Infoblad for Sy dnes og Nøstet ve lfor

Nr. 4 2010

Husk lystenning søndag
12. desember kl. 17
og superlørdag
8. januar!

God jul
og godt
nyttår
• Lystenning• Superlørdag• Strøkskor• Jonsvoll• Bossug
• Bopliktdebatt • Rotter • Rotteavtalen • Rognesmauet
www.sydnes.no

leder

Velforeningen er upolitisk, men
har inntatt en del politiske, aktuelle standpunkt det burde være
allmenn enighet om.

Godt bomiljø
for alle
Eksempler på slike standpunkt er at
sosialboliger, studentboliger og hospitser bør spres så mye at disse beboerne ikke preger strøkene de bor i.
Gjør de det, endres bomiljøet.
Kommunen har et botreningssenter
på Gyldenpris. Resultatene er oppsiktsvekkende bra. 70 av 72 personer
som har bodd på senteret har siden
klart seg i egen leilighet og har langt
på vei fått kontroll over eget rusmisbruk. Man trenger ikke være romforsker for å forstå at de har større risiko
for tilbakefall om de havner i et bomiljø som er preget av rusmisbrukere
eller mangel på sosial kontroll. Og at
risikoen er tilsvarende mindre om de
havner i et godt bomiljø, med møteplasser som grilling om sommeren,
dugnader og gatefester.
Vi tror Sydnes og Nøstet og Dokken
er et usedvanlig godt bomiljø, og vi
håper vi signaliserer til alle beboere at
terskelen for å delta på våre felles arrangementer er lav.
Vi har egentlig en enkel filosofi. Et
godt bomiljø er bra for alle.
Slik situasjonen er nå virker det ikke
som om verken politiet eller byrådet
har tatt innover seg at det trengs litt,
men ikke mye handling for å bevare
gode bomiljø, mens det tar mye tid og
ressurser å reetablere bomiljø som er
blitt ødelagt. ●

En, to tre

Noter det i kalenderen med
en gang: Søndag 12. desember kl. 17 er det TENN LYS.
Det begynner på lekeplassen ved Engensenteret, med å tenne kristornjuletreet (se forsidefoto). Ruten videre avgjøres av hvem som har
meldt inn lysrekker i busker og trær. Regelen
er enkel. Ingen tenner julelysene før 12. desember, og på denne dagen tenner ingen ly-

SUPERLØRDAG

8. januar

Det blir igjen seniortreff, juletrefest
og voksenfest i kantinen på Engensenteret første lørdag etter nyttår.
Seniortreff kl 12-14
Alle som føler de kan kalle seg senior er

Tekst/foto: Tormod Carlsen, Jan H. Michelsen og
John-Erik Ågotnes om ikke annet er anført. Layout/annonser: Jan H. Michelsen. Trykk: Axxio.no
Ansv. red: Styreleder Tormod Carlsen

TENN LYS
sene før ungene i fremste rekke står foran lyset og skriker: En to tre: Tenn lys.
Det skulle ikke by på problemer å finne ut
når opptoget kommer. I fjor var det nesten
100 mennesker som deltok, og velforeningen
må i år kjøpe inn enda flere fakler.
hjertelig velkommen til
seniortreffet! Mange som har
bodd eller til og med vokst
opp i strøkene vår kommer,
og vi håper selvsagt at alle
som bor her nå har anledning til å komme. Enkel servering, litt underholdning og
et kåseri, allsang og veldig sosialt. Fri entré. Påmelding
ikke nødvending.

Ruten avsluttes i Sydnesgaten, på plassen
ved langsiden av Jussbygget. Her serveres
grøt, saft og gløgg og pepperkaker og julen
synges inn.
Vil du melde inn lys som skal tennes? Send
en mail til baneveien@gmail.com! ●

Juletrefesten kl 17-19

Voksenfesten fra kl 20

Noen mener juletrefesten er
best i byen, og siden bergensere er kjent for beskjedenhet,
antar vi at de egentlig mener
best i landet eller for den saks
skyld, i hele verden. Som vanlig må julenissen få vite navn
og alder på barna. Pris kr. 60
per barn. Påmelding til:
baneveien@gmail.com

Dette er det eneste arrangementet velforeningen har
som er kun for voksne, altså
ikke for barn.
Alle som føler seg voksen
er velkommen. Menyen er
sild og reker, kaffe og kaker
og god drikke. Entré kr.
100,-. Påmelding ikke nødvending.
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Jonsvollskvartalet
Fra siste del av rivningen av Jonsvollskvartalet påsken 2007,
til venstre i bildet eiendomsspekulant Ole Jan Strønen.

