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Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. November 2005

6.klassinger
skal til fredsprisutdelingen
Sunniva, Idun, Bendik, Asgeir og Inga (ikke med på bildet) bor alle på Sydnes
og Nøstet og går i 6a på Møhlenpris Skole. Nylig fikk de gladmeldingen om at
hele klassen skal til fredsprisutdelingen i Oslo 10. desember.
Det er Redd Barna som inviterer og SAS
som spanderer. Årsaken er at klassen den
første skoleuken lot skole være skole og i
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leder:
Clear Channel og dugnad

!!!!

I diverse møter med kommunen og sist i mottatt brev fra kommunen til velforeningen (datert 8.
juli) blir det invitert til samarbeid om godt utemiljø i nærområdet. I brevet ble velforeningen nærmest pålagt å rydde, plukke søppel, male benker m.m. Vi har alltid stilt oss positiv til en årlig ryddedag der fellesområder har vært prioritert, og har i de siste årene, først og fremst p.g.a manglende
vedlikehold fra kommunen, malt benker, vedlikeholdt bord m.m. SNV har også opparbeidet plass for
innlevering av husholdningsavfall for at nærmiljøet skulle bli kvitt skjemmende bosspann.
Mens vi pynter, rydder og vedlikeholder nærområdene har byrådet ønsket å strø «søppel i hagene
våre». De ville gi oss reklame. En flott gave: I 15 år skulle et privat firma, riktignok mot et utvalg
påkrevde og fristende gjenytelser, få monopol til å dekorere byens fellesområder med «vakre» reklamer for «fantastiske» produkter. Reklame vi ikke kunne si nei takk til med et merke på postkassen eller bli kvitt ved å skifte kanal eller bytte avis. Reklame som ville stå på samme sted hver dag
og kauke «kjøp meg!»
Det er et faktum at i områder med mye søppel er det vanskelig å få folk til å ta vare på omgivelsene.
Om vi daglig blir møtt med slikt visuelt søppel som store reklameflater representerer, ville det kunne
gå ut over ansvarsfølelse og dugnadsånd. Denne forsøplingen av våre nærområder ville vi ikke godta.
Vi ønsker et hyggelig og vennlig bomiljø uten aggressiv, monopolisert reklame, et miljø der alle føler tilhørighet og tar ansvar for sine omgivelser. Dette burde også byrådet tatt på alvor, og derfor
er vi glad for at bystyret til slutt stoppet avtalen med Clear Channel.
Vi legger forøvrig til at CC vurderer et erstatningskrav på opptil HUNDRE MLLIONER kroner. Så mye
mente altså selskapet avtalen kunne være verd for eierne, mens kommunen ville sitte igjen med (i
denne sammenhengen) småytelser - og vi med et reklamedominert, privatisert offentlig rom. ■
For informasjon om avtalen, se www.talsmann.no
For andre gode argumenter mot avtalen, se www.talsmann.no/hvorfor_imot.pdf
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Ennå husbråk, men studentene
oppfører seg bedre
I den senere tid er det kommet klager fra beboere i området vårt på støy fra leiligheter.
Samtidig setter velforeningen stor pris på at
Juristforeningen inviterte velforeningen til å
hilse de nye studentene velkommen. Det bor
mange barnefamilier i området vårt, og når man
vet det er det forhåpentligvis enklere å ta hensyn
til alle våre søte små som trenger å sove om nettene.
Og – vi har merket en klar bedring fra jusstudentenes side. (Vi har også merket oss at færre
nå stryker til eksamen der oppe på Dragefjellet
skole ...) ■

Først og fremst er det i områdene nord for Johanneskirken og i Dokken at velforeningen har
mottatt klager. Støyen består av musikk, roping
og skriking. I områdene nevnt her er det stor
grad av hyblifisering der studenter i hovedsak er
leieboere.
Velforeningen vil med dette henstille til beboere i området om at musikkanlegg ikke skal
sjenere beboere i nabohus.
Et enkelt tiltak for å hindre støyforurensing er
å stenge vinduer.

Bosscontaineren på Nøstet
Nå er den på plass der den skal – på
plattingen ved siden av parkeringshuset.
I vår støpte velforeningen på dugnad (bildet) en
platting der containeren skulle stå. Dessverre
viste det seg at plassen var for liten, men entrepenør Ulveseth har nå støpt den siste biten og
dermed kommer containeren på plass der den
skal. Litt skjevt innimellom, men langt bedre
enn alternativet.
For: Containeren erstatter ca. 80 søppeldunker som tidligere stod i smitt og smau og ikke
var noe pryd for øyet. Dersom dette pilotprosjektet blir vellykket, er det meningen å sette ut
flere containere. Neste planlagte sted er i Dokken. MEN, en forutsetning for at BIR og velforeningen skal gå videre med prosjektet er at
PAPP og PAPIR kastes i samlestasjonen ved
Sentralbadet. Det er KUN RESTAVFALL som
skal i containeren. OG BOSSET SKAL OPPI
CONTAINEREN, ikke ved siden av. ■
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Grafittiveggen
Grafitti-kunstner, som ønsket å være anonym,
i aksjon på Sentralbadets nordvegg.

