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! Leder
Hvordan skape god byutvikling?
En vellykket transformasjon av
Dokken oppnås ikke ved hjelp av
offentlig kapital alene. Ansvarlig
privat kapital må motiveres til
å delta. Reguleringsplaner og
rekkefølgekrav må til, men vel så
viktig er det at kommunen som
tomteeier tar en aktiv og langsiktig rolle. For å få en god og
bærekraftig utvikling, må det
lønne seg ekstra for utbyggere
som bygger sosialt, økonomisk
og bærekraftig.
Vi mener at kommunen ikke bør
«selge på rot», men heller ta
rollen som partner og deleier i
utviklingen. Slik kan eierskapet
brukes til å ta investeringer som
ellers ikke ville blitt tatt. Gjennom
eierskap og konkurranse mellom
ansvarlig privat kapital, kan man
oppnå mer enn ved bruk av
rekkefølgekrav alene.

B

ergen kommune
arrangerer i disse
dager en rekke idemyldringer eller Bylabs
for utvikling av Dokken-området.
En ByLab (bylaboratorium) skal
være en nøytral arena for dialog,
samarbeid og samskaping knyttet til byutviklingen i Bergen.
Dette er et prisverdig tiltak for
å få frem flere perspektiver og
sikre medbestemmelse for flere
grupper i samfunnet.
Også GC Rieber Eiendom ble
invitert til å holde innlegg. Her
fikk vi komme med våre innspill til
området og dele våre erfaringer.

God byutvikling oppstår gjennom
bredt og tverrfaglig samarbeid
der hensyn til alle brukergrupper
ivaretas. Ikke minst er det viktig
å skape gode oppvekstmiljøer for
barn og unge. Vi som jobber med
byutvikling har et stort ansvar for
å overlate en enda bedre by til
neste generasjon. En sosial by
der det er godt å bo og leve, med
grønne lunger og frisk luft.
I GC Rieber har vi et mantra som
sier: Langsiktighet i planer og
utålmodighet i gjennomføring.
Gjennom de siste 25 årene
har vi jobbet med å utvikle og
transformere Marineholmen og
Solheimsviken til å bli levende
og gode bydeler både for våre

ET INFORMASJONSMAGASIN
Ansvarlig for utgivelse:
GC Rieber Eiendom AS
Boks 990 Sentrum,
5808 Bergen
Tlf. 55 60 67 00
Faks. 55 60 67 03
E-post: eiendom@gcrieber.no
www.gcrieber-eiendom.no

leietakere og områdenes
beboere. Resultatene vi har
oppnådd hadde ikke vært mulig
dersom 20 ulike tomteeiere skulle
ha forskjellige planer. Våre eiere
og vårt styre har gitt oss mulighet
til å tenke helhetlig og langsiktig.
Vi har bygget sten på sten med
mål om at neste prosjekt skal bli
enda bedre enn det forrige. Vi
har strukket oss lengre enn
rekkefølgekrav og offentlige pålegg skulle tilsi. Eierne har latt
oss satse på bærekraftige
løsninger selv om det ikke har
vært lønnsomt i det korte bildet.
Bystranden på Marineholmen
er et eksempel på dette. Vi ville
gjøre noe vi kunne være skikkelig
stolte av!
På Bylab-konferansen benyttet vi
anledningen til å komme med
innspill til kommunen. Vår oppfordring er:
• La bærekraft lønne seg
• Finn ansvarlige byutviklere,
men vær også selv en partner
• Ha langsiktighet i planer og
utålmodighet i gjennomføring
• Alt kan ikke planlegges, lær
underveis og vær åpen for
muligheter som byr seg

Tor Instanes
Administrerende direktør,
GC Rieber Eiendom AS
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Vinner av
Bærekraftsprisen
2019

TEKST / ØYVIND RAMBERG

FOTO / METTE MÆHLE

Under årsmiddagen til Bergen Næringsråd 16. november
mottok GC Rieber Eiendom Bærekraftsprisen 2019.

P

risen ble delt ut under den tradisjonsrike årsmiddagen der rundt
600 gjester deltok.

november 2020 er Bergens første og største
næringsbygg i massivtre. Her viser vinneren
banebrytende innovasjon, nytenking og stor
vilje til å spille på lag med fremtiden med et
bevisst forhold til å aktivt begrense eget
Co2-avtrykk. Ved å være først ute med
nye måter å gjøre ting på tar selskapet en
risiko, samtidig som en baner vei for øvrig
næringsliv gjennom å dele sine erfaringer.

Det var utviklingsminister Dag Inge
Ulstein som sammen med administrerende
direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke
og styreleder Lisbet Nærø overrakte prisen
og leste juryens begrunnelse:
”Årets vinner er en del av et 140 år gammelt
konsern som siden 2010 vært medlem av UN
Global Compact, og har årlig rapportert sin
framgang innen miljø, menneskerettigheter
og antikorrupsjon til FN. Vinneren er et
selskap som har identifisert hvilke av FN’s
bærekraftsmål de har størst mulighet å bidra
på, men likevel viser en bred og helhetlig
tilnærming til alle de 17 målene.
Vinneren har et særlig fokus på bærekraftsmål nr 9 - «Innovasjon og infrastruktur» og
nr 11 - «Bærekraftige byer og samfunn».
De siste 10 årene har vinneren utviklet
flere områder i Bergen på en bærekraftig
måte, med gode løsninger for bygg, byrom
og hele bydeler. De viser hvordan private
eiendomsutviklere og -utbyggere kan og
må være med på å skape en grønn og
fremtidsrettet by.

Juryen mener årets vinner har klart å gjøre en
forskjell, klart å sette bærekraft på agendaen,
samtidig som de er åpne om hvor det er
behov for forbedringer. Vinneren er en del av
et stort konsern til etterlevelse og inspirasjon.
Vinneren er GC Rieber Eiendom.”
Kildesortering, avfallssug, sjøvannskjøling,
solceller og fellesopplegg for bruk av
el-bil og -sykkel er eksempler på dette.
I tillegg arbeider de kontinuerlig med
miljøklassifisering av eksisterende bygg.

– Et fremtidsorientert styre, langsiktige og
lokale eiere og 30 medarbeidere i GC Rieber
Eiendom jobber målbevisst for å gjøre Bergen
til verdens beste og mest bære-kraftige by.
Det handler om å ta riktige valg hver eneste
dag.

Juryen ønsker særlig å trekke frem Handelshøyskolen BI på Marineholmen og DNBbyggene i Solheimsviken som eksempler
på god infrastruktur. Det høyteknologiske
næringsbygget «Skipet» som åpner i

Å motta Bergen Næringsråds Bærekraftspris
2019 varmer og inspirerer til videre arbeid, sa
en stolt administrerende direktør Tor Instanes
om prisutdelingen.

3

GC RIEBER EIENDOM INFORMASJONSMAGASIN / 101 / 2019

GC RIEBER EIENDOM INFORMASJONSMAGASIN / 101 / 2019

ILLUSTRASJON: MIR AS / ARKITEKT: PAAL J KAHRS ARKITEKTER

4

Viken
Brygge
reiser seg

Den observante forbipasserende har lagt merke til at hotellbygget
i Solheimsviken nå begynner å ta form. Prosjektsjef Ingunn
Gjermundnes har kontroll på byggeprosessen og lover
kranselag på vårparten.
TEKST / METTE MÆHLE

H

FOTO / THOMAS MOREL

otellet skal stå klart i
mars 2021 og blir en del
av Marriott-kjedens nye
hotellkonsept Moxy, forteller
Gjermundnes.

