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Løvstakkveien (BA): 
Selv lokalpolitimenn 
synes det er vel verdt 
å holde kontakten 
med nabolaget på 
Løvstakksiden.
Politiførstebetjent Geir Bjel
land har kontor like i nærheten 
og var derfor en naturlig delta
ker på nabofesten i går. Per 
Liland som har sluttet som på 
Løvstakken nærpolitistasjon, 
har heller ikke forlatt strøket. 
I går satt han ute og underholdt 
med trekkspill under den lokale 
markeringen av den europeiske 
nabodagen. 

Andre året
– Jeg er her på julebordene i 
sambrukshuset også. Det er 
bare hyggelig, sier den pensjo
nerte politimannen.

Den første nabodagen i 
Løvstakkveien ble holdt i fjor, 
og det ble en umiddelbar suk
sess. 

– Det er viktig å komme sam
men, og her i sambrukshuset 
har vi det naturlige samlingsste
det. Her møtes alle fra de aller 
minste til de eldste, sier Alise 
Jacobsen, som var blant de man
ge som gjorde festen mulig. 

eksotisk mAt
Det er Bergen kommune som 
har dratt nabofesten i gang, 
men uten de mange ildsjelene 
i strøket hadde det blitt smått 
med servering.

Og i går kunne de gode nabo
ene smake mat fra mange for
skjellige deler av verden. 

Mary Frias fra Chile had
de laget ikke mindre enn 200 
empanadas for å mette sultne 
mager.

– Jeg har holdt på i to dager, 
det har vært litt jobb, smiler 
hun.

Geiren
Dette strøket av Bergen har 
hatt sine problemer, men iføl
ge politiførstebetjent Geir Bjel
land har bomiljøet blitt mye 
bedre.

– Det kan ikke sammenlig
nes med de problemene vi had
de her før. Jeg synes det er vel
dig gøy å se hvordan det har 
blitt, sier Bjelland, som ikke 
trenger bruke etternavnet når 
han skal snakke med folk.

– Her kjenner vi alle, og her 
blir jeg bare kalt Geiren, hum
rer politimannen. 

 TROND OLAV SKRUNES 
trond.skrunes@ba.no

NABOFEST 
med politiet

Fakta
NABODAGEN
n I fjor arrangerte Bergen Nabo-
dagen som første by i Norge. 
BBB (Bergen Bolig og Byforny-
else) tok initiativet.
n Målet med Nabodagen er at 
naboer skal bli bedre kjent med 
hverandre.
n Seks millioner mennesker i 
29 land deltok på Den europeisk 
nabodagen i fjor.
n I går var det arrangementer 
en rekke steder i Bergen.

BoBLende: Julie Lygren (12) og Lene 
Larsen blåste såpebobler i finværet i 
Løvstakkveien.     FOTO: RUNE JOHANSEN

Her  kjenner 
vi alle, og 
her blir jeg 

bare kalt Geiren.
GeIr BjellAND,  
politiførstebetjent

i UniForm: Politiet har kontor 
like ved sambruks
huset, og  politifør
stebetjent Geir Bjel
land var selvsagt 
med på nabofesten.

HArd JoBB: 
Mary Frias 

stilte med 200 
hjemmelagde 
empanadas. 

Bedre: Rune Hjemdal (f.v.), Stig Kuven og Ronny Langedal mener 
bomiljøet på Løvstakksiden har blitt mye bedre.

FinVÆr: Mange stilte opp 
og koste seg utenfor sam
brukshuset i Løvstakkveien 
under nabodagen i går.

sØtt: Noel 
Miranda Frias 
koste seg med 
nystekte vafler. 