Byrådet har vedtatt at nord- og østveggen på Sentralbadet stilles til disposisjon for graffiti. Dette er en del av
en plan for å akseptere grafitti som uttrykksform.
Erfaringene med «Femte Veggen» på Kunstmuseet i fjor, var gode, mener byrådet, og berømmer
miljøets positive vilje til å skille mellom lovlig og
ulovlig graffiti. «Femte Veggen» førte ikke til
uheldig smitteeffekt, fastlo byrådet. Dette kan vi
dessverre ikke uten videre si om området rundt
Sentrabadet, selv om vi ikke vil påstå at all taggingen har noe med den legale grafittien å gjøre.
Velforeningen reagerer imidlertid at nabolaget
ikke er ble tatt med på høring, og at kommunen
ikke har invitert til dialog om erfaringene. Særlig fordi kommunens strategi er at dialog er en
langt mer fruktbar vei å gå enn konfrontasjon
når det gjelder tagging og ulovlig graffiti. SNV
er i utgangspunktet positiv til grafittiveggen,
men vi ber samtidig alle som måtte oppleve økning av taggehærverk om melde fra til oss. ■

Sentralbadets østvegg.
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Parkeringskaos - som ventet!
Men lite er skjedd, fordi parkeringsplanen
ennå ikke er kommet. Den skulle vært vedtatt
før anlegget åpnet. Så ble den utsatt til august, og nå er det usikkert når den kommer.
Samtidig frykter vi situasjonen når gateplassen inndras, dersom ikke boligsonene blir
utvidet fra klokken 17, slik det er i dag, til klokken 21.
Grunnen er enkel. Mange vegrer seg for å betale, og søker inn boligområdene der det er gratis etter klokken 17. ■

Da Klostergarasjen åpnet, skulle
et par hundre parkeringsplasser på
gategrunn innPene skisser, lite imponedras. En del plasrende gjennomføring.
ser skulle også
forbeholdes beboerparkering. Mange ventet i
spenning, fordi flere beboerplasser ville føre til
at noen av dagens plasser i anlegget i Baneveien ville bli ledig.

Gatefesten
9. september

25 års jubileum
Sydnes og Nøstet Vel er 25 år i år.
Det skal markeres med en stor fest
7. januar i Nøsteboden. Følg med
på plakater og på www.sydnes.no

I år var det var fjerde året gatefesten
i Sydnesgaten vart arrangert.
Dette har blitt ein koseleg start på den mørke
årstida der vener og naboar møtes til sosialt
samvær. I år var det omlag hundre naboar som
åt suppe i lag i den litt kalde haustkvelden. Alderen var frå eitt år til over 90!
Jentene selde sveler, kjeks, sjokoladekaker og
lodd og fekk inn 994 kroner til Redd Barna. ■

Nygårdsparkens
Venner

Bak disken fv; Nanna, Alberte og Sarah, og
framfor disken kakekjøpar Julie.

Et interimstyre er i gang med å etablere Nygårdsparkens Venner. Foreningen skal jobbe
for økt bruk av parken, for bedre vedlikehold
og for å spre kunnskap om det kulturelle og
botaniske mangfold i parken. Anders Følid er
SNV-representant i interimstyret, der alle
velforeningene i området rundt parken er
med. Det jobbes nå med en vervebrosjyre til
alle husstandene, og med innkalling til det
formelle stiftelsesmøte. Følg med – info
kommer i posten og på www.sydnes.no ■

Med Chaplin på kinoveggen kosa dei litt frosne
damene seg. Frå venstre: Gjerdis, Anne Jorunn
og Linda.
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ditt lokale verksted
- rett nede i Jekteviken
Jekteviken 5, 5010 Bergen
telefon: 55 33 66 90
www.autotjenester.no

6

høst 2005

31.10.05

17:45

Page 7

Sjøbadet kommer!
Og det allerede til neste år, ifølge byråd for
byutvikling, Lisbeth Iversen. Dette sto å lese i BT
29. oktober.
Drømmen om å få tilbake det gamle sjøbadet som
ble lagt ned i 1960 er et godt steg nærmere oppfyllelse. Men det er egentlig ikke et bad i tradisjonell
forstand, men en kai med bademulighet, slik som på
Georgernes verft.
Velforeningen er representert med Eva Røyrane og
Gunn-Vivian Eide i referansekomiteen til prosjektet,
og vi kan
ikke annet
enn ønske
alt mulig hell
og lykke med
det videre arbeidet.
Faksimile av
BTs oppslag
29.10