Konseptet ble første gang introdusert i 2014
og er mer urbant og trendy i stilen enn tradisjonelle hoteller. Her blir det åpne mingleplasser som inviterer til aktivitet og fellesskap.
1. etasje skal være åpen for alle – ikke bare
hotellets gjester. Innsjekking skjer i baren, og
frokosten inntas på langbord. Gjermundnes
ble umid-delbart begeistret da hun fikk
beskrevet det åpne og inviterende konseptet.
– Det passer perfekt med det vi ønsker å få
til i Solheimsviken, sier hun entusiastisk.
Hotellet vil få 199 hotellrom fordelt på 6
etasjer og retter seg mot både forretningsreisende og fritidsgjester.
Lokaler til leie i 1. etasje
På grunnplan blir det ledige lokaler på totalt
550 kvadrat for leietakere som driver utadrettet virksomhet.
– Lokalene er fantastiske for rette leietaker,
mener Gjermundnes og ser for seg en, to
eller tre forskjellige leietakere som driver med
servering, café, sykkelutleie eller annet utadrettet.

F
Viken Brygge Hotell
■

Skal stå ferdig mars 2021

■

Blir en del av Marriott-kjedens Moxy-konsept

■

199 hotellrom fordelt på seks etasjer

■

550 kvadrat ledige lokaler på grunnplan

■

Takterrasse over 1. etasje blir tilgjengelig for leietakere

– Hotellet har ikke egen restaurant, så lokalene kan nok være interessante for aktører
innenfor servering, tipser hun og håper på
leietakere som kan bidra til aktivitet og miljø
i Solheimsviken også etter arbeidstid.
På taket over 1. etasje kommer en flott
terrasse som også kan benyttes av
leietakerne.
– Her vil du ha fantastisk utsikt over fjorden
på fine sommerdager, forteller hun og
legger til at det også vil være mulig med
uteservering på bryggeområdet.

Krevende miljøsertifisering
Også for dette bygget sikter GC Rieber
Eiendom høyt med hensyn til bærekraft.
– Kravene til lydisolasjon i hotellbygg gjorde
det vanskelig å bygge i tre. I så tilfelle måtte
vi inn med mer isolasjon som på grunn av
høydebegrensinger ville redusert antall
etasjer og dermed antall hotellrom, forklarer
Gjermundnes.
Bygget reises derfor i betong. Like fullt legges
det opp til høy miljøsertifisering.
– Vi satser på Breem Very Good, men
vurderer fortløpende om vi kan oppnå høyere
karakter og samme nivå som nabobygget
Skipet. Dette er jo det aller første hotellet
vi bygger, og vi strekker oss så langt vi
kan for at også dette skal bli et mest mulig
miljøvennlig og bærekraftig bygg, forsikrer
hun.
– Miljøsertifiseringen handler mye om å
fremskaffe dokumentasjon. Først og fremst
må vi beskrive hvilken miljøstrategi vi har for
bygget. Videre må vi skaffe dokumentasjon
om alt fra hvordan gjestene kommer seg til
hotellet til hvilken varighet byggematerialene
har og hvilke løsninger vi velger for oppvarming og kjøling.
– Hotellet får ingen egne parkeringsplasser.
Men nærhet til Bybane, buss og sykkelutleie
gjør at gjestene kan komme hit på miljøvennlige måter, forteller Gjermundnes. Dette
bidrar positivt til byggets miljøsertifisering.
Veidekke er valgt som totalentreprenør, og for
øyeblikket heises forskalingsvegger i store
moduler på plass. Etasjene støpes i betong
og du ser stor utvikling fra dag til dag.
– Akkurat nå går ting veldig fort, bekrefter
Gjermundnes.
I februar skal støpingen være ferdig og vi vil
se konturene av bygget enda tydeligere.
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Teknologi- og
finansklyngen
bygger fellesskap
i Solheimsviken

Godt oppmøte på åpningen
av V-bygget. Administrerende direktør
i GC Rieber Eiendom Tor Instanes
presenterte visjonen
Fornøyde vinnere
av Jungeljakten! Det
ble konkurrert i både
terningspill, Kahoot,
ballspill, og Nintendo
Switch.

Visjonen for Solheimsviken er at her skal verdensledende teknologi- og
finansmiljøer skapes og videreutvikles. Her skal etablert næringsliv
møte grundere, og startups møte etablert næringsliv. Solheimsviken
er et resultat av samarbeidet mellom DNB, GC Rieber Eiendom og
Storebrand.
TEKST / TINE WERGELAND JOHANNESSEN

D

et skjer mye spennende i Solheimsviken, og naboene her blir stadig
bedre kjent. I høst har vi blant
annet hatt Jungelfest, åpning av
V-bygget og flere felleslunsjer under navnet
Bread ‘n Spread. Det er veldig kjekt å se at
stadig flere leietakere i Solheimsviken deltar
på arrangementene.
Fra bankbygg til midtpunkt
DNB-bygget har gått fra å være et lukket
bankbygg til å bli et åpent midtpunkt i en
stadig voksende og pulserende bydel. Med
sitt nye navn er V-bygget morgensdagens
møteplass for teknologi og innovasjon, midt
i Solheimsviken. 16. september var det offisiell åpning av V-bygget og gjestene fikk
se byggets nye, moderne møte- og konferansesenter i tillegg til en nyrenovert Cafe
Viken. Vi gleder oss over et mer inkluderende
bygg, og tror det vil bli satt pris på av alle som
har sitt daglige arbeid i Solheimsviken, sier
markedssjef i GC Rieber Eiendom Kine
Bjørge.
Jungelfest
I september inviterte Solheimsviken til Jungelfest – en fest for alle leietakere i Viken.
V-bygget var pyntet med vimpler og palmer i
alle hjørner, og det var laget både bålplass og
jungelbar.

Aller første Bread ‘n Spread ble
holdt underdørs i nydelig solskinn,
midt i Solheimsviken.

FOTO / GC RIEBER EIENDOM

Mat fra jungelen, samtaler mellom palmebladene og skjerpet konkurranseinstinkt på både
JungelJakt og JungelSpill gjorde kvelden
uforglemmelig. Hele 170 leietakere og naboer
var med, og med bevisst blandete lag håper
vi at flere knyttet nye bekjentskaper denne
kvelden.
Bread ‘n Spread
I mai måned gikk første Bread ‘n Spread av
stabelen – utendørs i strålende solskinn.
Navnet og konseptet kommer fra gründermiljøet i StartupLab: en uformell smørelunsj
der ulike startups får mulighet til å pitche
nye ideer. Arrangementet tilrettelegger for
samhandling mellom alle de spennende
aktørene som holder til i Solheimsviken. En
super anledning til å bli kjent med naboen
og akkurat det vi har ønsket å få til for leietakerne våre!
Siden oppstarten i mai har Bread ‘n Spread
vært arrangert hver måned for alle leietakere
i Solheimsviken. Vi har blitt kjent med flere
hyggelige jobbnaboer, og fått høre om
spennende prosjekter og selskapspresentasjoner.
Vi ser frem til nye treff til neste år!
Følg oss på Facebook for å holde
deg oppdatert på alt som skjer i
Solheimsviken.

Nye Cafe Viken i
V-bygget er absolutt
verdt et besøk!

