Markedsføring rundt tildeling av Nordic Green Space Award til
Den grønne akse i Bergen 12. juni 2013


Pressemelding sendt lokale aviser
og NRK Hordaland dagen før (se
denne nederst i dokumentet).
o Fikk store oppslag i
Bergensavisen og Bergens
Tidende. NRKs TVprogrammer Vestlandsrevyen
og Dagsrevyen 21 samme
kveld.



Plakat (se denne nederst i
dokumentet). Bergen kommune
inviterte til hageselskap i
Musikkpaviljongen, som ligger sentralt i Den grønne akse. Plakater ble satt ut ved
Bybanens endestopp i Byparken dagen før og på sentrale steder i Den grønne akse
på selve dagen.


Det ble heist norske flagg på alle kommunale flaggstenger i Den grønne akse kl.
08.00.



Kommunale ledere i ulike etater ble invitert.



Alle ansatte ved grønn etat og gartnerstaben er til stede. Samtlige bærer
knapphullsblomst – roser til damene og nellik til herrene.



Servering til alle fremmøtte: partytelt med langbord, hvite duker og høye glass.
Oppskåret frukt på «sølvfat». Innleide kelnere som bærer uniform.



Program for hageselskapet i Musikkpaviljongen:

10:45 – 11:00 Bergen Politiorkester spiller
11:00 Etatsjef Sissel ønsker velkommen
11:05 Hege Abrahamsen, FAGUS, introduserer Nordic Green Space Award
11:10 Dommerkomiteens leder Karen Sejr leser dommervurderingen og overrekker
utmerkelsen
11:15 Bergens ordfører Trude Drevland takker (og leste talen med blomsterbriller på)
11:25 – 12:00 Mads Berven Band spiller
11:30 -12:00 Publikum og inviterte gjester serveres frukt og fruktchampagne
Ca 12:00 Kake og kaffe på Grønn etat (for ansatte ved Grønn etat, ordfører og inviterte
gjester)
Gartnerne serveres kake på sitt spiserom.

PRESSEMELDING

Det inviteres med dette til hagefest ved Musikkpaviljongen onsdag 12.06.2013 kl 11.00,
i anledning at Bergen Kommune har blitt tildelt Nordic Green Space Award for Den grønne akse, og
denne overrekkes av leder i dommerkomiteen Karen Seir til ordfører Trude Drevland.
Nordic Green Space Award er et nytt system for å utvikle en høy Nordisk standard for parkutvikling
og parkforvaltning.. Dette skal realiseres ved et nordisk samarbeid av brukere, forvaltere, forskere i
både private og offentlige organisasjoner, som arbeider med parker og andre grønne rom. Hittil har
Frognerparken i Oslo og en park i Danmark mottatt prisen Se mer her:
http://nordicgreenspaceaward.com/
http://fagus.no/
(Fra Trude Drevlands festtale:) Den grønne akse er bergensernes storstue, her feirer vi festdager og
sørgedager, her blir vi våryr når kirsebærtrærne blomstrer og høytidsstemt når julegranen tennes,
her kler vi av oss på varme sommerkvelder og kjenner våre bergenske røtter når sønnavinden blåser
regnet vannrett over Festplassen.
Og slik har bergensere hatt det før oss i generasjoner. Her hvor vi står i dag lå på 1700-tallet apoteker
De Besches hage. Den utviklet seg til å bli et lystanlegg etter opplysningstiden idealer, og den siste
apoteker De Beshce lot porten stå åpen så den jevne bergenser kunne promenere og nyte hagen.
Maartman overtok eiendommen etter hvert, og noen av trærne der borte ved Ole Bull stammer fra
den opprinnelige Maartmannshagen. Bjerketrærne ved Ole Bull har skader som etter sigende skal
stamme fra bybrannen i 1916. Den stoppet akkurat i kvartalet ved Sundt og Grand. Det Nyttige
Selskab har også investert i og anlagt både Teaterparken og denne delen av byparken, men så fikk
Bergen kommune sitt eget beplantningsvesen og egen bydelsgartner i 1919. Og så er det altså vi som
i dag har gleden av å forvalte disse verdiene.
Den grønne akse, og de øvrige parkene og grønne lungene i Bergen, forvaltes av Bergen kommune
ved Grønn etat. Der er det ansatte som tenker ut hvordan det skal plantes her, bestiller plantene,
planter dem og vanner dem, de holder orden på alle arrangementene som foregår i byrommene – og
rydder etter dem, de reparerer benker og løse kantstein, og de klipper store arealer med plen.

Invitasjon til hageselskap
ved Musikkpaviljongen
Bergen kommune har oppnådd Nordic Green Space Award
for Den grønne akse. Nordic Green Space Award er en
pris for spesielt anerkjente og verdifulle parker.
Prisen vil bli overrakt til Bergen kommune ved ordføreren
Musikkpaviljongen, onsdag 12. juni, kl 11.00

VELKOMMEN!

										

Musikk:
Politikorpset
Mads Berven Band
Enkel bevertning

Invitation

to a Garden Party
at the Musikkpaviljongen
Bergen City Council has
achieved Nordic Green Space
Award for the Green Axis in the
City Centre.
The award will be presented to
the Mayor
Wednesdag 12.th og June 2013
at 11.00 am

Foto J.Birkeland
Grønn etat

