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Sjampis
for et 

sjøbad
14. juli var

en stor dag. 
Beboerne feiret 

åpningen av Nye 
Sydnes sjøbad, 

tett fulgt av 
presse og TV.
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• Grasrotandelen • Husbråk • Sushi • Dragefjellet musikkorps 
• Statueplanene • 75 år • Grønn Gerilja • Årsmelding • Kamera 

og bosstrøbbel • Høstdugnad • Der valget egentlig ble avgjort
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lederEtter ti års kamp mellom velforening,
næringsinteresser og kommunen kunne
Nye Sydnes sjøbad endelig åpne, meldte
Sturla Dyregrov fra TV 2s nyhetsstudio
på Nordre Nøstekai og satt rett over til
en reporter som svarte at ja, nå kan det
bades midt i byen. Og kastet seg uti. 

Vi gir oss aldri! 
Helt topp, mente guttene og jentene i strø-
ket, som har trosset dårlig badevær og snaue
16 graders vann og badet hver dag til langt
ut i august. Det var en lang og slitsom kamp,
med tidvis uverdig motstand, men vi ga oss
aldri. 

Og vi gir oss aldri. I fjor høst arrangerte
SNV åpent møte i Rådhuset om husbråk.
Svaret fra byrådslederen, etter et halvt år,
minnet om en resignasjon. Monika Mæland
har selv bodd i sentrum. Det samme har
Henning Warloe, som flyttet fra Nygårds-
høyden fordi samboeren ikke orket alt brå-
ket. 

De kjenner altså problemet, men i stedet for
å gjøre noe, virker det som om de har gitt
opp. Akkurat som med problemene i Ny-
gårdsparken. Politikerne i Zürich turte å
tenke nytt, fjernet «needle park» og ga de
narkomane et bedre tilbud og et verdig liv.
Når problemene i Nygårdsparken har økt
dramatisk det siste året – med alle de nega-
tive virkningene det har i denne delen av
sentrum, svarer byrådet med å sette ut ben-
ker og dele ut mat. Ikke rart beboerne rundt
parken går til rettslige skritt.

Det samme gjør vi, mot eiere av hus der be-
boerne holder naboene våkne natt etter
natt. Det har vokst opp barn her i strøkene
i minst 400 år. Ubesluttsomme politikere
og ubetenksomme studenter skal ikke få ut-
rydde barnefamiliene fra Sydnes, Nøstet og
Dokken! 

14. juli kunne endelig Nye Syd-
nes sjøbad åpne, eller «Sydnes
lille sjøbad», som Kathe Johan-
nesen døpte det på direkten på
NRK Sommeråpent.

Dette skjedde noen timer etter at byråd
Lisbeth Iversen åpnet badet formelt. (Rik-
tignok døpte hun det også tidligere på da-
gen, en god ting kan gjerne gjentas.) Været
var flott, selv om det skulle vise seg å være
en av de siste sommerdagene i 2009. Men
det har ikke hindret barn i alle aldre fra å
bruke badet hver dag til langt ut i august.
En lense med skjørt under broen ut til
Hurtigruteterminalen hindrer uhumskhe-
ter i å komme inn i vannet, som har holdt
god badekvalitet gjennom hele sesongen. 

Velforeningens sjøbadkomité, med
Gunn-Vivian Eide, Eva Røyrane og Kees

SjøbaUtrolig, 
men sant:

14. juli: Det første
«offisielle badet». 
Familien Eide/
Carlsen tar spranget; 
Tormod Carlsen som 
vel-leder og Gunn 
Vivian Eide (t.v) som 
medlem av sjøbad-
komiteen. John Øxen-
bjerg, også han iført 
tidløs badedrakt teller ned.
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Ekely fikk velfortjent heder
og ære og et bilde av det
gamle Sydnes sjøbad. Det
samme fikk byråd Lisbeth
Iversen, havnevesenet, Mo-
gens Lock Hansen og Nøste-
bod-eier Roger Iversen. Hver
på sin måte har de bidratt til
å realisere friluftsbadet. 

Sjøbadkomiteen jobber vi-
dere med utvidet mandat for
å følge opp den lenge plan-
lagte opparbeidingen av
Sukkerhusbryggen og Nøs-

tetorget. For øyeblikket er
det gravearbeid. Det skal av-
løses av trafikkomleggingen
når det skal graves i Nøstega-
ten. I mellomtiden presser
velforeningen på for å få
fortgang i arbeidet med å
planlegge opprustningen av
plassen, slik at den kan starte
så snart det andre arbeidet er
unnagjort. Blant ideene for
området er skatebane, Nøs-
tegutten-statue, skatepark og
isbane/barnebasseng. ●

badåpningen! Blauwengen-
gruppen
Friomådet nedenfor Jekteviken
barnehage, Blaauwengen, har
de siste årene huset brakke-
riggen til utbyggerne av Juss-
bygget trinn 2. Nå er bygge-ar-
beidet ferdig, og plassen skulle
vært tilbakeført, men ser mest
av alt ut som en arena for gjør-
mebryting.
Området eies av den muslimske
menigheten, men er regulert til
friområde og det vil ifølge pla-
netaten aldri bli gitt tillatelse
til å bygge noe her. SNV ønsker
at området skal opprustes, med
plen og 
benker. Og for å få det til 
nedsatte årsmøtet en gruppe
bestående av Merethe Flatseth
og Gunnar Vikene fra styret og
Frode Røynesdal fra Jekte-
viken Borettslag. ●

