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Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 1, april 2007

Eiendomsforvalter Ole Jan Strønen bruker «tilfeldigvis» påsken
til å rive gamle bergenshus han tidligere har lovet å bevare, mens
Arbeiderpartiet har fått det for seg at miljøproblemene i sentrum
kan bedres ved å øke parkeringskapasiteten og dermed trafikken
til Klostergarasjen. Det er grunn å protestere!
Side 2-3 og 7
www.sydnes.no
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leder

 I et tiår har Jonsvollskvartalet skjemt ut byen vår.
Først sto bygningene til forfalls i mange år. Så ble de
fleste revet. Bergenserne flest, får vi tro, hadde stor
glede av at kvartalet en stund var parkeringsplass.

DÅRLIG REKLAME
 Men da Klostergarasjen åpnet var det slutt. Og de
siste årene har det en gang så livlige kvartalet ligget
der som en asfaltørken. Bare tre hus sto igjen. De tre
eldste. Uten strøm og varme, til forfalls.
 Kvartalet eies av reklamemannen Ole Jan Strønen.
I 1999 fikk han bystyret med på en reguleringsplan
der han fikk rive hele kvartalet. Utrolig nok. Først
hadde han lovet politikerne at her skulle det komme
kino. Så var det Den Nationale Scene som hadde
desperat behov for lager, og det var bare i kjelleren på
et nytt Jonsvollskvartal det var mulig å få til - sa Strønen. Heller ikke Gulating Lagmannsrett hadde andre steder å flytte enn akkurat her, ifølge Strønen. Siden har det vært snakk om et storstilt hotell og
konferansesenter. Alt fremført for politikerne slik
bare en reklamemann kan det; luftslott uten antydning til kontakt med virkeligheten. Det er trist at politikerne har latt seg forføre, gang på gang.
 Foreløpig siste kapittel er dekket av vår unge reporter, Sarah (12), som knapt kan huske Jonsvollskvartalet slik det en gang var. Vi frykter at hun både
er konfirmert og har tatt artium før kvartalet blir bebygd. I mellomtiden bør kommunen pålegge Strønen å vedlikeholde de to husene som er igjen. 
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Side 2

Hus fra 17
Det fine grønne trehuset i
Jonsvollskvartalet er revet.
Over 20 naboer møtte opp
for å protestere. Uheldigvis
var det ingen som ville høre
på fornuft. En mann satt seg
godt til rette på gravemaskinen
for å stoppe rivingen. Men han ble
ikke sittende lenge, han ble arrestert
av politiet og fraktet vekk med makt.
Etter mye frem og tilbake ble gravemaskinene startet opp igjen og huset
ble ødelagt.  TEKST OG FOTO: SARAH SVEGE

Den nye Kiwi-butikken:

Barna føler seg
velkommen!
Skolen er ferdig, det er ikke tid
til lekser enda, først skal den nye
butikken studeres.
Harald, Jacob og Ingebrigt var noen av de
første kundene på butikken, og de var veldig fornøyde når de trasket ut av butikken
med epler og boller, de syntes betjeningen
var hjelpsomme og greie, også hadde de
noen morsomme klær på seg.
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1700-tallet ble revet
RIVNING: I den stille uken, mens politikere og antikvariske myndigheter var på
ferie startet Strønen rivningen av huset
han hadde lovet å bevare. - Jeg kan ikke
se at det har skjedd noe dramatisk som
gjør at dette måtte tas ned i påskeuken
når ingen av oss er til stede, sa byråd
Lisbeth Iversen da BT fant henne uten
mobildekning på landsbygden i USA.
Lovligheten av rivningen er ennå omstridt, selv om fagmiljøer heller til at
Strønen hadde juridisk rett til å rive.
Men gir det også en moralsk rett?
POLITI: Et imponerende antall politibiler
med tilhørende mannskaper (t.v) dukket
opp, en liten stund var det like mange
politifolk som demonstranter på tomten.
Grunnen var trolig at våre venner husokkupantene ankom med bannere og
sterke meninger om ødeleggelsen av huset de tidligere har okkupert. Men protestene gikk fredelig og verdig for seg,
som alle kunne se direkte på NRKs direktesending, og både onkel og tante blå
senket skuldrene. En «sivil» protestant,
som rett og slett satte seg ned på på
gravemaskinens larvebelte ble derimot
fjernet av politiet og bøtelagt. Han representerte ikke velforeningen, men vi
vurderer likevel å sponse boten.
red.

