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Protest-vår

DugnadDugnad og festfest
• Trafikk • Årsmelding • Årsmøte • ParkdagTrafikk • Årsmelding • Årsmøte • Parkdag
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Hanchen Michelsen. Layout og annonser: Jan
Hanchen Michelsen. Trykk: Symbolon Media

leder� «Spekulantens utmarsj», skrev BT på lederplass da Ole
Jan Strønen solgte Jonsvollskvartalet til Sparebanken Vest. 

Jonsvo l l  og  t ra f i k k
� Med Vestlandets storbank som ny eier, er det all grunn til
å tro at det vil komme fortgang i byggeplanene. Banken selv
snakker om innflytting i 2011. Det betyr byggestart i 2009 og
to år med tomten liggende slik den er i dag, med mindre ban-
ken gjør som vi har foreslått, og pynter opp litt eller åpner for
midlertidige aktiviteter.

� Før media fikk vite om oppkjøpet ga banken oss en ori-
entering. De sa videre at de ønsket å møte oss for å diskutere
planene på et tidlig stadium. Det er svært positivt. Vi oppfor-
drer alle i strøket til å gi oss innspill på post@sydnes.no

� Uavhengig av hvordan bygget vil til å se ut, tror vi noe av
det viktigste er å få en god trafikkavvikling. Med 600 arbeids-
plasser i Jonsvollskvartalet, utbygging av Neumannskvarta-
let, nybygg ved TV 2 for Vizirt med 200 arbeidsplasser, må en
fremtidsrettet løsning skje gjennom radikale grep.

� Vi har lenge jobbet for lang Nordnestunnel, med innslag
fra vestsiden av Dragefjellet og utgang i Østre Holbergsall-
menning.  Det er vedtatt at Nordnestunnellen skal bygges,
med inngang nedenfor Sentralbadet og, som en midlertidig
løsning, at trafikken som i dag går opp Komediebakken skal
gå opp en forlenget Håkonsgate, mens trafikken fra sentrum
skal gå ned Komediebakken, og Jonsvollsgaten stenges. Det er
ikke penger til denne midlertidige løsningen før tidligst neste
høst. Vårt spørsmål er: Hvorfor bruke pengene på det? Hvor-
for ikke starte prosjektering av lang Nordnestunnel nå? Da
frigjøres tomten foran Sentralbadet. Den kan selges, og kjø-
peren kan sammen med Neumann og Sparebanken Vest kan
gå sammen om å bidra til en fremtidsrettet trafikkløsning ba-
sert på lang Nordnestunnel. �

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 (permisjon)

Solen skinte lenge 12. mai,
men det var ikke den som var-
met mest. Det var gassovnen i
det nye partyteltet som var
den beste varmekilden. 
TEKST OG FOTO: SARAH SVEGE 

Omkring 50 naboer møtte opp til
dugnad, grilling & sykkelverk-
sted. Etter mye godt arbeid var
belønning «sykkehjelp» av en
profesjonell sykkelreparatør. Syk-
kelmannen jobbet veldig godt og
han følte seg nokså nødvendig et-
tersom han jobbet fra klok-
ken17.00 til klokken 23.00. Neste
gang tar han med noen «hjel-
pere». Vi satt opp det nye teltet
som er veldig stort og fint. Harald
Kaasa Andersen ledet arbeidet og
ble utnevnt til telt monteringssjef.
Alle hans hjelpere, både store og
små, var entusiastiske medarbei-
dere. Partyteltet ble godt og varmt
innvending og det skapte en vel-
dig god stemning denne kvelden. 

Dugnad og

Mye boss og kapp!     Tre venner i teltet.

Telt-taket løftes på plass.
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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

og fest i kjempetelt SNV-kalenderen:

Parkdagen 3. juni 

Årsmøte 5. juni 
Engensenteret kl 18.00

Solfest 9. juni 

Vannpynten må renses (på den morsomme måten).

Teltet er endelig på plass - lunt og godt.

Over: Vel-leder
Tormod ble 

dagens trekk-
dyr. Til høyre:
Arbeidsleder

Harald.

