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Nr. 3 - 2008

Verneverdige
bygg - uten
brannvern

Husrekken Nøstegaten 39 - 45 blir fredet i løpet av
høsten. Men byggene står uten brannvern av noe slag.
Nå søker velforeningen Gjensidige-stiftelsen om
brannvernmidler til disse kommunale husene. Da velforeningen ble stiftet i 1980 var det nettopp for å
redde blant annet Nøstegaten 39.
Side 3
www.sydnes.no
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leder

Bergen kommune bør anmelde eieren av sjøbod nr. 13 i Skuteviken etter brannen første
helgen i september.

Anmeld gjerne bodeier men kommunen må også
ta ansvar for egne bygg
Eieren sier han visste at boden ble brukt til bolig, men hevder det var leietakers ansvar. Feil!
Huseier har ansvar for hva som skjer i huset, og
dermed også et ansvar for å følge med. En anmeldelse og eventuell dom vil klargjøre dette
for andre huseiere, enten problemet er er
brannfare, ulovlig bruk eller sjenerende støy.
Det er tragisk at først fire sjøboder fra 1600-tallet og deretter den noe yngre Lehmkuhl-boden
nå har gått tapt, men i Nøstegaten ligger det
også fire bygg - fra 1600-tallet. Usikret. Husene
har vært i kommunens eie i årevis.
I 1980 ble to av husene planlagt revet for å lage
større vei. Arbeidet stanset da husene viste seg å
være verneverdige. 20 år senere la kommunen
igjen planer om å rive husene for å lage vei, og
igjen ble planene stanset - fordi husene naturligvis ennå var verneverdige. Bygningsrekken har
ikke noen form for brannsikring og vi har etter
mye arbeide ikke klart å få klarhet i hvem i kommunen som har ansvaret for husene. Alle er tjent
med at kommunen viser handlekraft mot huseiere der bygningene utgjør en risiko for nabolaget - også når det er kommunen som er huseier.

kontaktinformasjon
Styreleder:
Tormod Carlsen
Kasserer
Kjetil M. Skjerve
Styremedlemmer:
Tone Tjemsland
John-Erik Ågotnes
Anders Følid
Jan H. Michelsen
Jarle Holmelid
Gunnar Vikene
Eli Kyte
Hanne-Lise Hammersland

55 23 49 58

baneveien@gmail.com

55 90 01 37

kjetil.skjerve@jur.uib.no

55 23 23 46
55 96 43 58
55 56 09 11
55 23 25 47
55 23 19 78
911 41 859
55 31 16 85
970 68 667

tone@mac.com
dagros@broadpark.no
folid@bgnett.no
post@dragefjellet.no
jarle@pandora.no
g-vikene@online.no
hhammersland@yahoo.no

Tekst og foto: Tormod Carlsen og Jan Hanchen
Michelsen om ikke annet er anført. Layout/ann:
Jan Hanchen Michelsen. Trykk: Symbolon Media

Side 2

Folkemøtet
Et beboelig sentrum for alle?
20. august arrangerte velforeningen et
stort folkemøte i kantinen på Rådhuset.
Panelet var samstemt om behovet for
flere studentboliger - og flere fester!
Den store utfordringen for beboerne i sentrum er de private utleiebyggene der huseieren ikke bor i bygget selv. Mange av de fremmøtte fortale om problemene og ikke minst
alt bråket det er i disse byggene. Leietakerne
har ikke et ordensreglement å forhold seg til,
huseieren tar ikke ansvar og tar ikke engang
telefonen fra berørte naboer som får ødelagt
nattesøvnen.
Elin Thorsnes (bildet) i Skuteviken Vel har fått utarbeidet
en juridisk gjennomgang som
viser at huseier har et ansvar
for at leietakerne ikke forstyrrer naboene og at det er mulig å gå rettens vei
mot huseiere som gir blaffen.
Både rektor Sigmund Grønmo og Terje
Ohnstad (Ap) påpekte behovet for flere offentlige studentboliger. Både fordi dagens
pressede utleiemarked lokker til seg useriøse
utleiere som tar skyhøye priser og fordi bråkmakere der har en reell risiko for å bli kastet ut.
Politioverbetjent Bengt Angeltvedt ved ordensavsnittet beklaget at politiet nattestid
måtte prioritere liv og helse, men ble gjerne
med på forebyggende arbeid. De ville gjerne
sende ut patruljer til vorspiel, for å snakke
med folk før ting utarter seg.
Byrådet meldte i siste liten avbud på grunn
av budsjettkonferanse og sendte bystyremed-
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Panelet, fra venstre: Bjørn Frode Schjelderup (H), Terje Ohnstad (Ap), politioverbetjent Bengt Angeltvedt og
rektor Sigmund Grønmo.