Tine Wergeland
Johannessen (til venstre)
og Kine Mjaatvedt Bjørge
(til høyre) i GC Rieber
jobber daglig for å styrke
samhandling for klyngen i
Solheimsviken.
Åshild Aarø (i midten) i
Startuplab ønsker gjerne
innspill til arrangementer.
Kontakt henne også hvis du
har lyst å presentere noe på
Bread n Spread.
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Marineholmen RASLab:

Vil øke innovajonen
innen norsk

akvakultur

I Thormøhlensgate 41 er det i disse dager stor aktivitet. Midt i Bergens nye bydel
rigger Marineholmen RASLab til for å huse landbasert forskning på vann og fisk.
TEKST / MADS LIABØ

FOTO / THOMAS MOREL

F

ør anlegget åpner for kunder til
sommeren, er det mye som skal
på plass for «oppdrettsanlegget i
miniatyr». Blant annet 100 000 nye
svømmende leietakere!
Høy vitenskapelig kvalitet
RASLaben består av 12 små RAS-moduler
som skal brukes til forskning, pilotstudier og
utdanning med høy vitenskapelig kvalitet.
Hver modul har daglig kapasitet for 3 kilo
fôring og mulighet for alle saltholdigheter fra
ferskvann til havvann. Et eget energianlegg
sørger for jevn og valgbar temperatur.
Nyansatt daglig leder, Mark Powell, er allerede i gang med å skape aktivitet og gleder
seg stort til å fylle laben med både fisk og
kunder.
– For dyrevelferden, og ikke minst
økonomisk, betyr opprettelsen av en RASLab i sentrum av Bergen mye. I stedet for å
feile med mange hundre tusener av fisk ute

i fjorden, kan man feile i miniatyr, forteller
Powell.
Mer enn bare å forske på fisk
Ifølge Powell er Marineholmen RASLab et
helt unikt prosjekt som inneholder mer enn
bare å forske på fisk. Med de allsidige RASmodulene kan Mark og resten av teamet
kjøre småskalaforsøk, teste nye teknologier
og konsepter – og ikke minst ha full kontroll
på vannkvaliteten.
Sammen med Universitetet i Bergen skal
Marineholmen RASLab tilrettelegge for etterog videreutdanningsprogram for havbruksnæringen og akademia.
– Vi vil skape en møtearena på Marineholmen for havbruksnæringen der oppdrettere, utstyrs-og fôrleverandører, gründere,
forskningsmiljøer og studenter kan komme
sammen for å finne fremtidens svar på de
utfordringene næringen står overfor, sier
Powell.

Gjennom Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre er de økonomiske ordningene på
plass og gir også videre muligheter for støtte
og finansiering.
Vil endre akvakulturnæringen
Marineholmen RASLab tilbyr sammen med
sine eiere Marineholmen Forskningspark
AS, Universitetet i Bergen, ILAB, NORCE
Innovation AS og samarbeidspartnere svært
høy faglig kompetanse som tilbys for test og
verifisering av idé og konsept for RAS- og
lukkede anlegg.
Noe av det unike med satsingen er at vi bistår
kundene med både prosjektsøknad, design,
godkjenning for forsøk på dyr, prøvetaking,
analyser, datainnsamling og gjennomføring
av forsøk etter kundens spesifikasjon, forteller
Powell.
– Vi vil utføre tester, pilotstudier og forskningsprosjektet innen RAS med høy viten-

skapelig kvalitet. Testing kan gjelde vannkvaliteter, fiskebiologi, fôrforsøk, bioreaktorer,
mikrobiologi, slambehandling eller annet. For
hver RAS-modul kan det velges temperatur
mellom 6 – 30 grader og saltinnhold mellom 0
– 34 ppt. I laboratoriets RAS-moduler kan det
anvendes flere ulike bioreaktorer.
– Det nye anlegget vil få stor betydning for
hele akvakulturnæringen – ikke minst når det
gjelder innovasjon. Men like viktig blir det å
tilføre økt kompetanse til akademia og næring
gjennom kursing og utdanning innen RAS,
avslutter Powell.

F
Disse står bak
Marineholmen RasLab
■

Stiftelsen Industrilaboratorie

■

Norce

■

Marineholmen Forskningspark AS

■

Universitet i Bergen
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Utenfor er det lite som vitner om en dyrehage. Byggematerialer ligger stablet,
planter og sekker med jord venter på å bli til grønne vegger i det nesten ferdige
Urban Zoo som åpner for publikum i januar. I et trivelig kaos av byggeaktivitet
og frittflyvende fugler, ønskes vi velkommen av veterinær og daglig leder Nils
TEKST / METTE MÆHLE
FOTO /THOMAS MOREL
Petter Reither.

jungel

Fra fryselager
til eksotisk

på Bontelabo

S

kal vi se ... vi har ikke
fått bygget garderobe
ennå, men dere kan
gjerne legge fra dere
jakkene på kassen her, sier han
og legger til at nettopp denne
kassen huser et tyvetalls kjempekakerlakker.
– Denne arten heter Dødningskallekakerlakk og blir rundt 8
cm lang. Men bare slapp av –
kassen er helt tett, altså!

F
Urban Zoo
■ Urban Zoo åpner på
Bontelabo i januar 2020.
Inngang på kaisiden til
høyre for Storcash

Frittgående skilpadder
Idéen om å samle eksotiske dyr i
dyrehage der dyrene skal kunne
gå fritt, har modnet seg frem over
tid. Reither ønsker blant annet å
ta imot barnehagebarn i mindre
grupper. Da kan barna få klappe
skilpaddene, studere fuglene på
nært hold og gå på vakteleggjakt
i bedene.
– Opplevelsen blir en helt annen
når du får kontakt med dyrene på
en slik måte, mener han.
Som for å understreke poenget,
kommer en irrgrønn fugl
flaksende og lander på skulderen
til fotograf Thomas Morel. Ifølge
Reither er det en Turako fra ØstAfrika som er «veldig grei, men i
overkant selskapssyk».

– En stund ville den helst bare
sitte på hodet mitt, ler han og
forsikrer oss om at ingen av
dyrene i dyrehagen er farlige for
mennesker – og at kakerlakker,
slanger, tarantell og andre krypdyr oppbevares trygt i tette bur.
Foreløpig har 15 forskjellige arter
flyttet inn, mens nye 15 arter er
på vei.
– Neste uke skal vi ta imot vinkekrabbe, djevelkrabbe og tarantell,
forteller han.
Åpner i januar
Planen var å åpne utstillingen
denne høsten, men bruksendringstillatelsen tok overraskende
lang tid.
– Ingen av oss ante at det skulle
være så komplisert med bruksendringstillatelse. Men nå er
søknaden sendt og vi venter på
ferdigattest, forteller Reither. Går
det etter planen, åpner vi i januar.
Åpningstiden blir 10-18 både på
hverdager og i helger.
Fra Dyreparken i Kristiansand
til Bontelabo
Reither er utdannet veterinær og
har blant annet jobbet som dyrlege for Akvariet og som rådgiver
for en rekke dyrebutikker. Med
seg i Urban Zoo har han Andre
Haga som frem til nå har jobbet i
Dyreparken i Kristiansand.
De registrerer en økende interesse for reptiler som kjæredyr,
og har lenge undret seg over at
mange reptiler har vært forbudt
som kjæledyr i Norge – som det
eneste landet i verden. Rundt 20

reptilarter er nå godkjente som
kjæledyr her til lands, noe Reither
synes er bra.
– De er jo praktiske dyr på
mange måter, siden de krever lite
plass og ikke trenger å luftes.
Bondegård på taket
Allerede før åpningen er planen
for utvidelse klar. Et tilstøtende
areal på 100 kvadrat skal innredes og fylles med nye arter
som asiatiske reker, tropiske
fisker og fugler. I tillegg sysler
Reither med tanken om en utendørs ekspansjon.
– I øyeblikket er taket på Bontelabo benyttet til parkeringsplass
for biler. Men det hadde jo vært
veldig fint å omgjøre dette flotte
arealet til en bondegård med
geiter, griser og høns, drømmer
han og tenker ikke minst på alle
cruiseturistene som besøker
byen hver sommer.
– Tenk for en opplevelse å bli
møtt med en norsk bondegård
når cruiseskipet klapper til kai,
utbryter han entusiastisk. Men
først og fremst blir det innspurt
før åpningen av Urban Zoo i
januar.