Dobbeltnummer
I flere år har dugnadsgjengen
klart fire utgivelser av V&B i
året, men det siste halvåret
har vært spesielt travelt. Vi
måtte derfor slå sammen 
nummer to og tre. Til gjengjeld
er det dobbel størrelse.
Sjøbadet har tatt mye tid, men
mest oppmerksomhet har vært
brukt på stadig husbråk og det
økende omfang av 
problemer relatert til rus-
misbrukerne (i Nygårdsparken).
Oppmerksomme lesere har også
fått med seg at velforeningen
har vært i den i media om både
det ene og det andre, så det er
ikke latskap som er årsaken til
at vi måtte slå sammen to
nummer. ●
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Vedlagt dette nummeret av Vel og
Bra er en løpeseddel som innstendig
oppfordrer folk om å ta mer hensyn
til naboene. Oppfordringen er enkel:
Fest som om det var ditt barn som
skulle sove i naboleiligheten!

Politiet har i høst fått svært mange henven-
delser fra beboere som klager på uvettig fes-
ting. Åpne vinduer og store ansamlinger av
folk som fortsetter festen ute på gaten, hol-
der mange beboere våkne. 

Det bor mange studenter i strøket. De
som har hatt fest og fått besøk av naboer
som klager, pleier stort sett å beklage at de
har forstyrret. De var ikke klar over at de
holdt naboene våkne, er et gjengangersvar.
Problemet er at når festene fordeler seg på
over hundre leiligheter i løpet av et semes-
ter, er det de færreste som får besøk av na-
boer – eller av politiet. Det betyr ikke at
bråket ikke er til sjenanse.

Vil du gi din støtte til Sydnes, Nøstet
og Dokken Velforenings arbeid og til-
tak - uten at det koster deg en krone?

Det er mulig gjennom Grasrotandelen, en
ordning fra Norsk Tipping der spilleren vel-
ger å støtte et lag eller én forening. Når du
spiller ett av Norsk Tippings spill, som Lotto,
fotballtipping og Joker vil du samtidig gi en
garantert gevinst til «ditt» lag eller forening.
Fem prosent av innsatsen går direkte til den
«utkårete» (gjelder ikke Extra og Flax). 

Grasrotandelen går ikke ut over innsats
eller premie og du blir ikke belastet noe for
å være giver, men du trenger et spillerkort
for å knytte deg til Grasrotandelen. Dette
får du hos kommisjonær, eller det kan be-
stillses på www.norsk-tipping.no

Knytt deg til ordningen allerede i dag, på
en av følgende måter:

1. Ta med deg strekkoden (under) og spiller-
kort til en av Norsk Tippings kommisjonærer.
Vårt org. nummer er 994 444 816.

2. SMS: GRASROTANDELEN 994444816 til
2020 (tjenesten er gratis).

3. Internett: grasrotandelen.no eller 
norsk-tipping.no.

4. Norsk Tipping Mobilspill.

Mer info: www.grasrotandelen.no 
Her vil du også kunne følge med på hvor
mye Grasrotandelene genererer. 

Nabolag-sushi 
I vår åpnet familien Putim døren til
take-away restauranten ICHIBAN.
Vel&Bra tok en prat med eierne for å
for å høre hvordan ting står til.

AV SARAH SVEGE

Da jeg kom til det grønne huset på hjørnet
i Håkonsgaten så jeg faren Phairoj Putim
sitte utenfor restauranten og nyte bergens-
luften. Han pekte inn mot sønnen som
lagde til nye sushiretter inne i restauranten.
Sønnen Chenlathep snakket norsk og svarte
villig på spørsmålene.

Den thailandske familien Putim var imø-
tekommende og hyggelige. Restauranten er

Tøffere tiltak m
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Narko-problemene
Det er en hel del narkoreir i strøket. I ly av det
mange oppfatter som uskyldig festbråk skjer
det innbrudd og overfall. I mørket, på avstand,
kan man ikke vite om den som raver inntil hus-
veggene er en full student, en desperat junkie
som leter etter åpne dører eller en som er i ferd
med å dø av ovedose. Eller om et skrik om
voldtekt er fra et ekte offer eller fra en studine
som hyler for gøy. Eirik Glambæk Bøe (bildet
under), kjent fra duen Kings of Convenience er
utdannet psykolog og jobber med bypsykologi. 

- Det som skaper en trygg by er at det bor
folk i alle kvartalene, slik at der er mulig å bli
sett. Og få hjelp. Normalt skjer overfallene og
voldtektene der det ikke bor folk, i de rene kon-

torkvartalene eller parkene. Det
er i ferd med å endres av festbrå-
ket, mener han.

Dette vil ikke velforeningen ak-
septere. Eierne av hus med vedva-
rende bråk vil nå få brev om å

rette opp i forholdene, basert på nabolovens
paragraf 10 og 2. Om de ikke iverksetter tiltak
som fungerer, risikerer de rettslig forfølgelse. 