Brann etter brann nå må det sikres!
Da Bergen kommune forsøkte å få revet Nøstegaten 39 i 1980, ble de gjort
oppmerksom på at bygget var så gammelt at det ikke var lov å rive det.

- Studentene holder oss unge, sa ordstyrer Kristin HelleValle - mens leder og nestleder for studentparlamentet
takket med et bukk. Og det er også klart at mye nattebråk slett ikke skyldes byens mange tusen studenter.

Etter å ha stått til forfalls noen år,
prøvde kommunen igjen å få huset revet.
Men husrekken er fremdeles så gammel
at byggene ikke kan rives. Nå er både 39,
41, 43 og 45 i ferd med å bli fredet, men
noen brannsikringstiltak finnes ikke.

lem Bjørn Frode Schjelderup (H). Han mente
folk i sentrum måtte tåle mer enn folk ute i distriktene. Det provoserte mange. - Ingen skal
måtte akseptere den type støy vi her snakker om,
sa en beboer på Nordnes til stor applaus.
Utover behovet for flere studentboliger, mente
Angeltvedt at et godt forebyggende tiltak var gatefester ved semesterstart, slik at fastboende og
nyinnflyttede kunne bli kjent med hverandre. Og
slik at studentene virkelig oppdaget at her bor det
folk. Suppefesten i Sydnesgate tre dager senere
var sånn sett midt i blinken (se side 8 og 9).
Styret for velforeningen skal nå skrive brev til
politikerne der vi ber kommunen ta initiativ til
en arbeidsgruppe der også politiet, Universitetet
og høyskolene deltar for å etablere tiltak for å redusere problemet.

Etter oppfordringer fra David Lovret i
www.nøstebukten.org sender SNV inn
søknad om midler til brannsikring av
byggene. Kommunen har, om ikke annet,
lovet at de vil godkjenne tiltaket.
En brann i husrekken vil kunne få stopre konsekvenser for de nærliggende og like gamle - trehusene. Velforeningen har et ønske om at husene
skal tas i bruk, og vi ønsker selv å
kunne få ha ett av dem til bydelshus
med ungdomsaktiviteter, utleie til
konfirmasjoner og runde dager etc.
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70-årsfeiring med by
Åse Nilsen (f. Knutsen), feiret 70års dag 26. juli i Nøsteboden. Åse
er oppvokst i Sydnesgaten 27, på
toppen av Dragefjellstrappen.
av John Erik Ågotnes

I dag er Harry Jakobsen eier av huset. I
oppveksten til Åse bodde familien Jakobsen i andre etasje, familien Knutsen i første til høyre, og sydame Marta Meland
første til venstre. I 1942, da Åse var tre år
døde faren under et torpedoangrep, og
moren oppfostret Åse og broren Egil Johan alene. Moren hadde ingen fast post,
men vasket for familier på Sydnes. I tillegg
hadde hun noen strøjobber i bakerforretninger. Morfaren til Åse, Johannes Andersen, bodde rett over gaten i nummer 25.
I følge Vel og Bra sine kilder ble det en
vellykket 70-års markering. Dagen startet
med vandring i strøket. Selskapet, som
talte 45 personer, startet vandringen fra
Nøsteboden, gikk gjennom Gamle Nøstegaten, krysset Bratlandssmauet og opp til
Sydnesgaten. Utenfor Sydnesgaten 27 ble
det selvsagt stopp med mimring og fotografering.
I Dragefjellstrappen hadde nøstegutten
John Øxenbjerg og blomsterdamen Anne
Lise Berger laget til en fin velkomst. Selskapet var også innom Dragefjellet skole,
der Åse fant at den gamle drikkefontenen
fra skoledagene fortsatt eksisterte. Turen
gikk videre langs Sydnesgaten, ned Sydneskleiven og tilbake til Nøsteboden. Mirela Iversen og søsteren hadde der dekket
på og pyntet til fest, hvor blant annet avkokt laks sto på menyen. Det ble en
minnerik 70-års markering som i det fine
været foregikk like mye ute som inne.

