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Finnes det noe mer bergensk enn å feire et forlengst nedlagt
buekorps med gjestende korps, sekkepiper, folketog, bok og
statueplaner? Velforeningen gratulerer gamlekarene i Nøstets 
Batalion med fantastisk pågangsmot og entusiasme. Side 2-3FO
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Tekst/foto: Tormod Carlsen, Jan Hanchen Michelsen og 
John-Erik Ågotnes. Layout/annonser: Jan Hanchen Michelsen.
Trykk: Symbolon Media. Ansv. red: Styreleder Tormod Carlsen

lederTil høsten kommer havnekampen.
Oppunder jul tar fylkestinget stilling
til om det skal bygges ny godshavn for
Bergen, eller om man skal følge Hav-
nevesenets ønsker, å fortsette dagens
havneløsning i overskuelig fremtid.

Fremtidens havn
På årsmøtet i juni informerte Øyvind Støle i
fylkeskommunen om det regionale planar-
beidet. De gjør et solid stykke arbeid for å
kartlegge alternativene, som er dagens havn,
dagens havn i kombinasjon med å flytte
godsdelen til Ågotnes eller Mongstad - og en
helt ny havn på Flesland. 

Flesland er det mest ytterliggående alternati-
vet, men det eneste som gir en intermodal
havn for både bil, båt, fly og tog - forutsatt at
Bergensbanen forlenges til Flesland.

For velforeningen er det viktigste å få redu-
sert omfanget av dagens godshavn på Jekte-
viken. Det meste av godset kommer ikke fra
båt og skal ikke til båt, men er ren av- og på-
lessing av lastebiler. Skal man redusere luft-
forurensningen i sentrum om vinteren, er
det åpenbart at landsdelens største lastebil-
terminal ikke bør ligge midt i sentrum. I
hvert fall ikke hvis man ønsker at barn og
voksne skal bo og trives her. ●

SNV-styret:
Leder: Tormod Carlsen, Baneveien, banveien@gmail.com
Kasserer: Kjetil Skjerve, Gml.Nøstegt., kjetil.skjerve@jur.uib.no

Medlemmer: 

• Tone Tjemsland, Teatergt., tone@mac.com 
• Jan H. Michelsen, Dragefjellstr., post@dragefjellet.no 
• John-Erik Ågotnes, Dragefjellstr., dagros@broadpark.no
• Jarle Holmelid, Gml. Nøstegt, jarle@norwegianpirates.com 
• Anne-Lise Hammersland, Sydnesgt., hhammersland@yahoo.no 
• Eli Kyte, Sydnesgt., elikyt@hfk.no 
• Jon Hauge, Ivar Aasensgate, jon.hauge@bkk.no 
• Merethe Flatseth, Dokken, merethe.flatseth@rokkan.uib.no 
• Gunnar Vikene, Dokkeveien, g-vikene@online.no
• Mildrid Økland, Sydneskleiven, milkro@udf.no

7. mai feiret Nøstet Batalion sin
140-årsdag, nesten femti år etter
at buekorpset ble nedlagt. 

Dette var også en markering av at gam-
lekara er godt på vei med å samle inn
midler til en statue til minne om bue-
kopset og alle de lokale guttene som i
sin tid var aktive medlemmer.

Plasseringen av statuen blir trolig
nederst i Gamle Nøstegate, der det ble
lagt ned krans på jubileumsdagen, med
representanter fra en rekke av byens
fortsatt aktive korps. Også sekkepipere
fra Bergen Pipeband skapte stor stem-
ning blant de fremmøtte (bildet t.h.)

Arbeidet videre etter sommeren inn-
ledes med et møte om Nøsteguttstatuen
2. september i Nøsteboden. Nøstegut-
tenes forening ønsker at flest mulig av
de som har interesse av å få reist Nøste-
guttstatuen møter opp kl. 18.30. 

