ÅRETS SOLFEST er, så vidt vi
kan se ut fra årsmøtereferatet
i 1993, den tiende i rekken.
Dette må markeres! Så husk
SOLFESTEN fredag 14. juni!
ÅRSMØTET avholdes tirsdag 11.
juni kl. 19 «under kastanjene»
hos Anders Følid i Dokkeveien
9. Alle er velkomne, så møt
opp, folkens!
Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening , mai 2002

Medarbeidere dette nummer: Tormod Carlsen og Jan Hanchen Michelsen.
Send dine synpunkter, tips eller forslag til tormod.carlsen@kasus.net eller
jan.hm@frisurf.no. Telefon, TC: 55 23 49 58. JHM: 55 23 25 47

Klostergarasjen kommer nok
Mye tyder på at vår del av
Bergen sentrum må tåle nok en
smell. Klostergarasjen vil bli
bygget, uten at flertallet i
bystyret i det hele tatt gidder
reflektere over konsekvensene.
Dette store parkeringsanlegget vil stå
ferdig uten skikkelige tilførselsveier, og
det er ingen premie for å gjette hvem
som vil smake følgene av trafikkveksten.
Ble ikke hørt
Saken ble behandlet av bygningsrådet
10. april, og Velforeningen hadde en
deputasjon der vi fremførte vårt syn,
nemlig at en Klostergarasje ikke bør
bygges uten at tilførselsveiene er på
plass.
Vi vant ikke frem, og bygnings-rådet
vedtok utbygging basert på en midlertidig innkjøring i Vestre Muralmenning.
Vedtaket ble senere stadfestet av
bystyret.
Mye motbør
Velforeningen sendte inn sin uttalelse
6. mars 2001 i første høringsrunde,
etter å ha deltatt på kommunens
høringsmøte i Rådhuset, og på et
koordineringsmøte med velforeningene
på Nordnes.Åpenbart manglende vilje
fra politikere og administrasjon til å ta
hensyn til våre synspunkt gjorde at vi
droppet å sende uttalelse til andre
høringsrunde.
Da Nøstet, Verftet og Klosteret Vel

Slik blir det nok, tross forsøkene fra krefter på Nordnes om å legge innkjørselen til Baneveien. Og løftene
om utredning av Dragefjellstunnelen? Løsningen som kunne endret alt til det bedre er fortsatt helt uviss.

kjørte et sololøp for å legge innkjøringen til Baneveien for å verne Murallmenningen, utarbeidet vi likevel et
synspunkt og fikk et oppslag i BT der vi
gjorde det klart at vi følte oss dolket i
ryggen av Norednesbeboere – som ikke
ville støtte vårt krav om utredning av
lang Nordnestunnel (Dragefjellstunnellen), men bare ønsket å få
innkjøringen vekk fra sitt område – et
forslag vi anså som totalt uten realisme.
Får ikke svar
Vi har likevel sendt en forespørsel til
Nøstet, Verftet g Klosteret Vel om felles
anke til fylkesmannen, uten at de har
besvart henvendelsen. Det ligger en
mulighet i å anke saken inn for ESA, og
SV har varslet at de vil anke saken inn
for fylkesmannen p.g.a. manglede konsekvensutredning.
Spørsmålet om videre kamp vil bli
drøftet på årmøtet.

Hets i «Allmenningen»
Som et apropos kan det nevnes at
krefter med «ukjent» dagsorden nå har
satt i gang en hetskampanje mot oss i
bladet Allmenningen, der vårt arbeid
for å sikre nærmiljøet og en levende by
for fremtiden blir latterliggjort.
Velforeningen blir i denne sammenheng
konskvent omtalt som «personer i kretsen rundt «Nøstebuktens Venner»»
eller noe lignende.
Denne salven kommer bare fordi vi
påpeker at det slett ikke er nødvendig å
pumpe 30.000 biler i døgnet forbi våre
hus. Og videre fordi vi påpeker at
Nordnes-ideen om at det er greitt at VI
blir belastet med parkeringstrafikken via
Baneveien, mens DE (som får P-plasser)
ikke skal rammes av utbyggingen, er
nokså korttsynt og ikke helt retteferdig.
Jaja, vi vet ikke om det er noen vits
i å svare på sprøytet, men må jo undres
om hva vi skal med fiender når vi har
slike «venner».