På Bontelabo
finner du også:
n S12 Galleri og glassblåser-

verksted www.s12.no
(åpent galleri tirsd-lørd. 12–16)
n Ingrid Egeberg galleri og

atelier
n Colonialen bakeri og utsalg
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VilVite fornyer:

«Hjernen

og tarmen»
– ny utstilling i 2020

Helt fra du var liten, har du hørt om sunn og usunn mat. Vi har
lenge visst at det vi spiser har betydning for vår fysiske helse, men
visste du at maten du spiser også har betydning for din mentale
helse? Hva du spiser påvirker hvordan du tenker. Dette kan du
lære mer om på VilVite til våren.
TEKST / ANNE TOVE KOLDAL

I L L . / T Ø N D E R , H A LT E N B A N K E N , S T U D I O G O H D E

V

ilVite er i gang med et stort
fornyingsprosjekt. Første etappe
var utstillingen «Illusjoner og VR»
som åpnet høsten 2019. Og i
2020 får du oppleve to helt nye utstillinger på
VilVite, lover adm.dir. Lars Leegaard Marøy.

som kan gjøre oss syke. Men her skal du
få lære om de snille bakteriene i tarmene,
de som gjør godt for både din fysiske og
mentale helse, sier Nils Petter Hauan. Han er
prosjektleder og faglig ansvarlig for den nye
utstillingen, som utvikles av VilVite.

Åpner til påske
«Hjernen og tarmen» åpner allerede til påske.
Her får du lære om hvordan tarmen og hjernen
din kommuniserer, og om betydningen av
maten du spiser. Vi vet at vi bør spise fiberrik
mat som grovt brød og grønnsaker, men
hvorfor er det slik?

Samarbeid med forskere
Vitensenteret har tilegnet seg kunnskap om
banebrytende forskning som er viktig for
å forstå hvordan vår mentale og fysiske
helse påvirkes av næringsinntak, og som gir
mikrobiologiske forklaringer til tradisjonelle
ernæringsråd. Med denne utstillingen ligger
vitensenteret helt i front med formidling av
kunnskap og forskning på feltet.

Det blir ikke bare en ny utstilling, det blir en
helt ny animasjonsfilm og flere andre aktiviteter
hvor du kan lære mer om samspillet i kroppen
din. Og om snille bakterier.
Farlige og snille bakterier
- Hva er det første du tenker på når du hører
«bakterier»? Ofte tenker vi på farlige bakterier

- Kunnskapen bygger blant annet på
samtaler med spesialister ved Nasjonal
kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer ved UiB, forteller Hauan.
Berører oss alle
- Vi synes dette er et spennende tema fordi
det berører oss alle – og er noe vi kan påvirke
med vår livsstil. Målet er å skape lyst til å lære
enda mer om hvordan livsstil preger helsen
vår – fordi kunnskap om egen kropp er nøkkel
til bedre helse, sier Marøy.
Gave fra GC Rieber Fondene
VilVite benytter anledningen til å takke GC
Rieber Fondene, som er en av bidragsyterne
til den nye utstillingen sammen med
Kavlifondet og Grieg Foundation.

Speil ditt eget indre!

- GC Rieber Fondene har ikke bare bidratt
til å gjør denne utstillingen mulig, Christian
Rieber har også vært en stor inspirasjonskilde,
avslutter Marøy og Hauan.

Her kan du reise inn i hjernen.

Lær om de snille bakteriene
i tarmene dine, og hvordan
de påvirker helsen din.

Nils Petter Hauan og
Lars Leegaard Marøy med
Slukhalsen – en installasjon
som også er utviklet av
VilVite med støtte fra
GC Rieber Fondene.

Kunnskap om egen kropp
er nøkkel til bedre helse.
Lars Leegaard Marøy, VilVite

13

14

GC RIEBER EIENDOM INFORMASJONSMAGASIN / 101 / 2019

GC RIEBER EIENDOM INFORMASJONSMAGASIN / 101 / 2019

Ungt
Entreprenørskap
Hordaland

Passion
for Ocean
T E K S T / H AV K O L L E K T I V E T

L

FOTO / HELGE BREKKE

ørdag 31. august i år gikk Passion
for Ocean-festivalen av stabelen for
første gang i Bergen, arrangert av
de frivillige i Havkollektivet. Dagen
ble en stor suksess, med populære aktiviteter
og underholdning for både store og små, med
fokus på kunnskap om-, og engasjement for
havet. Et estimat av antall besøkende ligger
på opp mot 4000 mennesker som var innom
for å delta i diverse aktiviteter og nyte underholdning denne augustdagen, hvor over 40
aktører bidro til en strålende gjennomføring.

TEKST OG FOTO / UNGT ENTREPRENØRSKAP

V

i er strålende fornøyd med valg av
lokalisering på Marineholmen. Her
får vi tilgang til lokaliteter for ulike
formål som for eksempel workshop i Design Thinking for lærere, aktiviteter
for ungdoms- og studentbedrifter, og møter
med arbeids- og næringsliv som deltar i våre
undervisningsprogram i skolen, sier Gry
Sæterdal som er daglig leder i Ungt Entreprenørskap Hordaland (og påtroppende
daglig leder i Ungt Entreprenørskap
Vestland).
Vårt oppdrag som organisasjon er å tilby
pedagogiske programmer i skolen fra
2. trinn til høyere utdanning. Vi bidrar med
dette til å bygge elevers- og studenters kreativitet og entreprenørskapskompetanse.
Hvert år gjennomfører vi ca 8000-10
000 elev- og studentaktiviteter bare her
i Hordaland. Vi engasjerer opp til 1300
personer fra arbeids- og næringsliv i ulike
entreprenørskapsaktiviteter i skolen og
samarbeider med offentlig og privat sektor.
Gry legger til at for å skape og opprettholde
blomstrende entreprenørskapsmiljøer er det
essensielt at entreprenørskap finnes i hele

utdanningsløpet – fra barneskole til universitet. Det er viktig, enten man skal starte
egen bedrift eller skaffe en jobb, at entreprenørskapskompetanse bygges opp systematisk og over tid. Vi må nemlig huske på
at de som er unge i dag, er morgendagens
verdiskapere. Utdanningsinstitusjoner, det
offentlige og næringslivet må samarbeide
om å styrke neste generasjons ferdigheter i
kreativitet og entreprenørskap. Dagens unge
er morgendagens arbeidsliv og det er disse
som skal løse de fremtidige samfunnsutfordringene. Derfor er det viktig at vi
gjennom våre opplegg har stort fokus på FNs
bærekraftsmål. Dette engasjerer de unge!

F
Ungt Entreprenørskap

■ En ideell, landsdekkende
organisasjon som i samspill
med utdanningssystemet,
næringslivet og andre aktører
jobber for å utvikle barn og
unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv.

Havkollektivet
- Er en frivillig organisasjon
- Består av marinbiologer og andre
haventusiaster
- Arrangerer årlig Passion for Oceanfestivalen i Bergen

Ønsker du å vite mer om våre aktiviteter,
ta kontakt med daglig leder i Ungt
Entreprenørskap Hordaland Gry Sæterdal,
gry.saeterdal@ue.no

“Vi skal inspirere unge
til å tenke nytt og til
å skape verdier”
Ungt Entreprenørskaps visjon

- Formidler kunnskap om hav og miljø
- Bygger opp folkets relasjon til havet
- Lærer folk hvordan og hvorfor man
skal ta vare på havet

“Man tar vare på det
man er glad i”
Havkollektivets motto
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På to hjul

AD MI NI S T R AS J O NS B YG G ET

til kontoret
Camilla Moe sparer flere timer
i uken ved å tråkke seg til og fra jobb.
– I tillegg er det jo utrolig deilig å få
gjort unna treningen i samme slengen,
sier den spreke småbarnsmoren.