Fylkesmann Lars Sponheim (bildet)
satt foten ned for Bergens-politikernes vedtak om å gi Sparebanken Vest
96 parkeringsplasser i det planlagte
nybygget i Jonsvollskvartalet.
Banken ønsket opprinnelig
240 plasser, men det sa byrådet nei til og innstilte på
96 plasser, i tråd med parkeringsnormen for sentrum.
Fylkesmannen sa nei til
dette og begrunnet det med
situasjonen i denne delen av
sentrum, i forhold til trafikk
og forurensning. Han viste
til at Klostergarasjen ligger
like ved med 650 plasser og
Klostergarasjen vil når
veiomleggingen er ferdig
øke til vel 950 plasser.
Byrådet foreslo som et
kompromiss at Sparebanken kunne leie plasser i
Klostergarasjen, uten at forslaget førte frem i et møte
mellom byrådet og fylkesmannen.
Bankbygget er ett av tre
store byggeprosjekt i området. Neuman har planene

klare for et enda større
prosjekt i Nøstegaten på
bysiden av Riebers hovedkontor, mens Westfal Larsen har planer for et stort
prosjekt nord for TV 2.
Velforeningen støtter
forslaget om å la banken få
plasser i Klostergarasjen,
men ønsker samtidig at en
del av de 300 plassene som
per i dag står ledig omgjøres til beboerparkering.
Beboerplasser genererer
betydelig mindre trafikk
enn vanlige utleieplasser.
SNV ønsker også at Sparebanken Vest skal bebygge
rivningstomten som har
vært en skamplett for
strøket i over 10 år etter at
eiendomsspekulant Strønen kjøpte opp kvartalet
og lot det forfalle og til
slutt rive. ●
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Øverst: Slik kan et nedkast se ut.
Under: Traktene til nedkastene er
på plass. BEGGE FOTO: BIR

Bossu
Det kommer til å bli
graving i Nøstegaten
og Torborg Nedreaas
gate i ett år fremover,
men ikke om natten.
Det blir nedkast for bossug i
Baneveien ved Heggesmauet,
men de andre nedkastene i
våre strøk er ikke planlagt.
I Baneveien, mellom Heggesmauet og Rognesmauet er

Mye rør: Det er mer forståelig at arbeidet tar så lang tid når man ser hvor mange rør som legges. De største er for bossuget som innen to år erstatter de tradisjonelle søppeldunkene, de nest største for fjernvarme, og alle de andre er for alt mulig annet. Kloakkrørene var allerede dekket til da bildet ble tatt.

get i Baneveien
traktene allerede på plass.
Her skal det bli nedkast for
bossug. Alle beboerne som i
dag bruker fellescontaineren
i Baneveien, beboerne i Nøstet Sameie og i Heggesmauet
og Rognesmauet skal bruke
dette nedkastet.
Det kommer flere nedkast,
men hvor de skal plasseres er
ikke avklart. Styret ønsker
flere nedkastpunkter og ønsker et folkemøte med BIR

for å diskutere hvor. Allerede
nå ser vi at det kunne vært en
enkel, rimelig og i følge anleggsfolkene trolig lett realiserbar idé å klamre to rør til
den bratte murveggen opp til
juss-bygget, slik at det kan bli
et nedkast i enden av Sydnesgaten. Men dette er ikke tegnet inn planene.
BIR har sagt de kan
komme og informere ved behov, og styret har altså svart
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at det er ønskelig med et
snarlig informasjonsmøte
for å diskutere hvor de andre
nedkastene skal plasseres.
Bossuget skal ende i de
gamle Gassverkbygget i Torborg Nedreaas gate. Terminalen blir på baksiden, mot
Puddefjordsbroen. Det er
uvisst når bossuget kan tas i
bruk, men forhåpentligvis i
løpet av 2012. ●

Vurderer boplikt
i Bergen sentrum
Bergenhus og Årstad bydelsstyre inviterte velforeningene til å komme med
innspill til et temamøte om hyblifisering og boligplanlegging i Bergen. Jon
Hauge fra styret presenterte foreningens fem viktigste innspill, og kapret
medias interesse. Særlig oppmerksomhet vakte forslaget om boplikt.
1. Bo eller driveplikt:
I de definerte boområdene
i sentrum må det innføres
bo eller driveplikt for å ansvarliggjøre huseierne. Enten må eier selv bo i bygg
det drives utleie i, eller ha
en representant som er ansvarlig for bygget i forhold
til nabolag, bråk, forsøpling etc. Kan enkelt ordnes
med at en av leietakerne
får redusert pris mot å ta
ansvaret.
BT fulgte opp forslaget i
en artikkel der to store utleiere, Erik Bysheim og Asgeir Steinsland, mente dette
var et konstruktivt forslag.
De praktiserer en ordning
tilsvarende dette i ett av hybelbyggene sine, i det som
tidligere var et problembygg
i Rosenbergsgate.

