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leder
� -Vi sees neste år, sa seniorene da de gikk hver til sitt
etter seniortreffet på Engensenteret i januar. Velfor-
eningen markerte da 25-årsjubileumet med å invitere
de som var født og oppvokst i strøket til en samling. Og
det ble en suksess. Over 100 møtte. Og, som nevnt, de
forventet at dette skulle bli årlig. Så, da blir det nytt se-
niortreff - 6. januar. Og all ros til komiteen som tar på
seg jobben en gang til.

� Nå blir det forhåpentligvis litt enklere i år. I fjor var
det planlagt i Nøsteboden, men Havnevesenet satte en
stopper for det på overtid og bare en hedersmann av en
sjef på Engensenteret klarte å redde arrangementet
med å åpne Engensenteret for oss.

� Dette er fjerde Vel og Bra i år. Det betyr at styret har
nådd utgivelsesmålet, og det er vi veldig godt fornøyd
med. Det skyldes ikke minst at hele det store styret vårt
stiller opp til små og store oppgaver. Det er få styrer jeg
har sittet i med så stor og bred innsats, i tillegg til alle
underkomiteene som også gjør en kjempejobb. I den
faste redaktørens fravær (Kristin Hogstad Bruvik har
morspermisjon - gratulerer!) – benytter jeg anled-
ningen til å takke henne for innsatsen, og en spesiell
takk til Jan Hanchen Michelsen som trofast bruker tid
på å lage lay out og styre hjemmesiden sydnes.no. Legg
også merke til annonsørene.Uten dem, intet Vel og Bra.

Da gjenstår det å ønske all en god jul og et godt nytt år.

fra styret v/ styreleder Tormod Carlsen

kontaktinformasjon
Styreleder
Tormod Carlsen 55 23 49 58 carlsen@tibeinfo.no

Kasserer 
Steinar Utne 55 32 73 28 sutne@broadpark.no

Styremedlemmer
Tone Tjemsland 55 23 23 46 tone@mac.com
John-Erik Ågotnes 55 96 43 58 dagros@broadpark.no
Anders Følid 55 56 09 11 folid@bgnett.no
Jan H. Michelsen 55 23 25 47 post@dragefjellet.no 
Hans Petter Svege 55 31 12 55 hans.svege@symbolon.no
Jarle Holmelid 55 23 19 78 jarle@pandora.no
Frode Flatøy 55 32 73 28 frode@gfi.uib.no
Gunnar Vikene 911 41 859 g-vikene@online.no 
Kristin H. Bruvik 55 23 35 82 kristin.hogstad.bruvik@stud.hib.no

Red: Kristin Hogstad Bruvik (p). Tekst: Tormod
Carlsen og Jan H. Michelsen. Layout og ann:
Jan H. Michelsen. Trykk: Symbolon Media

Alle som er vokst opp i strøket eller fø-
ler annen tilknytning til Sydnes – Nøs-
tet – Dokken ønskes  med dette hjerte-
lig velkommen til kaffeslabberas og
lettere underholdning på Seniorfesten
lørdag 6. januar kl. 13 til 15 på Engen-
senteret. Vi sender ut dette nummeret
av Vel og Bra til 115 seniorer vi har fra
listen vi fikk laget i fjor. Men, det er sik-
kert flere som ønsker en invitasjon, så
nøl ikke med å tipse oss.

Det er naturligvis lov å ta med følge.

Bli gjerne medlem
Arrangementet er gratis. Samtidig opp-
fordrer vi de som ønsker det, til å tegne
honnør-medlemskap i velforeningen til
kr. 75.-  Da får man tilsendt Vel og Bra
(dette bladet) fire ganger i året, og får
med seg invitasjoner til alle arrange-
mentene våre i løpet av året. �

Seniorfest
6. januar:

Vel møtt
også i
2007!
Etter sterke oppfordringer gjentar vi 

Juletrefest på
Engensenteret
Velforeningens tradisjo-
nelle juletrefest avholdes
som vanlig første lørdag
på nyåret.
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Ulveseth gir seg?
Vi har fått signaler om at Brødrene
Ulveseth har gitt opp å få en ekstra
etasje.

Bygget mot Baneveien er vedtatt å være
fire fulle etasjer med en tilbaketrukket 5.
etasje. Altså så høyt som det er nå. Men
entreprenøren ønsket enda en etasje. Etter
at både kommunen og fylkesmannen sa
nei, anket firmaet saken inn for sivilom-
budsmannen, og så til fylkesmannen en
gang til og nok en gang til kommunen. 

I alle disse klagerundene har SNV fulgt
opp og sendt tilsvar til klagene. Masse ar-
beid for styrets hovedansvarlige, Tone
Tjemsland. Nå kan ting tyde på at anke-
dansen endelig er over, men vi følger med!

