
Nesttunsvassdragets venner. 

Nesttunvassdragets venner har med dette gleden av 
å invitere til åpningen av Midtun bro.

Åpningen finner sted 28.08.07  kl. 18.00 ved byrådsleder. 

Etter omfattende rehabilitering av Gamle Midttun bro fra 
1786, er den igjen blitt en perle for nærmiljøet.

Midtun bro er en perle for nærmiljøet.

Invitasjon

www.nelv.no



På leting etter broen august 2006. Broen avdekkes.

PROGRAM

18.00  Veterantoget ankommer Midtun stasjon                                 
            Veteranbiler/busser og motorsykler ankommer.

18.10 Kulturinnslag                                        

18.15  Velkomsthilsen ved Nesttunvassdragets venner.                   

18.30 Ordet gis til en representant for det lokale næringsliv.

18.40 En representant for  Fana lokalhistoriske forening forteller om 
 historen til Midtun bro og Den Stavangerske postvei.   
                     
18.50   Offisiell åpning av  broen ved byrådsleder Monica Mæland. 
                                               

19.00   Tur med veterantog m.m. til Haukeland stasjon. (ca 30 min)

Slutt



Midtun bro er en del av Den 
Stavangerske postveg og ble første 
gang åpnet i 1786. 
Prosessen med restaurering av broen 
ble startet i 2003 etter initiativ fra Nest-
tunvassdragets venner. Den fysiske 
ferdigstillingen startet i august 2006 i 
regi av styret i NVV. 
Arbeidet ble organisert og gjennomført 
av en egen prosjektgruppe i NVV. 
Anlegget er nå ferdigstilt og blir over-
levert av NVV til almennheten formelt 
i forbindelse med åpningen 28.
august. 

Midtun bro er det tredje store
 prosjekt NVV har ferdigstilt og flere er 
under planlegging. 
Prosjektet har latt seg gjennomføre 
gjennom en kreativ prosess der flere 
har bidratt  med både penger og kom-
petanse i samarbeid med 
Nesttunvassdragets venner. 
NVV har nå inne søknad til Bergen 
kommune om midler til 12 prosjekter, 
hvorav to allerede er gjennomført i 
egen regi, uten offentlig støtte.

Midtun bro er en oase og  et 
eksempel på hvilke ressurser som 
kan utvikles gjennom riktig fokus og 
godt samarbeid. Nesttunelven er full 
av uslipte perler. 
NVV ser fram til gjennomføring av nye 
samarbeidsprosjekter i tiden som 
kommer.  

Et meget komplisert anleggsteknisk arbeid set-
tes i gang for å grave fram den gamle broen. 

Gjennoppbyggingen starter. Lokal stein hentes 
og broen tar form stein for stein.

Annlegget tar form.



UTBYGGER:
Nesttunvassdragets venner

Hovedentreprenør:
Helldal AS 

Plan-/visjonskisser:
RISS Landskap AS 

Støttet av:
Valid Eiendom AS

ASKO Vest AS
Statens Vegvesen Hordaland

Kaffehuset Friele AS
BKK

Helldal`s Gjerdefabrikk AS
Sigurd Ziem AS 

Midtun bro gjenoppstår som et møtepunkt i lokalmiljøet.

www.nelv.no


