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Tips oss om smått og stort som skjer i byen. 
Send en e-post til byen@bt.no
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SILHUETT I FLAMMER: Dramatisk himmel her oppe i kveld. 
 fOTO: sTine KrisTensen

UNDER
PARAPLYEN

Åpent skip på Bryggen
I dag blir det champagnesprut  og alt som hører til ved en skips-
dåp, men fra 11.00 til 12.30 får folk komme om bord og titte 
på «Ocean Pride», vidunderet til 320 millioner kroner. Skipet er 
bygget i Fosnavåg ved Havyard Ship Technology for rederiet 
Atlantic Offshore AS på Ågotnes. Så hvis du aldri har vært om 
bord på et slikt skip har du sjansen fra 11.00-12.30. 

Skomakerdiket 
er endelig trygt
Grønn etat måler isen 
på en rekke vann, og 
foreløpig er det bare 
Skomakerdiket som får 
godkjent. Det er da 
bedre enn ikke noe. –  Vi håper de fleste vannene er farbare for 
blant annet skøyter til helgen, hvis kulden holder seg, sier 
Harald Bratseth i Grønn etat. 

leserbilde
Send dine blinkskudd til leserbilder@bt.no eller som mobilfoto til 
2211. Hver måned kårer vi en vinner som får flaxlodd i posten.

Lang vei for tunet
I ti år har Almåstunet vært  
en kasteball mellom tomte-
selskapet, kommunen og 
landbruksmyndighetene.

I 2000 og 2001 kjøpte Bergen 
tomteselskap de to brukene 
på Almås. «Bergen tomte-
selskap fikk uriktig tinglyst 
ervervet på bakgrunn av egen-
erklæring om konsesjons-
frihet» skrev Grønn etat i et 
internt notat i 2006. 

2002 informerte Grønn etat 
om at eiendommen er konse-
sjonspliktig. I 2003 sendte 
tomteselskapet en søknad om 
konsesjon. Den blir avslått av 
fylkeslandbruksstyret i 2004. 
Tomteselskapet anket, men 
avslaget ble fastholdt av Sta-
tens landbruksforvaltning. 

1. september 2006 satt 
Grønn etat en frist for vide-
resalg av eiendommen til 
1.12.2006. Tomteselskapet 
påklager fristen og vil vente 
med å selge til rullering av 
kommuneplanen er ferdig. 
De ber om ny frist til 1.6.2007. 

22. september 2006 skriver 
Grønn etat i et internt notat til 
Lisbeth Iversen at det er uhel-
dig at et kommunalt tomtesel-
skap ikke kan rette seg etter 
de vedtak kommunen fatter. 
Byrådet tar klagen til følge og 
gir tomteselskapet salgsfrist til 
utgangen av 2007.

I 2008 tok Åsane historielag 
kontakt med Lisbeth Iversen 
første gang. Laget hadde fulgt 
med i forfallet på Almås og 
var bekymret for tilstanden. 

29. april 2011 skrev Lisbeth 
Iversen i et brev til landbruks-
kontoret at det var innledet et 
samarbeid med tomteselska-
pet om overtakelse. På sikt vil 
kommunen selv stå som part i 
en sak om konsesjon. 

21. juni 2011 svarte land-
bruksdirektør Ole Bakke 
at Fylkesmannen anser det 
som en akseptabel løsning. 
Fra deres side er det viktig at 
det blir tilrettelagt for et for-
nuftig, bynært landbruk på 
eiendommene og at areal og 
bygninger blir satt i stand og 
ivaretatt for fremtiden.
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z	fakta
tunet på Øvre Almås

n det har bodd folk her i minst 
1500-2000 år. Tunet er nevnt 
første gang ca år 1300.

n de samme to slektene har 
bodd her så langt tilbake vi 
har kilder.

n Ved folketellingen i 1900 
bodde det seks personer i 
hvert av våningshusene. 

n Karl almås var den siste på 
bruk 4. Han døde her oppe i 
2004, 83 år gammel.

n laura almås den siste på 
bruk 1. flyttet derfra ca. 1996. 

ALMÅSTUNET: Det er slik Laurahuset og løen møter oss. Med steingavler for å beskytte mot regn og storm. Byggeskikken var helt vanlig i Nordhordland.

berGeNsKe KAlleNAVN
Kyren: Jente med tomt blikk.
Bibben: Tidligere Baune-fotballspiller Tor Eliassen.
Merinoen: Industribedriften Merinospinneriet i Ytre Sandviken 
(forlengst nedlagt).

hAVNeN
FESTNINGSKAIEN: “Skandi Barra” kommer i dag kl. 
22.00 og går ut igjen kl. 24.00.
HURTIGRUTETERMINALEN: “Polarlys” kommer i dag 
kl. 14.30 fra Kirkenes og går i retur kl. 22.30. 
“Nordnorge” går til Kirkenes søndag kl. 22.30. 
JEKTEVIKEN: “North Express” kommer i dag kl. 

16.00 fra Rotterdam og går til Florø kl. 23.00. “Samba” kommer i 
dag kl. 06.00 fra Svelgen og går videre kl. 08.00.
DOKKESKJÆRSKAIEN: “Havila Subsea” går ut i morgen kl. 22.00. 
“Pioneer Bay” kommer i dag kl. 11.00 fra Hamburg og går videre 
til Kvinesdal kl. 19.00.

Kilde: Bergen Og OMland HaVneVesen 
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