De faglige treffene i 2017 bød blant annet på konsert under åpningen av Nygårdsparkens nye paviljong utformet av TAG arkitekter, befaring av Sætreparken i Yre Arna
og foredrag om landskapsarkitektur som samfunnsbygger av landskapsarkitekt og urban designer Axel N. Sømme.

NYTTÅRSBREV FRA NLA HORDALAND 			
Kjære medlemmer,
Godt nytt år og takk for mange gode
treff i 2017! Årets program begynner
å ta form, men først ønsker vi å gi
et lite tilbakeblikk på året som gikk.
Fjorårets første arrangement hadde
fokus på grønne tak, etterfulgt av
befaring av BIR huset sine grønne
tak og vegger. Vi vandret sammen
i Håsteinarparken og fikk høre om
medvirkningsprosessen bak Leitet
parkour ved Laksevåg senter. Befaring
av uteanlegget til Statoil på Sandsli
ga innblikk i grønne løsninger på
garasjetak. Den årlige sommerfesten
ble et hyggelig kollegialt treff på
Verftet.

Etter sommeren fikk vi et nytt styre.
Et stort takk til tidligere styreleder,
Linn Riise Handal, og Hedvig Godvig
Olsen for en fantastisk god og solid
innsats i NLAH de siste årene! Fra
høsten av tok Thurid Pulg over som
styreleder og Ina R. Devik kom inn
som nytt styremedlem. Sammen
med Julia Möhler er vi tre og vi vil
passe på å ønske flere velkommen!
Det er mye spennende å ta tak i og
vi blir alltid glade for gode innspill
og ønsker til faglig program fra dere.

Høstens arrangement startet med
åpningsfest av den rehabiliterte
Nygårdsparken, det ble historisk
vandring og musikalsk innslag i den
nye paviljongen. Parkvandringen var
i samarbeid med BAF og Bergen
kommune, og vi avsluttet sammen
med tapas på Cornerteateret. I
oktober trosset vi regnet igjen og vi
fikk befare Sætreparken i Ytre Arna
og ble på godt humør av lekeplassens
fargepalett hentet fra den lokale
tekstilfabrikken i området.
Axel N. Sømmes engasjerte foredrag
om landskapsarkitektur som
samfunnsbygger vekte begeistring
og samlet mange interesserte i
vintermørket. Han viste et bredt
spekter av de virkeområdene
landskapsarkitekturen kan ha med
finurlige detaljer og kom med gode
svar på mange spørsmål fra de drøyt
30 oppmøtte. Det var en fornøyelse
og en god påminnelse om våre
oppgaver som landskapsarkitekter
uansett hvilket nivå eller segment
av faget vi jobber i.
Siste stunt før året var over
ble workshop med innspill til
kommuneplanens arealdel 2016 i
samarbeid med Byarkitekten, BAF,
BOBY og DRB. Et viktig tiltak for å
gå sammen om å gi designfagene
i Bergen en tydelig og sterk felles
stemme i debatten om utforming av
ny KPA for Bergen.
Året ble avsluttet med NLAH sitt
andre julebord, en fin tradisjon
vi ønsker å holde på. Takk til alle

			

20.01.2018

engasjerte og aktive medlemmer som
gjør fagmiljøet i Bergen sterkere og
tettere, vi har mye å lære av hverandre
og håper på mange gode treffpunkt
også i 2018.

Årets program starter med en rekke
foredrag, før utesesongen setter
igang. I februar kommer Pål Lyngstad
fra Direktoratet for byggkvalitet, han
vil gå igjennom regelendringene i
TEK17 og det vil bli rom for diskusjon,
slik som sist da han pratet om TEK10
og universell utforming. I mars blir
det fokus på trær og ny NS 4400 med
besøk av arborist og anleggsmester
Erik Solfjeld. Prosjektleder for Barnas
Byrom i Bymiljøetaten kommer i april
for å vise muligheter og diskutere
utfordringer iht. regelverket når
man skal planlegge for spennende
lekeområder for barn. Fra mai og
utover beveger vi oss utendørs og
kommer tilbake til hvor turene går.
Med vennlig hilsen,
Norske landskapsarkitekters forening,
NLA avd. Hordaland
Thurid Pulg, Julia Möhler og
Ina R. Devik

