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Christine Sagen Helgø:

Åpning av Vinterlys 2018
Lørdag 13. januar kl. 17.00, Hillevåg

Kjære alle sammen,
• Hillevåg er en spennende plass. Er dere ikke
enige?
• Gode møteplasser er viktig. I fjor ble
Kvaleberg park og Hillevåg torg renovert. I år
kommer det kunstgress på grusbanen bak
Kvaleberg skole.
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• Og i dag markerer vi starten på Vinterlys, som
vil gi oss muligheten til å oppleve kjente
steder på en ny måte.
• Vinterlys består av kreative lysinnslag fra
undergangen under
Hillevågsveien/Haugåsveien, langs deler av
Kvalebergveien, ned til Bergsagelveien og ut
til Skjæringen. Gjennom vinteren skal du få
positive opplevelse når du beveger deg i
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området. Langs strekket kan du oppleve ulike
lysinstallasjoner.
• Det er spesielt kjekt at lyset er kommet på
plass i samarbeid med de som bor og driver
her. Nesten alle bedrifter og mange små og
store beboere er med i prosjektet på en eller
annen måte. Noen ordner lyssetting selv,
andre stiller eiendommer og strøm til
disposisjon.
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• Vinterlys er første aktivitet i prosjektet Vi vil
bo i Hillevåg, som er en del av Hillevågsløftet.
• Prosjektet har fått storbymidler fra
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Målet er økt
eierskap, engasjement og synliggjøring av
ressurser og kvaliteter i området.
Innbyggerinvolvering og midlertidige
prosjekter er viktige verktøy.
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• Gjennom å bevare og utvikle møteplassene
som allerede finnes, styrker vi
bydelsidentiteten i Hillevåg.
• Lys gir trivsel, trygghet og tilgjengelighet. Lys
former stedene våre og har stor betydning for
hvordan vi opplever omgivelsene.
• Det å se folks ansikter gjør oss tryggere. Det
skal ikke så mye lys til.
• Jeg håper dere lar dere begeistre!
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• Takk til alle som har bidratt til Vinterlys og
lykke til med Hillevåg-prosjektene i 2018!
• Vinterlys 2018 er herved åpnet.