Årsberetning 2001-2002 for
Perioden 6. juni 2001 til 1. juni 2002
Utkast – godkjennes endelig på årsmøtet
11.06.02

1.
2.
3.
4.

Styret
Enkeltsaker
Faste arrangement
Regnskap

1. Styret
Styret har i perioden bestått av:
Leder

Tormod Carlsen,
Baneveien 43

Kasserer

Steinar Utne-Pedersen,
Sydnesgaten 13

Medlemmer: Dag Harald Kvammen
Andersen,
Gamle Nøstegate 10
Tone Tjemsland,
Teatergt. 50
Anders Følid,
Dokkeveien 9
Jan Hanchen Michelsen,
Dragefjellstrappen 3
John-Erik Ågotnes,
Dragefjellstrappen 2 C
Styret samles normalt første tirsdag
hver måned, men inneværende år har
styret bare delvis møttes, og tidspunktet har variert. I stedet har styremedlemmene holdt kontakt via e-post.
Det har vært avholdt fire styremøter i
perioden.

2. Enkeltsaker:
Havneutbyggingen.
Velforeningen sendte inn høringsuttalelse til 1. gangs behandling av ny
Hurtigruteterminal (inn mot Nøste-

bukten), som er byggetrinn 1. Det ble
også sendt høringsuttalelse til 1. gangs
behandling av 2. byggetrinn, terminalbygg på Jektevikutstikkeren mot
Laksevåg.
Velforeningen har særlig vært opptatt av å få flyttet den planlagte
innkjøringen inn til havneområdet.
Reguleringsplanen har en rundkjøring
ved dagens innkjøring i Nøstegaten.
Den blir riktignok flyttet noen meter ned
mot havnen, men vil ligge i samme plan
som trehusbebyggelsen. Ved å flytte
rundkjøringen mot vest, vil den komme
i ly av fjellet ved Jussbygget. Dette har
vi ikke fått aksept for.
Velforeningen har også problematisert
at opparbeidelse av kanal til sjøboden
og bilfritt område på Nøstetorget skal
stå ferdig samtidig med at Hurtigruteterminalen står ferdig. Etter å ha
klaget saken inn for fylkesmannen fikk
Velforeningen medhold i dette, men det
er ennå uavklart hvem som skal bekoste
opprustningen av Nøstetorget. Velforeningen har sendt innspill med
forslag om å grave opp de gamle
hopene. I årsmeldingsperioden har
kommunen ennå ikke respondert på
dette innspillet.
Velforeningen har i sine høringsuttalelser aldri unnlatt å oppfordre kommunen til å revurdere Havneutbyggingen. Godstrafiken er betydelig
lavere enn prognosene som lå til grunn
da reguleringsplanen ble vedtatt, mye
har skjedd innen havneutviklingen og
havnepolitikken i Norge og Europa
siden planen ble vedtatt, og alt dette
taler for å revurdere planen.
Eneste «håndslaget» så langt er
byrådslederens
begeistring
for
forslaget om å anlegge stadion på havnen. Dette har man imidlertid gått
bort fra.

