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hjertet
i bergen
«BA skal drive uavhengig og saklig journalistikk, forankret i
arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.»

Telefon
55 23 51 61
Mobil
482 98 148
E-post
godmorgen@ba.no
Ansvarlig redaktør
Anders Nyland
anders.nyland@ba.no

mikkel@ba.no
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Fløyen er målet

Prosjekt på Landås
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Nytt lokalsenter
Planene er klare og kommunen er positiv. Det kan
komme nytt lokalsenter på
Eidsvåg.

Byråkratiet i Bergen kommune er langt billigere å
drifte enn byråkratiet i de
andre store byene i landet.

BA har møtt danserne som
skal opptre med Casiokids
under åpningen av Ekkofestivalen.

MUSEUMSFOREDRAG

Fem dager igjen
BAs Tormod Bergersen forklarer hvorfor du bør følge
ekstra godt med på Branns
G16-lag.

Tertnes-seier
Marianne Rokne har snart
termin med sitt første barn,
men følger lagvenninnene
tett fra tribunen.

FORFATTERSLEPPET

Landets mest kjente
synske
I serien av pensjonistforedrag på Bryggens Museum
denne høsten, er turen i dag kommet til
Bente Gullveig Alver som tar for seg det
spennende temaet om «Anna Elisabeth
Westerlund – Norges mest kjente synske
i det tjuende århundre». Møtet begynner
som vanlig kl 1200.

Forfattersleppet
Pia Ibsen i Norsk Forfattersentrum Vestlandet mener
det er viktig at forfattere
møter publikum.

Det begynner å bli en stund siden jeg
gikk på skolen, men jeg ser ikke bort fra
at dette tenkte sitatet kan forekomme daglig på en av barneskolene i Bergen – unnskyld, på et av oppveksttunene i byen.
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Borte er alle frøkener, lærere, overlærere og rektorer. Klasser er erstattet med
grupper på oppveksttun hvor enhetslederen råder. Kommunen teller ikke lærere
lenger, men undervisningsstillinger.
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Skoleverket og det offentlige er ikke
alene om å flotte seg med fine titler. Også
i det private næringslivet er visittkortene
imponerende.
Eufemistiske jobbtitler som er kreativt
omskrevet som om personene skulle vært
med på Casino eller Blind Date.

..
..

Kunderelasjonsleder, renholdskonsulent, lageroverformann og Northern
Europe External Relations Senior Manager nådde høyt opp på listen.

Noen gikk foran

Ekkofestivalen

– Hvis du ikke oppfører deg pent nå,
Per, må du forlate gruppen og ta turen til
enhetslederen, kom det oppgitt fra underviseren.

Nettstedet Dinside.no gikk for noen
år siden gjennom en rekke stillingsannonser, visittkort og firmanettsteder for
å finne de mest pompøse og alternative
yrkestitlene.

Billig byråkrati

Vi har fått alle godene i
arbeidslivet fordi noen har
gått foran. Ikke glem det,
skriver BA i dagens leder.
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Fete titler
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Eiendomsmeglere friskmelder markedet for fritidsboliger. Økningen i utvalg er
stor fra i fjor.
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Friskmeldt

eva.johansen@ba.no

Antakeligvis har toppene i skoleverket punget ut i dyre dommer og hyret inn
en spesialrådgiver, ideastronaut eller en
Smart Identification Unit General Manager når nye yrkestitler skulle meisles ut.
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Når Senioruniversitetet
i Årstad bydel trommer
sammen til sitt mandagsmøte i dag, blir det under tittelen «Prosjekt
Landåsveien» på fordraget til ildsjelen
Bjørn Kristian Berge. Som vanlig finner
møtet sted i Ulriken bydelshus kl 1100.
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Dette er en oversikt over noen av sakene du finner i de ulike seksjonene
i dagens utgave av Bergensavisen.
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Digitalredaktør
Eva Signy Johansen

PÅ DEN ANDRE SIDEN

FJELLTURER

ba etter
ditt hjerte

tom.hjertholm@ba.no

Redaksjonssjef
Kjell-Eirik Mikkelsen

bergen i dag
I dag legger pensjonistene til
Bergen Turlag ut fra Hjortland i Åsane via Varegga
til Fløyen. Buss på linje 4 går fra Åsane
terminal kl 1006. I morgen går Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Fløyen - Rundemanen til Tarlebø. Middels
tung tur med start kl 1000 fra Fløibanens
nedre stasjon.

Tom R.
Hjertholm

Opplesing på
Landmark

Norsk Forfattersentrum
Bergen holder det fortsatt
gående med sitt Forfatterslepp 2010. I
dag kl 1900 er turen kommet til opplesing
ved Selma Lønning Aarø, Lars Amund
Vaage og Solfrid Sivertsen. Atle Hansen
spiller egne sanger, og så kommer Ragnar
Hovland og leser fra «Dr. Hovlands testa-

3 spørsmål til en med fokus på nøstegaten
Så blir det endring av
kjøremønsteret i Nøs
tegaten enda en gang?
Ja, kl 0700 i dag tidlig blir
det endringer i forbindelse
med legging av rør og kab
ler for fjernvarme, bossug,
vann, avløp, tele og
strøm. Nå blir
det kun ett
kjørefelt i hver
retning, og ma
nuell trafikkdiri
gering ved veien
inn til Hurtigrute Arne
Jensen
terminalen.
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Er dere i Graveklub
ben redde for mer
kluss i trafikken forbi med
en innsnevring til ett felt?
Problemet overgang til bare
ett felt, oppstår ikke etter at
du er kommet inn i det ene
feltet. Derimot kan det opp
stå i forkant, og derfor
tror jeg ikke det blir
noe problem for alle
som kjører her hver
dag. Tross alt har
bilistene allerede hatt
«fletting» lenger borte
ved Nøsteboden

2

Hva med fremdrifts
planen og tidsskje
maet?
Hvis vi hadde gått tradisjo
nelt til verks, ville jobben
fra Nøstegaten og et stykke
bort i Torborg Nedreaas’
gate tatt oss 18 måneder.
Nå vil arbeidet pågå fra
klokken 0700 fredag til
kl 1500 fredag, 24 timer i
døgnet. Det holdes arbeids
fri i helgene. Dermed korter
vi inn hele syv måneder på
denne jobben.
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Et større firma innen oljebransjen
har en kommunikasjonsavdeling på elleve personer. Den består av én direktør,
én redaktør, syv sjefer og bare to «vanlige»
administrasjonskoordinatorkonsulenter.
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For egen regning synes jeg at trubaduren Øystein Sunde presenterte et utmerket bidrag for mange år siden da han
lanserte melodien «Overbuljongterningpakkmesterassistent».
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Selv arbeider jeg som journalist/reporter. Forleden dag kom jeg i prat med
en Business Intelligence & Data Platform
Specialist. Han ga klart uttrykk for at stillingstittelen min var veldig upresis.
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Nå har jeg fått meg
nytt visittkort. Der står
det oversatt til godt
norsk: Nyhetsinnhenter og tilretteleggermedarbeider samt
seniorvokter av
det frie ord. Ha
en fin dag, kjære
publikasjonsleser...  

Olav Sundvor
olav.sundvor@ba.no