Det er også en økende forståelse hos politiet
at det ikke lenger har noen funksjon å bare
snakke til beboere i gjengangerleiligheter. I
stedet må de ty til kraftige bøter. ●

      Bergen, oktober 2009 

              

 

 

 

TIL DEG SOM BOR HER! 

 

Barn har vokst opp i 

dette strøket i 400 år 

 – ikke la din 

ubetenksomhet jage barnefamiliene vekk 

 
Sydnes og Nøstet og Dokken Velforening ønsker et godt bomiljø 

for alle, også studenter og andre som kun bor her i kortere periode 

og som kanskje bor hjemmefra for første gang. 

 
Når vi sender ut dette brevet, er det fordi det er for mye bråk, 

spesielt fra enkelte bygårder. Både velforeningen og Politiet har 

fått mange klager fra frustrerte beboere.  

 
Det er selvsagt lov å ha en fest, men den enkle regelen er: 

Fest som om det var ditt barn som sov i naboleiligheten! 

 
Husene står tett i tett. Lyden bærer godt gjennom bakgårdene i 

murhusene og trehus har dårligere lydisolasjon. Derfor må 

vinduene være igjen når støynivået stiger og gjengen som står på 

fortauet for å røyke må dempe stemmene. For dette er et 

boligstrøk, også i helgene. 

 

Bøter og utkastelse 

Politiet har viktigere oppgaver enn å drive voksenopplæring av 

folk som ikke har lært å ta hensyn. Derfor vil gjentatte klager 

kunne medføre til dels kraftige bøter. Velforeningen kommer til å 

anmelde eiere av hus med vedvarende bråk og kreve de uskikket 

til utleie. En huseier på Møhlenpris ble fradømt retten til å leie ut, 

og leietakerne, som forårsaket anmeldelsen, ble kastet ut. 

 

Det handler om å bevare strøkene våre som et godt sted å vokse 

opp for barn også de neste fire hundre årene. Uten barnefamiliene 

blir det færre engasjerte beboere til å ta drive dugnad og annet 

arbeid for å ta vare på strøket. Da blir det mindre trivelig for alle.  

  

Sydnes og Nøstet Velforening www.sydnes.no             Heng gjerne opp dette brevet 

åpen fra 12 til 20,
fredag og lørdag er
de åpne en time
lengre, på søndager
er de stengt. Thai-
landske bilder og
servise rommer
den lille restauran-
ten med stor disk
og elegante sushi-
esker.

Chenlathep for-
teller at det går vel-

dig bra og de har mange kunder.
- I begynnelsen var det ikke så mange, men nå

går det bare bedre og bedre. 
Sushirettene er spekket av friske delikatesser

hvor man kan velge hva man vil ha og hvor

mange skiver man vil ha av hver type sushi.
Noen av smakene er: laks, tunfisk, kveite, kokt
reke, kamskjell eller crabsticks, alt godt innpak-
ket i ris, ulike sauser og avokado. Prisene ligger
på mellom 49 og 79 kroner, og er absolutt verdt
prisen! En kombinasjonsboks med maki koster
kun kr 89, så prisene på Ichibans sushi ligger på
den rimelige delen av skalaen, men er allikevel
meget smakfulle og gode! 

Lokalet er ikke særlig stort, så take-away er
nok det beste alternativet for de fleste. Ringer
man 55 90 04 60 kan en bestille godbiter fra
ICHIBAN og hente dem senere. Store bestil-
linger kan ordnes over e-mail. Det har tidligere
vært en annen sushirestaurant i samme lokale,
men den ble nedlagt. Ichiban derimot virker
veldig oppegående. Navnet Ichiban betyr
«nummer en» kanskje det har noe å si? ●

k mot husbråk
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På bildet ser vi forventningsfulle smådra-
ger med nye uniformer og ny fane. Bildet
er tatt våren 1953 før turen gikk til Lands-
stevnet på Gjøvik. 

Som et av de beste korpsene i landet fikk
korpset to år senere dra til England på

turne. En stor opplevelse for guttene den
gang. De fleste guttene på bildet kom fra
området Sydnes-Nøstet-Dokken.

Korpset er som kjent aktivt den dag i dag -
se www.dragefjellets-musikkorps.no. ●

Dragefjellets musikkorps 100 år

Bak fra venstre: Lyder August Olsen, Gunnar Furubotn, ukjent, Harry Fondnes, ToreTon-
ning og Kjell Nistad. Neste rekke: Birger Sundsbakk, Arne Tvedt, Egil Taranger, Bjørn
Jakobsen, Reidar Moss, Tore Vikøren, og Jan Brodal. Femte rekke: Kjell Lundekvam,
Johan Ordeman, Finn Einar Vågenes og Johannes Heimdal. Fjerde rekke: Kjell Pe-
dersen, Jørgen Broll, Ove Rasmussen, Odvar Fiskeseth, Per Schøttelvik, Svein An-
thun, Arne Johannessen og Harald Daae. Tredje rekke: Bjørn Pedersen, Tore Myre,
Terje Dale, Sigmund Frantzen, Jan Kristiansen, Sverre Steen, Odd Dale, Kjell Åsebø
og Jan Heimdal. På andre rekke: Svein Hetland og Audun Samuelsen. Lengst fremme:
Arne Heilund, Terje Færstad, Kjell Taranger, Knut Birkeland og Kjell Arne Økland.