Sydnesgaten, med Dragefjellstrappen ned til
venstre. På bildet ser vi Åse, ca seks år, sammen
moren Mathilde. Det er en glad Åse med ny 17.
mai kjole sydd av sydame Meland som bodde i
samme huset som Åse. Familien til Åse bodde i
huset til venstre (Sydnesgaten 27).
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Side 5

Strøket, folket,
historien
Den «daglige driften» av Sydnes
og Nøstet velforening er i høy grad
knyttet til gjennomføring av faste
arrangementer og ikke minst mye
tungt og byråkratisk knirkende
utbyggingspolitisk arbeid.

Fargebildet: Åse utenfor
barndomshjemmet på toppen av Dragefjellstrappen.
Bildet under er tatt på
samme sted som sorthvittbilde på side 4. Her er Åse
som nummer to fra venstre
blitt ca ti år. Åse er usikker
på hvem som er lengst til
venstre men lengst til høyre
er Solveig Karin Jensen
sammen med sin bror. Solveig Karin og broren er oppvokst Dragefjellstrappen –
er det noen som vet hvor de
befinner seg? De to bildene
er tatt med ca fire års
mellomrom og vi kan observere noe som sjelden forekommer i dag: Omsying av
klær. Åse sin seksårs kjole er
blitt sydd om fra kjole til
kort skjørt hvor kjoletoppen
er blitt til en kort jakke.

Dette er viktig, vi har en arv å ta vare på i
møtet med rivebaroner, hybelhaier og de
som mener Bergen sentrum skal fylles med
enten biler eller studenter - og at alle andre
helst bør flytte. Disse kan glemme å tenke
på seier med det første, vi vil at sentrum
også skal være en bydel for «vanlige folk».
Men det er en tilleggsgrunn til at vi ønsker å bo i og ta vare på nettopp denne
gamle bydelen vår. Og mye av dette har naturligvis med historien å gjøre.
SNV har de siste årene lånt inn og digitalisert store mengder gamle bilder, ved siden
av at det er gjort et betydelig arbeid i å
komme i kontakt med folk som tidligere
bodde i bydelen - og da særlig de som
bodde her som barn og unge.
Innsatsen har båret frukter. Mange mennesker har kommet tilbake til strøket for
første gang på kanskje 50-60 år, og høstnummeret av Vel og Bra er derfor preget av
nettopp dette: Her er historien om to venninner som traff hverandre igjen etter
mange år, om en dame som feiret 70-årsdagen ned «sightseeing» på gamle tomter - og
ikke minst beretningen fra en senior som
deler sine minner fra krigsårene.
Vi vil også invitere til en ny møteplass for
eldre beboere og andre eldre med tilknytning til strøket, i erkjennelse av at det er
nettopp deres historie og grunnarbeid dagens gode naboskap bygger på. For de som
levde her før det store flertallet av dagens
beboere er stadig like viktige.
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Foren eder i Nøsteboden!
Seniorer i Dokken, seniorer på Sydnes, seniorer på Nøstet og alle andre
beboere i de samme områdene uansett alder ønskes velkommen av vertskapet Mirela og Roger Iversen til månedlig treff i Nøsteboden.
Av John-Erik Ågotnes

SNV har lenge prøvd å få i stand et seniortreff én gang i måneden etter modell av
bl.a. Nordnes. Årsaken til at dette har tatt
såpass lang tid å få til er at vi ønsket å ha
treffet i den pittoreske Nøstebodens¨.

Til elgen!
Roger og Mirela Iversen vil i slutten av september ha ferdigstilt baren/kafeen «Zum
Elch» (Til elgen) som vil passe utmerket for
slike treff. Og velforeningen vil presisere at

ikke bare seniorer er velkomne til Mirela og
Roger - men alle som bor i området vårt. La
dette være en anledning til å møte naboer
og de som har bodd i husene våre!
Altså: Sett av første torsdag i måneden
unntatt i januar (da har vi de årlige festene våre) og i juli og august. Vi starter
klokken 18.30 og avslutter klokken 23.00.
Mirela og Roger vil, til kafépriser, servere kaffe og annen drikke samt noe søtt å
tygge for de som ønsker det.

