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Å sette av noen timer 
til å bli bedre kjent med
folk i nabolaget, bidrar 
til å skape samhold, for-
ståelse og toleranse 
i lokalmiljøet. 

ANNE-GRETHE DAHL 
RUNE NIELSEN (foto) 

anne.dahl@bt.no 

I går var det Den Europeiske Nabo-
dagen – dagen da naboer, som
kanskje ikke har kjent hverandre
annet enn gjennom hastige god-
dag-nikk i ny og ne, har en glim-
rende sjanse til å bli bedre kjente. 

– Det aller viktigste er å få i gang
en dialog mellom folk som i
utgangspunktet er skeptiske til
hverandre. Jo bedre naboer kjen-
ner hverandre, jo tryggere blir de.
Derfor håper jeg at slike nabo-
dagsfeiringer kan inspirere flere
og at den sprer seg til andre boom-
råder og byer, sier assisterende
direktør Bjarte Høysæther fra Ber-
gen Bolig og Byfornyelse (BBB)
Høysæter med et fornøyd smil. 

Frykten for det ukjente 
Initiativtakeren Atanasa Perifan
mener mange av de bekymringer
folk bærer på i hverdagen, skyldes
frykten for det ukjente. Mennes-
ker flytter oftere og lengre enn før.
Vi er ofte travelt opptatte med vårt
og har liten kunnskap om de per-
sonene vi daglig møter i eget nær-

miljø. Vi utfordres ved at naboen
ser annerledes ut og har en annen
kulturell bakgrunn. 

– Nabodagen er en begynnelse,
et første skritt mot et rikere liv i
hverdagsmiljøet. Markeringen

kan bli en anledning til å starte fel-
les prosjekter, bryte ut av sosial
ensomhet og isolasjon, og forster-

ke solidariteten i nærmiljøet,
mener Bjarte Høysæter. 

– Hallaisen, naboer – her
SLETTEBAKKEN-NABOER:  Ingeborg       
frukt før hun setter seg ned for å prate  
alle barna her, sier hun 

KA-HANSKJE KOMMER KONGEN: Barna fra første klassetrinn ved Møhlenpris skole
har øvd lenge på den kjente Knudsen og Ludvigsen-sangen. Endelig er den store
dagen kommet så de kan få vist alle naboene hva de har lært.

UTEN MAT OG DRIKKE ...: Jennifer Aguilera (27) og datteren Lisa (8) fra Møhlenpris
har forsynt seg med hotdog’er, mens kjommiene Ravn (8 1/2, bak), Elias (9 1/2) og
August (9) venter på tur.

TÅLMODIG KANINFRØKEN: Miriam (8)
venter sammen med de andre fra
Møhlenpris SFO. Snart skal de spille
skuespillet «Jakten på gullerøttene». –
Det blir grådig spennende! lover hun.

B-BOYS YOUNG WEST SIDES: Ahmed (11, foran fra venstre), David (14) og Petter (13), og Jonathan (13, bak fra venstre) og Snorre (13) øver iherdig på sin hjemmelagete karto
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bt.no/trafikk/: Her finner du bilder fra
hurtigrutene, værkamera og trafikkamera.

HAVNEN
BONTELABO: «Saga Ruby» brt: 24.492 L/B/D:
191,1/25/8,2 kommer i morgen kl. 13.00 fra
Sogn og seiler videre til Eidfjord kl. 19.00. 
SKOLTEN: «National Geographic Endeavour»
kommer i dag kl. 07.00 fra København og seiler
videre til Reykjavik kl. 18.00. «Lirica» brt: 59.058
L/B/D: 219,5/28,8/6,6 kommer i dag kl. 08.00

fra Kristiansand og seiler videre til Eidfjord kl. 18.00. «Ocean Nova»
kommer i dag kl. 11.00 fra Geiranger og seiler videre til København
kl. 19.00. «Costa Classica» brt: 52.926 L/B/D: 220,6/30,8/7,6 kom-
mer i morgen kl. 08.00 fra Hardangerfjorden og seiler videre til Vik
kl. 18.00. «Braemar» brt: 19.089 L/B/D: 163,8/22,5/5,5 kommer i
morgen kl. 08.00 fra Dover og seiler videre til Flåm kl. 18.00. 
BRADBENKEN: «Statsraad Lehmkuhl» kommer i dag kl. 16.00 fra Ler-
wick og seiler ut igjen i morgen kl. 19.30. 
HURTIGRUTEKAIEN: «Polarlys» kommer i dag kl. 14.30 fra Kirkenes
og seiler i retur kl. 20.00.
JEKTEVIKEN: «Nordfjell» kommer i dag kl. 13.00 fra Hammerfest og
seiler videre til Hirtshals.
DOKKESKJÆRSKAIEN: «Astoria» brt: 18.591 L/B/D: 164,5/22,9/6,1
kommer i morgen kl. 08.30 fra Geiranger og seiler videre til Oslo kl.
13.30. 
FRIELENESKAIEN: «Nor-Land» kommer i dag kl. 10.00 fra Stettin og
seiler videre til Tromsø kl. 17.00. 
Ligger ved: 
CCB HAVNE- OG OFFSHORETERMINAL: «Ocean King», «Siem Mari-
ner», «Zenita», «Highland Champion» og «Cso Wellservicer». 
BERGEN MEKANISKE VERKSTED: «Bygg nr. 160», «Vestviking», «Lær-
dal», «Gunnfjaun», «Vulkanus», «Bibby Bergen», «Miljøtank»,
«Karin B», «Hargun», «Stord» og «Loyal».