Slutt for Shell
12. desember stenger vår kjære,
døgnåpne nærbutikk Shell. Kiosken med eget
bensinutsalg.
Stasjonen har
levd på nåde de
siste årene. Bergen Kongressenter har planer om utvidelse og
bare gitt ettårs kontrakter til
Shell. I forbindelse med arbeidene i Håkonsgaten stenges inngangen til stasjonen i ett år, og
da så Norske Shell ingen annen
utvei enn å legge ned. Allerede
nå er det slutt på bensinsalget,
og 12. desember stenger butikken. Det er trist for nærmiljøet
og trist for de ni som mister jobben. Det er ikke avklart hva Kongressenteret vil med lokalene og
når noe kommer til å skje.

Engasjer deg i Salem nærmiljøsenter!
Har du tid og omtanke for andre? Da er kanskje dette noe for deg. Salem nærmiljøsenter (SNS) drives av NLM, får statlige tilskudd, og er en åpen frivillighetssentral for alle
i Bergenhus bydel. Målet for SNS er å bidra til økt samhandling og kontakt mellom
mennesker i nærmiljøet. SNS er og en viktig del av Salems diakonale tjeneste.
Som frivillig bestemmer du selv hva du vil gjøre, hvor ofte og hvor lenge. Det kan være
snakk om alt mulig, for eksempel: barnepass, leksehjelp, besøkstjeneste, snømåking,
gå på tur med noen, henge opp et bilde, ta oppvasken og gå på kino med noen. Det er
rom for mye forskjellig! Ta kontakt med oss, så får du vite mer. Alt som behøves er at
du vil være et medmenneske, og at du vil bruke litt av tiden din på andre. NB! Du
trenger ikke å ha et bestemt livssyn for å være frivillig hos oss.
Er du alene med omsorg for barn? Eller føler du deg ensom? Eller har du
behov for hjelp til ulike praktiske ting? Da kan du ta kontakt med oss! Kanskje noen av
våre frivillige kan hjelpe nettopp deg! Husk at alle våre tjenester er gratis! NB! Vi er
ikke en erstatning for de offentlige tjenester, men et supplement.
Både du som ønsker å gi hjelp og du som
trenger en hånd kan kontakt med daglig
leder Jorunn Marie Haugstad, telefon
55 90 48 00 - e-post jhaugstad@nlm.no
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Vel og Bra november 2005 - et infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening

35.000 til Blauuwengen
Blauuwengen – området mellom Jekteviksbakken og Dokken, skal bli nærmiljøanlegg.
I dag er det en tilgrodd skogholt, men opprinnelig var det planlagt som balløkke.
Velforeningens nærmiljøkomité jobber
med å etablere ballbinge, samleplass for
søppelcontainer og kanskje en grillplass i
tillegg. Det er sendt søknader til en rekke
instanser, og nå i oktober har Posten bevilget 35 000 kroner til anlegget, som koster
ca. 450 000 kr i alt. ■

Ballbinge! Bildet
viser en mulig
variant, hentet
fra fotball.no

Minner fra dugnaden ...
Det kan virke som en envighet til neste sommer, men
ta det med ro. Grillsesong-06 (som vi håper blir LANGT
bedre enn årets) er ikke så langt unna. Tross alt.
Uansett: Ingen bør klage over
forberedelsene som driftige
«vellere» gjennomførte på
årets dugnad. Her ser vi Harald klargjøre grillen for nye
sommerkoteletter,
mens
John-Erik og Frida optimistisk overhalte benkene for en
ny sommer.
Nå mangler det bare et malingsstrøk
på
benkene - dette
bør vi få gjort før
vinteren kommer.
John-Erik har
maling - vi
trenger et par tilleggsfrivillige en
lørdag ettermiddag! Kontakt: Se
side 2 ■
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i margen
Det er en stund siden
sist Vel og Bra kom på
gaten, men vi håper å få
opp volumet heretter.
Uansett ber vi store og
små om å merke seg
lørdag 7. januar og
krysse av i alle tilgjengelige kalendere:
Denne dagen, på tidlig
ettermiddag blir det pensjonisttreff for eldre som
bor eller har har bodd i
strøket. John Erik Ågotnes
og Gunn-Vivian Eide er
detektivene som sporer
opp gamle beboere - har
du tips, kontakt John-Erik
(se side 2).
Deretter følger Juletrefesten i Sjøboden på Nøstet,
og kveld, samme sted
blir det stor jubileumsfest
for SNV. ■
Vi minner også om styremøtene. Har du innspill,
spørsmål, klager, ros og
ris så ta kontakt med Tormod (se side to) før møtene, som vanligvis finner
sted første tirsdagen i
måneden. Sted: som regel på Brød og Vin på
Vektertorget. Møtene er
forøvrig åpne for alle. ■