Forfatterne den nylig utgitte boken
om Nøstets Batalion vil også komme for

Buekorpsenes dag arrangerer hvert
fjerde år. I år ble Nøstets Batalion tildelt
den ære å få marsjere først i toget på

Nøstets Batalion f

Minnekrans 
og statue
for 140-
åringen
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dette arrangementet. På bildet
ser vi gamlekara i Nøstets Ba-
talion marsjere over Bryggen

med adjutanten John Øxen-
bjerg og sjefen Walther Hauge
fremst. ●

 først på Buekorpsenes dag

å fortelle om tilbakemeldinger på denne. Vi-
dere vil foreningen informere om plassering,
finansiering og tidsplan for statuen. ●

Boken kan fortsatt bestilles av:
Jan Kristiansen, tlf 930 15 815
Tony Jensen, tlf 951 89 277

BOKSUKSESS: Forfatterne Tony Jensen 
og Jostein Sørensen signerer og selger 

bøker på Engensenteret.
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Årsmeldingen ble lagt frem for medlem-
mene på årsmøtet 10. juni. Da ble også
styret gjenvalgt. Red. 

1. Styret 
Styret som ble valgt på årsmøtet 
27. august 2009: 

Leder 
Tormod Carlsen, Baneveien 43 a

Kasserer 
Kjetil Skjerve, Gamle Nøstegate 18

Medlemmer
Tone Tjemsland, Teatergaten 50
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
Merethe Flatseth, Dokken 5
Mildrid Økland, Sydneskleiven 29

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

2. Enkeltsaker:

Nabobråk
Gamle Rosenberg Hotel ble i 2009 om-
gjort til hospits og fikk fort et svært be-
lastet klientell, med tilhørende væpnede
politiaksjoner, overdoser og mye bråk. I
følge helsebyråd Christine Meyer var det
imidlertid ikke et hospits, siden de ikke

Sydnes og Nøstet velforening har så
langt mottatt over 17 000 kroner via
spillere som gir sin grasrotandel til SNV.

Denne enorme støtten er muliggjort
gjennom Grasrotandelen. Alle som tipper el-
ler spiller Lotto og Joker fra Norsk Tipping
kan velge et lag eller organisasjon som får fem
prosent av innsatsen. Gjennom Grasrotande-
len har SNV så langt fått over 7000 kroner i år
- og nesten fire tusen kroner i fjor.

Når du spiller gir du samtidig en garantert
gevinst til «ditt» lag eller forening. Fem pro-
sent av innsatsen går direkte til den «utkårete»
(gjelder ikke Extra og Flax). Grasrotandelen
går ikke ut over innsats eller premie. Du blir
heller ikke belastet noe for å være giver,
men du trenger et spillerkort. Dette får du
hos kommisjonær, eller det kan bestillses 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 Grasrotandelen genererer.

4

Årsmelding Sy d
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hadde kvalitetsavtale med kommunen. For
alle andre var det et hospits. 

Etter velforeningens brev i leserbrev i BA
og ikke minst BAs oppslag om saken, har si-
tuasjon roet seg og kommunen har blitt
mer kritisk til hvem de forordner leie til i
huset. For velforeningen handler saken om
et godt bomiljø for alle. Vi reagerte på at
kommunen i stedet for å bruke hospitser
med kvalitetsavtale, som inkluderer daglig
tilsyn, benytter bygg av denne typen og fra-
sier seg ansvar ved å hevde at det egentlig
ikke er et hospits. 

Styret har hatt nabobråk på agendaen de
fleste møtene. Dels er jusstudentens ulike
fester i kjelleren på Jussbygget et problem,
og særlig «russefesten» i mai, der jusstuden-
ter i russeklær allerede tidlig på kvelden
kom ravende sørpe fulle gjennom nabola-
get. Universitetet vil bli tilskrevet om at
dette er totalt uakseptabelt, samtidig som
det påpekes at det gjentatte ganger har
kommet folk fra fest på jussbygget med al-
kohol de har fått skjenket på bygget. Det er
soleklart brudd på alkoholloven og står i
skarp kontrast til tidligere løfter fra jurist-
foreningen om å tilby gjestene mat og kaffe
for å roe seg før de forlater festene. 