Kommunen lovte for øvrig for halvannet år siden at man straks skulle
endre innkjøringen til parkeringsplassen på havnen, fra dagens rundkjøring foran Spar-butikken til det
eksisterende krysset i Nøstegaten ut til
haven. I et møte med Vegsjefen i fjor
høst, lovte han å støtte opp om dette,
samt vurdere 30-sone og oppbygd
gangfelt i Komediebakken ved Sparbutikken.
Intet av dette er gjort, i stedet har
politikerne vedtatt:
Klostergarasjen:
Saken ble behandlet av bygningsrådet
10. april, og Velforeningen hadde en
deputasjon der vi fremførte vårt syn,
nemlig at en Klostergarsje ikke bør
bygges uten at tilførselsveiene er på
plass.
Da kommunen i sin tid vedtok at
Nøstegaten skulle bli en av hovedinnfartsårene til sentrum, var meningen at
trafikken skulle deles opp i tre nedenfor
Sentralbadet. Én strøm skulle gå
Haakonsgaten, én strøm skulle gå
Jonsvollsgaten og Komediebakken som
i dag, og én strøm i tunnel under
Klosteret til Nordnes. I dag er situasjonen at all trafikk, 20 000 kjøretøyer i
døgnet, går i Jonsvollsgaten og
Komediebakken. En Klostergarasje med
innkjøring i Vestre Murallmenning vil ha
innkjøringen via Komediebakken og
Baneveien foran Sparbutikken og over
Jonsvollsgaten, og utkjøring i Jonsvollsgaten.
I Markeveien, der trafikken er betydelig mindre, forårsaker City Park ofte
kødannelser og kork som sprer seg til
omkringliggende gater. Velforeningens
oppfatning er at en Klostergarasje uten
en tilførselstunnel vil skape betydelige
trafikkproblemer. Vårt ønske er tunnel
under Dragefjellet til Nordnes. Med
tomteprisene i området kan tunnelen

Årsmøtet avholdes tirsdag 11. juni kl. 19.00 «un

Alle er velkomne, s

Sydnes og Nøstet velforening
finansieres ved å frigjøre arealet foran
Sentralbadet og på havnesiden av
Nøstegaten som frigjøres ved en slik
løsning. (Tomteprisen er mellom 8000
og 12 000 kroner – regn selv). Vi vant
ikke frem.

For Dokkeveien er det foreløpig ingen
løsning i sikte, men Velforeningen holder jevnt og trutt kontakt med de ansvarlige i kommunen, og sender på ny
og på ny våre gamle planer og ideskisser for gatetun med mer.

Skansentunnel
Velforeningene i sentrum gikk i fjor vår
inn for at en Skansentunnel bør ha
innslag i Fløyfjellstunnelen og ikke i
Christiesgate eller andre sentrumsgater.
En slik fjelløsning er det eneste av de
foreslåtte alternativer som åpner for
parkeringssanlegg på Fjellsiden. Vi har
påpekt at det er bedre for kommunen å
prioritere dette anlegget fremfor
Klostergarasjen, inntil en Klostergarasje
kan bygges med skikkelige tilførselsveier. Politikerne har utsatt
behandling av Skansentunnel to ganger,
endelig avgjørelse er ennå ikke fattet.

Skolegrenser
For første gang på lenge ble det ikke
fremmet forslag om å splitte velforeningens område i to skolekretser. Mulig
medvirkende årsak var den store markeringen foran bystyremøtet 10. desember, der foreldreutvalgene i Bergenhus
la frem krav om bedre vedlikehold,
bedre inneklima og mer langsiktighet i
skolegrensene. Møhlenpris skole utgjorde den største gruppen, og
velforeningens medlemmer var godt representert.

Br. Ulveseth-tomten (mellom
Nøstegaten og Baneveien)
De planlagte prosjektet på hhv åtte og
fem etasjer høye blokker på tomten
mellom Baneveien og Nøstetgaten, ble
sterkt frarådet av Bergenhus bydelsstyre, og bydelsstyret ba i tillegg om at
uttalelsen fra velforeningen fulgte den
videre saksbehandlingen. Br. Ulveseth
AS valgte da å trekke tilbake prosjektet
for å revidere det noe. De har lovet å
legge frem de nye tegningene for
velforeningen.
Sydnesgaten, Dragesmauet og
Dokkeveien …
…er blant sakene velforeningen har
jobbet lengst med. Nå er endelig Sydnesgaten opparbeidet, og Velforeningen
har hatt møte med Universitetet og
påpekt at i følge reguleringsplanen skal
IKKE varetransporten til Jussbygget gå i
Sydnesgaten. Sydnes-gaten fikk for
øvrig sine mange sår under byggingen
av Jussbygget for sju år siden.

