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NYHETER

Utsetter avgjørelse om
Tunesflaten til 2011
RÅSTØL: Komité for oppvekst vil be
byrådet om å legge frem en egen sak
for å vurdere mulig bygging av ny
skole på Tunesflaten.
Av Lene Bjånesøy Engh og
Terje Bringsvor Nilsen

lene.engh@fanaposten.no

– Vi vil ha en ordentlig vurdering av behovet
for en ny skole på Tunesflaten, spesielt med
tanke på at dette området er aktuelt for betydelig fortetting i forbindelse med videreføring
av Bybanen, sier nestleder i komité for oppvekst, Ragnhild Stolt-Nielsen (H).
Innstillingen fra komiteen vil gå til vedtak i
bystyret i forbindelse med den endelige behandlingen av skolebruksplanen for perioden
2011-2024 i desember.

- God dialog
Odd Arne Larsen i Råstøl Velforening er
svært fornøyd med at skole på Tunesflaten nå
kan se ut til å være på full fart inn igjen i kommunens planer. Han og de andre i velforeningen har jobbet intenst mot politikerne etter at skolen ble nedprioritert i byrådets forslag til skolebruksplan.
– Vi har hatt en veldig god dialog med politikerne nå i siste del av denne prosessen, og vi
føler at vi nå har nådd frem med vårt budskap.
Med denne innstillingen viser politikerne at de
har skjønt hvordan forholdene er her i Råstølen, sier Larsen til Fanaposten.
I tillegg til de gode nyhetene om skolen, har
Larsen fått bekreftet at det skal bygges volleyballhall og ballbinge ved Rå skole.

Vurderer prognoser
Noe endelig svar på om det blir skole på Tunesflaten eller ikke, får beboerne først til neste
år. Da skal en eventuell barne- og ungdomsskole på Tunesflaten opp til behandling som
en egen sak.
– Vi har bestemt oss for å se på skole på Tunesflaten som ett alternativ. Vi vil i den anledning gjøre en vurdering av hva som skal skje
med Rå ungdomsskole, sier leder i oppvekstkomiteen, Tor Woldseth (Frp), til Fanaposten.
Rå ungdomsskole har i dag stort behov for
oppgradering og kan i fremtiden bli erstattet
av en eventuell ny skole på Tunesflaten. Woldseth mener det er behov for å ta seg bedre tid
til å se på dette området under ett.
– Det kom opp flere ting under arbeidet
med skolebruksplanen som gjør at det er riktig
å ta seg bedre tid for å få gjort en best mulig
jobb. Usikkerheten om hvor mange barn som
vil bo i dette området i fremtiden er stor, ettersom det kom frem ulike prognoser som sprikte
veldig. Derfor vil vi ta oss litt bedre tid, sier
Woldseth.

TILBAKE: Ny skole på Tunesflaten har forsvunnet og kommet inn igjen på kommunens planer en rekke ganger de siste årene. Nå kommer den opp som egen sak i løpet
av 2011. Tor Woldseth og de andre byrådspolitikerne går inn for å utvide Søråshøgda skole. (Arkivfoto)

Opptatt av nærskole
Ifølge Woldseth er videre utvidelse av Søråshøgda skole en av tingene de tre byrådspartiene kommer til å gå inn for.
– Det henger sammen med et ønske om at
de som bor nedover mot Steinsvikvegen får en
naturlig tilhørighet til Søråshøgda skole. Her
vil vi se nærmere på skolegrensen mellom Søråshøgda og Skjold og mellom Søråshøgda og
Skeie, sier han.
Woldseth har ikke noe svar på når saken vil
komme opp til politisk behandling neste år,
men håper det går raskt.
– Vi er inne i en prosess med å se på dette
området, og etter min mening er det viktig å
holde trykket oppe i dette arbeidet, sier han.

-–Hva mener Frp om ny skole på Tunesflaten?
– Vi er veldig opptatt av at barn skal få gå på
sin nærskole. Det er det som er utgangspunktet vårt når vi nå skal se på dette området
under ett, sier han.

Bygger på Søråshøgda
Komité for oppvekst er blitt enige om en felles
innstilling om å skrinlegge planene om ytterligere utvidelse av Skeie skole. Søråshøgda skole
vil bli bygget ut, og nye Tunesflaten skole skal
utredes med tanke på å kunne avlaste og etter
hvert fase ut Rå ungdomsskole.
I Råstølen Velforening føler de seg sikre på
at så lenge Skeie skole ikke blir utvidet, så

tvinges bygging av Tunesflaten skole frem.
Odd Arne Larsen ser nemlig ingen annen mulighet for å bøte på kapasitetsproblemene som
vil komme i skolekretsene som inkluderer de
store boligområdene i Råstølen-området.
– Så lenge Skeie skole ikke får større kapasitet, så har ikke politikerne noe valg. Derfor
føler vi oss sikre nå på at skolen på Tunesflaten
vil bli en realitet, sier Larsen.
I innstillingen fra komiteen legges det opp
til at Tunesflaten skole skal bygges som en
kombinert barne- og ungdomsskole med klassetrinn fra første til tiende.

Mistenker drap på Kyrkjetangen
KYRKJETANGEN: Politiet etterforsker
dødsfallene på Kyrkjetangen som mistenkelige.
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To personer ble fredag funnet døde i
en parkert bil på Kyrkjetangen. Det
viste seg raskt å være en kvinne (32) og
en mann (42) som begge var meldt savnet av sine familier onsdag kveld da de
ikke kom hjem etter øvelseskjøring.
Begge de avdøde er vietnamesiske. De er
gift på hver sin kant og har barn. De tilhørte samme vennegjeng og 42-åringen
skal den siste tiden ha hjulpet kvinnen

med å forberede seg til å ta lappen.
Kvinnen som har tre små barn, ble hentet hjemme klokken 18.00 onsdag kveld.
Da hun ikke kom hjem igjen ble hun
meldt savnet. Samtidig ble også den 42
år gamle mannen meldt savnet av sin familie. Politi, venner og familie lette etter
de to. Fredag ettermiddag ble de funnet
av en politipatrulje i 42-åringens bil på
Kyrkjetangen. Begge var da døde.
Politiet etterforsker saken ut fra en teori om at 42-åringen kan ha drept venninnen sin, og så tatt sitt eget liv.

– Det er en tragisk hendelse som har
skjedd, sier politistasjonssjef Norvald
Visnes ved Bergen sør politistasjon til
bt.no.
Politiet har vært svært sparsommelige
med opplysninger i saken. Lørdag sa politiinspektør Visnes til NRK at de hadde
sikret seg de nødvendige bevis i saken.
– Nå venter vi på obduksjonsrapporten før vi kan si noe mer, sa han da.