Burger King fant grillformen.Sykkelreparatør Tony manglet ikke oppdrag. Han mekket flittig i seks timer.
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ÅRSBERETNING 
2006/2007
Sydnes og Nøstet Velforening for perioden 6. juni
2006 til 5. juni 2007. Utkast – godkjennes endelig
på årsmøtet tirsdag 5 juni 2007

1. Styret 2.  Enkeltsaker
3. Arrangement 4.  Regnskap
5. Vel og Bra 6.  Representasjon

1. Styret 
Styret som ble valgt på årsmøtet 6. juni 2006: 
Leder: Tormod Carlsen, Baneveien 43
Kasserer: Steinar Utne-Pedersen, Sydnesgaten 13
Medlemmer:
Tone Tjemsland, Teatergaten 50
Anders Følid, Dokkeveien 9
Kristin Hogstad Bruvik, Bratlandsmauet 1
Jan Hanchen Michelsen, Dragefjellstrappen 3
John-Erik Ågotnes, Dragefjellstrappen 2 C
Jarle Holmlid, Gamle Nøstegt. 6
Hans Petter Svege, Sydnessmauet 16
Frode Flatøy, Gamle Nøstegt. 13 A
Gunnar Vikene, Dokkeveien 21
Kristin Hogstad Bruvik har hatt permisjon, 
i stedet har hennes mann Øystein Bruvik møtt

Styremøter: Styret samles ved behov og normalt
første tirsdag i måneden kl. 20.30 på «Brød og
Vin».  Det var fire styremøter høsten 2006, tirsda-
gene 22.8, 12.9, 3.10 og 7.11. Det har vært seks
styremøte våren 2007, tirsdagene 2.1, 6.2,
6.3,17.4, 8.5 og 5.6

2. Enkeltsaker:
Studentbråk: Første styremøte omhandlet i ho-
vedsak en rekke klager på bråk fra studentene i
forbindelse med semesterstart. Fadderuken, der
eldre studenter tar i mot de nye studentene, har
utviklet seg til en gjentagelse av russefeiringen.
Styret vedtok flere tiltak. Det ble sendt brev til Det
juridiske fakultet hvor velforenigen fortalte om
misnøyen med utviklingen av Juristforeningens
arrangementer i kjelleren på fakultet. Fakultetet
har behandlet saken ryddig og i god dialog, og ju-
ristforeningen har endret og skjerpet vaktholdet
og forholdene har bedret seg.

I enkelte hus har det vært mye bråk knyttet til fes-
ter med åpne vinduer. Vi har kontaktet media om
problemet, og Vel og Bra hadde et nummer som
fokuserte på problemet med huseiere som gir
blaffen, og i tillegg lar bosset flyte. Også dette har
bedret seg betydelig. Før kommende høst med se-
mesterstart har velforeningen sammen med an-
dre tatt kontakt med fadderstyrene for å dempe
russepreget over arrangementet. En del av de nye
studentene inviteres også innom Frivillighetssen-
tralen, for å vise at studentene er og kan være en
ressurs for nærmiljøene rundt Nygårdshøyden. 

Tagging: Uønsket tagging, forsøpling og hærverk
er et stadig problem i sentrum. Forrige år jobbet
vi mye sammen med andre velforeninger under
samarbeidsparaplyen BergenVel.org under paro-
len Bossaksjonen. Det var en rekke møter med
BIR og kommunale etater, men dessverre har det
kastet lite av seg. Vi føler at vi har fått økt forstå-
else i byråkratiet, men det er vanskelig med sam-
arbeid over etatsgrensene så lenge ikke byrådet
engasjerer seg i å få tiltakene opp å gå. Da Sentral-
badet fikk en frivegg for grafitti, var det en forut-
setning at det samtidig skulle iverksettes tiltak
mot uønsket tagging. En representant fra kom-
munen deltok på et styremøte, og deretter ble vi
invitert til en tverretatlig arbeidsgruppe der også
kuratorgruppen Kommando deltok. Kommando
utarbeidet i sin tid forslaget til og organiserte
opprettelsen av de først friveggene i Bergen.
Gruppen hadde en rekke møter og vi kom frem til
et felles forslag til tiltak, der hovedpoenget var et
felles telefonnummer for både uønsket taggig,
hærverk og forsøpling. Hvis det også ble bevilget
penger til å rydde opp når det kom telefoner, an-
befalte vi flere frivegger, både i sentrum og i byde-
lene. Dessverre la kulturbyråden planen i skuffen,
noe både vi og Kommando oppfatter som et løf-
tebrudd. Saken er ikke lagt død fra vår side.