Mirela og søsteren Ramona ønsker velkommen i Nøsteboden.
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Fra venstre Liv Kristiansen (f. Brakstad) og Brit (f. Christophersen) Hjellvik gjenforent
på Harestua, i nærheten av Jevnaker. De to nøstevenninnene har ikke sett hverandre siden de gikk ut av realskolen på Sydneshaugen skole i 1958.

Oppsport og gjenforent
I siste nummer av Vel og Bra i 2007
etterlyste vi Brit Christophersen, baker Christophersen i Gamle Nøstegaten sin datter.
Av John-Erik Ågotnes

Takket være informasjon fra noen andre
seniorer ble Brit Christophersen oppsporet til å ha blitt Brit Hjellvik, nå bosatt
med sin mann i nærheten av Jevnaker.
Ekstra hyggelig er det at etterlysningen
har ført barndomsvenninnene Liv Kristiansen (f. Brakstad) og Brit sammen igjen.
Etter 50 år uten å ha sett hverandre ble
det i vår hyggelig gjenforening hjemme
hos Brit og til neste år blir det kanskje et
treff i Bergen for de to nøstevenninnene.
De to venninnene for 52 år siden utenfor
(Gamle) Nøstegaten 7A (revet i dag). Billedeier for begge bildene: Liv og Jan Kristiansen
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Sensommerlig suppefes
Nydelige supper, pyntede langbord, strålende vær og godt arrangement, kan
man få det noe bedre? Høstfesten i Sydnesgaten ble igjen en stor suksess!
Tekst og foto: Sarah Svege

Åpningstale av Bjarte Kyte,

afrikansk peanøttsuppe på
varm form og film vist på husvegg. Det var mye som tiltrakk

naboer og venner til Sydnesgaten denne kvelden, dette
kunne man jo ikke gå glipp av!

Mørke, grønne skyer over strøket vårt ...
Jeg flyttet inn i Bakkehuset i 1936, 4 år gammel. I
1939 begyndte jeg på
Møhlenpris skole. Skyene
var begyndt å trekke inn.
Av Anders Følid

Mor håndholdt meg hele veien
ned. Dokkebakken, forbi det
gule smale fløttmannshuset
som nå står i søndre bakke i
Gamle Bergen. Videre til venstre, forbi det litt større gule
fløttmannshuset som lå der
enden på vestre BOB-blokk er
nå. Vi gikk på den smale grusveien under trekroner, forbi de
gamle hvite husene på Bredalsgården. og frem til den urbane
Welhavensgate.

9. april. Tidlig grå morgen.
Far vekket meg og tok meg
bort til vinduet. Grå skib kom
hurtig frem fra Kvarven, med
hvite skyer bak. Kanoner
smalt. Jeg har aldri sett far så
ekstremt alvorlig. «Dette er
krig.» Ryktene gikk om engelske flyangrep, -kanskje invasjon. Vi pakket det nødtørvtigste og gikk ned til jernbanestasjonen og entret et lokaltog. Det ble stående flere timer tror jeg. IR 9 hadde jo etablert forsvar mellom tunneller
opp mot Voss. På Espeland
gikk vi av, og fortsatte til fots
opp mot Gullfjellet. I bunnen
av Jondalen hadde allerede en
tysk tropp etablert seg. Vi fortsatte halveis opp dalen, tok
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bratt ned til elven og opp steile
kleiven til Skoldal. To små
bruk, der vi fikk husly. Far snekret flatsenger på kjøkkenet til
oss, og malte huset som takk.
Mor tok meg med en tur syd
mot bratthengene. Plutselig
kom et grått fly like over oss.
Hvite dotter duppet ut i raskt
tempo. Mor dro meg opp
under en heller og la oss flate.
Krigen var nærmere.
Nede i elven var det en liten
holme. Der hadde en flom kastet på land bunter med kruttlunte som jeg fikk lov å ta med.
De ble senere en del av vår lille
guttekrig.
Etter en tid i ro returnerte vi
til en stille by. Sålangt.
Org.TODT, tyskernes ingen-

vel og bra sept 2008.qxp:V&B

15-09-08

02:15

Side 9

est på Sydneshøyden
I år sto fire søte jenter bak
kakedisken, Edda, Mikalina,
Helle og Ingrid. De solgte
gode sjokoladekaker til fem
kroner stykket. Bjarte fortalte om kvinner og kaffe før

han introduserte kakepikene:
-Her skal disse jentene
selge noe av det beste som
finnes, nemlig: kake! Kundene strømmet til, for hvem

vil ikke smake det beste som
finnes? - Dere må bytte litt
på det her og skjære kakestykker, sier Lars Handeland
og hjelper til, det ble både
kos og kaos, men mest kos!

