ÅRSBERETNING HAMNA BYDELSRÅD 2020
MØTEVIRKSOMHET:
Bydelsrådet består av representanter valgt av årsmøtet, samt oppnevnte representanter fra FAU på
hhv Solneset og Hamna skoler. Hamna IL er også representert i bydelsrådet. Året har vært preget
av koronarestriksjonene, og de tradisjonelle aktiviteter har ikke kunnet gjennomføres.
AKTIVITETER:
De tradisjonelle aktiviteter for bydelen kunne ikke gjennomføres i 2020: Akedag, byttedag,
Hamnadagan, juleverksted og kulturkveld ble ikke mulig å gjennomføre på grunn av korona.
Arrangementene oppleves som etterspurte og ønskede i bydelen, og bidrar til inkludering av
stadig nye Hamnaboere. De fleste er å regne som tradisjoner i Hamna. Vi ser derfor frem til å
kunne gjenoppta aktivitetene høsten 2021.
Vi ser at det er vanskelig å nå frem med informasjon om aktivitetene tross bruk av internett og
facebook. Det er generelt utfordrende å få nok frivillige til å ta i et tak ettersom det er generell
stort frivillighetsarbeid på andre områder i bydelen. Men det meste blir uansett gjennomført med
personer som gjentagende stiller opp og personer som rydder plass i siste liten. Bydelsrådet vil
rette en stor takk til alle som med stort og smått har stilt opp for bydelen, selv om det har vært
mindre behov i dette koronaåret.
Bydelsutvikling
Bydelsrådet har i 2020 gitt innspill til høringer og planprosesser som berører bydelen. Vi er en
bydel i vekst, og kan stadig ønske nye Hamnaboere velkommen. Bydelsrådet har i den forbindelse
særlig vært opptatt av at utviklingen og planprosessene tar høyde for myke trafikanter, og har vært
kritiske til at utbygging skjer uten at skoleveg, gangfelt og busstopp er skikkelig etablert. Dette
fokuset må fortsette også fremover. Videre er bydelsrådet opptatt av at de offentlige tilbudene i
bydelen utvikles, det gjelder både friområder, parkområder, skoler og andre bydelsfunksjoner.
Kommunen holder på med en kartlegging av bydelsrom, og her bidrar bydelsrådet med innspill.
Det er bydelrådets syn at eksisterende kommunale tomter bør beholdes til bygg og områder med
felles bruk, og ikke til nytt boligareal.
ØKONOMI:
Hamna Bydelsråd har en nøktern, men oversiktlig økonomi. Bydelsrådet har alltid hatt en utpreget
lavprisfilosofi på våre aktiviteter. I praksis er alle våre arrangement gratis, og har prioritert å
bruke mest mulig av den offentlige støtten på sponsing av aktiviteter for beboerne i Hamna. Dette
sikrer at vi ikke utestenger noen pga økonomi, og vi ønsker å fortsette denne prioriteringen. Vi
takker for gjentatte bidrag og støtte fra lokale butikker og bedrifter, som gjør dette mulig. For
2020 har det vært lite kostnader på grunn av lav aktivitet, og inntektene fra kommunen, inklusive
etterbetaling fra tidligere år, beholdes til senere års aktiviteter.
Bydelsrådet takker alle for året som er gått, og håper på større aktivitet fremover.
På vegne av bydelsrådet
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