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Farane som lurer i trafik-
ken,  fekk ein humoristisk 
gjennomgang då det 
tysdag var trafikkteater 
for dei yngste elevane på 
Strandebarm skule.
Bård ValVatne

valvatne@hf.no

Framsyninga hadde tittelen Ville 
veier og vrange skilt. Den er skri-
ven og vart framført av skodespe-
larduoen Leif Fjelldal og Christel 
Aas i teatergruppa Laffen og Kik-
ka.

Med musikk, song og humor 
tok skodespelarane elevar frå 1. 
til 4. klasse gjennom ei rekkje si-
tuasjonar som synte kva side av 
vegen ein skal gå på og kor viktig 
det er å sjå seg for før ein kryssar 
vegen. Duoen slo også eit slag for 
sykkelhjelm og refleks, og synte 
kor viktig det er å sitja i ro og ik-
kje bråka når ein reiser med sku-
lebussen.

Vivi Irene Fosse er avdelings-
leiar for 1. til 7. trinn ved Strande-
barm skule. 

– Elevane på Strandebarm sku-
le kjem frå eit stort område. Man-
ge tek buss og mange går til sku-
len. Denne framsyninga er høgst 
aktuell for elevane våre. På meg 
verka det som om dette fengde un-

gane. Me har veldig flinke lærarar 
på Strandebarm skule, men når det 
kjem skodespelarar som har med 
seg lys, lyd og effektar, og  elev-
ane sjølve får vera med i framsy-
ninga, trur eg det er ein veldig ef-
fektiv måte å læra på, seier ho.

Fosse seier at skulen vert vitja 
av skodespelarar eller forfattarar 
nokre gonger i løpet eit skuleår. 
Dei fleste besøka er i regi av Den 
kulturelle skulesekken. Ofte har 
framsyningane tema som ven-
skap, mobbing, einsemd og andre 
utfordringar i livet. Dette var før-
ste gong ei slik framsyning handla 
om trafikk, seier Fosse.

Fjelldal og Aas reiser rundt 
med Ville veier og vrange skilt 
på vegner av Trygg trafikk, fortel 
Aas. Måndag vitja Fjelldal og Aas 
Ålvik skule og Norheimsund sku-
le. Tysdag stod Øystese og Stran-
debarm for tur.

Fjelldal og Aas har reist rundt 
med trafikkteateret sitt dei siste 
fire åra. Dei har aldri vore i Kvam 
før. Når kommunen vart prioritert 
i år, heng det saman med at Kvam 
herad i år skal i gang med eit «Tra-
fikksikker kommune»-samarbeid 
med fylkeskommunen og Trygg 
trafikk.

Teatralsk moro for 
små, mjuke trafikantar

Trafikkmoro: Tøysing med trafikkreglane kan vera veldig morosamt, tykte Olai Skålnes Bergheim (t.v.), Adrian Svåsand Mundheim, Amalie Samuel-
sen Håvik, Marie Løken, Sondre Flemmen Skogvoll, Marcus Nisamjan, Guro Bell Berge og dei andre elevane i 1. til 4. klasse på Strandebarm skule.

Song: Christel Aas og Leif Fjelldal syng ein song om trafikken.

Skulebuss:  Skikk og bruk på bussen var ein del av framsyninga. Bussjå-
før Christel Aas set bråkebøtta på bakarste benk på plass. 

Tilgang til jarnbane på Tren-
gereid er viktig for Kvam og 
Hardanger, meiner herads-
styret i Kvam. I ei fråsegn til 
prosjektet som gjeld ny eu-
ropaveg 16 og jarnbane frå 
Arna til Stanghelle, minner 
politikarane om at tilgang på 
Trengereid vil betra tilbodet 
for «svært mange tusen inn-
byggjarar» og kanskje føra til 
auka bruk av tog. Om ikkje 
løysinga er mogeleg, ber dei 
folkevalde om gode parke-
ringsløysingar og andre løy-
singar i Indre Arna.

Dei folkevalde ynskjer 
at fellesløysingar for «vos-
sabanen», europaveg 16 og 
fylkesveg 7 vert vurderte på 
Trengereid eller i Indre Arna.

– Løysingane må byggja 
opp om auka bruk av kollek-
tivtrafikk frå Kvam, Samnan-
ger og elles i Hardanger, og 
ikkje leggja opp til at fleire 
køyrer privatbil inn til Bergen 
sentrum. Innfartsparkering 
for bilar og andre transport-
middel må vera del av den 
samla vurderinga, heiter det 
i fråsegna.

Dei folkevalde undrar om 
dei regionale følgjene av 
prosjektet er greidde ut godt 
nok. Årsaka er vesentlege 
endringar undervegs i plan-
arbeidet, mellom anna flyt-
ting av fylkesveg 7-krysset.

Krev kortare 
veg til jarn-
bane

Geoplan AS er nøgd med at 
Kvam herad har teke omsyn 
til ynsket om større utnyt-
tingsgrad i gamle, regulerte 
bustadområde. Selskapet 
er likevel ikkje heilt nøgd. 
Årsaka er at tiltakshavarar i 
områda framleis må søkja 
om dispensasjon for små 
tiltak på eksisterande bygg 
ettersom etasjetalet i mange 
tilfelle er feil ut frå planane. 
Mange hus til dømes på Nor-
heim, i Tolomarka, på Gar-
tveit og i Breimyråsen har tre 
innreidde høgder, medan dei 
40–50 år gamle planane til-
seier berre eitt plan.

– Me reknar med at det 
ikkje er med overlegg at 
ein ynskjer at alle desse skal 
måtta søkja om dispensasjon 
for små tiltak. Kommunen 
bør unngå dispensasjonar i 
ukontroversielle byggjesaker, 
skriv dagleg leiar Solveig Val-
land i Geoplan i eit innspel 
til framlegget til kommune-
plan.

Ho meiner planen må leg-
gja til rette for bustader over 
to plan og med innreidd loft 
i eksisterande byggjefelt. Slik 
kan ein unngå uturvande 
ressursbruk og få godt om-
døme i møte med unge ny-
etablerarar, skriv Valland.

To etasjar  
og loft