Dragefjeldets Skoles Guttemusikkorps ble stiftet 1. mars 1909 av overlærer  Sverre
Vigander på Dragefjeldets Skole. Fem år senere, 1. september 1914 ble Dragefjel-
dets musikkorps stiftet med utgangspunkt i rekrutteringen fra guttemusikkorpset. 
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Seniorkomiteen som arbeider for
å få reist en nøsteguttstatue på
Sukkehusbryggen ligger ikke på
latsiden. 

Siden forrige nummer av Vel & Bra, der
gamle nøstegutter ble invitert på «statuebe-
faring», er mye skjedd. Komiteen som består
av Jan Kristiansen, Hans E. Johnsen, Jan C.
Samuelsen, Steinar Eriksen og Bjørn Sveen,
er i gang med å registrere Nøstegutten som
juridisk enhet i Brønnøysundregistrene. Sta-
tuttene er ferdig skrevet og inneholder blant
annet vedtekter om framtidig vedlikehold. 

Ferdig i mai
Brev er sendt Grønn etat i Bergen kom-
mune med forespørsel om plassering på
Sukkerhusbryggen og når forhåpentligvis
positivt svar mottas vil Nøstegutten sende
brev til private- og offentlige institusjoner
om pengestøtte. Målet er fortsatt å ha ferdig
statuen til 140-år jubileet for Nøstets Batal-
jon i mai neste år.

Komiteen har arbeidet med tilbud fra
flere skulptører og har vært i kontakt med
Kunsthøgskolen i Bergen. Per i dag ser det

ut som en spansk kunstner, Paco Suárez
Díaz, vil få oppdraget.

Trenger fortsatt bilder til DVD ...
Det arbeides fortsatt med å redigere sam-
men gamle bilder og filmsnutter fra batal-
jonens historie på en DVD. Siden forrige
nummer av Vel og Bra er det mottatt vel 30
bilder, men komitreen trenger flere, spesielt
fra andre del av 1950-tallet. Kontakt Jan
Kristiansen, tlf.: 930 158 15 eller Walther
Hauge, tlf.: 454 675 85 om du har bilder lig-
gende på lur.

... og økonomisk støtte
Nøstegutten, som blir det offisielle navnet på
enheten, har opprettet bankkonto og håper
at seniorer og dagens nøstebeboere vil støtte
prosjektet økonomisk. I dag er det 35.000,-
på kontoen. En finansiell basis gjennom en-
keltpersoners støtte vil trolig gjøre det en-
klere å få støtte fra bedrifter og offentlige
støtteordninger. Skulle det, mot formod-
ning, ikke bli noe av Nøsteguttt-statuen vil
innbetalte beløp bli refundert giverne. ●

Støtte kan sendes til 
Nøstegutten v/ Hans Erik Johnsen,  
Bjørgeveien 252, 5845 Bergen
Kontonummer: 6509 10 50107

Status for 
Nøstegutt-

statuen

SKULPTØR:
Den spanske

kunstneren Paco
Suárez Díaz får

trolig oppdraget
med å utforme

Nøstegutt-
statuen 

På vei hjem etter eksersering i 1946. Bildet er
tatt utenfor det som da var Nøstegaten 33. Fra
venstre: Fritz Hauge, Bjørn Jakobsen, Jan Martin
Hansen og Jan Claus Samuelsen. 
BILDEEIER: FRITZ HAUGE. FOTOGRAF: JULIE HAUGE

vel og bra sept 2009.qxp:V&B  04-10-09  22:25  Side 7



tlf 954 33 066

Gratulerer!
Hele bydelens Kathe Laila
Johannesen fylte 75 år
(omtrent) samtidig med
sjøbadåpningen.

Mange «utenfra» kjenner
henne som akvariedamen, men
først og fremst er hun strøkets
«kjeftakjerring», i beste for-
stand – nettopp slike Trond
Viggo vil ha flere av. Slike som
bryr seg og derfor passer på og
sier fra. I fullt monn! Som hun
selv sier det: 

- Som barn lærte jeg jo aldri
noe om beskjedenhet.

Det er vi veldig glade for! ●

De nedsarvede halvtønnene som står rundt om-
kring skal vekk og ersattes med nye, og vi invite-
rer alle med grønne fingre til å adoptere en av de
nye blomstertønnene. 

De står her og der i strøket, laget for å hindre
biltrafikken, men samtidig så lette at brannvese-
nets biler kan flytte dem under utrykning. I
mange nok år har de stått til forfalls. Nå skal vel-
foreningens «Grønn Gerilja», anført av styre-
medlemmene Eli Kyte og Hanne Lise Hammers-

Grønn
gerilja 

Våren 2010 ønsker vi skal by på den reneste
grøntanlegg på Sydnes, Nøstet og Dokken. 
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KIWI NØSTET - Nøstegaten 31

7-23 også lørdager  

Drop Time-
inn bestilling

Åpningstider: Man-fre: 08.30-16.30
Tors: 09.00-17.00 • Lør: 09.00-13.00

Baneveien 3, 5010 Bergen 

tlf. 55 90 20 39

Hospitsbråket 
Det gamle hotellet i Rosenbergsgate er
omgjort til utleiebygg og kommunen
har benyttet stedet til klienter som
burde hatt et botilbud med tilsyn. 

