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SakSet  
i Uken

FRA GRANDIS-BYGDEN: Anita Nybø (48) er sunnmøring, men ikke gjerrig. Som daglig 
leder for Fløibanen AS setter hun i gang masse aktiviteter for bergensere fra alle samfunnslag på 
Fløyen. – Jeg har verdens beste jobb, sier hun.  FOTO: ANDERS KJØLEN

Hun er vokst opp i grandis-
bygden Stranda i Sunnmøre.  
I 2004 fikk kjærligheten 
henne til Bergen. Det har 
Fløyen-sjefen aldri angret på!

dag Bjørndal
dag.bjorndal@ba.no

●● 22. juni åpnet dere hovedsesongen. Hva 
skjer? 
– Mye. Først og fremst gjennomfører vi Fløyen-
Kids sommercamp denne uken og neste uke. 
Det er en variant 
av skolefritidsord-
ningen (SFO), men 
med helt annet 
innhold. Sesongen 
varer helt til 25. 
august.

●● Fortell! 
– Det er helt fantas-
tisk kjekt. Campen 
er et tilbud til barn 
mellom ni og tolv 
år, og inneholder 
orientering, frilek 
og selvfølgelig 
turer. Men det er 
mer. Du skulle sett i 
går da barna rotet 
i leiren på bunnen 
av Skomakerdiket. 
De hadde forstør-
relsesglass og 
undersøkte det de 
fant, om det så var 
dyr eller planter. De var skikkelige småforskere. 
På campen opplever barna rett og slett noe de 
sjeldent blir eksponerte for ellers. Og de utfor-
sker området her oppe som ingen andre. Det er 
helt fantastisk kjekt. 

●● Det er sommercamp på KODE også? 
– Ja, og vi bytter med dem en ettermiddag 
i uken, slik at de som er der får seg en tur i natu-
ren, og de som er her får se kunst. Barna er helt 
fra seg av begeistring.

●● Men Fløyen er jo mer enn sommercamp? 
– Ja. Dette er byens største lekegrind. I samar-
beid med Bergen kommune tilbyr vi gratis lån 
av kano i Skomakerdiket hver eneste dag i sam-
me periode. Vi har to ansatte som administre-
rer det, og det er nok å gjøre. Når det er godt 
vær kan det stå køer langt ned mot Fløyen!

●● Dette høres fryktelig sunt ut. Er du selv 
et friluftsmenneske? 
– Jeg er jo sunnmøring, og da liker man å gå i 
fjellet. Jeg har lært meg å elske stiene på Fløyen 
også.

●● Er Fløyen først og fremst for turister el-
ler bergensere? 
– Vår jobb er først og fremst å skape aktiviteter 
for byens befolkning, de som er her hele året. 
Så tilbyr vi turistene utsikten, lån av sykkel og 
guidede turer. Det er bergenserne som står oss 
nærmest.

●● Dere har sosial samvittighet også? 
– Ja, når vi snakker om bergensere mener vi alle 
sosiale lag. Blant andre med Barnas Røde Kors 
og Robin Hood-huset, og har stor glede av å 
tilrettelegge og sponse med billetter. Vi mener 
vi har et stort samfunnsansvar. Nå har forresten 
Robin Hood-huset booket Tubakuba-huset, 
utsiktshytten som ble reist av arkitektstuden-
tene, i en hel uke. Den skal fylles med barn med 
foreldre som ikke har råd til ferie.

●● Dette låter raust. Sunnmøringer skal jo 
være gjerrige? 
– Haha! Vi kan jo være rause også! Men det er 
viktig å si at Fløyen sin utvikling og de aktivite-
tene vi skaper, aldri hadde vært de samme uten 
eiere som vil investere i de som bor i Bergen 
by. Vi har en veldig god dialog om vår utvikling 
med de største eierne som er Bergen kommune 
og GC Rieber. De heier på oss for å skape en 
bredde i tilbudet hele året. 

●● Som hva da? 
– Som å bygge varmestuen vi har planlagt ved 
Skomakerdiket. Og produksjonsanlegget for snø 
samme sted. Vi starter arbeidet i august.