Hurtigruteterminalen: Velforeningen klagde vå-
ren 2005 på at Hurtigruteterminalen er bygd høy-
ere enn det politikerne har vedtatt. Det ble også
klagd på at parkeringshuset er høyere enn tillatt.
Da saken var til politisk behandling i Komité for
miljø og byutvikling i år, vedtok politikerne å
godta en søknad fra havnen i etterkant om å få
bygge høyere enn tillatt. Saken er anket inn for
fylkesmannen.

4
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Ny reguleringsplan for havnen: Endring av regu-
leringsplanen for havnen er nå vedtatt, å tråd med
slik den ble omtakt i forrige Vel og Bra.

Klostergarasjen: Velforeningen protesterte kraftig
mot bystyrets anmodning om åpne hele Kloster-
garasjen for parkering. I dag viser lysskiltene fullt
når det er 656 biler innenfor portene, mens gara-
sjen har kapasitet til 970 plasser. Årsaken er at Fyl-
kesmannen har sagt nei til å bruke hele kapasite-
ten så lenge trafikkforholdene ikke er bedret. 

Etter at Arbeiderpartiet fikk flertallet for en
oppmodning i bystyret om å åpne hele anlegget
allerede 1. juni, er det nå opp til byrådet å vurdere
om de skal gå inn for dette eller ikke. Dersom by-
rådet går inn for full åpning, vil velforeningen vise
til at fylkesmannen har sagt nei tidligere.

Byråd Lisbeth Iversen uttalte, i tråd med det vel-
foreningen har kjempet for, at en del av plassene
kan åpnes for beboerparkering. En beboerplass
genererer betydelig mindre trafikk enn en vanlig
utleieplass. I dag er det over tre års ventetid på det
eneste beboeranlegget i nærområdet, som er an-
legget i Baneveien.

Bossug og bosscontainere: Den felles bosscontai-
neren i Baneveien, som erstattet rundt 70 bos-
spann har vært en suksess. Arbeidet med å eta-
blere flere containere har stanset litt opp. Det
trengs at folk som ønsker en bosscontainer selv tar
et tak, så vil velforeningen bidra til realiseringen.

Planen om å erstatte containeren med et bossug
er utsatt fordi kommunen har forskuttert rør for
bossug i sentrale bygater forbindelse med opp-
rustningen av vann- og kloakksystemet. Vi hadde
risikert å måtte betale ekstra for vårt eget bossug,
for deretter å betale ytterligere ekstraregning for
påkobling til det fremtidige systemet for hele sen-
trum. Nå satser vi på at et bossug-system for hele
sentrum kommer på plass i løpet av to til tre år.

Gressplenen på Engen: Plenen over parkerings-
huset på Engen har feil i dreneringen, slik at van-
net ikke trekkes ut fort nok og resultatet blir en sø-
lete plen store deler av året. Det har siste året vært
en vedvarende runddans av mail og telefoner for
å få avklart hvem i kommunen som har ansvaret.

Oppbevaringsrom: Parkeringsselskapet sa nei til
å bygge lager i trappehuset på beboeranlegget i

Baneveien. I stedet har vi leid et rom der vi nå
oppbevarer blant annet det nye partyteltet med
gassovn, bord, sekker til sekkeløpet og andre eien-
deler. Det er en midlertidig løsning, vi ønsker et
permanent lokale med lager.

Rotteavtalen: Rotteavtalen er fornyet og det er
rundt 50 enkelthusstander og leiergårder med på
avtalen. Det har vært lite rotteaktivitet siste året og
styret tolker det slik at alle åtekassene med rotte-
gift og jevnlig tilsyn er en effektiv måte å holde
rottebestanden i sjakk på.

Skolegrenser: Heller ikke i år har kommunen
fremmet forslag om å splitte velforeningens om-
råde i to skolekretser (Møhlenpris og Nordnes).