Først etter at saken kom i media, re-
agerte kommunen på forholdet
og byråd Christine Meyer skriver i
brev til SNV at sosialtjenesten nå fra-
råder sine klienter å leie i bygget. Kom-
munen har definert at bygget ikke er et
hospits, og at de derfor ikke har kvali-
etsavtale med utleier. Selv om de frarå-
der bruk av bygget, har de likevel gått i
dialog med huseier for å få til det
«igjen å bli et tjenelig tiltak». Lindås
kommune har truet samme huseier
med tvangsmulkt og utkastelse av 20
leiligheter i et bygg han eier der, etter
problemer med bygget i flere år. ●

Hva skjer i 
Øisteinsgate?
For rundt et år siden ble Øysteinsgate
stengt for parkering. Hellene under
gjerdet har forskjøvet seg, men når
skal det skje noe? Vi følger saken, og
forhåpentligvis får vi svar før neste Vel
og Bra går i trykken. ●

land sørge for at hver ny tønne blir adop-
tert. Og når de først er i gang, være styrets
katalysator for andre gode, grønne tiltak. 

Selvskreven mentor for gruppen
er Anne Lise Berger, strøkets egen blom-
serdame i Dragefjellstrappen 5.

Ta kontakt Eli eller Hanne-Lise om du
vil adoptere en blomstertønne: Hanne
Lise: hhammersland@yahoo.no eller Eli:
elikyt@hfk.no ●

Anne Lise Bergers innsats i
Dragefjellstrappen gjør at tu-
ristkameraene går varme om
sommeren. Hun er den natur-
lige mentor for Velforening-
ens spredning av blomster-
glede i 2010.

eksplosjonen av blomsteroppsatser og
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1. Styret 

Styret som ble valgt på årsmøtet 
11. juni 2008: 

Leder: 
• Tormod Carlsen, Baneveien 43 a

Kasserer:
• Kjetil Skjerve, Gamle Nøstegate 18

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
• Eli Kyte, Sydnesgaten 19
• Hanne-Lise Hammersland, 

Sydnesgaten 25 a
• Jon Hauge, Ivar Aasensgate 6
• Gunnar Vikene, Dokkeveien 21

Anders Følid døde 19. desember 2008.

Styret har hatt møte hver andre torsdag i
måneden fra september til mai. 

2. Enkeltsaker:

Nabobråk og folkemøte

Det ble avholdt folkemøte i Rådhuset 20.
august med tema «et beboelig sentrum
for alle» der representanter fra politiet,
byrådet og opposisjonen, universitetet og

høyskolene, studentparlamentet og be-
rørte beboere deltok. Møtet resulterte i en
henvendelse til Byrådet etter at politiet,
universitetet og høyskolene og opposisjo-
nen ønsket å bidra til tiltak sammen med
kommunen for å redusere hybelbråket. 

I brevet med innspill fra ulike velfor-
eninger i sentrum, ble det presentert en
rekke forslag til konkrete tiltak. Svaret fra-
byrådet kom etter purring i april og by-
rådslederen skrev at byrådet delte målet
om et beboelig sentrum for alle og vil vur-
dere velforeningenes forslagen.

Styret har hatt nabobråk på agendaen
på de fleste styremøtene, og det har vært
korrespondanse og kontakt med politiet
om konkrete hus med mye bråk eller nar-
kotikaomsetning. Styret har også bedt
Universitetet om å stenge Jusstudentenes
klubblokale «Fjøset» kl. 23, fordi vedva-
rende kontakt der studentene har lovet
bedre vakthold og mindre bråk har hatt li-
ten effekt. Det er første gang velfor-
eningen har kommet med en slik fore-
spørsel. Universitetet imøtekom ikke,
men innkalte til møte med studentfor-
eningen der foreningen lovte flere tiltak
for å redusere bråket. 

Studentboliger i Jekteviken

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har
sendt på førstegangshøring forslag om å
bygge 3 500 kvadratmeter med 21 famili-
eleiligheter og utvidelse av barnehagen.
Bygget er plassert langs Jekteviksbakken
og er på 5 etasjer + kjeller. Velforeningen
inviterte SiB, og naboer til møte. SiB øn-
sker og trenger full utnyttelse for å få
lønnsomhet, sier de. Velforeningen og
naboene har sendt klage. SiB har p.t. lagt
saken på is.

Årsmelding 2008 for Sydn
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Bydelshus/Nøstegatehusene

Husrekken Nøstegaten 39 – 43 eies av
kommunen, men står til forfall og har gjort
det i tiår. I velforeningens forbedringsplan
i 1982 ble det påpekt at husene trolig var
før 1650 og burde fredes. I forbindelse med
at Håkonsgaten skal forlenges til Nøstega-
ten, ble ett av husene vedtatt revet – mot
velforeningens protester. Kommunen har
flere ganger tidligere vedtatt å rive husene,
mot velforeningens protester. Denne
gangen ble det satt i gang undersøkelser
som førte til at husene ble erklært for å
være fra 1601 og de ble dermed fredet. Før
fredningsvedtaket, etter brannene i sjøbo-
dene i Sandviken, søkte velforeningen Stif-
telsen UNI om midler til brannsikring,
men fikk avslag fordi husene er kommu-
nens ansvar. 