KIWI-KUNDER: Harald,
Elin, Vilja og Julie.

- Kommer dere til å bruke
den nye Kiwi butikken istedenfor Spar?
-Ja, sier to av guttene i kor.
-Men de hadde jo ikke varme

varer som på Spar, sier
Ingebrigt litt stusselig.
De er alle enige i at den
nye butikken er fin og
har
gode
tilbud.
- Hvilket terningkast
gir dere den nye butikken?
Jacob
sier:
-Jeg mener fem. Ingebrigt: - Jeg
mener fire og en halv. Asgeir er
mer diplomatisk: -Jeg må vurdere det litt nøyere før jeg har et
endelig svar.

3

Godt plantet
Fire barn er godt plantet foran
bladene og godteriet i butikken. Harald og Vilja ser på godteriet. -Her er veldig billig godteri, legger de til. Barna får
smake kaffe med fløte i og sjokolade kjeks. -Her er veldig fint,
vi får nemlig smake på smaksprøver, sier Julie smilende.
Barna er fornøyd med den nye
butikken: -Jeg skal være her
resten av dagen, sier Elin med
munnen full av kaffe. 
TEKST OG FOTO: SARAH SVEGE
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Side 4

Bilene vekk f

SNV-kalenderen:
Dugnad 12. mai

Den tunge biltrafikken er på vei vekk fra
Torborg Nedreaas gate. I forbindelse
med endring av reguleringsplanen Dokken – Nøstet kommer bystyret etter alt
å dømme til å vedta at Torborg Nedreaasgate skal bli miljøgate med sykkelsti.

• med sykkelverksted og
vårfest på «plassen» etterpå

Parkdagen 3. juni
• se www.nygaardsparken.no

Årsmøte 5. juni
• Engensenteret kl. 18.00

Både byrådet og «bygningsrådet» sluttet seg
til forslaget om å legge dagens trafikk ut i ny
vei ute på havneområdet. En slik omlegging
koster 50 millioner kroner og er ennå ikke finansiert, men planen legges nå inn i Bergensprogrammet. Å få veien inn i et konkret veiprogram, som velforeningen har kjempet for,
betyr veldig mye for å få realisert veiomleggingen.
Når bystyret på møtet i mai trolig vedtar
reguleringsendringen, er derfor beboerne på
Dokken et milelangt steg nærmere målet om
å få flyttet trafikken lenger bort fra bomiljøet
og gjøre dagens vei om til en trivelig miljøgate.

Sommerfest 9. juni
• «Same procedure as always»

_____________________

Frivillige til
mobilkurs
Frivillighetssentralen Vitalitetsenteret
trenger instruktører på mobilkurs for eldre/nybegynnere lørdag 5. mai og lørdag
9. juni kl. 10.30-13. I tillegg er det behov for noen som kan stille som mobilinstruktører 29. mai på Nabodagen. Du
trenger ikke være ekspert for å bli instruktør, så lenge du har litt kjennskap til
hvordan menyen på de vanligste mobilene fungerer. Kontakt: Tlf. 55 56 42 65
- www.frivillighet.org 

Åpner for Nordnestunnel
Den endrede reguleringsplanen for Dokken
Nøstet åpner for en lang Nordnestunnel. Byrådet skriver i sin innstilling at de synes tanken om en lang Nordnestunnel er interessant
og vil ha det vurdert som alternativ til dagens
vedtatte trase.
Den vedtatte traseen er en rundkjøring
med tunnelinnslag nedenfor Sentralbadet.
Velforeningen har lenge kjempet for lang
Nordnestunnel. Den vil ha innkjøringen sørvest for Jussbygget, gå via Klostergarasjen og
til Østre Holbergsallmenning på Nordnes.
Klostergarasjen er laget slik at tunnelen enkelt kan kobles på, slik at biler som skal til
parkeringsanlegget må ta Nordnestunnellen
i stedet for dagens kronglete tur inn Nøstegaten og Baneveien.

