangert fakkeltog til minne om de 10 jødene som høsten 1942 ble
hentet fra sine hjem på Møhlenpris og sendt til Auschwitz, der samtlige ble drept. Fakkeltoget
hadde avmarsj fra Møhlenpris skole med avslutning på Menneskerettighetenes plass med appell ved
Odd Einar Dørum. Deretter var det åpent arrangement på Raftohuset i forbindelse med årets
tildeling av Amalie Laksovs minnepris til vern om menneskerettighetene. Sang av Irene Kinunda.
Opplesning ved Jan Erik Vold. Laksovprisen 2013 gikk til Aina Heldal Bøe for hennes innsats i
Nathan-saken. I forbindelse med overrekkelsen holdt Bøe et innlegg om sitt engasjement. 26.
november-komiteen arbeider videre med å legge ned snublesteiner på Møhlenpris med navn på de
deporterte. Dette ble omtalt i BT 5. desember 2013.
Møhlenpris velforening, Vitalitetsenteret Frivilligsentral og SK Djerv har arrangert juletrefest på
Møhlenpris med støtte fra Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Juletrefesten ble arrangert i Storsalen
på Vitalitetsenteret, lørdag 11. januar 2014 kl. 1330-1530. Festen var gratis med grøt, saft,
underholdning, utlodning og juletregang. Nissen kom med godteposer til alle barna.
Velforeningen har deltatt i et fellesprosjekt med Nobel Bopel kafé for registrering av
lokalhistorie på Møhlenpris. Thomas Cook har kartlagt den rike næringshistorien på
Møhlenpris, og skal montere opp til sammen ti blå og hvite informasjonsskilt på bygårder i
området. Prosjektet kalles «Nobel bydel», og målet er å gjøre historien tilgjengelig for alle.
For bare noen tiår siden fantes bank, apotek, postkontor, snackbarer, bakerier, fetevarer,
slakter, urmaker og frisør på Møhlenpris. Det har vært stor interesse for prosjektet «Nobel
bydel» hos beboerne i de aktuelle husene. Cook har også fått støtte av kommunen til å
gjennomføre prosjektet, samt godkjennelse av Byantikvaren. Prosjektet ble presentert i
reportasje i BT.
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Økonomi:
Regnskap 2013 og budsjett 2014 legges frem på årsmøtet.
Møhlenpris Velforening har i året som har gått støttet følgende knyttet til nærmiljøet:
Støtte til is og brus til Møllardugnad 2013
341,Støtte til 26.november 2012
1316,Leger uten grenser til minne om Aksel Irgens
500,Lydanlegg under demonstrasjon i Nygårdsparken 853,Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2013:
Bergen Kommune til Parkdagen
42000,Bjarne Rieber til Parkdagen
10000,Grønn Etat til Møllardugnad
1698.20
Privat støtte
500,-

Bergen 21.02.14
Styret
v/Kari Ramstad
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