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Månedsbrev mars 2015 
 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   02.03.15 

3 min:  

Hans Askeland snakket om hobbyen sin, slektsgransking. 

  

Dagens tema: Områdesatsingen i Ytre Arna v/Erlend Vågane, Bergen kommunes 

koordinator for områdesatsingen. 
 

Vågane la fram Asplan Viak sin nylig presenterte idéskisse for utviklingen i Ytre Arna, og fortalte litt frå 

møtet med lokalbefolkningen rundt denne skissen. 

Asplan Viak har, saman med Arna Næringspark, lagt fram en rapport/analyse på 90 sider. Den omhandler 

bl.a. muligheter for boligutbygging, utnyttelse av eksisterende bygg, trafikkforhold/parkering, plan for 

kaianlegg og sammenhengende gangvei langs sjøfrontområdene, parkanlegg, bl.a. langs elven, og 

torgarealer. Det vanskelige problemet med parkering tenkes løste f.eks. med parkeringsplasser i fjellet 

under et nybygg der Coopen er nå og/eller plasser i deler av elveparken. 

Vågane opplyste ellers at tre prosjekter de har hatt gående, var blitt til ett i en vellykket jobb: Trefelling, 

utsyn til sjøfront og oppussing av Kulturhuset Sentrum. 

 

Annen info 

Presidentene refererte litt fra styremøtet: 
 Styret jobber med nettsiden til klubben. 

Styret har ellers bestemt at det skal investeres i teleslynge til klubblokalt. Dette fikk full tilslutning 
fra medlemene. 

 

 

 

 

 

Referent:  Ingeborg Eliassen 
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ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   9.3.2015 

Past president Synnøve Tverrlid leia møtet 

Til stades var 28 rotarianarar, 2 reflektantar og ein gjest. 

3 min: Tord Andersen 

Hans tema var en presentasjon/oppdatering av planane/dagens situasjon for Arna Idretts- og fritidspark. 

Dagens tema:  Bedriftspresentasjon Rivenes AS 
v/ Rune Rivenes 

Firmaet er ein transport . og entrepenørforretning som vart starta av Olav Rivenes i 1959.  
I 1979 vart det omgjort til aksjeselskap med navnet Rivenes og sønner transport A/S. 
 I 2006 vart selskapet splitta opp i 3 selskap, med Rivenes Holding som eigar. 

 Rivenes AS,  

 Rivenes Eiendom AS, 

 Rivenes Prosjekt AS. 
 

Selskapet har i dag  93 ansatte - samt 103 innleigde arbeidstakarar og 8-10 administrativt tilsette. 
I 2014 omsette dei for til saman 174 millionar. 
 
Selskapet er engasjerte i følgjande hovedarbeidsområde: 
- massetransport 
- containertransport og utleie 
- grunnarbeid 
- riving av bygninger. 
 
Blant dei faste kundane er mange av dei store entrepenørfirmaene 
 
Rivenes AS har lastebiler, containere, dumpere, leddumpere, trailere, semitrailere, gravemaskiner, 
hjullastere, valser, sorteringsverk, betongknuser og unimog (spesiallastebil/uneversalmaskin) 
 
For tida er dei engasjerte i følgjande pågåande anlegg: 
- nye ulrikstunnellen 
- grunnarbeid nye Landås skule 
- vinkelbyggeti Kronstadparken. 
- utviding av Asko i Arna 
- grunnarbeid til Samnangerheimen 
-  grunnarbeid på brennhaugen / bolighus 
- grunnarbeid i Stephansensvei boligprosjekt 
 

Referent:  Leif Harald Kvaale 
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ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   16.3.2015 

 

3 min: Gunnvor Djønne 

Gunnvor ga et sammendrag av sin yrkeskarriære innenfor daglighandel fra butikkdame, via butikkeier til 

selger av daglivarer i Toro, nå Orkla. Hun fortalte om store endringer i matvarebransjen og tøffe 

utfordringer i Toro etter oppkjøpet av Orkla. Hennes viktigste arbeidverktøy i dag er nettbrettet.  

 

Opptak av nye medlemmer. 