Din blomsterhilsen, vår ære

Nøstegaten. 42 - 5211 Bergen
Tlf. 55 30 70 00 Faks. 55 23 08 01
www.blomsterdekor.no
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fra Torborg Nedreaasgate
I dag er Torborg Nedreaas
gate en traﬁkkslum, men
nå kan Dokken-folket
kanskje se frem til bedre
tider. Likevel: Den virkelig gode løsningen for
hele Dokken og Nøstetområdet, en lang Nordnes-Dragefjellstunnel er
slett ikke «i boks». Vi jobber videre med saken.

derimot tunnelen på
plass, åpner det for at
Klostergarasjen kan
utvides nordover som
boligsoneanlegg for
Nordnes.

Kan dette blir et fremtidig nabolagssenter, med møtelokaler og ungdomsklubb, et hus med mulighet for
både naboefester og private arrangementer? Vi håper
det! Huset er uansett historisk interessant, og skal
slett ikke rives, selv om dav. fungende byrådsleder
Henning Warloe antydet dette for en tid tilbake.

Dagens inngang til Klostergarasjen er for øvrig en midlertidig løsning. Etter Velforeningens
mening er det ikke mulig å få til en hensiktsmessig trafikkavvikling inn og ut av Klostergarasjen uten en lang Nordnestunnel. Kommer

Moskeen bevares
Endringen av reguleringsplanen for Dokken Nøstet slår fast at
moskeen i Nøstegaten bevares. Både 1700 talls
huset som i dag rommer moskeen og de to
gamle husene østenfor er tatt hensyn til i planen og skal bevares, mens bygget som rommet
babyutstyrsbutikken skal rives. Rives skal også
Havnevesenets bygg langs Nøstegaten, vest for
den gamle sjøboden.
Dette er kommet på plass under 2. gangs behandling av reguleringsplanen, og Velforeningen er veldig glad for at byrådet har valgt
denne løsningen. Om det betyr at byrådet har
lyttet på velforeningens kraftige protester vet
vi ikke, men vi kan jo tro det.
Velforeningen er også glad for at kommunen
har gått inn med midler til brannsikring av
moskeen. Dersom kommunen nå ikke tar ansvar for vedlikehold av moskeen og de to nabobyggene i Nøstegaten, ønsker Velforeningen å
overta husene og overlate dem til folk som kan
og vil ta vare på husene. Kanskje moskeen kan
bli et nabolagsenter når muslimene flytter til
sin nye moské opp under jul? 
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Kunst og design

Side 6

www.titnett.no

Brudehuset
... for deg
Teatergaten 10
5010 Bergen
Tlf. 55 23 09 60 - www.brudehuset.no

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

Velkommen til byens største
konferansehotell

Åpningstider:
Man-fre: 0900-2200
Lørdag: 0900-2000

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

www.scandic-hotels.com/bergencity

besøk oss i Teatergaten

Nærbutikken i
Baneveien

Teatergt. 19
5010 Bergen
Telefon:
55 90 18 36

alt innen vinlegging

Maling - lakk - jernvarer
kjemikalier - smøreolje

Velkommen til
Vestlandets største
vinbutikk • 30 års erfaring

VINSPESIALISTEN AS

BANEVEIEN 1

Tlf 55 23 36 16 • Faks 55 90 36 46
V MURALM. 15 • www.vinspesialisten

Telefon 55 23 19 00
Telefaks 55 23 37 15
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SNV sier nei til 350 nye
plasser i Klostergarasjen
Velforeningen er dypt
skuffet over at AP i mars
kom med et uventet bystyreforslag om å åpne
også de siste 300 plassene i Klostergarasjen.
Men en ny, rødgrønn allianse av KrF, Venstre, SP,
RV og SV ber nå fylkesmannen om en lovlighetskontroll av vedtaket.
Lovlighetskontrollen er oppsiktsvekkende ettersom garasjesaken dermed splitter
både byrådalliansen og en
opposisjonsblokk som ønsker makt ved høstens valg.

