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Hordviktunet 
borettslag
Mitt navn er Birte Gjerde Haugervåg, 
jeg er 20 år, og jeg vil gjerne fortelle litt 
om borettslaget vårt i Hordvik utenfor 
Bergen. 
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Det er nesten et år siden jeg flyttet inn i 
Hordviktunet. Mange av naboene mine 
flyttet også inn for omtrent ett år siden. 
Vi er 9 stykker som bor i borettslaget. 
Jeg kjente mange av mine naboer fra før. 
Det er hyggelig at vi kjenner hverandre 
fra før. Jeg tror ikke alle har det sånn når 
de flytter. 

Vi har en fellesleilighet. Vi har perso
nalet rundt oss som hjelper oss. Personalet 
har kontor i fellesleiligheten. Vi spiller 
spill eller kort. Noen ganger ser vi film. 
Vi spiser middag sammen fredag og 
lørdag. Det går på rundgang hvem som 
bestemmer hva vi skal spise. 2 og 2 

bestemmer og hjelper til med middagene. 
Vi har husmøte hver onsdag. Der finner 
vi ut hvem som skal ha ansvar for felles
middagene hver helg. 

På husmøtene tar vi opp saker. For 
eksempel at vi må huske å salte og måke 
på vinteren. Eller hvis det er noe annet 
viktig. Vi planlegger fellesturer noen 
ganger, eller fester vi vil ha sammen. 
Vi har flere vi kjenner som vi liker å 
invitere på fest. Vi inviterer de, og de 
inviterer oss annenhver gang. 

Jeg liker å bo her, fordi her bor det 
andre som jeg kjenner. Vi har store fine 
leilig heter, på 70 kvadratmeter. Jeg har 

Utsikt fra Hordviktunet.
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2 soverom i min leilighet. Og et vaskerom. 
Jeg har to undulater. I borettslaget har vi 
regler som sier at vi som bor her, kan ha 
dyr. Vi eier våre egne leiligheter. Det er 
vi som bestemmer hvordan vi vil ha det. 

Hvis jeg ikke hadde bodd i Hordvik
tunet, hadde jeg kanskje bodd hjemme hos 
mine foreldre. Jeg flyttet hjemmefra når 
jeg var 19. Inn i min egen leilighet, som 
jeg eier selv. Hvis jeg skulle flyttet inn i 
et vanlig bofellesskap hadde jeg kanskje 
flyttet når jeg var 30. Foreldrene våre ville 
ikke vente så lenge. Så derfor bygget de 
Hordviktunet. Jeg syns det er dumt at 
mange må vente så lenge før de kan få 
sitt eget sted å bo. 

Det er flere som vil gjøre det samme 
som oss. Noen har allerede fått det til her 
i Bergen. Det er kjempebra! • • •

Fellesstuen, her spiser vi sammen eller spiller spill.

Birte Gjerde Haugervåg.
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