Kommunen har lovet at husene skal leg-
ges ut for salg, og vil selge til en lav pris til
kjøpere som dokumenterer evne til å reha-
bilitere husene i tråd med fredningsbe-
stemmelsene. Velforeningen har satt ned
en bydelshuskomité, som forbereder bud. 

Som et ledd i arbeidet med å finansiere
bydelshus, ble det laget en kalender for
2009 med bilder fra velforeningens hvert

omfattende billedarkiv, gitt av folk som
har vokst opp i strøket.

Nye Sydnes sjøbad – 
åpnet 14. juli 2009

Sjøbadet har vært en gjenganger på styre-
møtene, med mye frem og tilbake. Målet
var å åpne badet til St. Hans, men Havne-
vesenet ønsket å styrebehandle saken før
de ga sin tillatelse. De innstilte til havne-
styret at det kunne åpnes for bading, men
ikke rensing av vannet. Etter intens lobby-
virksomhet lykkes det å få informert hav-
nestyret om at det ville bety at det ikke ble
noe sjøbad, og havnestyret gikk mot ad-
ministrasjonens innstilling. Dermed
kunne nærmere ni års kamp krones med
seier og Nye Sydnes Sjøbad åpne 14. juli
under massiv mediedekning – inkludert
direktesending på NRKs Sommeråpent. 

Sparebanken Vest har gitt 100 000 kro-
ner til lensen, mens kommunen ved
Grønn Etat har stått for flytebrygge og
opprydding.

Sjøbadkomiteen jobber videre med opp-
gradering av hele Nøstetorget og utvidelse
av sjøbadet. Kommunen har sagt de ønsker
konkurranse med tre arkitektkontor til

dnes og Nøstet Velforening
Fra folkemøtet. «Kalender-husene» i Nøstegaten.
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opparbeiding av området, og at sjøbadko-
miteen da siter i juryen. Mange innspill på
hva man ønsker lagt inn i dette, Nøstegut-
ten-statue, skatepark, isbane/barnebasseng. 

Trafikalt

Velforeningen har fått avslag på innføring
av 30-sone fra Nøstegaten opp mot Teater-
gaten. I dag går grensen rett nedenfor Tea-
tergaten. Bakgrunnen er at alt gravearbeide
gjør situasjonen uoversiktelig og farlig.
Vegvesenet avslo og viste til at bilfører må
avpasse farten etter forholdene. 

Det ble søkt om fartsdumper i Dokke-
veien etter bekymringsmeldinger om mye
råkjøring. Kommunen avslo etter at må-
linger hadde vist at det var lite råkjøring de
dagene og tidene de hadde målt.

Boss

Stadig forsøpling rundt bosscontaineren i
Baneveien førte til at styret i oktober ved-
tok å sette opp et «dummy» overvåkings-
kamera og plakater om at overvåkingska-
mera er montert. Kameraet er, som
Bergens Tidende var så vennlig å slå opp på
hele forsiden i sommer, ikke aktivt. Tiltaket
virket preventivt og reduserte omfanget av
forsøpling – helt til BT skrev om saken. 

Forsøpling rundt containeren og andre
steder i strøket meldes «bosspolitiet», ved
samferdselsetaten. De rykker ut når de har
ressurser til det og gir bøter på 500 kroner.

Sentralbadet barnehage

Vappus-barnehagene (tidl. Husmødrenes
barnehager) la ned Sentralbadet og Fløen
barnehag 1.august 2009. Velforeningen
hadde møte med foreldregruppene, har til-
skrevet og hatt møte med oppvekstbyrå-
den. Det førte ikke frem og dermed mistet
vi en barnehage i gangavstand for mange
av beboerne og Bergen sentrum har fort-
satt landets dårligste barnehagedekning. 

Havnen

Velforeningen ønsker at ny godshavn leg-
ges utenfor sentrum, og har jobbet med
dette.

Klokkersteinen

Dokkeveien er et av områdene som ennå
ikke er rehabilitert. Basert på Forbedrings-
planen som ble finansiert av husbanken i
1982, jobber velforeningen for å retablere
plassen foran Rosehuset (hjørnet Dokke-
veien – Ivar Aasensgate) og sette opp Klok-
kersteinen, som lå over det som skal ha
vært kilden til Vaskerelven.

Støyskjerm

Langs Nøstegaten, mot Baneveien og
Gamle Nøstegate, er det tegnet en støy-
skjerm. Havnevesenet skulle sette opp
denne, men arbeidet stanset opp da Brø-
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Trafikkproblemene: Ikke over ennå.            BIR tømmer containeren, 
men kan ikke ta med løst boss.
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drene Ulvseth satt opp de røde brakkene på
tomten for fem og et halvt år siden. Brak-
kene står fremdeles, men de har lovet å
fjerne dem når de er ferdig (Dager før bladet
gikk i trykken ble brakkene fjernet. Red) 

Lang Nordnestunnel

Kommunen lovet ny reguleringsplan for
lang Nordnestunnel, etter at Jussbygget
Trinn 2 fikk tillatelse til å bygge der det
forrige regulerte innslaget skulle vært.
Kommunen lovet å legge frem forslag før
jul – i fjor. 