Et såkalt narkoreir i enden av Sydnesga-
ten, der det bor en «forhandler», har også
dette året gitt betydelige problem med
overdosedødsfall, mye tyveri og bråk. Vel-
foreningen har tatt opp med huseier at
dette er uakseptabelt og at virksomheten
må opphøre. Alternativt vil velforeningen
forfølge saken med utgangspunkt i nabo-
loven. Det har vært mye kontakt med poli-
tiet, men politiet har etter velforeningens
oppfatning oppført seg for passivt. 

Bosssug
Ved den felles bosscontaineren i Baneveien,
som i sin tid erstattet over 60 private søp-

pelspann, har det hele tiden vært et pro-
blem at boss og større elementer settes
utenfor containeren. Det ble jobbet med en
plan der abonnentene som bruker bosscon-
taineren kunne gå over til å bruke bossuget
på Nøstet Boligsameie, og at bosscontaine-
ren ble en returstasjon for papir og plast.
Dette viste seg å være en noe dyrere og en
praktisk komplisert oppgave å gjennomføre
for velforeningen. Samtidig graves det jo i
alle byens gater for å legge et sentralt bos-
sug, der første byggetrinn vil gå i Nøstega-
ten. Dette kommer i drift i løpet av et par år,
og styret vedtok derfor å beholde dagens
ordning inntil bossnettet er oppe og går. 

Blaauwengen 
Bakgrunn: Universitets byggearbeid (Juss-
bygget 2) ble ferdig høsten 2009. Den
grønne lungen ved Jekteviksbakken, Blaau-
wengen, var benyttet til brakkerigg, men da
riggen ble demontert, så ikke plenen lenger
ut som en plen, snarer som en gjørmemyr.
Dreneringen var delvis ødelagt.

Etter flere brev og møter uten resultat
med de som egentlig har ansvaret, (entre-
prenør, grunneier, Universitetet som bygg-
herre) ble det avholdt en befaring sammen
med Grønn Etat i mai og lagt en plan.

y dnes og Nøstet Velforening

BOSSUG: I Nøstegaten graves det for å lage bossug
- og tømmestasjon for beboerne. Graving ferdig i
2011, åpning av bossug kanskje i 2012.
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Samferdselsetaten sørger for at grøntom-
rådet er fysisk sperret mot parkering,
Grønn Etat og Velforeningen jobber mot
grunneier slik at grunneier sørger for at
området blir drenert og plenen blir
tilbakeført. Det var kravet til byggherren
da de fikk tillatelse til å benytte området til
brakkerigg. Videre jobbes det for at områ-
det overføres til kommunen og kommer
inn under Grønn Etats ansvar og budsjet-
ter for opparbeiding og dernest fremtidig
vedlikehold.

På andre siden av Blaauwengen, i Stu-
dentsamskipnadens barnehage, startet
samskipnaden høsten 2007 en prosess med
å utarbeide reguleringsplan for å bygge 
3 500 m2 med 21 familieleiligheter og utvi-
delse av barnehagen. Bygget var plassert
langs Jekteviksbakken og var på fem etasje
pluss kjeller. Velforeningene og naboene
klagde på forslaget. Planen er etter det vi
forstår lagt på is og ikke kommet til annen
gangs behandling, slik den må før den kan
behandles av bydelsstyre, byrådet, komi-

teen og bystyret. Hvis den kommer til an-
nengangs behandling og bystyret som siste
instans vedtar planen, er velforeningen som
juridisk part i saken beredt til å klage saken
inn for fylkesmannen.

Registrering og grasrotandel
Velforeningen er, etter pålegg fra staten, nå
registrert i foretaksregisteret. Et mål med
registreringen var å komme i posisjon til å
få momsrefusjon gjennom Norges Vel.
Norges Vel er imidlertid gått konkurs etter
at ledelsen har undratt momsmidler, og er
nå under etterforskning av Økokrim. For
velforeningen betyr det et tap i forventet
momsrefusjon på rundt 30 000 kroner. På
den positive siden åpnet registreringen for
at velforeningen kunne komme inn som
mottaker av Grasrotandelen til Norsk Tip-
ping. Så langt har dette gitt velforeningen
over 15 000 kroner i tippemidler. Alle som
tipper kan gi 5 prosent av beløpet til den
organisasjonen de ønsker. Dette beløpet
trekkes fra den halvparten av beløpet man

BLAAUWENGEN: Befaring med Grønn Etat: Beboer Tom Are Trippestad (fra v), seksjonslederne Rune Hesje-
dal og Tom J. Sandahl fra Grønn Etat og styremedlem Gunnar Vikene. 
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tipper for som Norsk Tipping tar inn og
fordeler til idrett og organisasjonsliv. Se
side 6.