KILDE: BERGEN OG OMLAND 
HAVNEVESEN, CCB – ÅGOTNES OG BMV

VEIRAPPORT
EV 16  VOSS - TRENGEREID, Holemark-Nakkagjel
og Vassendatunnelen 
Stengt mellom klokken 22:00 og 06:00 søndag til
fredag på grunn av vegarbeid. Rutegående trafikk
kan passere. Vegen er åpen for ventende trafikk kl
23:00, 24:00, 01:00, 02:00, 04:00 og 05:00. 

EV 39  ROMARHEIMSDALEN Stengt i perioder på inntil 30 minutter mel-
lom klokken 06:00 og 23:59 mandag til lørdag på grunn av vegarbeid. 
EV 39  ULVENSKIFTET - SØFTELAND Stengt i perioder på inntil 20 minut-
ter og redusert fremkommelighet mellom klokken 09:00 og 14:30
mandag til fredag på grunn av sprengningsarbeid. 
EV 39  BERGEN SENTRUM - VÅGSBOTN, Fløyfjellstunnelen, i retning fra
sentrum 
Stengt mellom klokken 22:00 og 05:30 onsdag til torsdag. 
EV 134  HAUKELIFJELL, Haukelitunnelen Stengt på grunn av vegarbeid.
Omkjøring er skiltet. Kolonnekjøring med følgebil på omkjøringsvei. 
EV 134  LANGEBU - VASSVIK, Vintertun Kan bli stengt i perioder på inntil
30 minutter mellom klokken 07:00 og 18:00 mandag til fredag og mel-
lom klokken 07:00 og 18:00 lørdag på grunn av vegarbeid. Rutegåen-
de trafikk kan passere. 
RV 57  KNARVIK - FURUBERGET, Herlandstunnelen 
Stengt mellom klokken 21:00 og 06:30 mandag til lørdag på grunn av
vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Arbeidet ventes avsluttet søn-
dag 1. juli klokken 06:30. 
RV 520  BREIBORG - RØLDAL Vinterstengt. Ventes åpnet i slutten av
mai. 
RV 540  GYLDENPRIS - FYLLINGSDALEN, Løvstakktunnelen Stengt
mellom klokken 22:00 og 05:30 tirsdag til onsdag og onsdag til tors-
dag.
RV 555  ØRJEBEKKRYSSET - BEINASTADEN, Sotrabrua Innsnevring.
Manuell dirigering mellom klokken 21:00 og 05:30 på grunn av ved-
likeholdsarbeid. Arbeidet ventes avsluttet i slutten av september.

r e’ vi!
TREFFSIKKER: Med en halvspist saftis i ene hånden og en pil i andre treffer Berte (8)
nesten blink ved aller første forsøk i pilespill, til de isspisende naboguttenes store
forbløffelse.

   Torkildsen (85) forsyner seg med litt 
    med de som vil. – Det er så kjekt med 

Samrøre i solen 
På Møhlenpris skoleplass yrer det
av folk. Først og fremst av barnefa-

milier, men også en og annen
eldre møhlenprisbeboer har tatt
turen i fineværet. 

– Jeg trenger ikke å bli kjent
med naboene mine, for jeg kjen-
ner alle sammen fra før. Unntatt
alle studentene som bor her nede
på Møllaren, da, flirer Elias (9 1/2)
med munnen full av hotdog. 

Også på marken bak boligblok-
kene i Hagerups vei har flere hun-
dre naboer, mange opprinnelig fra
land og kulturer fjernt fra den ber-
genske, samlet seg på den splitter
nye fellesuteplassen. 

– Vi har brukt mye ressurser for
å bli ferdige i tide. Men nå har vi
fått et fantastisk område her, smi-
ler Knut Eilertsen fra BBB og skuer
utover folkehavet. 

Og mens Ove Thue, som er opp-
vokst i strøket, synger Brann-sang-
en så beboerne står på parkbor-
dene og synger med, nyter andre
grillmat mens atter andre spiller
pilespill og cricket i gresset. 

Og fra altanene svaier det i rødt,
hvitt og blått. Nabodagen er kom-
met for å bli.

❚ fakta
Den Europeiske
Nabodagen 

■ European Neighbours Day
har sitt utspring i
Frankrike, der ikke-
kommersielle boligaktører
i 1999 gikk sammen om å
arrangere nabotreff i flere
nærmiljøer i Paris. Dette
gjorde de for å styrke de
sosiale og flerkulturelle
båndene og for å redusere
økende utrygghet,
ensomhet og
likegyldighet. 

■ Siden har European
Neighbours Day år for år
spredd seg til en rekke
storbyer i de fleste
europeiske land, og i fjor
feiret rundt seks millioner
mennesker fra 22 land
nabodagen. 

■ I Norge ble Den
Europeiske Nabodagen
feiret for aller første gang i
fjor, da Bergen Bolig og
Byfornyelse (BBB)
arrangerte et særs
vellykket nabotreff i
Sambrukshuset i
Løvstakkveien. I år trakk
BBB i gang et tilsvarende
arrangement i
Løvstakkveien, pluss
årsnye nabodager i
Slåtthauglia,
Hagerupsveien og på
Møhlenpris.

ongmatte. Snart skal de breikdanse foran alle naboene.

KOR I ALL BERGEN

Ka og kem vokter denne staute løven over?
I GÅR: Dyrebeskyttelsen i Bergen, Jekteviken.
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