Rotteavtalen

Rotteavtalen ble fornyet også i år. Rundt 40
husstander er medlem og betaler ca. 400 kr
for at Actum/ISS legger ut rottegift i åte-
kasser strategisk plassert i strøket. De som
er med på avtalen, får gratis råd ved skade-
dyr og rabattert pris ved behov for tiltak.
Det er mange rotter i sentrum, og rotteav-
talen har begrenset problemet for strøkene
som omfattes av avtalen. Håpet er at flere
blir med og betaler for drifsavtalen med
firmaet, denne har vært «subsisiert» av vel-
foreningen i flere år.

Grønn og skjønt

Det er flere tiltak på gang for forskjønnelse
av strøket, med nye blomsterkurver, bord-
tennisbord med mer, men arbeidet har lig-

get litt nede på grunn av mange mer pres-
serende saker.

3. Arrangementer
■ Solfesten ble arrangert for 16. gang den
6. juni 2008 med usedvanlig godt vær, og
for 17. gang den 12. juni 2009 med litt kjø-
ligere vær, men med svært godt oppmøte. 

■ Velforeningen var medarrangør under
Parkdagen i Nygårdsparken første søndag
i juni, som ble arrangert for hhv 8. og 9.
gang i 2008 og 2009.

■ 25. oktober var det løvfallsdugnad med
godt oppmøte i ufyselig vær. Ren Bergen
klarte å ødelegge ikke bare en, men to feie-
biler og fikk ikke feid alle gatene der rusk og
rask var kostet ut. Krabbefesten flyttet
innendørs, til Tormod og Gunn-Vivian. 

■ Søndag 14. desember ble en ny tradisjon
innført med tenning av julelysene på kris-
tornbusken, deretter ble det gått en rute fra
smug til smug der de fleste som hadde pyn-
tet trær, hus og busker med lys, tente lysene
i det toget kom. Toget ble avsluttet med
samling i Sydnesgaten, med grøt, panneka-
ker og saft. Stor oppmøte og stor suksess.

■ 10. januar var det ny superlørdag med
seniortreff, juletrefest og voksenfest med
sedvanlig godt oppmøte. Over 100 senio-
rer og over 50 barn på juletrefesten.
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Julepynt-tenning: En ny tradisjon! Solfest 2009.
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■ Lørdag 18. april var det vårdugnad i re-
lativt pent vær og godt fremmøte i alle
strøkene.

■ Nabotreff. Hver første torsdag er det na-
botreff i Nøsteboden der tidligere beboere
er spesielt invitert. Besøkstallet har variert,
men har vært stigende og det er blitt en god
gjeng etter hvert. Treffet kom i gang etter at
flere seniorer mente det var litt for sjeldent
å møtes på den årlige superlørdagen.

5. Vel og Bra
Selv ved å utsette årsmøtet til over somme-
ren, klarte vi ikke å få ut Vel og Bra nr 2 før
årsmøtet, slik at formelt sett er det bare gitt
ut tre nummer, i september, desember og
februar, men nummer 2 2009 kommer
som et dobbeltnummer sammen med nr.
3. Målet er fire nummer i året. Bladet har
nå over 300 abonnenter utenfor strøket.

6: Representasjon
Frivillighetssentralen. Velforeningen er en
av stifterne og eierne, representeres i styret
ved Tormod Carlsen.

Nygårdsparkens Venner, John-Erik Ågotnes
(styret) og Tormod Carlsen (valgkomiteen).

Parkdagen i Nygårdsparken, John-Erik
Ågotnes representerer SNV i styret.

Komiteen for Sydnes Sjøbad, Eva 
Røyrane, Gunn-Vivian Eide og Kees Ekeli.

Seniorfestkomiteen: Geirdis Bjørlo, Gunn-
Vivian Eide, Gro Haveland, Helga Mjeld-
heim, Siren Høgstein og John-Erik Ågotnes.

Bydelshuskomiteen: Hans Petter Svege, 
Nils Mansåker, John-Erik Ågotnes og Eva
Røyrane. 

Sydnes og Nøstet Velforening er 
medlem i Norges Vel.

14

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

Maling - lakk - jernvarer 
kjemikalier - smøreolje 

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

Knut Helge Espen Elin Mikkelsen Heine Tom
Polden Polden Berntsen Polden Wilson

BERGEN: Teatergt. 20, 
5010 Bergen • Tlf: 55 21 44 50

SOTRA: 2.etg på Shellstasjonen
5353 Straume • Tlf: 55 21 44 50
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Nærbutikken i
Baneveien har nå
søndagsåpent!

mandag - lørdag 08-22 (20)
søndag:11-22

Selskaps-
lokaler

&
restaurant

Nøstegaten 32 
Telefon: 996 26 996

(alt. 915 59 633)
mirela@nosteboden.no

www.nosteboden.no
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www.scandic-hotels.com/bergencity

Velkommen til byens største 
konferansehotell 

UTO
TJENESTER AS

Åpningstider:
Man-fre: 0700 - 2300
Lørdag: 0800 - 2100

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

frisør
Timebestilling: 

471 42 466

i Engensenteret
Dame- og herrefrisør. Rimelige priser.
Alt i hårbehandlinger. Åpner kl. 09.30

BILVERKSTEDET 
I SENTRUM

Service, reparasjoner, hjulstilling, 
klimaservice og eu-kontroller. 

