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Visjoner for Åsane



Åsane er en stor og mangfoldig bydel med mange forskjellige lokalsentre som nesten 

er egne bydeler i bydelen, og som må videreutvikles. Åsane sentrum må ha en hel-

hetlig utvikling med sikte på en levende bydel, også utenom kjøpesentrene og deres 

åpningstider.

 Venstre vil:

 • Utvikle en mer levende bydel med flere restauranter, kafeer og   

 bedre kulturtilbud

 • Åpne for små skjenkesteder med særpreg i Åsane

 • Støtte initiativet om å etablere ”Vennebyen” i Åsane

 • Bygge tursti rundt hele Liavatnet

 • Oppgradere Dalaelven og gi den en sentral posisjon i planleggingen av  

 Åsane sentrum

 • Ta vare på de grønne lungene, som Monsermarken og Flaktveitparken

 • Arbeide for hundepark i Åsane og åpne et Dyrenes hus

«Venstre vil ha 
 Bybanen til Åsane 
 innen 2018, og har 
planene klare.» 
 
Per-Arne Larsen

 Bystyrekandidat for Venstre

En grønn og levende bydel

Åsane skal være en god og trygg bydel å vokse opp i, med tett samspill mellom kom-

munen og positive krefter i lokalsamfunnet. Ved vurderingen av skolestruktur i Åsane må 

man ta utgangspunkt i barnas beste. Sikkerhet, reisetid og elevtall må være forsvarlig.

 Venstre vil:

 • Gi barn i Åsane fortrinnsrett til barnehageplass i bydelen 

 • Forbedre ordningen med ”byttepool” for barnehageplasser

 • Sikre skolene i Åsane fra nedlegging, og utnytte eventuell     

 overkapasitet til andre kommunale tjenester

 • Bygge Leikvang ungdomsskole

 • Åpne for mer bruk av skolene til frivillig kultur- og organisasjonsliv    

 i lokalmiljøet

 • Prioritere økte ressurser til barnevernet

Trygg skole og oppvekst



Åsane skal ha et rikt kultur- og aktivitetstilbud også utenom kjøpesentrenes åpnings-

tider. Dette er med på å skape et godt oppvekstmiljø, og er viktige tiltak for å forebygge 

nyrekruttering til rusmiljø.

 Venstre vil:

	 •	Sikre	fortsatt	gratis	bruk	av	offentlige	idrettsanlegg	for	alle

	 •	Gjennomføre	den	vedtatte	idrettsplanen	som	sikrer	nødvendig	utbygging		

 av idrettsanlegg i Åsane

	 •	Prioritere	kulturhus	tidlig	i	planene	for	Åsane	sentrum

	 •	Legge	til	rette	for	kulturkafé	på	biblioteket	på	Åsane	senter

	 •	Etablere	flere	øvingslokaler	for	ungdom	

Fremtidsrettet kollektiv og samferdsel

Mangfoldig idrett og kultur

«Flere kan sykle til jobb, 
det trengs bare 

politisk vilje» 
 

Øystein Brekke  

  Bystyrekandidat for Venstre

Åsanes sentrale deler er preget av mye trafikk og lange køer, og ikke minst av motorveien 

som deler bydelen i to. Venstre vil ta grep for at trafikken skal bli mindre dominerende i 

bydelen. Dette betyr en kraftig opprusting av kollektivtrafikken og bedring av forholdene 

for syklistene i bydelen.

 Venstre vil:

	 •	Forlenge	Bybanen	til	Åsane	og	Vågsbotn	innen	2018,	samt	bygge		 	 	

	 sykkelvei	langs	traseen	–	herunder	en	Eidsvågtunnel	for	syklister	

	 •	Sikre	kollektivtrafikken	bedre	fremkommelighet	i	Åsane	og	til	og	fra	sentrum,		

 skape et rutenett uten unødvendige overganger og utvide ekspressbusstilbudet

	 •	Etablere	flere	”park	and	ride”-anlegg	i	Åsane,	deriblant	i	Vågsbotn	og	Eidsvåg,		

 og kraftig forbedre eksisterende tilbud på Åsane terminal 

	 •	Lokklegge	motorveien	gjennom	sentrale	Åsane	og	binde	det	såkalte	C-feltet			

 sammen med Åsane storsenter

	 •	Prioritere	bygging	av	Nyborgstunnel,	og	få	planfritt	kryss	i	Vågsbotn

	 •	Prioritere	ringvei	fra	Arna	til	Nesttun	fremfor	nye	innfartsårer

	 •	Lage	sammenhengende	sykkelvei	fra	Åsane	til	Bergen	sentrum,		 	 	

 og gjennomgående sykkelveier i Åsane



Åsane er en bydel med like mange innbyggere som byer som Sandefjord, Ålesund 

og Bodø. Hvorfor er åsabuer tvunget til å reise til sentrum for å få et tilbud som er 

selvsagt i byer som er en tredjedel så stor som Åsane? Venstre vil skape levende 

bydeler, få Bybanen til Åsane innen 2018 – og er den tryggeste veien til et grøn-

nere, borgerlig byråd.

Julie Andersland er Venstres førstekandidat til bystyret

Per-Arne Larsen (32) bor på Rolland, er leder av Åsane Venstre og 6. kandidat for Venstre.

Jeg brenner for en grønn og fremtidsrettet samferdsel i Åsane. Denne bydelen fortjener et 

velfungerende kollektivtilbud hvor Bybanen vil stå sentralt. Den planløse utbyggingen som 

vi har sett til nå må erstattes av en grønn byutvikling. Miljøet må være det grunnleggende 

i all planlegging, enten det er i sentrum eller i bydelene.

Øystein Brekke (34) bor på Ulset, er nestleder i Åsane Venstre og 12. kandidat for Venstre. 

Forholdene for syklister i Bergen bærer preg av at sykkel altfor lenge ikke har blitt tatt alvor-

lig som fremkomstmiddel i byen. Åsane skal ha et sammenhengende sykkelveinett, både 

innad i bydelen og til og fra sentrum.

Margareth Hjartåker (59) bor på 

Ulset og er 26. kandidat for Venstre.

Åsane skal være en god bydel 

å vokse opp i. Barn i Åsane skal 

få barnehageplass i Åsane, og 

skolestrukturen må alltid ha barnas 

beste som utgangspunkt.

Mathias Bratz Queseth (19)	bor	på	Eids-

våg, er sentralstyremedlem i Unge Vens-

tre og 25. kandidat for Venstre. Idretten 

er en viktig del av barn og unges liv og 

oppvekst, og må sikres forutsigbare 

vilkår. Bruk av kommunens idrettsanlegg 

skal være gratis.

Venstres kandidater i Åsane

les mer på asaneblogg.no og facebook.com/asanevenstre 
eller ta kontakt på bergen@venstre.no