Strøk-orakel Anders C. Følid har vært formann og
styremedlem i SNV siden starten. I denne artikkelen
skriver han om krigen slik en ung Sydnes-gutt opplevde den. Annen del av beretningen kommer i
julenummeret, der Anders også oppsummerer SNVs
egen historie fra starten tidlig på 80-tallet.

iøravdeling, okkuperte Sydneshaugen skole. Utenfor sto
det rekker med lastebiler.
Uvant. Her oppe så vi knapt en
bil, bortsett fra en T-Ford som
hentet grisemat. Fristende.
Snart lærte vi gutter å stikke
fyrstikker ned i ventilene.
Svakt sus som tømte dekket i
løpet av natten.
11. mai 1940 bombes oljetankene på Florvåg. I to uker
driver det svart røyk innover
byen. Natt til 15.juni 1940,
bombingen på Nordnes gikk
vi glipp av.
Flyalarmen ble vi vant med.
Lyden av fly, høyt oppe, og tid-

vis luftvernsmell. Vi fikk snart
bomberom. Et lite valmbygg i
tre med jord- og sandsekketak. Det lå der lekeplassen er
nå, på toppen av Dokkebakken, like under knausen. Tilkomst var åpningen i muren.
Trangt og mørkt. Trebenker
langs sidene.
Vi brukte helst tilfluktsrommet i Øysteinsgate, med inngang i bunnen av muren, der
det til nylig var en smed. Krypter dypt inn under husene. En
gang husker jeg bombenedslagene, vi følte at de kom nærmere. Midt i kjelleren hadde
far stivet av taket med 6x6
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tomms boks. Forskriftsmessig,
bøtter med sand og vann. I
kjellerne i kvartalshusene var
det slått ut en stor luke mellom
husene. Åpningen var murt
igjen med murstein på høykant og kalkmørtel. Lett å slå
seg gjennom til nabohuset.
Slike installasjoner finnes nok
den dag i dag.
Nabohuset, Dokkeveien 2
ble blåst i filler innvendig. At
det var en lufverngranat eller
bombe har jeg beviset for: En
40 cm. lang rufsete stålsplint
var boret inn i sydveggen vår...

Fortsettes i V&B nr 4
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Brudehuset
... for deg

Din blomsterhilsen, vår ære

Nøstegaten. 42 - 5211 Bergen
Jonsvollsg. 7
5010 Bergen
Tlf. 55 23 09 60 - www.brudehuset.no

Tlf. 55 30 70 00 Faks. 55 23 08 01
www.blomsterdekor.no
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 Jon Smørs gate 3

Nærbutikken i

Jon Smørs gt 3
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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Sydnes sjøbad

Ny, lang tunnel

Arbeidet med sjøbadet går sakte, men sikkert
fremover. Akkurat nå venter vi på pris for renseanlegget. Komiten har jevnlige prosjekteringsmøter med Mogens Lock Hansen i Grønn
Etat og Akvariet har tatt vannprøver. I forhold
til forventningene var resultatet oppløftende,
men det skal tas flere prøver.

SNV har fryktet at arbeidet med lang Nordnestunnel skal bli skjøvet ut i det blå siden jussbyggets trinn 2 blokkerer for innslag i gassverksvingen. På vegne av byråd Lisbeth Iversen
sier seksjonsleder Marit Sørstrøm at arbeidet
med reguleringsplan for lang Nordnestunnel er
under forberedelse, og formell oppstart forventes kunngjort i løpet av høsten. Iversen har
tidligere sagt til V&B at byrådet ikke ønsker dagens regulerte innslag for tunnelen, (nedenfor
Sentralbadet). Når tunellen kommer vil den erstatte dagens innkjøring til Klostergarasjen.