I kveldens møte ble det tatt opp tre nye medlemmer, som er en historisk begivenhet i klubben. De nye 

medlemmene er; 

Tor Solhaug, fadder Torstein Jenssen 

Tore Flatebø, fadder Lars Hauge 

Jorun Unneland Lystrup, fadder Sveinung Mjelde 

Dagens tema: Kjøpesenterutviklingen i Bergen v/Ingunn Hansen 

Ingunn som er president i naboklubben Åsane hadde tatt den korte veien til oss i Arna for å fortelle om sitt 

lange og innholdsrike yrkesliv med hovedvekt på utvikling av kjøpesentrene i Bergen. Hun har nå vært leder 

for Bergen Storsenter i 28 år, etter å ha begynt senterkarriæren  på Asane Senter (EPA-senteret på 

folkemunne) der hun ble første kvinnelige sjef i 1985, før hun hadde et kortere stopp på Lagunen innen hun 

endte opp som leder for kjøpesenteret på Bystasjonen. 

Innlednigsvis fortalte hun om sin oppvekst på Andøya som for oss sørfra er best kjent for utskytingsbasen 

for raketter. Ingunn  fortalte oss at hun som barn var særdelses aktiv og deltok i det meste som skjedde i 

nærmiljøet. En soldat fra Bergen som tjenestegjorde på Andøya var årsaken til at Ingunn havnet i Bergen i 

1966. 

Hun fortalte om etablering av de ulike sentrene i Bergensområdet og hvilke utfordringer disse står ovenfor i 

dag. 

Overetableringer, etableringstørke, prisdumping av konkurenter, stor likhet mellom sentrene, økende 

netthandel, billige utenlandsreiser , lite trofaste kunder, mer personlig sparing, redusert oljepris, økende 

arbeidsledighet var hennes stikkord for å beskrive situasjonen for kjøpesentrene i Bergensregionen i dag. 

Hun ga oss innsiktsfulle vurderinger hvordan et senter kan lykkes i denne konkurransesituajonen. Stikkord 

her var gode butikker, ikke bare kjedebutikker, at leietagerne er aktive og delaktige i senterets aktiviteter, 

jevnlige butikkledermøter og årlige strategisamlinger, god sikkerhet for kunder og leietagere, rent og ryddig 

senter , tettsamarbeid mellom vaktholdere og reingjører, godt internt miljø og ikke minst god kundepleie. 
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Ingunn har i flere år vært engasjert i de fleste lag og foreninger i Bergen med styreverv  i mange av disse. 

Hun ble på et tidspunkt også forespurt om å være Arbeiderpartiets ordførerkandidat i byen. Hun takket ned 

da ansatte i Bergen Storsenter kneba henne om å fortsette som senterleder. 

Hennes mange store engasjementer i Bergen resulterte i at hun fikk tildelt  Kongens fortjenestemedalje i 

2014. Uka før hun møtte oss i Arna hadde hun hatt Kongen som bordkavaler da hun sammen med andre 

medaljevinnere var på Slottet for å takke for medaljen. En stor opplevelse med en samtalepartner som 

hadde god kjennskap og engasjement for hennes fødested Andøya, og ikke minst for Rotary som dens høye 

beskytter i Norge.  

Annen info 

• Bjørn M. informerte om åpningskonserten med Ytre Suløen i Arna Kirke 17 april. Alle medlemmene 

mottok  bilietter hver for salg. Han ønsker tilbakemelding om status for billettsalget innen 1. april 

for å kunne vurdere om det skal holdes to konserter den 17. april. Det nye flygelet som klubben har 

delfinansiert, skal innvies på konsertdagen. 

• Sveinung informerte om krokett arrangementet den 22. august, som er en lørdag. Arrangementet 

vl starte kl 14:00 og omfatte tur og bespisning om bord i Veterantoget. Medlemmer fra 

rotaryklubbene på Dale og Nord-Hordaland vil bli invitert. Kuvertpris blir 400 kr.  

• Sveinung ba medlemmene om å reservere 9. januar 2016 til et arrangement som ingen vil tru vil 

være mulig. 

 

Referent:  John Willy 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   23.03.2015 

3 min:  

Dagens 3 minutter var ved Arvid , han leste opp noen gode historier frå: Muntre Militærhistorier. 

Dagens tema:   
Sosialt samvær med ledsager, vin og reker. 

Annen info 

Vidar ønsket velkommen og snakket litt om våre årlige samankomster, dette bidrar godt til å auke 

felleskapsfølelsen i klubben. Vidar kom og innpå dei utanlandsturane som har vore arrangert og 

understrekte at desse og ser ut til å ha same effekt på vårt gode klubb miljø. Deretter presenterte han 

vinene som skulle serveres i løpet av kvelden.  

 

Referent:   

Bjarte Fadnes. 
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ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   30.03.2015 

 

Pratemøte. 

 