TEKST OG FOTO / GC RIEBER EIENDOM

C

amilla Moe er en av mange ivrige
jobbsyklister i Inventura som holder
til i Beddingen.

– Jeg må innrømme at jeg egentlig
aldri har vært noe glad i å sykle. Men da jeg
begynte å jobbe igjen i august etter å ha vært
i fødselspermisjon, fant jeg ut at sykkelen var
den desidert mest effektive måten å komme
meg til jobb, sier Moe, som er advokatfullmektig i Inventura Advokat.
Hver eneste dag sykler hun tur retur Apeltun–
Solheimsviken. De 11 kilometerne om morgenen sykler hun på rundt halvtimen – rett
forbi alle bilene som står i kø.
– Alternativet for meg er buss og bane, noe
som ville tatt meg nærmere en time. Ikke bare
er sykkelen et kjappere alternativ, men jeg
slipper jo også å bruke penger på månedskort, sier Moe.
Hjem igjen bruker hun rundt førti minutter,
for da sykler hun en litt annen rute som er
en kilometer lenger. I tillegg har hun noen
skikkelige motbakker mot slutten.
– Så da er dagens trening desidert unnagjort,
fastslår Moe med et smil.
Alle GC Rieber Eiendoms leietakere kan
gratis benytte seg av innendørs sykkelparkering, samt garderober med dusj og
låsbart skap.
For Camilla Moe er sykkelturen og det å
komme i garderoben på jobben en gyllen
anledning til litt kjærkommen egentid.

– Med to små barn hjemme, er det ikke akkurat snakk om å være alene på badet for min
del om morgenen. Derfor er det rett og slett
nydelig å komme på jobb og ha tilgang til et
så flott garderobeanlegg, synes 32-åringen.
– Å dusje og få ordne meg alene i garderoben, ja det er som den reneste spa-opplevelsen for en småbarnsmor, føyer hun til og
ler godt.
GC Rieber Eiendom tilbyr 600 garderobeskap
til leietakere. Tidligere måtte man betale 100
kroner for å få tilgang, men betalingen er tatt
bort og erstattet med krav om at skapene
er i bruk. Gratis tilgang til fast skap har blitt
veldig godt tatt imot, og per i dag er det ledig
kapasitet.
– Garderobeskapet er helt genialt. Jeg oppbevarer alt jeg trenger der, som håndklær,
sminke og shampo. Sko og veske har jeg
også stående, og så tar jeg bare med meg
PC-en og dagens antrekk i sekken. Det
fungerer veldig bra, synes jobbsyklist Moe i
Inventura.
Hun trekker også frem tørkerommet i garderoben som et stort pluss:
– Uansett hvor vått tøy jeg henger inn der om
morgenen, så er det tørt når jeg skal hjem
igjen. Det er utrolig deilig. For meg er det å
sykle til jobb blitt tidenes løsning.
Ønsker du plass i sykkelgarderoben?
GC Rieber Eiendom heier på alle som velger
å sykle til jobb, og på våre nettsider kan man
enkelt søke om skap. God tur!

GC Rieber Eiendom
tilbyr:
Innendørs sykkelparkering i lukket
sykkelstall
• Ladepunkter for elsykler.
• Plass for sykkeltilhenger.
• Garderobe med dusj og låsbart skap.
• Tørkerom med avfukter.
• Pumpe og verktøy for enkle
småreparasjoner.
• Spyleslange for å fjerne salt og smuss.
Som ansatt hos en av våre leietakere
kan du fritt benytte dette tilbudet.

Ti gode grunner til å
sykle:
• Du får større frihet.
• Du slipper å lete etter parkeringsplass.
• I by er det mye raskere å sykle enn
å kjøre bil.
• Lommeboken liker det.
• Du får mer energi.
• Du brenner kalorier i stedet for
bensin.
• Du får både bedre humør og kommer
i bedre form.
• Du opplever omgivelsene på
en annen måte.
• Du sover bedre.
• Du sykler cirka fem kilometer på
15 minutter. Det er ganske langt.
Kilde: sykkelbyenbergen.no

Solheimsgaten 16-18
Fasiliteter: Felles kantine
og møterom på området.

En Entreprenør AS
epost@enent.no
enent.no
LMG Marin AS
55 59 40 00 / F: 55 59 40 01
office@Imgmarin.no
NKF avd. 668 Årstad
55 29 04 94
Florvaag Eiendom
Holding AS
Opak AS
55 38 77 90
opak.no
Strabag AG NUF
strabag.no
Plandent AS
55 50 66 54
plandent.no
UiB
Sevan SSP AS
Respons Analyse
responsanalyse.no
NEKKAR ASA
nekkar.com
Tannlegevakten Bergen
56 12 32 00

S KI PS B YG G ER H ALLEN

B ED D I NG EN

M O T O R HA LL E N

Solheimsgaten 11
Fasiliteter: Felles kantine,
auditorium og møterom

Solheimsgaten 15
5058 Bergen
Fasiliteter: Felles kantine
og møterom på området.

Solheimsgaten 13
Fasiliteter:
Felles kantine og møterom

Gard AS
55 17 40 00
If Skadeforsikring NUF
02400
if.no
Messen Kantine
916 67 587
Bjørgvin Revisjon AS
55 20 99 99
NITO
55 90 90 15
Personalhuset Staffing Group
personalhuset.no
On Off Bemanning
onoffbemanning.no
Eiendomskreditt AS
eiendomskreditt.no
Risk Point AS
riskpoint.eu
Fehu Hudterapeut Studio
Ramsvik Friør
ramsvik.no

Bouvet AS
55 20 09 17
kontor.bergen@bouvet.no
Fakta Revisjon AS
55 21 05 90
fakta@faktarevisjon.no
GC Rieber Eiendom AS
55 60 67 00
gcrieber-eiendom.no
GC Rieber AS
55 60 67 00
gcrieber.no
GC Rieber Shipping AS
55 60 67 00
gcrieber-shipping.no
GC Rieber Fondene
55 60 67 00
gcrieberfondene.no
Småkraft AS
55 12 73 20
dag.tonjum@smaakraft.no
Mediq Norge AS
solveig.blomstrand@mediq.com
mediqnorge.no
Vitus Apotek
995 91 800
a.vitus.bien.bergen@apotek.no
Inventura
Inventura.no
Skyttel AS
skyttel.no
Avis
avis.no

Bergen kommune
05556

17

Leietakere

16

Cowi AS
02694
cowi.no
Kriminalomsorgens Region Vest
55 38 72 00 / F: 55 38 72 50
Rederiet Stenersen AS
55 38 17 70 / F: 55 38 17 71
mail@stenersen.com
Personalrestaurant
Motorhallen
406 40 151
rest.motorhallen@fazer.com
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Leietakere

18

B ASEN

B E R G E N H E LSE HU S

BI- BY GGET – SLIP P EN

Solheimsgaten 9
Fasiliteter:
Felles kantine og møterom

Kong Christian Frederiks Plass 3, 4, 5 og 6
Fasiliteter: Felles kantine og møterom
DET NORSKE VERITAS -