Lekebåt, klatrestativ og disse
Ved Solfesten i fjor kunne klatrestativet
innvies. Ut på høsten kom også dissen
på plass. Dissen og mattene under er
betalt av Velforeningen med støtte fra
Br. Ulveseth og NCC, samt drøye 500
kroner som kom inn fra barnas utlodning av egne leker under solfesten.
I tillegg fikk vi 3000 kroner fra
Frifond, fordi barna opptrådte på «scenen». Vi fikk lov av Frifond å bruke pengene på disse fremfor lyd og lysutstyr til
barnas opptredener. Styret har ikke bedt
beboerne om ekstra midler til å finansiere dissen, men håper alle småbarnsforeldre er nøye med å betale kontingenten (og gjerne et lite ekstra bidrag).

3. Faste arrangementer
Solfest
Solfesten ble arrangert for 9. gang den
12. juni, en uke etter først annonsert
p.g.a. været. Flyttingen viset seg å
være en god manøver, det ble en av de
fineste solfestene på lenge.

Juletrefesten
54 barn og nesten like mange voksne
gjør årets juletrefest til en av de best
besøkte på lenge. Faste ingredienser
som film, tryllekunstner og gang rundt
juletre sikret oss at i år som i fjor som
året før der kom nissen – med pakker!
Dugnad
Avholdt torsdag 25. april. Normalt
pleier dugnaden å være på lørdag, men
flere (særlig mødre) hadde ytret ønske
om en virkedag. Oppslutningen var noe
mindre enn i fjor. Med store og små deltok rundt 40 personer.
Reduksjonen i oppmøtet skyldte si
stor grad at beboerne i Sydnesgaten
ikke stilte opp. Etter at Sydnesgaten er
pusset opp med hel asfalt i veibanen og
granittheller på fortauet, mener
beboerene at gaten er så enkel å holde
ren at de hadde unnagjort vårpussen så
snart den siste snøen hadde forsvunnet,
et par uker før den offisielle dugnaden.
Duganden er en del av Naturvettaksjonen til BIR og Bergen kommune. BIR har normalt unnlatt å ta med
vårt boss, uten å si hvorfor. På slutten
av –90 tallet måtte vi selv frakte bosset
til deponiet i Møllendalsveien.
Etter at bydelsreformen og parlamentarismen ble innført i 2000 har
Parkavdelingen, Bergenhus bydel, tatt
hånd om bosset. Parkavdelingen ønsker
for neste års dugnad at sand og jord
sorteres for seg, vanlig søppel for seg,
og kvist og treverk for seg – da får
Parkavdelingen mindre utgifter ved
deponeringen.

4. Regnskap
Deles ut på årsmøtet, tirsdag 11. juni
hos Anders Følid i Dokkeveien 9 kl. 19.
Styret i Sydnes og Nøstet Velforening
11. juni 2002

nder kastanjene» hos Anders Følid i Dokkeveien 9

så møt opp, folkens!

Felles velforening?
De «nye» lederne for Nygård Vel og
Fjeldets Vel inviterte 10. desember
2001 til fellesmøte med mål å etablere
en paraplyorganisasjon for velforeningenen i Bergenhus, med kamp mot
hyblifisering som en hovedsak. Vi
kunne ikke møte, men har svart per
mail at vi er positive til slike initiativ.
Nytt møte skulle avholdes i februar,
men vi har ikke hørt noe mer fra dem.
Lekeplassen/Sykehushagen
Tone Tjemsland og Jan Hanchen
Michelsen har sendt brev til bydelsgartneren for følgende forhold:
• Utvidelse og beplanting av fortau
ved Teatergaten 50
• Innsnevring av vei i gatetunområde
Teatergaten/Gamle Nøstegaten.
• Flytting av boligsone-skilt, til en
mer tydelig plassering.
• Montering av blindveiskilt.
• Beplanting av felt ved klatrestativ.
• Oppsetting av askebegere og flere
bosspann i ”Sykehushagen”
• Instrukser til BIR om å unngå å
kjøre helt inn til krysset Gamle
Nøstegaten/Dragefjellstrappen – for
å unngå brosteinskader.