Jekteviken 5, 5010 Bergen
tlf. 55 33 66 90 - www.autotjenester.no

Ring gjerne bosspolitiet  
Vil du å melde fra om forsøpling, ring Sigurd hos kommunens «bosspoliti», 986 26 548
(kun i arbeidstiden). De kommer da, tar bilde, gir bot til huseier, og gir beskjed til BIR
om å rydde opp. Ellers minner vi igjen (og igjen, og igjen) om at den grønne boksen
med runde luker er en bosscontainer! Kanskje ikke helt lett å forstå, dette, men bosset
skal altså INN I CONTAINEREN. Med litt øvelse er det faktisk ikke så vanskelig. ●

Etter at at Bergens Tidende i sommer
var så vennlig å opplyse om at «over-
våkningskameraet» er en dummy, ser
det igjen ut som en svinesti rundt 
containeren. Et styremedlem hørte 
følgende replikkveksling mellom to 
forbipasserende «herrer»: 

- Det kameraet er bare kødd, sto
det i avisen.

- Ikke noe å bry seg om altså?
- Neh!

Inntil i sommer har SNVs styremedlem-
mer tatt «månedsvakter» og ryddet
opp, men entusiasmen har minket. Er
det vår jobb å rydde opp etter voksne
mennesker? Kanskje BT kan overta?
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Høstdugnad
og krabbelag!
Lørdag 31. oktober kjører vi på-
med høstdugand for å rydde vekk for vin-
teren og klart for våren. Og når arbeidet er
gjort, setter vi opp telt og koker krabber.
Det har vært litt rot med kostebilene de
siste årene, men driftssjef Atle Kleppe lover
enten kostebil eller svarte bosekker, og som
vanlig er det lov å tyvstarte. Oppstillings-
plasser for boss er ved vannpynten på leke-
plassen ved Teatergaten/Gamle Nøstegate
og i toppen av Sydneskleiven. ●

Pris til Vel og Bra-journalist
Sara Svege (14) Vel og Bras utsendte repor-
ter, kan mer enn å skrive. I september fikk
hun som en av tre Bergen kommunes ta-
lentutviklingsstipend for teater. Den andre
jenten som fikk pris var Karoline Stemre,
aktuell som Marianne i Gunnar Vikenes
fantastiske film «Vegas». ●

Kontingenten 
Hvis du glemte å bruke kontingentgiroen som
var vedlagt i forrige nummer, kan du betale
direkte i nettbank til konto 0530.29.66216,
Sydnes og Nøstet Velforening v/kasserer Kjetil
Skjerve, Gamle Nøstegaten 18, 5010 Bergen.
Kr. 150 (eller mer) pr husstand, kr. 75,- for
pensjonister og studenter.

To  lokale stortingskandidater, Audun Lys-
bakken (SV) og Gunn-Vivian Eide (V) ut-
fordret i juni solfest-deltagerne til rød/
grønn tautrekkekamp. Oppgaven var enkel:
Samle hvert sitt lag og se hvem som vinner.
Og -  sosialistene vant til slutt, mot et sosial-
liberalt lag, som på sin side (igjen!) klaget
over frafall blant viktige nøkkelpersoner. Bil-
det over er dermed  historisk, det er tatt ak-
kurat i dét partene blir enige om å møtes til
duell. Valget 09 skulle som senere som kjent
bare bekrefte den lokale tautrekkingen.  ●

Takk!

Tusen takk for
bidragene til
bydelshuset i
anledning vår
100-årsfeiring.
Pengene er

overført til velforeningens kontonummer
05396354200. Mette og Siv ●

Helt til slutt ...

Kontaktinformasjon, styret som ble valgt på årsmøtet 27. august 2009:
Leder: Tormod Carlsen, Baneveien, baneveien@gmail.com • KKasserer: Kjetil Skjerve, Gml.Nøstegate kjetil.skjerve@jur.uib.no
Medlemmer: Tone Tjemsland, Teatergaten tone@mac.com • Jan Hanchen Michelsen, Dragefjellstrappen, post@dragefjellet.no 

• John-Erik Ågotnes, Dragefjellstrappen, dagros@broadpark.no • Jarle Holmelid, Gamle Nøstegate, jarle@norwegianpirates.com
• Eli Kyte, Sydnesgaten, elikyt@hfk.no • Hanne-Lise Hammersland, Sydnesgaten, hhammersland@yahoo.no • Jon Hauge, 

Ivar Aasensgate, Jon.Hauge@bkk.no • Gunnar Vikene, Dokkeveien, g-vikene@online.no • Merethe Flatseth, Dokken,
merethe.flatseth@rokkan.uib.no • Mildrid Økland, Sydneskleiven, milkro@udf.no

Her avgjøres
valget! 
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