Etter tre års bygging er det jo strengt
tatt på høy tid at de blir ferdige. Leilighe-
tene mot Nøstegaten vil bli innflyttet i ja-
nuar, etter det Vel og Bra erfarer. Leilighe-
tene mot Baneveien blir etter de siste
oppdaterte planene ferdige til sommeren.

Det dreier seg om i alt 60 leiligheter,
med to etasjer med parkeringsplasser i
kjelleren langs Baneveien. I første etasje
mot Nøstegaten blir det trolig en daglig-
varebutikk. �

Påmelding innen 4. januar til:
John-Erik Ågotnes: 55 96 43 58 – 936 22 556  

agotnes@nsd.uib.no

Gunn-Vivian Eide 55 23 49 58 
gunn-vivian@netcom.no

Eller per post til Sydnes og Nøstet velforening
v/Tormod Carlsen, Baneveien 43, 5010 Bergen

Har du gamle bilder fra strøket? 
SNV samler på gamle fotografier og vil svært
gjerne låne bilder for kopiering. Noen av bildene
blir lagt ut på våre nettsider: www.sydnes.no

Kontakt John-Erik Ågotnes:
55 96 43 58 – 936 22 556 - agotnes@nsd.uib.no

Konto for medlemskontingent: 0530.29.66216
Adresse: Sydnes og Nøstet Velforening, 
v/kasserer Steinar Utne
Sydnesgaten 13, 5006 Bergen 

Atle Ulveseth (t.h.) diskuterer høyhus med
SNVs styremedlem Hans Petter Svege under en
befaring i 2004. Foran: Arkitekt Jostein Tveit.

I 2007  blir dette lørdag 6. januar, kl 17–19.00, og
som vanlig ber vi folk være vennlige å hjelpe julenis-
sen med å ikke bare melde seg på, men også ved å
skrive opp navn og alder på barna. Nye beboere i
strøket er spesielt velkommen, og som vanlig er det
lov å ta med både besteforeldre og «lånebarn». På-
melding helst til post@sydnes.no evt. til Jan H. Mi-
chelsen, 55 23 45 47. Påmeldingsfrist: 3. jan. �

r vi med glede seniortreffet fra sist januar. 
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Din blomsterhilsen, vår æreDin blomsterhilsen, vår ære

Nøstegaten. 42 - 5211 Bergen

Tlf. 55 30 70 00 Faks. 55 23 08 01
www.blomsterdekor.no

Nøstegaten. 42 - 5211 Bergen

Tlf. 55 30 70 00 Faks. 55 23 08 01
www.blomsterdekor.no

Velkommen innom!
Åpningstider:

Man/ons/fre: 10-17 • Tor: 10-20 • Lør 10-16

Tlf: 55 36 05 50 - Faks: 55 36 05 51 - post@sms-modell.no
Nøstetorget 6, 5011 Bergen

Broen fra Sukkerhusbryggen til
Hurtigruteterminalen er nå ferdig
og på bunnen av det som skal bli
Sydnes Sjøbad er det lagt en kraf-
tig duk for å hindre at miljøgifter
fra bunnen skal sige opp i sjøen.

Oppe på duken er det lagt et lag med mer-
gel, eller sjøsand som det også kalles. Det
gir bunnen en fin, blålig farge.

Det som mangler nå er en pumpe for å
sikre sirkulasjon av vannet og en lense som
hindrer at forsøpling fra havnebassenget
siger inn i sjøbadet. Arbeidet går dessverre
tregt, men velforeningens sjøbadkomité
presse kommunen så godt det lar seg gjøre.
Byråd Lisbeth Iversen har som kjent lovet
at det skal bli badekvalitet – og til høsten er
det lokalvalg – så vi håper og tror.

Tung prosess
Havnevesenet har på ingen måte vært en
støttespiller i dette arbeidet. Både sjøba-
det og Sukkerhusbryggen skulle vært fer-
dig opparbeidet samtidig med at Hurtig-
ruteterminalen ble åpnet. Det var den
klare forutsetningen fra fylkesmannen.
Dessverre har kommunen ved byggesak
ikke fulgt opp, og så lenge kommunen
ikke bryr seg, fortsetter Havnevesenet å
gjøre som de vil.

Gratisbussen går
igjen fra kaien
Gratisbussene, som nå også går via
Bryggen tilbake fra Bystasjonen, er
tilbake på Sukkerhusbryggen. 

Det betyr at det er enklere for folk som
skal til og fra Askøy å kombinere Snar-
veien og P-bussen. 