Rattus Norwegicus i vårvarmen
Våryre rotter løper over lekeplassen
og mellom smugene. En stinkende,
død rotte ble gravd ut av et hus i
Baneveien, mens en høyst levende
ble jaget ut av badet i et hus i i
Gamle Nøstegaten.

Actum når det lukter død rotte og få
gratis bistand av Actums profesjonelle
«neser» til å fastslå om det er rotte, og
til å si noe om hvor rotten befinner
seg. Actum kan finne og fjerne
rotten mot betaling.

Ifølge
kommunens
hygieneforskrifter
har hver huseier
plikt til regelmessig å legge
ut rottegift.
Noen benytter
profesjonelle
selskap. Det
koster rundt
2500 kr. per
år per husstand.

Råd og befaring
Actum gir også
gratis råd og
kommer på
befaring om
hva
beboere kan
gjøre
i
forhold til
a n d r e
skade dyr,
som melbiller, tremit, med mer.
Gode råd i en
tidlige fasen av
skadedyrinvasjon kan hindre
at problemet utvikler
seg til et stort og kostbart prosjekt.
Jo flere som er med, jo verre blir det
å være rotte på Sydnes og Nøstet.

Tilbud fra Actum
Nå har selskapet
Actum tilbudt beboerne i velforeningens
område en totalpris pr kr. 11
400 (inkl.moms) for å plassere ut
giftkasser mot rotter og mus i hele
området, og fylle på med åte og registrere aktivitet i kassene tre ganger for
året.
Registreres det stor aktivitet, vil
Actum komme oftere. Hustander som
knytter seg til avtalen, vil kunne ringe

Parkdag Nygårdsparken
Kulturinteresserte organisasjoner og lag
på Møhlenpris er samlet i en paraply
under Møhlenpris kulturutvalg. Sydnes
og Nøstet Velforening er invitert til å
delta på møtene, som etter planen skal
holdes to ganger i året og koordinere
samt iverksette større fellesprosjekt.
Søndag 8. september er det planlagt
Parkdag i Nygårdparken, med musikk,
loddslag, leker og aktiviteter i regi av
en rekke organisasjoner, fra velforeninger til speider med mer. Sydnes
og Nøstet Velforening har takket ja til
å være med, og antydet at vi kan styre
barne-underholdningen og ha trillebånd-konkurranse.

Ulveseth-tomten: Delvis seier i første omgang

Sykkelstativ ved P-huset
Bedet ved inngangen til parkeringshuset
i Baneveien er for tiden ryddet for blomster og planter. Jan Hanchen Michelsen
har sendt brev til bydelsgartneren om
muligheten for å få et sykkelstativ på
deler av området. Velforeningen tilbyr
seg å bidra. Hensikten er å fjerne «vill»
sykkelparkering, blant annet i Dragefjellstrappen, der oppstilte sykler sperrer for bruk av rekkverket.

Entrepenør Br. Ulveseth trakk tilbake
prosjektet som ble lagt frem i fjor vår,
etter at blant annet Bergenhus
bydelsstyre i møte 19. juni «finner å
ikke kunne akseptere planene» og dertil vedtok at «Brev fra Sydnes og Nøstet
velforening, datert 25.04.01, følger
saken videre da dette er meget relevant
for hele området.»
Br. Ulveseth har signalisert til

Velforeningen prøver å få et
tilstrekkelig antall hustander med på
prosjektet. Mer info på årsmøtet!

Velforeningen at revidert prosjekt vil
bli forevist Velforeningen.
De har antydet det siste halve året at
dette vil skje snarlig. Når velforeningen
får prosjektet til gjennomsyn, kan Br.
Uveseth enten sende det reviderte prosjektet til ny behandling i bydelsstyret,
eller sende det direkte for til byrådet,
som så innstiller til Komite for miljø og
byutvikling (bygningsrådet).

Din døgnåpne nærbutikk
i Haakonsgaten
Håkonsgaten Servicesenter AS Håkonsg. 5, 5015 Bergen. Tlf 55 30 71 50

ps: vi selger bensin også!