●● Så nå skal området rundt Skomakerdiket 
gjenoppstå som skisted? 
– Ja, det var jo det på 1960-tallet. Det ble holdt 
NM i hopp i Granbakken på den tiden. Fra års-
skiftet regner vi med å ha snøen på plass. Da 
skal vi skape et fint samlingssted, der vi blant 
annet skal låne ut ski til de som ønsker og ikke 
har sine egne. Det gleder vi oss veldig til!

●● – Du trives visst i jobben din? 
– Ja, veldig! Jeg har verdens beste jobb. Alt vi 
gjør er så synlig, og blir satt så stor pris på av by-
ens beboere, enten det er familiedager, utsikten 
her eller helt andre ting.

●● Du har etablert deg ytterst i Sandviken, 
men du har holdt på dialekten. Du stikker 
ikke nordover igjen? 
– Nei. Jeg kan savne de stupbratte fjellene og 
fjordene på Sunnmøre. Jeg er oppvokst blant 

bønder og grandis på Stranda. Men jeg kom hit 
på grunn av kjærligheten og har ingen andre 
planer enn å bli.

●● Hvor ofte spiser du Grandiosa nå? 
– Ganske sjelden.

●● Hvordan liker du å feriere? 
– Jeg liker å oppleve noe nytt, reise til steder vi 
ikke har besøkt før. Jeg prøver å lære mine barn 
at det å reise er en del av utdanningsløpet vårt. 
Siden jeg har vært i reiselivet hele min yrkeskar-
riere har jeg fått unike muligheter til å reise 
mye, på kryss og tvers i hele verden.

●● Og hvor går ferien i år? 
– Til Afrika. Jeg vet ikke om jeg tør å si det, men 
første stopp er Kilimanjaro. Jeg håper vi kom-
mer til topps! I reisefølget er det fire barn på 
12 og 15 år, så det blir spennende for både liten 
og stor. Deretter blir det et par dager safari før 
vi skal sole oss på Zanzibar. Så skal jeg hjem til 
Fløyen og kose meg med turistsesongen. Det er 
ikke ferie, men en kulturreise jeg aldri ville vært 
foruten.

Grandis-jente
og Fløyen-sjef

FaKta

Ukens
navn

Det aller, aller viktigste for MDG 
er å redde verden. 
Men må den 
reddes sammen 
med Venstre og 
Høyre, kan det 
tross alt være det 
samme.
Kjetil B. Alstadheim, politisk 
redaktør i DN

– Du kan ikke være byutviklings-
byråd uten å være motbakkelø-
per og arbeidshest.
(...) Jeg har tatt 
opp nasjonalt at 
jeg mener taket 
er nådd for 
bompenger. Og så 
må vi alle ta inn over oss den 
frustrasjonen som folk viser.
Avgått byråd, Anna Elisa Tryti,  
i BT

Det er omtrent like sannsynlig 
som at du får hodet 
kuttet fra kroppen 
av en frisbee som 
flyr forbi.
Boris Johnson, 
om sjansen for å 
bli statsminister 
(NRK)

Vara ordføreren står oppreist i 
stormen, sender 
ingen foran seg 
og er som renset 
for klisjeer og – 
gjerne upas-
sende i denne 
sammenhengen 
– bullshit-ord. Bård Espelid vet 
hva han snakker om.
Bjørn Sæbø i Dagsavisen

Protestbevegelsene har fått 
partiene til å skjelve og Frp til å 
true med regjeringskrise. Jeg 
har ingen annen forklaring på 
fenomenet enn at det er for 
mange godt voksne mennesker 
som har fått det for godt her i 
landet.
Arne Strand i Dagsavisen

! Norge må 
selvfølgelig stå 

skulder ved skulder 
med vår nærmeste 
allierte USA. Det er helt 
naturlig – og særlig 
overfor et terrorregime 
som Iran. 
Tidligere justisminister, 
Per-Willy Amundsen 
(Frp) til Klassekampen

anita Nybø (48)
 ■Samboer, to døtre (15 

og 13 år).
 ■ Fra Sunnmøre, men 

bor i Eikeviken.
 ■ Daglig leder for Fløi-

banen AS. 
 ■ Har tidligere hatt 

flere lederstillinger i 
resielivet.

 ■ Aktuell: Åpnet ho-
vedsesongen på Fløyen 
før helgen.


