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Etter 40 år som naboer, 
flytter de fire ekteparene  
videre. Til samme adresse.

NYHETER // SIDE 6-7

FLYTTER VIDERE: Sylvi Norevik, Steinar Norevik, Terje Skogedal, Thorleif Heimark, Kåre Slåtta (bakerst), Solveig Irene Heimark og Klara 
Slåtta (fra venstre) har bodd i samme nabolag i 40 år. Nå flytter alle videre, og her er gjengen på inspeksjon på byggeplassen. 
 FOTO: HEDVIG IDÅS
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SOLSKJERMING

20%
RABATT
PÅ SOLSKJERMING

La oss hjelpe deg med å finne
det riktige produktet til ditt vindu!
Vi kan bistå med hjemmebesøk,
oppmåling og montering.

ÅPNINGSTIDER
Man – fre 10–18 • Tors 10–19 • Lørd 10–16

www.berlebergen.no

FERSK NYHETSAVIS

Hordalands 25 
beste kvinnelige 
fotballspillere

SPORT // SIDE 20-22

REGLER: Kommunen 
burde søkt om  
dispensasjon ved  
ansettelsen av ny 
brannsjef. Det kunne 
hindret unødig splid 
og spekulasjon.

LEDER // SIDE 2

Over 200  
drept  
i åtte  
eksplosjoner

NYHETER // SIDE 12

En av  
de første 
spillerne  
treneren 
tar ut  
på laget
PETTER STRAND, BRANN

SPORT // SIDE 23
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tonje.aursland@bt.no
foto HEDVIG IDÅS

De bor bare et steinkast fra 
hverandre. Innerst i den frede
lige gaten bor fire ektepar i hver 
sin enebolig med hage. Her har 
de voksne hengt over gjerdene 
for å slå av en prat, mens barna 
sprang ut og inn av dørene hos 
hverandre. 

– Det har vært en helt fantas
tisk plass å bo og vokse opp, sier 
Klara og Kåre i nummer 61.

Ekteparet var det første som 
bygget hus og bosatte seg i  
Grunnavågsvegen på Sotra. 
Så flyttet Steinar og Sylvi inn i 
nummer 67.

– Ingen av oss hadde familie 
her fra før. Derfor har vi passet 
på hverandre og hjulpet til så 
godt vi kunne, blant annet med 
barnepass, forteller Sylvi. 

Siden kom to nye ektepar 
til. Det var Solveig og Thorleif 
i nummer 74 og Karin og Terje 
Skogedal i nummer 63.

I over 40 år har de fire ekte
parene vært gode naboer. 

Tidene forandrer seg
Men så har tiden gått. Barna 

Disse fire ekteparene 
har vært gode naboer  
i over 40 år. De nekter  
å flytte fra hverandre.

ÅTTE GODE NABOER: De fire ekteparene har vært naboer i over 40 år. Fra venstre: Karin R. Skogedal, Solveig Irene Heimark, Terje Skogedal, Steinar H. Norevik, Thorleif Heimark, Kåre Slåtta, Sylvi Karin Norevik og Klara Slåtta. 



BERGENS TIDENDE MANDAG 22. APRIL 2019 NYHET 7

ÅTTE GODE NABOER: De fire ekteparene har vært naboer i over 40 år. Fra venstre: Karin R. Skogedal, Solveig Irene Heimark, Terje Skogedal, Steinar H. Norevik, Thorleif Heimark, Kåre Slåtta, Sylvi Karin Norevik og Klara Slåtta. 

har flyttet ut for lengst og  
ekteparene har pensjonert seg. 
Eneboligene er store og trenger 
mye vedlikehold. 

– Jeg er lei av å vaske to  
etasjer, sier Karin. – Og jeg er lei 
maling, plenklipping og snø
måking, følger Terje opp. 

Han hadde kommet over et 
nytt boligprosjekt for folk fra 55 
år og oppover. Det så lovende ut, 
mente han. 

– Vi er ikke unge lenger, så jeg 
tenkte: hvorfor ikke flytte mens vi 
fremdeles er i god form, sier han. 

Fikk klar beskjed
Ideen om å flytte fra Grunnavågs
vegen vekket ikke umiddelbar 
entusiasme hos naboene. Klara 
ga dem klar beskjed. 

– Jeg sa til dem at jeg ikke 
orket tanken på nye naboer, 
at ingen fikk flytte inn i deres 
hjem, forteller hun. 

Samtidig gikk hennes egen 
ektemann rundt og drømte om 
en lettstelt leilighet. 

– Vi er mye på hytten og har 
måttet reise hjem kun for å 
klippe plenen. Det har vært slit
somt. Men Klara er glad i hagen 
og har holdt igjen, forteller Kåre.

Flytteplanene ble et hett sam

taletema i gaten. Sylvi og Steinar 
bestemte seg for å følge med på 
lasset.

– Det skal bli veldig rart å 
flytte fra et helt hus og inn i en 
leilighet, sier Sylvi.

Da Klara og Kåre hørte at de 
var i ferd med å miste ikke bare 
ett, men to gode nabopar, ga 
også Klara etter.

– Da hun sa at hun også var 
klar for leilighet, ble jeg helt 
målløs, sier Kåre og smiler. Nå 
var de tre nabopar på flyttefot. 

Det er ikke langt fra 
Grunnavågs vegen til det nye 
adressen. Leilighetskomplekset 
«Bukkeleitet» ligger enda litt 
nærmere Sartor Storsenter. To
talt bygges 40 leiligheter i dette 
feltet. 

Det går heis opp til hver etasje 
og leilighetene er utstyrt med 
smarthusteknologi som blant 
annet styrer dørtelefoner og 
varmeovnene. 

Godt kompromiss
Torleif var egentlig ikke klar for 
et liv i leilighet ennå, men konen 
Solveig presset på.

– Hun ville gjerne ha en leilig
het i byen, så da ble dette et godt 
kompromiss, sier han. 

De fire ekteparene flytter inn 
i de nye leilighetene i august. 
Tre av dem skal bo tett i tett, 
mens det fjerde ekteparet skal 
bo i nabobygget, tvers over  
fellesarealet. 

– Vi kan vinke til hverandre 
fra altanen, sier Thorleif.

I leilighetskomplekset legges 
det opp til mer fellesaktivitet. 
Det blir bygget et fellesrom som 
kan brukes til kontor eller fest
lokaler. Og det blir bygget et eget 
treningsrom. Ute blir det både 
et felles grillområde og boccia
bane.

Støtte fra barna
Snart blir fire eneboliger lagt ut 
for salg i den rolige gaten.

– Det blir vemodig å flytte. 
Men vi gleder oss veldig til å 
flytte inn her, sier Solveig og 
Thorleif. 

Ekteparene forteller at barna 
har støttet dem i det vanskelige 
valget. Barnebarna derimot, 
synes ikke det var en god idé. 

Selv mener ekteparene at 
det skal bli både trygt og godt 
å flytte inn i det nye leilighets
komplekset, fordi de vet at de får 
gode naboer med på kjøpet.

SLIT: Ekteparet Karin og Terje Skogedal gleder seg til å slippe alt 
vedlikeholdsarbeidet.

NYTT PROSJEKT: Bybo bygger 40 nye leiligheter for personer over 55 
år på Sotra.

BYGGEPLASS: Solveig Irene Heimark inspiserer leilighetene i «Bukke-
leitet» på Sotra som skal være innflyttingsklare i august.

NABOER IGJEN: Tre av ekteparene har kjøpt seg leilighet ved siden av 
hverandre. Det fjerde har kjøpt leilighet på andre siden av fellesarealet.