Thormøhlensgate 49 A B
Fasiliteter: Felles kantine
TEKNOHOLMEN AS og møterom

RAMMESØKNAD FOR NYE KONTORER / LAB PÅ MARINEHOLMEN DESEMBER 2013

Barnas Fysioterapisenter & Turbo
55 32 05 10
bfsnett.no

Cox Bergen AS
55 54 08 00
cox.no

Bergen Legevakt
55 56 87 60

Nor PR AS
55 59 92 00
norpr.no

Bergen kommune
Helse Vest
Øvrige Solheimsviken
Heidenreich AS
55 20 16 66 / F: 55 20 16 67
geir.vegar.ellingsen@
heidenreich.no
Colonialen Kranen
55 29 55 55
colonialen.no
Otra Norge AS avd. Bergen
55 20 45 00 / F: 55 20 45 10
otranorge.no

Oktan Bergen AS
55 54 08 00
oktan.no
Keyteq AS
55 20 91 00
keyteq.no
MB Konserntjenester AS
55 54 08 00
regnskap@mbkonsern.no

Tegning

Perspektivskisse mot sørvest

Vers Libre
verslibre.no

DNV GL
dnvgl.com/

Akademia
55 54 51 61
akademia.no

Mattilsynet
55 40 00 00
mattilsynet.no

Handelshøyskolen BI
6600
bi.no

Fjord 1
fjord1.no

Vestlandske Teatersenter
teatersenter.no
Proscen
proscen.no
Bergen Kaffebrenneri
kaffebrenneri.de.gpu.no

Apility AS
apility.no

SiB Kafé
55 54 50 00 sentralbord

Norled AS
51 86 87 00
norled.no

Biomega AS
biomega.no
Fotograf Hanne Rydstrøm

Fjell Technology AS
fjelltg.no
Brady Energy Norway AS
bradyplc.com
Serit
serit.no

Målestokk

1:3,03

M AR I NEH O LM EN F O R S KNI NG S PAR K

H Ø YT EKNO LO G I -

LA N T E R N E N

Thormøhlensgate 47, 41, 51
Fasiliteter: Felles kantine og møterom

S ENT ER ET

Thormøhlensgate 51 B
Fasiliteter: Felles kantine
og møterom

Dato

20.12.13

VIS AS
55 58 30 50 / F: 55 58 30 56
visinnovasjon.no
Nyskapingsparken Inkubator
55 58 72 06
nyskapingsparken.no

Marineholmen Makerspace
marineholmenmakerspace.no
OIA
(Ocean Industries Accelerator)
nyskapingsparken.no/oia

Stiftelsen Nansensenteret
for Miljø og fjernmåling
55 20 58 00 / F: 55 20 58 01
nersc.no

Ungt Entreprenørskap
ue.no

VilVite (Bergen Vitensenter)
55 59 45 00
vilvite.no
VilSpise
55 54 37 70
Filmkollektivet
920 13 469

Fluidsep AS
fluidsep.com

Connect Vest-Norge
99 50 20 00
connectvest.no

VAXXINOVA
41 41 16 26

Earth Science Analytics
earthanalytics.ui

Entreprenør Arvid Tvedt AS
55 32 70 20

Kontorrama Bergen AS
901 81 230
kontorrama.no

Analysetjenester AS

Conger AS
926 44 140 / 915 18 599
55 54 37 30

Proactima AS
40 00 19 33
proactima.no

Aqua Gen AS
73 80 49 00

Norsk havlaboratorium
rolf.pedersen@geo.uib.no

Oppsig naprapatklinikk
55 31 61 39
oppsig-naprapat.no
T 41 Nyskapningsparken
90 42 49 51
Marineholmen Raslab AS

Trient AS

Thormøhlensgate 55
Fasiliteter: Felles kantine
og møterom

Biosense Laboratories AS
55 54 39 66 / F: 55 54 37 71
biosense.com
Stiftelsen Industrilaboratoriet
55 54 37 11
Studentsamskipnadens
kantine (SiB)
55 58 45 40
Tobii Teknologi Norge AS
55 55 10 60
tobii.no
NIBIO
nibio.no
NINA
nina.no
Fishguard AS
froydis.lygre@fishguard.no
fishguard.no
Forskningssenteret
for Informasjons- og
Kommunikasjonssikkerhet AS
kjell.hole@ii.uib.no
Alltech Norway AS
57 82 71 00
alltech.org
Pro Well Plan AS
prowellplan.com
HR support
hrsupport.no
Havbrukspartner AS
havbrukspartner.no
Stiftelsen Norsk Heiskontroll
SINTEF
73 59 11 00
info@sintef.no
SINTEF Petroleumsforskning AS
55 54 39 00 / F: 55 54 39 05

Lerøy Sea Food Group ASA
Lerøy Sea Food AS
leroyseafood.com
hallvard@leroy.no
Cargill
cargill.com
Søtt+Salt
Kantine / Restaurant
sottogsalt.no
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Leietakere
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M E R K A NT I LE N

B ONTELAB O

S KUT EV I KS B O D ER 1 - 2

H AV NELAG ER ET D O KKEN

Thormøhlensgate 53 C & D
Fasiliteter: Felles kantine og møterom

Bontelabo 2,4,8
Fasiliteter:
Felles kantine og møterom

Fasiliteter:
Felles kantine og møterom

Dokkeskjærskaien 1

DOF Management AS
avd Bergen
56 18 10 00 / F: 56 18 13 50
dofman.no
DOF Subsea AS
55 25 22 00 / F: 55 25 22 01
dofsubsea.com
DOF Subsea NorwayAS
55 25 22 00 / F: 55 25 22 01
dofsubsea.com
Alf Gundersen AS
55 30 11 00
alfgundersen.no
Clariant Oil Services
clariant.com
Scandinavia AS
55 36 34 50 / F: 55 36 34 98
EY AS
55 21 30 00
ey.no
Ricoh Norge AS
ricoh.com
Salmon Group
salmongroup.no
Webstep
webstep.no
Veterinærinstituttet
vetinst.no
Stacc
stacc.com
Norsk Institutt for
Vannforskning NIVA
niva.no

Albatross - kantine T53 CD
55 27 60 16

Museum Vest
56 38 50 50

Kongsberg Maritime AS
55 11 33 99

Tekna Teknisk naturvitenskapelig
forening Distriktskontor
Vestlandet
932 59 613
tekna.no

Norway Active
400 04 059
norwactive.no

TB Bergen AS
40 40 40 80
apply.no

Økonomiforum Sentrum AS
okonomiforum.no
Dell EMC AS
48 04 40 06

Lerøy Alfheim AS
55 30 39 00 / F: 55 30 39 29
firmapost@alfheim-nielsen.no

Ansur ANS

Naco Trading AS
55 96 12 72

Bergen Ateliergruppe

This is Crossfit AS
930 02 921
thisiscrossfit.no

Colonialen
55 29 55 55
colonialen.no

Tune Park Studio
info@thetunepark.com

ABB Turbo AS
03500
abb.no

S12 Galleri og verksted AS
s12.no

Sentrum Salong Solberg

Urban Zoo
911 35 595

Balter Medical AS

Bergen Bin Cleaners AS
Bergen og Omland Havn AS
Bergen Pengeskapservice

Blue Music Studio
Heat Comm AS

Bergen Vitensenter AS
Bergen Øyelegesenter AS

Marin IT

Ingri Egeberg

Garman, Mitchell & Company
55 62 95 00
gmco.no

Bergen Segway
471 47 100
bergensegway.no

HLT Advokatfirma AS
55 31 09 00
post@hltlaw.no

Capmare AS
55 33 37 94
post@capmare.no

Boligstylisten AS

Konsept Reklame AS
konsept.no

Havtrygd Gjensidig Forsikring
55 55 74 00
havtrygd.no

Colonialen AS

Nosefo Bergen
55 11 70 00
nosefo.no

Daniel Birkeland Studio

Bergen Storcash AS
55 20 05 40 / F: 55 20 09 10

Ellen Ringstad kunstner

Pharmaq Analytics AS
55 54 39 50
pharmaq-analytiq.com
Pharmaq AS
55 54 39 50
pharmaq-analytiq.com