Bydelshus/Nøstegatehusene
Husrekken Nøstegaten 39 – 43 ble fredet
høsten 2008. Byggene viste seg å være fra
1601 og dermed automatisk fredet, i tillegg
til at de er Norges bymessige trehusrekke.
Kommunen la i 2009 ut husene for salg.
Velforeningen la inn bud sammen med
Pallas Eiendom, men tapte for en konstel-
lasjon ledet av Roger Iversen, mannen bak
restaureringen Nøsteboden, og FAV Eien-
dom. De er nå så vidt i gang med den om-
fattende restaureringen av husene. Velfor-
eningens bakgrunn for å søke om å kjøpe
husene var, i tillegg til å sørge for at de ble
restaurert, å få ett av husene til bydelshus.

Kalender
En kalender med gamle, ikke tidligere ut-
gitte bilder fra strøket, ble gitt ut første
gang i 2009 til inntekt for bydelshus. Det
ble gitt ut kalender også for 2010, men
denne gangen med halvparten av bildene
fra «vår» tid. Inntektene går fremdeles inn
på en konto for et fremtidig bydelshus, selv
om det for øyeblikket ikke lenger er kon-
krete planer for et slikt byelshus.

Havnen
Velforeningen ønsker at ny godshavn legges
utenfor sentrum, og har jobbet med dette.

På årsmøtet orienterte en representant for
fylkeskommunen om prosessen rundt lo-
kalisering av ny godshavn. 

Dokkesteinen
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 Dok-
kesteinen, som lå over det som skal ha vært
kilden til Vaskerelven. Vi har også et navne-
forslag for plassen.

Støyskjerm
Langs Nøstegaten, mot Baneveien og
Gamle Nøstegate, er det tegnet en støy-
skjerm. Havnevesenet skulle sette opp
denne, men arbeidet stanset opp da Br.
Ulvseth satt opp de røde brakkene for fem
og et halvt år siden. Brakkene er nå revet og
velforeningen har nedsatt en komité for å
få nytt liv i saken.

Lang Nordnestunnel
Kommunen lovet ny reguleringsplan for
Lang Nordnestunnel, etter at Jussbygget
Trinn 2 fikk tillatelse til å bygge der det for-
rige regulerte innslaget skulle vært. Kom-
munen lovet å legge frem forslag før jul – i
2008. Status, etter at det ble stilt spørsmål
til byrådet, er at forslag til reguleringsplan
ikke kan forventes før om ett til to år. 

7

OPPRINNELIG SKISSE FOR STØYSKJERM. At bildet
er i svart/hvitt understreker bare hvor lenge de an-
svarlige har trenert dette prosjektet.

LØSNING PÅ SIKT? SNV har siden nittitallet argu-
mentert mot at tunge, sterkt forurensende og støy-
ende havnefunksjoner skal klemmes inn i sentrum. 
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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

BERGEN VEST: 2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume • Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

      Knut HelgeKnut Helge
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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

UTO
TJENESTER AS

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

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
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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 åtekasser strategisk plassert i strøket. De
som er med på avtalen, får gratis råd ved
skadedyr og rabattert pris ved behov for
tiltak. Det er mye rotter i sentrum, rotteav-
talen har begrenset problemet for strøkene
som omfattes av avtalen. Egen avtale for
leilighetsbygg. 

Grønn og skjønt/grønn gerilja
De gamle blomsterkrukkene, whiskeytøn-
nene som de ble kalt, ble fjernet i forkant av
dugnaden. Nye og finere krukker er på vei
i regi av velforeningens «grønne gerilja». 