Sukkerhusbryggen skal som kjent rus-
tes opp og bli et bilfritt område. Det er
usikkert når det skjer, men regulerings-
planen åpner for at det kan være noe
busstrafikk over området. Velforeningens
styre tar gjerne imot innspill på om det
bær være busser eller ikke over det frem-
tidige sukkerhusbryggen. Enn så lenge
mener styret at det er bra at bussen går
helt til båten, dersom dette bidrar til
mindre biltrafikk til sentrum etter at Ask-
øybroen ble bompengefri i november. �

Hva skjer på Suk

FOTO: Asgeir H. Simonsen
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Dårlig murløsning
Av graverende ting Havnevesenet til stadighet
gjør, vil vi denne gangen peke på måten Nøste-
boden er innlemmet i prosjektet. Nøsteboden er
pusset opp etter alle kunstens regler av idealisten
Roger Iversen, og er blitt en perle innvendig. Et-
ter hvert skal den også bli flott utvendig. På vest-
siden, der de før lå en hop inntil sjøboden, har
Havnevesenet nå mur en høy mur som får sjøbo-
den til å virke som et fremmedelement. Ta turen
ned og se selv – på baksiden av sjøboden mot
Jussbygget. �

Styret ønsker over jul et åpent møte med bebo-
ere i Dokken hvor vi sammen prøver å finne ut
hva SNV kan bidra med for området. Samtidig
vil styret informere om hva vi har gjort som er
relevant for Dokken. Flere gårder benytter aller-
ede rotteavtalen og en del beboere har ønsker
om en felles bosscontainer, slik SNV har eta-
blert i Baneveien. 

For tiden behandles en reguleringsplan der

Torborg Nedreaasgate foreslås omgjort til lokal-
gate, mens hovedtrafikken skal ut på havnen.
SNV har vært aktiv pådriver for dette i mange
år, men etterlyser kommunal realiseringvilje.
Neste høst er det valg, da er det naturlig å ut-
fordre politikerne på hva de egenlig vil. 

Dette, og andre relevante saker for Dokken,
vil styret gjerne diskutere, og vi vil informere
om tid og sted for møtet ut på nyåret. �

SNV og Dokken-området

Nygårdsparkens Venner avholdt ju-
lemarked 9. desember. SNV var en
av stifterne av Venneforeningen og
medarrangør av julemarkedet. Selv
om det kom på den 40. dagen med
sammenhengende regn, var oppmø-
tet bra og værgudene sånn noen-
lunde forståelsesfulle. BT har aller-
ede krevd at dette blir et årlig
arrangement, så da blir det vel slik!

Ideen er at det skal være et litt
annerledes julemarked, i tillegg til
at det er en del av Venneforening-
ens arbeide med å ta i bruk parken.
Følg med på nygardsparken.no

Høstlig dugnad
Mange stilte opp og kostet løv og
rusk og rask den første lørdagen i
november. I nedre strøk var det god
innsats og flere dusin søppelsekker
ble fylt opp og hentet av kommu-
nens samferdselsetat, mens det var
litt laber innsats opp i høyden og i
Dokken, med et hederlig unntak av
familien Følid som tok Dokkeveien.

Ideen var å innvie vårt nye party-
telt med gassovn til en liten okto-
ber-fest etter dugnaden. Dessverre
var teltet forsinket, men vi satser på
nytt neste høst. �

NYGÅRDSPARKENS
VENNER

ukkerhusbryggen?
FOTO: Harald K. Andersen
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besøk oss i Teatergaten

Teatergt. 19 
5010 Bergen
Telefon: 
55 90 18 36

BANEVEIEN 1
Telefon  55 23 19 00
Telefaks 55 23 37 15

Maling - lakk - jernvarer 
kjemikalier - smøreolje 

Kunst og design

Tlf. 55 31 57 08  -  Faks 55 3148 93
Teatergaten 35, Engen, 5010 Bergen

Brudehuset
... for deg

Teatergaten 10 
5010 Bergen

Tlf. 55 23 09 60  -  www.brudehuset.no

www.scandic-hotels.com/bergencity

Velkommen til byens største 
konferansehotell 
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Åpningstider:
Man-fre: 0900-2200
Lørdag: 0900-2000

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

Nærbutikken i
Baneveien

VINSPESIALISTEN AS
Tlf 55 23 36 16 • Faks 55 90 36 46

V MURALM. 15 • www.vinspesialisten

Velkommen til 
Vestlandets største 

vinbutikk • 30 års erfaring

alt innen vinlegging
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Etter siste oppslag om hybelspetak-
kel, med bilde av Ivar Aasensgate 3,
(t.h) ble det raskt ryddet opp i søppel
og annet rot på fortauet. Situasjonen 
totalt sett er likevel ikke bra nok.

Velforeningen har fått en rekke klager på
jusstudentens festing på det juridiske fa-
kultet, og har sendt brev til fakultetsle-
delsen og bedt om at det iverksettes tiltak.

