
Årstad Arbeidersamfunn: Lokalpolitisk handlingsprogram 
Behandlet på årsmøtet 2012 i Solheimsviken. 
 
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. 
 
Årstad arbeidersamfunn vil arbeide for at dette arealet utvikles i 
samarbeid med Idrettsrådet og organisasjoner i nærmiljøet. 
 
Vi vil arbeide mot 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. Årstad arbeidersamfunn 
vil arbeide for en bruk av bygget som tjener bydelen godt, bl.a. 
få vurdert 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 nord svingen av Sollien er vedtatt 
regulert til barnehage. Vi vil arbeide for bygging av 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. Årstad Arbeidersamfunn vil 
arbeide for at dette blir fulgt opp i årene framover ved 
områdeløft for Slettebakken og Solheim Nord.  
 
Vi vil arbeide for opprette nærpolititjenester for Slettebakken,  
inkludert FYSAK- området. 
 
Tilbud om gratis kjernetid i barnehagene for 3-5 åringer må  
videreutvikles. Økende behov for barnehageplass til mindre barn 
må også dekkes. Fremmedspråklige skal ha prioritet slik at 
barna lærer seg norsk fortest mulig. 
 
Årstad arbeidersamfunn vil arbeide for redusert konsentrasjonen 
av sosialboliger i Solheim nord og på Slettebakken, ved at det 
bygges mindre enheter med kommunale boliger mer spredt i alle 
bydeler. 
 
Områder med tilgang til sjøkanten må sikres universell  
tilgjengelighet. 
 
Adkomst til eldre leiligheter i bydelen må bedres via støtte til 
heis/ramper for å lette bevegelseshemmedes boligforhold.  
 
Boligpolitikken må igjen få en mer sosial profil, slik at alle har 
råd til å bo bra. Årstad arbeidersamfunn vil arbeide for bygging 
av utleieboliger med kostnadsleie i form av kommunale boliger, 
eller som innskuddsfrie borettslagsleiligheter. Boligbyggelagene 
må igjen ta sitt sosiale ansvar alvorlig, støttet ved nye 
regjeringstiltak. 
 
Langtidsledige må sikres lønnet arbeid gjennom ulike statlige 
tiltak, bl.a. innen kultur og organisasjonsliv. 
 
Flere organisasjoner kan ha nytte av kurs og møtelokaler med  
tilhørende service- og multimedia tilbud. Bydelen savner en  
frivillighetssentral med dokumentasjons-senter, som kan støtte 
opp om tiltak fra frivillige organisasjoner.  



Stopp forurensningen av Danmarksplass området! 
Styrk lokaldemokratiet ! 
 
Biltrafikken står for en stor del av klimagassutslippene i Bergen. 
Årstad arbeidersamfunn vil arbeide for tidsdifferensierte 
bompengesatser for å redusere problemene.  
 
Vi vil arbeide for gjeninnføring av 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 /senketunnel- 
løsninger for Danmarksplass og Sentrum med rensing av eksos- 
og støvutslipp. 
 
Gang- og sykkelvegnettet i bydelen må videreutvikles, bl.a. med 
en sammenhengende grønn korridor fra Kristianborg til sentrum. 
 
Bergens mange eldre fyringsovner har større og mer 
forurensende utslipp enn nye. 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 har ført til en uthuling av plan- og 
bygningslovens nyere bestemmelser. Lovligheten av dette bør 
formelt bli vurdert. 
 
Vi vil også ta opp forslag om innføring av lokale folkevalgte 
organer som vilkår for støtte ved områdeutvikling. Vi vil arbeide 
for at lokale organer får fullmakt til å stanse helsefarlig 
virksomhet som kan ramme innbyggerne i området. 
 
Årstad Arbeidersamfunn krever snarlig styrking av lokal-
demokratiet på bydelsnivå og vil arbeide for gjenopprettelse av 
bydelsstyre. 