Nøstet Bataljon 140 år
Nøstet Bataljon ville fylt 140 år 7. mai. Det
ble markert med et storstilt arrangement
og bokutgivelse. Velforeningen var formelt
sett utgiver av historieboken, som både
omhandler strøket og buekorpsets histo-
rie. Som et ledd i markeringen ble det satt
opp et skilt på huset foran plassen der
korpset i sinn tid hadde sin faste eksersis.
Overskuddet fra boksalget og en DVD
samt salg av andelsbrev går til å reise en sta-
tue av Nøstegutten (buekorpsgutt) på ek-
sersisplassen, som var der Gamle Nøstega-
ten møter Baneveien og Nøstegaten.
Statuen skal etter planen opp neste år.

Nye Sydnes Sjøbad
Velforeningens sjøbadkomite har jobbet
med kommunen og styret på ulike løs-
ninger for badets fremtid. Fra og med i år er
det Grønn Etat som har ansvar for vedlike-
hold, mens velforeningen vil melde tempe-
raturene inn til Reiseradioen med flerer -
og ha et visst tilsyn. Lensen holder neppe
mer enn én sesong til, slik at man fra høsten
av vil jobbe mot en mer permanent løs-
ning, samtidig som det jobbes mot en opp-
arbeidelse av Nøstetorget når det årelange
gravearbeidet nå nærmer seg slutten.

3. Arrangementer juni 2009-juni 2010

Solfesten ble arrangert for 17. gang den 12.
juni 2009 med litt kjølig vær, men med
svært godt oppmøte. 

Nye Sydnes Sjøbad åpnet 14. juli 2009.

Løfallsdugnad 31. oktober ble det arrangert
løfallsdugnad med godt oppmøte i relativt
ok vær, der Ren Bergen/Samferdselsetaten
stilte med to feiebiler. Også i år ble krabbe-
festen flyttet innendørs, til Engensenteret. 

Førjulsarrangement. Søndag 13. desember
ble det som allerede første året ble erklært
som en tradisjon, formelt en tradisjon da
tenning av julelysene på kristornbusken

9

KALENDER-YTTERPUNKTER: Julelystenning 2010 og solfest/St. Hans 2010, etter to væravlyste forsøk.
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www.scandic-hotels.com/bergencity

Velkommen til byens største 
konferansehotell Åpningstider:

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

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

tlf 954 33 066

med påfølgende fakkeltog ble avholdt for an-
dre gang. Toget gikk fra smug til smug og
barna ropte «tenn lys» til alle busker og hus
med julelys, og til og med noen busker som
ikke hadde lys (et godt hint om at eieren bør
få opp lys i den busken neste år). Toget ble
avsluttet med samling i Sydnesgaten, med
grøt, kaker og saft. Stort oppmøte og enda
større suksess enn første året, tross regn.

Superlørdag 9. januar var det ny superlør-
dag med seniortreff, juletrefest og voksen-
fest med sedvanlig godt oppmøte. Over 100
seniorer og over 50 barn på juletrefesten.

Sesongåpning av sjøbadet. 14. april sesongå-
pent Sydnes Sjøbad. Etter en historisk kald
og guffen vinter, tittet solen og litt sommer-
varme overraskende frem denne første
sommerdagen, og mer enn et titalls barn og
voksne lot seg friste ut i det våte element.
Formelt var det hurtigruteskipet Nordlys
som åpnet sesongen med et voldsomt blås i
fløyten, direkte på NRK Hordaland (radio),

som hadde lagt hele ettermiddagssen-
dingen sin til sjøbadet. Jussorkesteret Force
Masjør spilte og danset, Toro spanderte
vestlandslefser og folk koste seg.

Parkdagen. Velforeningen var medarrangør
under Parkdagen i Nygårdsparken som ble
arrangert for niende gang 6. juni 2010.

Vårdugnad Lørdag 17. april var det vårdug-
nad i relativt pent vær og godt fremmøte i
alle strøkene.

Seniortreff. Hver første torsdag er det nabo-
treff 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
Ambisjonen er fire nummer i året. I 2009
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klart vi det ved et dobbelnummer etter det
utsatte årsmøtet, årsmøtet ble avholdt i au-
gust i stedet for juni p.g.a. mye ekstra arbeid
med å få på plass sjøbadet. Så langt i 2010 er
det ett nummer, men målet er tre til (to til i
tillegg til dette. Red). 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
sitter i styret, Tormod Carlsen i valgkomi-
teen.