Styret er av den klare oppfatning at en slik
høst som denne skal vi ikke ha en gang til.
Noe av det som trolig utløser alt bråket, er
fadderuken. Den første uken med nye stu-
denter setter en standard for hva som er ak-
septabelt. Vi vet at mange av de som de siste
årene er mest plaget under fadderuken, rett
og slett reiser bort for å slippe unna.

Utover våren vil foreningen sammen
med velforeningene på Nygårdshøyden,
Møhlenpris og Nygård ha møter med Uni-
versitetet og fadderukekomiteene for å få
på plass tiltak som setter nye og bedre
standarder for akseptabel oppførsel.

I mellomtiden oppfordrer vi alle som ut-
settes for nattebråk til å gjøre følgende:

� Ring politiet når det er natte-
bråk: Tlf. 02800

� Ring eller mail velforeningen 
(dagen etter!) og gi oss beskjed.

Politiet sier det er viktig at man ringer.
Om de ikke kommer der og da, vil antall
klager føre til at politiet setter strøket høy-
ere opp på prioriteringslisten.

Velforeningen har bedt politiet komme
oftere på patrulje i strøket i de mest utsatte
periodene, og bøtelegge urinering langs
husvegger og i trappenedganger og offent-
lig drikking. �

Bråkete naboer ...

Hybel-spetakkel

w w w . s y d n e s . n o

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. September 2006

Politiet måtte nylig rykke ut til Ivar Aasensgate 3 (bildet) et-

ter voldsom festing natt til en søndag. Igjen var problemet høy

musikk, skriking og hoiing for åpne vinduer. 

I tillegg var det et stadig renn av folk ut på fortauet, der det var høylytt drikking og skam-

løs urinering langs husveggene. Naboene vekkes, barna blir skremt og velforeningen har

mottatt et vell av henvendelser. Hva gjør vi med problemhusene? Les mer side 2, 4 og 5

Baneveien-blokken, side 2-3 Forlengelse av Håkonsgaten,side 4

Morellstein-spytting, side 5 Gatefest, side 7 Sjøbadet, side 8

Voksenfesten 
lørdag 6. januar kl. 20.00 på Engensenteret.

Normalt sier man fest og presiserer dersom også barn får 
være med. Her i strøket er det motsatt. Ergo: Voksenfest - 

og seniorene fra formiddagen er naturligvis også invitert. 
Samme meny og opplegg ellers som under jubileumsfesten i fjor: 

Reker, sild og kake. Påmelding til post@sydnes.no/55 23 25 47 - innen 3. januar.

Faksimile av Vel og Bra nr 3/2006.
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Sydnæs Bataljon er ett av tolv
gamle bergenske buekorps som
drives av gutter. 

Det startet for over 150 år siden da noen av
bydelens gutter gikk sammen for å etter-
ligne byens daværende borgervern. Dette
har holdt seg helt til i dag. Selv om mye er
forandret, er det fortsatt samhold og kame-
ratskap som driver korpsene i dag.

Korpset er utelukkende styrt av ungdom,
noe som er en utrolig lærerik og god skole
for disse ungdommene og kanskje for din
sønn om noen år?

Selv om det er ungdommer som driver
Sydnæs, har korpset forskjellige støtteappa-
rater av foreldre og tidligere Sydnæsgutter.
Men det må understrekes at disse ikke har
myndighet ovenfor korpsets styrelse.

Fellesskap 
I Sydnæs har vi et kamerat- og fellesskap
som er sunt og godt. Dessuten har Sydnæs
et veldig variert program som burde kunne
gi noe igjen til de fleste. Korpset tilbyr også
viktig selvrealisering ved at guttene hele ti-
den kan ha nye mål; en medalje man skal
gjøre seg fortjent til, en pokal som skal vin-
nes eller et verv, for eksempel som slager el-
ler offiser, som skal nås.

Buekorps får guttene vekk fra TV og da-
taspill og ut i frisk luft. Kontingenten er lav
i forhold til hva man får igjen, omkring 100
kr. for et år , og uniform kan lånes.

Korpsets strøk er Sydneshaugen, Nøstet
og Møhlenpris, hvor vi marsjerer i se-
songen som er fra mars til juni, onsdager
fra kl 18.00 og på lørdager fra kl 16.00. Vi
øver oss på å marsjere og legger vekt på å se
stilige ut, men har det samtidig gøy.

Færre lokale
Man skal ikke mer enn 20 år tilbake i tid, da
«alle» korpsets medlemmer bodde i strø-
ket. Grunnet utbygging og utflytting er det
i dag færre lokale medlemmer igjen. I dag
bor de fleste medlemmene i drabantbyer
som Fyllingen og Loddefjord. Men vi øn-
sker selvfølgelig flest mulig gutter i strøket
velkommen i Sydnæs Bataljon, slik at vi
igjen blir byens største buekorps. �

Strøkets egen Bataljon

tlf 954 33 066

Bataljonen på hjemmebane: Opp Sydneskleiven.
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