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Denne boken forteller historien om slektene på 5 av de 47 matrikkelgårdene i Åsane fra 1519 til omkring
1960. Det er gjort rede for eiendomsforholdene. Her er også hytteeiendommer tatt med. Mange kom til Salhus
for å få seg arbeid i fabrikkene. På Tertnes fant det sted en omfattende boligbygging i 1950-årene. Boken gir
opplysninger om slektsforhold, og viser at folket på gårdene og på industristedet Salhus kunne komme fra
andre deler av Åsane, men også fra Nord- og Midhordland og fra Sogn og Fjordane. I Åsane har det vært
mange pleiebarn, som også er tatt med. Boken inneholder 949 bilder og illustrasjoner. De fleste av disse har
ikke vært publisert før.
To Åsane trenere er klar for UEFA A-lisenes kurs. 01. juni 2017. Dato for cupkampen er bestemt Åsane
Storsenter like utenfor Bergen, med over 100 butikker og spisesteder, gratis parkering. Åpent hverdager 10-21
og lørdager 10-18. Stolpejakt Vil få folk ut på tur i Åsane – Målet er å få folk sprekere. Det trenger ikke å
være noe mer «hokus pokus» enn det, sier daglig leder i Tertnes. Vi holder åpent mandag–fredag 10–22 og
lørdag 10–20. Sjekk ut de gode tilbudene våre eller ta en matbit i restauranten vår. Velkommen til oss på
IKEA Åsane. Bertel O.
Steen Bergen avd.
Åsane tilbyr nye Mercedes-Benz Last-, Buss- og Varebiler, samt reparasjon og service ved vårt verksted!
Bestill verkstedtime her! TEMAKVELD 31.MAI: Kan vi være én kirke og ha to lærer om ekteskapet? Prost i

Åsane, Øystein Skauge, og Åsane menighet inviterer til temakveld om hom.Les mer. Kontaktinformasjon til
Åsane Fotball Menn Senior A, og oversikt over de siste og kommende kampene. Informasjon fra de ulike
partiene Alle gymlek partiene har tema Eventyr, kle seg ut i ulike farger som trollmenn og hekser. Gymlek.
Flaktveit skole, Rød farge på. I løpet av de siste fire årene har Åsane Byggmesterforretning tjent over 160
millioner kroner på å bygge hus og offentlige bygg i Bergen. Åsane Seilforening er en forening for seilere i
Åsane utenfor Bergen. Vi holder hovedsaklig til i Åstveitvågen og Eidsvåg. Åsane Seilforening arrangerer.