Univar

Bergenstriennalen AS
Blinkfilm AS
Bodoni AS

Bonanza Boligstyling

Damsgård Brannsikring AS

Dragefjellet Minifestival

Empire Tattoo & Piercing
Horisont AS
Explore Norway AS
Fløibanen AS
Fotograf Øystein Klakegg AS
Fotografmester Bård Kjersem
Francisco AS fotostudio
Geodis Wilson Norway AS

Greencarrier Shipping
& Logistics AS
Havforskningsinstituttet
Henrik Eide AS
Hocking Media
Hordaland Teater
Horvei AS
Intec Pumper AS

Real Ones DA Studio
Ribozyme DA Studio
Salts Healthcare Limited
Sentrum Vaktmesterservice
Site Service AS
Smart Forvaltning AS
Stavem Guitars

ISS Facility Services AS

Stift. Norsk Inst. for Naturforsk.
NINA

Kato Ådland Studio

Studio S Boligstyling

Kjetil Sørensen AS

Torbjørn Høysæter Byggmester

Konsept Reklame AS

Turbo Tape Games AS

Lien Butikk Tran Dinh Chi

Veterinærinstituttet

Magic Production AS

VISP - Produksjonsenhet for
visuell kunst

MatvareExpressen Bergen AS
MIR AS
MSD Animal Health Norge AS
NemesisArtworks
New Technology Consulting AS
Norsk Institutt for
Vannforskning NIVA
Norsk Oftamologisk Forening
Olsen Wax Music
Opsido AS
Outdoor Bergen AS
Porterservice AS

X-Partner Bergen AS
Øyvind Grønner Studio
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GC Rieber Eiendom Drift AS
GC Rieber Eiendom Drift AS
Servicetjenester

Datablokken er 30 år

Servicetjenester

HIT OG DIT

HVA TILBYR VI?
GC
Rieber
Eiendom
HVA
TILBYR
VI? Drift AS tilbyr
vedlikeholdstjenester i dine leieGC Rieber Eiendom Drift AS tilbyr
arealer på bestilling. Nærhet og
vedlikeholdstjenester i dine leiekjennskap til våre bygg gir oss
arealer på bestilling. Nærhet og
best
mulig utgangspunkt for å
kjennskap til våre bygg gir oss
utføre
jobbenutgangspunkt
effektivt.
best mulig
for å

/ 2019

Den

n
øtes

utføre jobben effektivt.
SMÅREPARASJONER
ViSMÅREPARASJONER
har verktøy og kunnskap til
å Vi
reparere
mye.og
Spør
oss omtilvi
har verktøy
kunnskap
kan
utføre jobben!
å reparere
mye. Spør oss om vi

Institutt for informatikk ved Universitet i Bergen var en av de første leietakere som flyttet inn i Høyteknologisenteret da det stod ferdig i 1989.
I dag, 30 år senere, okkuperer Institutt for informatikk nesten fem hele
etasjer i bygningen, og utvides snart til 6. etasje. Med Simula UiB i 7.
etasje er det ingen tvil om at Høyteknologisenteret har hatt en enorm
innvirkning på hvordan avdelingen har utviklet seg. Bygningen har huset
I løpet avviktige
våren har
GC Rieber Eiendom
invitert til omvising
på disse årene, helt til
mange
forskningssentre
for teknologi
i løpet av
byggeplassen til Skipet. I tillegg til omvisning ble det fortalt litt om
de
ble for store og flyttet ut. I Bioblokken hadde vi Institutt for molekylærhva massivtrehus er, og hvorfor tre som byggemateriale er en del av
biologi
og Sars Center; det nære samarbeidet vi hadde med dem har
løsningen mot et lavutslippssamfunn. Skipet skal stå ferdig til høsten
resultert
i dagens
2020. På bildet
ser vi CBU.
representanter fra Bergen Up

Åpent Skip

– Bergen Næringsråds nettverk for unge profesjonelle.

29 november i år inviterte Institutt for informatikk venner, kollegaer og
samarbeidspartnere til en sammenkomst for å feire sitt 30 års jubileum.

Stor interesse for HAVlunsj

Kul PT som ønsker flere
kunder på Marineholmen
og Solheimsviken
Glade og spreke ansatte har mer energi, er mindre stresset
og får en friskere hverdag på jobb. Personlig trener Camilla
Eriksen tilbyr gruppetrening til bedrifter i Solheimsviken og på
Marineholmen. Dette er optimal trening som er gøy!
Ta gjerne kontakt for en prat, og hun vil skreddersy et tilbud
som passer for din bedrift og dine ansatte. Eksempel; Pausetrening 15 min, lunsjtrening 30 min. eller høypulstrening 45
min. Noe for deg og din bedrift?
Kontakt Camilla på e-post:
camilla.eriksen79@gmail.com
eller mobil: 901 69 054
Se Instagramprofil:@camillaeriksenpt
Facebook: @personligtrenercamillaeriksen

ogi

mai

agskoler
er
egg.
skoler

Nest siste torsdag hver måned arrangeres HAVlunsj på Marineholmen.
Mer
sandogpå
MarineEn serie lunsjmøter,
en uformell
møteplass for havnæringene i regi av
VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovaholmen
Sandstrand
tion Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech. Interessen for
Til glede for leietakere og naboer på Møhlenpris har vi nå etterfylt
HAVlunsj har økt siste halvåret og arrangementene er ofte
med mer enn en 300 kubikk sand.

fullbooket!

Elbilring
og rabattavtaler
En friksjonsfri
hverdag –
–
rett
lommenunna
bare
et itastetrykk
Jobber du i et GC Rieber
Eiendom-bygg,
Jobber du ijobber
et GCduRieber Eiendomikke
bare ijobber
Bergensdu
mest
bygg,
ikke bare i Bergens mest
fremtidsrettede kontorlokaler.
fremtidsrettede kontorlokaler. Du har
Du har også eksklusiv tilgang til
eksklusiv
tilgang til gcr.no hvor du
enogså
mengde
fordeler. El-billeie,
finnerbarnehageopptak
el-billeie, rabattavtaler
og prioritert
prioritert
og
hotellavtaler
er bare noenDu
av finner også en
barnehageopptak.
dem. Nå har vi samlet alt i én
rekke møterom, auditorium og kantiner
enkel mobil-app.

som kan leies både til jobbarrangementer
og private selskaper.
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Julekaffe fra GC Rieber
I samarbeid med Bergen Kaffebrenneri deler vi i år ut egenkomponert julekaffe til alle våre fantastiske leietakere. Vi har
satt sammen en eksklusiv kaffeblanding med fyldig og fruktig
kaffe fra Brasil med hint av sjokolade og nøtter. Kaffen er UTZ
sertifisert som sikrer rettferdig handel hos produsenter. Sertifiseringen hjelper kaffefarmer å arbeide målrettet for å forbedre
sosiale forhold, for å få mer miljøvennlig produksjonsprosesser
og for å oppnå lønnsom drift.

kan utføre jobben!
LÅS OG BESLAG
Har
duOG
behov
for å skifte lås til dine
LÅS
BESLAG
leie
arealer?
Vi kommer
med
Har
du behov
for å skifte
låsforslag
til dine
til leie
låssystem
arealer?og
Vi utfører
kommerjobben.
med forslag
til låssystem og utfører jobben.