Nøstefolk i bybok
Vår første byarkitekt, Kaspar Fredrik Hassel får
mye fin omtale i boken «Arkitekturguide Bergen», ført i pennen av blant annet Nøstet-beboer Eva Røyrane. Hassel tegnet bl.a. Rothaugen og Møhlenpris skoler, Kjøttbasaren og mye
mer. Vi benytter anledningen til å gratulere Eva
med flott bok, og kan fortelle at Hassel bodde
i Ivar Aasensgate 6, som han selv tegnet. De
som var med på folkemøtet 20. august fikk forøvrig høre Hassels barnebarn Jon Hauge fortelle at bråk fra utleiebygg i strøket gjør at de
vurderer å flytte fra huset som har vært familiens bolig siden 20-tallet. Men - bare dersom vi
ikke lykkes med å reduserer støyproblemene.

30-sone
Velforeningen krever 30-sone på Nøstet. Årsaken er at gravearbeidet gir stadig nye kjøremønstre, samtidig som hele Klostergarasjen i er
åpnet fordi adkomsten til Bygarasjen er kraftig
redusert. Vi frykter ulykker, og ber om 30-sone
fra Nøstegaten ved Sjøboden begge veier og
skilt om fotgjengerovergang i Baneveien ved
Komediebakken. Les om gravearbeidetene på
www.bergen.kommune.no/tema/gravearbeid

Selskapslokaler
&
restaurant

Drop
inn

Nøstegaten 32
Telefon: 996 26 996

Timebestilling

(alt. 915 59 633)

Åpningstider: Man-fre: 08.30-16.30
Tors: 09.00-17.00 • Lør: 09.00-13.00
Baneveien 3, 5010 Bergen

mirela@nosteboden.no
www.nosteboden.no

tlf. 55 90 20 39

D8E$C¥I 0$))
J¥E;8> (($))
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KIWI NØSTET - Nøstegaten 31

7-23 også lørdager
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Helt til slutt ...
Etterlysning av bilder
Vi har fått gode tilbakemeldinger på Anders
Følids artikkel i forrige nummer om butikkene
i strøket. I tillegg har vi fått henvendelse fra
Flimmer film om vi har gamle bilder fra butikkene på Sydnes. Spesielt er de på jakt etter
bilde av Sydneshaugen Kolonial helst sammen
med Margit Jacobsen som drev butikken. Ta
kontakt med SNV om du har slike bilder så skal
vi videformidle disse til Flimmer.

Frp: - Havet stiger!
FrP-byråd Øistein Christoffersen tar klimaendringene på alvor. I forbindelse med at J.
Berstad Eiendom skal omregulere området
sitt mellom Dikkedokken og Vestre Holbergsallmenning (der Studio Bergen/Carte
Blanche ligger) har byrådet satt inn følgende
tilleggskrav: «I risiko- og sårbarhetsanalysen
skal det tas høyde for en mulig framtidig havnivåstigning på 50-70 cm. Analysen skal beskrive mulige skadevirkninger i planområdet
og redegjøre for aktuelle avbøtende tiltak.»
Vel og Bra-redaksjonen er særlig spent på
hvilke avbøtende tiltak utbyggeren kommer opp med.

Bosset fløt - igjen
Når ukjente genier dumper store mengder
boss VED SIDEN av bosscontaineren istedet

for å åpne luken og legge avfallet INN i det
grønne beistet blir resultatet ille. Slik var det
en god stund, men rett før V&B gikk i trykken
han noen tatt affære. Vi vet ikke hvem - men
ros er på plass. Tidligere har både vel-medlemmer og bossfolk ryddet opp i andres kaos,
men vi håper alle forstår at dette ikke kan
være en fast rutine. Vi oppfordrer derfor bosspolitiet til å beslaglegge skrot, lete etter spor
av synderene (e) og bøtelegge så det svir.

Sen levering
Vi beklager at forrige nummer av Vel og Bra
ble forsinket til mange av våre abonnenter.
Dermed fikk de først vite om solfesten etter
at solfesten var avholdt. Vi kan bare beklage
og lover at vi skal bli bedre.

Høstdugnad m/krabbe
25. oktober koster vi vekk sommeren for
denne gang, etterpå finner vi frem partyteltet
med gassovn og satser på en real krabbefest.
Dugnaden starter
i
tolvtiden,
mens rigging
av telt trolig
starter i firetiden.
Følg med
på plakater og
sydnes.no

tlf 954 33 066

