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Slik kan en verneverdig bygning i kommunalt eie få stå og forfalle i fred, og nærmest
saksbehandle seg selv ut av historien.

Kulturhistorisk hvilehjem
I mars 2011 presenterte Åsane historielag oss for en lang liste over
kulturminner som forfaller. I kjølvannet av denne saken tok bygdebokforfatter og historiker Kenneth Bratland oss med til Tellevik
og Hordvik for å vise oss tilstanden til noen av kulturminnene der.
Verst stod det til med den gamle lemstoven i Indre Hordvik. Dette
huset ble kjøpt av det kommunalt eide Bergen tomteselskap i 2007,
og var allerede den gangen i sterkt forfall. Tomteselskapet søkte
derfor om rammeløyve for riving av det verneverdige våningshuset.
Søknaden ble avslått, blant annet på bakgrunn av en vurdering
gjort av daværende byantikvar, nå avdøde Siri Myrvoll. Hun slo fast
at huset har en «svært høy antikvarisk verdi», og frarådet riving.
I stedet anmodet hun om at huset ble satt i stand. Dette ble ikke
gjort, og vinteren 2010/2011 ramlet taket på huset sammen. Slik
kan en verneverdig bygning i kommunalt eie få stå og forfalle i
fred, og nærmest saksbehandle seg selv ut av historien.
Tomteselskapet har siden søkt om ny rivningstillatelse, blant
annet begrunnet med en ny uttalelse om husets alder fra tidligere fylkeskonservator, Nils Georg Brekke. Denne søknaden ble
godkjent i august i fjor. Åsane historielag klaget på vedtaket, og
på førstkommende torsdag kommer denne klagen opp til endelig
behandling i Komite for miljø og byutvikling.
Så viser det seg altså at Nils Georg Brekke stiller seg uforstående til
at han er brukt som sannhetsvitne i denne saken. Brekke husker
godt at han hadde et møte med ABO Arkitekter, som er ansvarlig
tiltakshaver. Men han føler seg misbrukt som fagperson når hans
uttalelser om husets alder brukes i en saksbehandling som han
ikke har vært inne i.
– Jeg ble forelagt noen bilder, og har kun uttalt meg i forhold til
disse. Det er ikke mulig å fastslå husets alder uten å gå nøye over
bygningen, sier han til Åsane Tidende i dag. Bergen tomteselskap
har da ikke annet valg enn å beklage den uriktige bruken av Nils
Georg Brekkes uttalelser.
– Vi kan ikke ta disse uttalelsene til inntekt for vår rivningssak når vi
faktisk vet at Nils Georg Brekke ikke ønsker dette, sier tomtedirektør
Frode Carlleif Hoff, som likevel ønsker å opprettholde søknaden
om rivning. Men han lover at Bergen tomteselskap først vil få gjort
en vurdering på hvorvidt lemstoven kan flyttes og gjenreises et
annet sted, for eksempel på Almåsgårdene.
Ja, hvorfor ikke, tenker vi. Ideen er for god til å slippes. Det er ikke
vanskelig å forestille seg det gamle gårdstunet øverst på Almås
som et fredet hvilehjem for historisk bygningsmasse, fjernt fra
alle utbyggerinteresser. På tirsdag inviterer byråd Lisbeth Iversen
alle interesserte til idedugnad om ny drift på det Almåsgårdene.
Kanskje løsningen kommer der.
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SLUTT: Kjell Ragnar Jacobsen (49) blir Åsanes siste postmester. Det er klart etter at Posten Norge bestemte å legge ned 149 postk

Åsane siste po
Bydelens hovedpostkontor på Åsane storsenter legges ned og erstattes med
inn i historien som Åsanes siste postmester.
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- Det er kjekt å bli en historisk
person, men jeg hadde håpet
det ikke skulle skje på denne
måten, sier Jacobsen.
Tirsdag ble det klart at Posten
Norge legger ned 149 postkontorer. Disse skal erstattes med såkalt post i butikk.
Omleggingen gjennomføres
trolig i 2013 og 2014.
Færre sender fysiske brev,
mens pakkevolumene vokser
som følge av økt netthandel.
Folk flest har tatt i bruk nettbank, og bruken av manuelle

banktjenester på postkontorene har falt med mer enn
90 prosent de siste 20 årene.
Denne utviklingen har ført
til at færre besøker postkontorene, og de siste 10 årene er
mer enn 700 kontor lagt om til
Post i butikk.
- Endrede kundebehov gjør at
Posten må tilpasse seg. Post
i butikk gir et tjenestetilbud
som er godt tilpasset kundenes
behov for lange åpningstider,
sier konsernsjef Dag Mejdell i
Posten Norge.

Fra 25 til 7 ansatte

De ansatte i Åsane fi kk beskjeden mandag.
- Det er vemodig at Åsane
ikke lenger skal ha et tradisjonelt postkontor, men det er

slik utviklingen er. For å ta et
eksempel så var det vanlig at
vi fi kk inn 200 – 300 regninger
daglig bare for noen år tilbake.
I dag får vi kanskje en eller to.
Folk har nettbank og de velger
dessuten epost framfor brev,
sier Kjell Ragnar Jacobsen til
Åsane Tidende.
Den digitale utviklingen har
også vært merkbar for bemanningen i Åsane. Da Jacobsen
begynte på Åsane postkontor
for ni år siden var de 25 ansatte.
- Nå er vi syv inkludert ekstrahjelp, sier han.

Berører 1000 personer

Omleggingen vil berøre om lag
1000 personer ved postkontorene landet rundt.
- Det er en utfordring at mange