SKIFTE AV DEFEKTE
LYSKILDER
SKIFTE AV DEFEKTE
Vi foretar gjerne periodisk
LYSKILDER
gjennomgang av din belysning.
Vi foretar gjerne periodisk
Vi gjør gjerne også enkeltoppdrag
gjennomgang av din belysning.
som
å skifte lyspærer eller lysrør
Vi gjør gjerne også enkeltoppdrag
i som
dineålokaler.
skifte lyspærer eller lysrør
i dine lokaler.
RYDDING
OG BORTKJØRING
Vi
har verktøyet
som skal til for å
RYDDING
OG BORTKJØRING
hjelpe
og frakte
Vi har deg
verktøyet
somnoe
skalfra
til A
fortilåÅ.
hjelpe deg og
noe fra A til Å.
OPPHENG
AVfrakte
BILDER
OG
ENKLE
HYLLER
OPPHENG AV BILDER
Vi
utfører
jobben
med et skarpt
OG
ENKLE
HYLLER
og
blikk for
detaljer.
Vi detaljert
utfører jobben
med
et skarpt
og detaljert blikk for detaljer.

AVFALLSHÅNDTERING
Vi kan komme med råd om avfallsAVFALLSHÅNDTERING
håndtering og kan hjelpe deg med
Vi kan komme med råd om avfallshåndteringen. Dette kan være både
håndtering og kan hjelpe deg med
regelmessig og enkeltoppdrag.
håndteringen. Dette kan være både
regelmessig
og enkeltoppdrag.
FLYTTING INTERNT
Trenger duINTERNT
hjelp til flyttingen?
FLYTTING
Vi
stiller
med
bemanning
slik at
Trenger du hjelp
til flyttingen?
jobben
raskt ogslik
effektivt.
Vi
stiller blir
medgjort
bemanning
at
jobben
blir
gjort
raskt
og
effektivt.
FLIKKING OG MALING
Vi kan hjelpe
små malingsFLIKKING
OGmed
MALING
jobber.
Det ermed
gjerne
som skal
Vi
kan hjelpe
smålite
malingstil for åDet
få eternyere
i
jobber.
gjerneutseende
lite som skal
lokalene.
til
for å få et nyere utseende i
lokalene.

VEDLIKEHOLD AV GULV OG
TEKSTILER
VEDLIKEHOLD AV GULV OG
Som leietaker er du ansvarlig for
TEKSTILER
å vedlikeholde de innvendige
Som leietaker er du ansvarlig for
arealene. Trygt i Hus gir deg råd
å vedlikeholde de innvendige
om hvordan behandle ulike typer
arealene. Trygt i Hus gir deg
gulv.
hjelperbehandle
gjerne til ulike
med
råd
omVi
hvordan
jobben
det gjelder
typer
gulv.enten
Vi hjelper
gjernesliping
til medav
parkett,
vedlikehold
av sliping
linoleum
jobben
enten
det gjelder
av
eller vinyl,
eller rens
tepper.
parkett,
vedlikehold
av av
linoleum
eller
vinyl, eller rens
av tepper.
RÅDGIVNING
BRANNVERN
Vi har god kunnskap
om brannvern
RÅDGIVNING
BRANNVERN
med kurs
opplæring
Viog
harkan
godbistå
kunnskap
om og
brannvern

din bistå
bedrift.
ogtilkan
med kurs og opplæring
til din bedrift.

GC
GCRieber
Rieber Eiendom
Eiendom Drift
Drift
Henvendelse drift@gcrieber.no
Henvendelse drift@gcrieber.no
Alette Rosnæs Ellingsen
Alettefor
Rosnæs
Ellingsen
Leder
Drift og
forvaltning
Leder
993
27 for
181Drift og forvaltning
993 27 181
alette.rosnes.ellingsen@gcrieber.com
alette.rosnes.ellingsen@gcrieber.com

Eirik Haugsdal
Eirik
Haugsdal
Driftsleder
Marineholmen
Driftsleder
Marineholmen
930 18 107
930
18 107
eirik.haugsdal@gcrieber.com
eirik.haugsdal@gcrieber.com

Trond Jakobsen
Trond Jakobsen
Driftssjef
Solheimsviken
Driftssjef
454
99 306Solheimsviken
454 99 306
trond.jakobsen@gcrieber.com
trond.jakobsen@gcrieber.com

Sondre Dingsør-Totland
Sondre
Dingsør-Totland
Driftsleder
Solheimsviken
Driftsleder
Solheimsviken
941 55 025
941
55 025
E: sondre.dingsor-totland@gcrieber.com
E: sondre.dingsor-totland@gcrieber.com

Per Magnar Meyer
Per Magnar Meyer
Driftsleder Solheimsviken
Driftsleder Solheimsviken
480 94 650
480 94 650
pm@gcrieber.com
pm@gcrieber.com

Torni Hauge Svendsen
Torni Hauge Svendsen
Driftsleder Marineholmen
Driftsleder Marineholmen
905 54 924
905 54 924
torni.hauge.svendsen@gcrieber.com
torni.hauge.svendsen@gcrieber.com

Geir Sivertsen
Geir Sivertsen
Driftsassistent
Solheimsviken
Driftsassistent Solheimsviken
489
48990
90859
859
geir.sivertsen@gcrieber.com
geir.sivertsen@gcrieber.com

Lars Hemre
Lars Hemre
Driftsleder Marineholmen
Driftsleder Marineholmen
41460
60828
828
414
lars.hemre@gcrieber.com
lars.hemre@gcrieber.com

Arthur
ArthurKleppe
Kleppe
Driftsleder
DriftslederSolheimsviken
Solheimsviken
905
90588
88855
855
arthur.kleppe@gcrieber.no
arthur.kleppe@gcrieber.no

BodvarDuesund
Duesund
Bodvar
IngeniørEnergi
Energiog
ogMiljø
Miljø
Ingeniør
90071
71513
513
900
bodvar.duesund@gcrieber.com
bodvar.duesund@gcrieber.com

Jarle
JarleNybakk
Nybakk
Driftsleder
DriftslederMarineholmen
Marineholmen
930
93018
18106
106
jarle.nybakk@gcrieber.com
jarle.nybakk@gcrieber.com

IngridBørsheim
Børsheim
Ingrid
AdministrasjonDrift
Drift
Administrasjon
90562
62866
866
905
ingrid.borsheim@gcrieber.com
ingrid.borsheim@gcrieber.com

RolfTvedt
Tvedt
Rolf
DriftslederSolheimsviken,
Solheimsviken,
Driftsleder
HavnelageretDokken,
Dokken,
Havnelageret
Bontelaboog
ogBirkeland
Birkeland
Bontelabo
40628
28254
254
406
rolf.tvedt@gcrieber.com
rolf.tvedt@gcrieber.com

Niklas
Røskeland
NiklasDanielsson
Danielsson
Røskeland
Driftsleder
DriftslederSolheimsviken
Solheimsviken
948
94843
43204
204
niklas.roskeland@gcrieber.com
niklas.roskeland@gcrieber.com
Thomas
Gjelseng
ThomasLøvaas
Løvaas
Gjelseng
Lærling
Lærling
909
90930
30876
876
thomas.lovaas.gjelseng@gcrieber.no
thomas.lovaas.gjelseng@gcrieber.no

Vakttelefon
Vakttelefon
utenom ordinær
utenom ordinær
arbeidstid:
arbeidstid:

5560
6067
6777
77
55

VI ER ALLTID
VI ER ALLTID
TILGJENGELIG
TILGJENGELIG
FOR LEIETAKERNE!
FOR LEIETAKERNE!

Vår viktigste jobb er å sørge for
at du får gjort jobben din.

TR YGT I HUS
Kontakt oss for lokaler:
Tlf. 55 60 67 00, Fax: 55 60 67 03
E-post: eiendom@gcrieber.no
www.gcrieber-eiendom.no