Parkdagen. John-Erik Ågotnes represente-
rer velforeningen i parkdagens styre.

Underkomiteer
Komiteen for Sydnes Sjøbad: Eva Røyrane,
Gunn-Vivian Eide og Kees Ekeli.
Seniorfestkomiteen: Geirdis Bjørlo, Gro Ha-
veland, Helga Mjeldheim, Hanne-Lise Ham-

mersland, Jon Hauge og John-Erik Ågotnes.

Lystenningskomiteen: Hanne-Lise Ham-
mersland, Mildrid Økland og Eli Kyte
Bydelshuskomiteen: Hans Petter Svege, Nils
Mansåker, John-Erik Ågotnes og Tom Roar
Nilsen.

Blaauwengen-komiteen: Frode Røynsdal,
Merethe Flatseth, Gunnar Vikene

Antinarkotikaavsnittet: Benny Pedersen,
Hans Petter Svege, Kjetil Skjerve, Trond
Dalland, Kristin Møvik og Dag Harald
Kvammen Andersen

Støyskjerm-gruppen: Gunn-Vivian Eide,
Kjetil Skjerve og Eli Kyte.

Norges Vel. Sydnes og Nøstet Velforening
var medlem av Norges Vel inntil de ble er-
klært konkurs 3. mars. ●

Styret i Sydnes og Nøstet Velforening, 
Sydnes og Nøstet 10. juni 2010

GUTTA PÅ BENKEN: Neste generasjon SNV-medlemmer planlegger vårens eventyr. Kanskje slipper
de til enhver tid å måtte beskue den katastrofalt falleferdige garasjen i bakgrunnen om noen år? 
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Helt til slutt ...

Lang Nordnestunnel
Reguleringsplan for lang Nordnestunnel
kommer ikke før tidligst om ett til to år, i
følge byrådet. Det gis ikke noen forklaring
på utsettelsen. Velforeningen ble lovet at for-
slag til reguleringsplan med nytt innslag for
tunnelen skulle bli lagt ut på høring før jul –
i 2008.

Det betyr mange år med fortsatt midler-
tidige løsninger for trafikkavviklingen på
Nøstet, og at byrådet ikke har ønsket å
bruke den historiske muligheten som lå i at
både Sparebanken og Neuman skulle bygge
to gigantbygg som begge ville hatt fordel av
å få på plass en mer permanent trafikkløs-
ning. ●

Takk til spillerne!
Det detter inn kroner jevnt og trutt fra spillere
som har gitt grasrotandelen til velforeningen.
Over 17 000 kroner så langt, og i
styret aner vi ikke hvem det er
som bidrar på denne måten,
men vi er veldig takknemlig.
Og vi er ydmyke og håper vi
forvalter pengene på en god
måte til beste for strøket! ●

Kontingenten ... 
Medlemskontingentkonto

er 0530.29.66216. Ny

adresse: Sydnes og Nøstet

Velforening, v/kasserer

Kjetil Skjerve, Gamle 

Nøstegt. 18, 5010 Bergen 

Hey, multimedia!
Med vår nye,
to meter
høye roll-up
viser velfor-
eningen klart
hvem vi er på
ulike arrange-
menter. 

Supplert med
en fenomenal
ropert fra Clas
Ohlson (kr
198,- uten bat-
terier, men in-
kludert sirene
og olé-olé-lyd
med vuvuzela-
aktige kvalite-
ter) er vi klare
for det meste.
Og ja; hjemme-

sidene www.sydnes.no skal snart opp i kne-
stående igjen, etter et år eller to i tidsbrist-
forårsaket hibernering. Moderne tider! ●

Suppefest i Sydnesgaten

I skrivende stund er det ennå

ikke avklart om den frittstående

suppefestkomiteen har satt

noen dato for festen, men følg

med på plakater når kveldene

blir mørkere utover 

sensommeren. ●
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