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Julehilsen til medlemmene
i Forum Nye Bergensbanen.

Bergensbanen 110 år!
27. november er bursdagen til Bergensbanen, det var denne dagen i 1909 det første

toget gikk fra Voss over fjellet til Oslo. Så i år feiret vi 110 årsdagen til Bergensbanen
med Bergensbanekonferansen og flott festmiddag på Fleischer’s Hotel!
Feiringen var et samarbeid mellom FNB og Fleischer’s Hotel, der FNB hadde
hovedansvaret for konferansen.
Arne Hjeltnes var konferansier på konferansen og hele 30 personer var innom
scenen i løpet av dagen! Det var god bredde i vinkling på Bergensbanen sin rolle
i fortid, nåtid og fremtid. Det var innledere fra fagetatene, næringsliv, reiseliv og
sentrale politikere.

Aktivitet
Høstens arbeid i forumet har vært preget av kommune- og fylkestingsvalg og at vi
har ventet på at kommuner og fylker skulle konstituere seg.
Nå har kommunestyrene valgt sine representanter til råd og utvalg. Under ser
dere hvem som er valgt til å sitte i forumet og personlige vara. Hele strekningen
Bergensbanen kjører er representert.
Arbeidet med å fremme vår sak inn mot budsjettet 2021, og i NTP prosessen pågår
jevnt og trutt. Vi har i høst hatt gode møter bla. på Stortinget med Martin Kolberg
Ap benkeleder for Buskerud, Hans Fredrik Grøvan parlamentarisk leder Krf, 

På festmiddagen serverte Fleischer’s Hotel
samme fire retters middag som for 110 år siden,
det ble god mat og god stemning med underholdning av brødrene Arne og Sjur Hjeltnes.
Over 110 personer var med oss denne dagen,
og vi fikk svært gode tilbakemeldinger på
feiringen dag og kveld. Kanskje det blir en årlig
konferanse? Det ble god dekning av arrangementet i lokale- og regionale media, samt at vi
var direkte inne fra konferansen på radio NRK
Hordaland.

Nils Åge Jegstad Samferdselskomiteen H, Bård
Hoksrud som sitter i Finanskomiteen for Frp og
Hordalandsbenken.
Daglig leder ønsker gjerne å komme på besøk
til kommunestyrer og fylkesutvalg og fortelle
om FNB sine prosjekter og arbeid. Send en
e-post til h
 ilde.magnusson@hfk.no så finner
vi en dato som passer. Det er allerede avtalt
datoer med Ringerike, Vaksdal og Voss.

Forum Nye Bergensbanen består av 13 kommuner og
2 fylkeskommuner. Forumet styres av et arbeidsutvalg
som jeg i det daglige forholder meg til.

Medlemmer i AU:			

Personlig vara:

Hans Erik Ringkjøp
Dag Henaug
Heidi Granli
Thor Haakon Bakke
Vestland fylke
Viken fylke

Hege Eide Vik
Kirsten Orebråten
Petter Rukke
Roger Valhammer
ikke valgt
ikke valgt

ordfører på Voss
- leder
varaordfører Ringerike
- nestleder
ordfører Gol		
byråd Bergen		
ikke valgt		
ikke valgt		

ordfører Vaksdal
ordfører Ringerike
ordfører Hol
byrådsleder Bergen

Møterett i AU:
Knut Arne Gurigard, Regionrådet i Hallingdal
LO og NHO
Jernbanedirektoratet og Bane NOR møter på forumet sine fagdager vår og høst.

Julehilsen fra
daglig leder
Hilde Magnusson

www.nyebergensbanen.no
@NyeBergensbanen
@forum_nye_bergensbanen