Brutte løfter
Garasjen ble planlagt med to
etasjer og vel 650 plasser.
Samtidig lå det inne planer
om en tredje etasje, med ytterligere 300 plasser. Før
siste lokalvalg sa politikerne
nei til dette. Rett etter valget
gikk AP og byrådet så sammen om å bevilge penger til
en tredje etasje. SNV protesterte ut fra at trafikkavviklingen allerede ved 650 plasser var sprengt. Noe alle kan
oppleve med selvsyn. Med
nær 1000 plasser frykter vi
totalt sammenbrudd i tillegg
til de store miljøproblemene. Vegvesenet var enig
og krevde at veisystemet ble
lagt om før man fikk åpne de

siste plassene. Men SNV mener den eneste fornuftige
løsningen er en lang Nordnestunnel, Vegvesenet tror
det holder å la trafikken
kjøre inn Håkonsgaten fra
Nøstegaten og følge Baneveien forbi Sentralbadet til
Klostergarasjen. Trafikken
ut av garasjen skal gå som i
dag, mens trafikk ut av sentrum vil gå ned Komediebakken. Det betyr at trafikken i Komediebakken snus
og Jonsvollsgaten blir bilfri.
SNV synes ikke dette er
noen god løsning, men har
ikke fått medhold hos fylkesmannen. Derimot har
fylkesmannen slått fast at
Klostergarasjen ikke kan benytte alle de nær 1000 plassene før trafikken er lagt om.
Det vil skje i løpet av 2008.
Derfor tror vi at byrådet ikke
vil, eller kan, følge AP, H og
FrP og åpne hele Klostergarasjen 1. juli.
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Fra aksjonen mot garasjevedtaket. I bakgrunnen
diskuterer velrepresentantene
Ola Siverts og Tormod Carlsen
vedtaket med APs ordførerkanditat Ruth Grung på
direktesending i NRK.

Iversens boligparkering
Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen sier hun
heller vil åpne for beboerparkering. I dag har anlegget
i Baneveien 3–4 års ventetid.
Flere av de som parkerer her
sogner mer naturlig til området ved Klostergarasjen.
Beboerplasser gir langt
mindre trafikk enn vanlige
utleieplasser. En beboer flytter i snitt bilen to ganger
daglig, mens bilene på utleieplassene skiftes ut ni ganger.
Klostergarasjen har sagt at
naboer kan leie faste plasser.
Problemet er at prisen er tre
ganger høyere enn dagens
allerede nokså stive pris i beboeranleggene. 
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Ja, det blir solfest også i år. Så klart.
Sett av lørdag 9. juni allerede nå!

Tagging vs.
grafitti
SNV og gruppen Kommando, som
i sin tid organiserte grafittiveggen på Sentralbadet, mener byrådet løper fra løftene.
Etter at velforeningen fikk mange
klager på uønsket tagging, tok vi saken opp med kommunen. Da Sentralbadveggen ble åpnet, var forutsetningen at det også skulle settes inn tiltak
mot spredning. Det har ikke skjedd.

Arbeidsgruppe uten respons
I høst satt velforeningen sammen med
Kommando i en arbeidsgruppe i kommunen og gruppen la frem en rapport til byrådet om hva slags tiltak som burde iverksettes. Vi ønsket flere prøvevegger rundt i
bydelene, og vi ønsket et enkelt telefonnummer der folk kunne melde fra om både
uønsket tagging, om hærverk og om boss.
Etter det vi har forstått, har byrådet
foreløpig lagt rapporten i en skuff.
Dette har Velforeningen og Kommando
sammen gått ut og kritisert i media.

TOYS: Ikke en tagging, men en klart negativ kritikk
av arbeidet. Hiphop-kulturen er ukjent for de ﬂeste,
men den er her, og SNV vil samarbeide med utøverne
for å unngå trøbbel. Nå må byrådet følge opp.

Vi har også sagt at returpunktet foran
Sentralbadet bør flyttes over gaten. Det vitner om lite respekt for grafittimiljøet at
man gir de en vegg og plasserer seks store
bosspann foran veggen. 

tlf 954 33 066