Utbyggingen i Baneveien: Brødrene Ulveseth sat-
ser på å sluttføre utbyggingsprosjektet i Baneveien
– Nøstegaten. Vi ha ikke registrert at de har truk-
ket klagen om å få bygge en ekstra etasje mot Ba-
neveien, men vi har grunn til å tro at den snart
fem år lange kampen nå snart er til ende. Innflyt-
ting for husene mot Baneveien er sagt å være 15.
juli, mens i husrekken mot Nøstegaten er flere fa-
milier allerede flyttet inn. Velforeningen ønsker
alle nye beboere hjertelig velkommen til strøket.

Støyskjerm mot havna: Det er vedtatt at Havne-
vesenet skal bygge støyskjerm langs Nøstegaten
mot Baneveien/Gamle Nøstegaten. Velforeningen
har etterlyst oppstart av arbeidet. Det er ventet
fortgang i arbeidet når Br. Ulveseths arbeidsbrak-
ker i Baneveien mot Nøstegaten fjernes.

Dokkeveien…: For Dokkeveien er det foreløpig
ingen løsning i sikte, men Velforeningen holder
jevnt og trutt kontakt med de ansvarlige i kom-
munen, og sender på ny og på ny våre gamle pla-
ner og ideskisser for gatetun med mer. (Dette
skrev vi for øvrig i fjor også.)

Sydnes sjøbad: Velforeningen er representert i en
komité som jobber med å få bademuligheter i ho-
pen som er gravd opp foran den gamle sjøboden
på Nøstetorget. Det er nå innhentet anbud på tek-
niske løsninger som skal sikre god vannkvalitet.
Det vil koste rundt 300 000 kroner. Søknad sendes
kommunen i disse dager, samtidig som sponsorer
kontaktes. fortsettelse, side 7
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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

Jonsvollsg. 7
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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Jonsvollskvartalet: SNV klagde inn vedtaket om
å rive de siste tre husene i kvartalet fordi det ikke
forelå godkjent bebyggelsesplan. Vår oppfatning
er at det ikke var grunnlag for å gi dispensasjon
fra kravet om å nekte riving før godkjente planer
foreligger. Velforeningen er fornøyd med at kvar-
talet nå er solgt til Sparebanken Vest.

Ballbinge: Velforeningen har ikke gitt opp håpet
om å få realisert en ballbinge. det jobbes ennå
med saken etter at Grønn Etat torpederte søkna-
den om å disponere området ved Heggesmauet. I
dag brukes området ved Heggesmauet til parke-
ring for kommuneansatte.

3. Arrangementer
Solfest: Solfesten ble arrangert for 14. gang 10.
juni. Også i år holdt barna basar der gamle leker
byttet eiere. Pengene fra basaren går til lekeappa-
rater i området.

Parkdag i Nygårdsparken: Velforeningen var
medarrangør sammen med velforeningene på
Nygård, nedre Nygård, Møhlenpris, Djerv og
kommunens kultur og parkavdeling da Parkda-
gen ble arrangert for 6. gang 4. juni 2006. 

Gatefest i Sydnesgaten: I 2002 ble det avholdt ga-
tefest for å feire gjenåpning av den oppussede
Sydnesgt.  Siden er det blitt en tradisjon med ga-
tefest i begynnelsen av september i Sydnesgaten.

Den store festdagen: Lørdag 6. januar var det
igjen klart for trippel-arrangement på Engensen-
teret. Først seniortreff for folk som har bodd i
strøket tidligere med taler, barneleker og mim-
ring. I underkant av 100 personer deltok. Juletre-
festen ble arrangert like etter. Like vellykket som
hvert år, med rundt 55 barn. På kvelden var det
voksenfest, som begynnelsen på en tradisjon som
ble startet opp under 25 års festen i fjor. 

Dugnad: Lørdag 11. mai ble dugnaden avholdt,
med veldig godt oppmøte. Over 50 fremmøtte. I
fjor var det benkene som ble tatt spesielt, i år gikk
Thomas Høiseth amok med motorsag og friserte
blant «trehjulsykkelbanen» rundt plenen slik at
det er mulig å sykle uhindret rundt. Nytt av året
var innleid sykkelreparatør. – Neste år må jeg ha
med en mann til, konkluderte han etter fem ti-
mers sammenhengende innsats. Nytt av året var

også etter-dugnads-fest, med innvielse av det nye
partyteltet med gassovn. Suksess. Teltet leies
ut/lånes ut til medlemmer. 

4. Regnskap – legges frem på årsmøtet
Regnskapet er vedlagt årsmeldingen.

5. Vel og Bra
Det kom ut fire nummer i perioden; september –
05, desember – 06, april – 07 og mai -07. Redak-
sjonen har bestått av Tormod Carlsen og Jan
Hanchen Michelsen med svært god hjelp av re-
porter Sara Svege (12) og fotograf Asgeir Simon-
sen (13). Jan H. Michelsen står for lay out og
Hans Petter Svege sørger for trykking i Estland
gjennom sitt selskap Symbolon Forlag.

6: Representasjon
Frivillighetssentralen: SNV var en av stifterne og
er medeier i Frivillighetssentralene på Vitalitets-
senteret. Helene Hystad var foreningens repre-
sentant i styret, og Grete-Line Simonsen vara
frem til årsmøtet i februar, da Tormod Carlsen
gikk inn som fast styremedlem. 

Nygårdsparkens Venner: John-Erik Ågotnes sit-
ter i styret, Tormod Carlsen i valgkomiteen.

Parkdagen i Nygårdsparken: John-Erik Ågotnes
representerer SNV i styret

Bergens Vel: Foreningen er tilsluttet paraplyorga-
nisasjonen Bergens vel og møter på allmøtene.

Komiteen for Sydnes Sjøbad: Eva Røyrane og
Gunn-Vivian Eide representerer velforeningen.

Nærmiljøanleggkomiteen: Komiteen består av
Hans Petter Svege, Sjur Veim, Lars Handeland,
Thomas Høiseth og John-Erik Ågotnes.

Avviklede komiteer: Styret retter en særlig takk til
komiteen bak seniorfesten: Geirdis Bjørlo. Gunn-
Vivian Eide, Gro Haveland, Helga Mjeldheim og
John-Erik Ågotnes.

Sydnes og Nøstet Velforening er medlem 
i Norges Vel.

Styret i Sydnes og Nøstet Velforening
Sydnes og Nøstet 18. mai 2007
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I  NYGÅRDSPARKEN 
GRATIS FAMILIEARRANGEMENT

SØNDAG 3. JUNI   KL. 11 - 17 

Musikk og teater for store og små,   parkvandring,   parkorientering,   

konkurranser,   spill,   trikken   kjører   og   bading   i   nyrenset   fontene!   

Salg av mat, drikke og iskrem. 

10:30 Teknolikken spiller opp rundt omkring i parken   

Aktiviteter rundt omkring  m/sjonglering,      yoga,      konkurranser,

ansiktsmaling,      parkorientering, spill,   brannbil   og   trikken   kjører   !   

Underholdning   med   Yngve Seterås   som   konferansier:
11:00 Bergen Musik Corps 

11:30 Hungry   John   &   Atle   Johannessen   

12:00 Underholdning   ved   Bergen   Kulturskole   

12:15 Parkvandring,   ledet   av   landskapsarkitekt   fra   Grønn   etat   

12:30 Trylleshow   med   Geir   Eikenes   

13:00

13:30 Abus Trommetrio

14:00 Capoeira   kampsportframvisning   på   gressplenen   

14:30 Nordnes   skoles   musikkorps   spiller   rundt   om   i   parken   

15:00

15:15 Jentebandet Rothaugen

15:30 Rockebandet Brostein

Kom og ta parken i bruk du òg ! 

Arrangører og sponsorer: Velforeningene fra    Møhlenpris,  Nygård,  Nygårdshøyden, Sydnæs og 
Nøstet samt Nygårdsparkens Venner og   Sportsklubben   Djerv   sammen   med
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I  NYGÅRDSPARKEN 
GRATIS FAMILIEARRANGEMENT

SØNDAG 3. JUNI   KL. 11 - 17 

Musikk og teater for store og små,   parkvandring,   parkorientering,   

konkurranser,   spill,   trikken   kjører   og   bading   i   nyrenset   fontene!   

Salg av mat, drikke og iskrem. 
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