2. Bruksendring for å
endre fra eie til utleie
Hvis eier ikke skal bo i hu-

bruken fra kontor til bolig
ved mistanke om at de skal
bli rene utleiebygg.

3. Prioritere for et
mangfoldig bomiljø
som også passer
småbarnsfamilier

Ifølge BT vil byråd Lisbeth
Iversen (KrF) vurdere boplikt i
den nye boligmeldingen.

set/leiligheten eller bygården, må det søkes og godkjennes av kommunen, i
de definerte boligområdene i sentrum. Det gir
kommunen en oversikt
over utviklingen og en mulighet til å si nei for å sikre
målsetningene om et
mangfoldig bomiljø.
Etter møtet ble det kjent
at Universitetet skal selge ni
kontorbygg. Kommunen
har allerede i dag en mulighet til å si nei til å endre
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Kommunen må prioritere
å bruke penger på skole og
barnehage, selv om det er
dyrt, slik at barnefamilier
får et godt tilbud. Når forfall tar overhånd, forsvinner familiene.
Dagens situasjon i Bergenhus vest er dårligste
barnehagedekning i landet
og skoler som forfaller.
Kommunen må kreve at
utbyggingsprosjekter legger inn plass til barnehager,
grønne lunger og offentlige
møterom for å skape gode
bomiljø. I dag er bomiljøene alltid den svake part
mot store interesser, som
havn, store byggeprosjekter, veianlegg etc.

Faksimilene: Artikkel i BT 21. oktober samt lederen 22. oktober,
der avisen gir ideen full støtte.

Bergen kommune må skaffe seg de nødvendige lovhjemler
for å berge bomiljøet i sentrale bydeler.

Boplikt i Bergen
SYDNES og Verftet velforenings

ønske om boplikt for huseiere
for å holde styr på studentene
lyder ikke særlig realistisk. Byråd
Lisbeth Iversen
(KrF) har da
også sine motforestillinger,
men byrådens
velvilje tyder
på at hun har
skjønt hvor
alvorlig situasjonen er i de mest
pressede bomiljøene i sentrale
bydeler. Hun vil ta boplikt med i
vurderingen i boligmeldingen hun
varsler neste høst.
Siden slutten av 1970-tallet har
det skjedd en gjennomgripende
byfornying i Bergen. Mye av innsatsen har vært offentlig ﬁnansiert. Ikke minst har Bergen greid
å utnytte store statlige tilskudd,
blant annet gjennom Husbanken.
Slik er Bergen blitt de vakre byroms by. Forsømte boligstrøk fått
dessuten fått tilgang til nye friområder og er blitt spart for traﬁkkplager. Dermed ble det tryggere
og mer forlokkende for private å
investere i boligfornying.

Lisbeth Iversen bør
prøve å forestille seg
hvordan byen vil bli
seende ut hvis hun
fortsatt lar forslummingen skure og gå

DETTE STORE løftet er likevel ikke
noen engangsinvestering, det
må kontinuerlig vedlikeholdes
og oppgraderes. Særlig det siste
tiåret har standardkravene til
boliger og bomiljø økt vesentlig.
Mange av de tidligere rehabiliterte boligene er blitt mindre
attraktive og for små for barnefa-

milier. Barnefamilier representerer det viktigste sosiale limet i de
ﬂest bomiljø. I sentrale bydeler
er det færre av dem, de er desto
viktigere for sine nabolag.
De forholdsvis få familieboligene i sentrale bydeler er ekstra
utsatte for hybliﬁsering på grunn
av størrelsen. Derfor kan det være
et dobbelt tap for nabolaget når
familier ﬂytter ut og studenter
ﬂytter inn. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan antallet
barnefamilier nå et kritisk punkt:
De blir for få til å skape et attraktivt oppvekstmiljø. I så fall vil en
stor del av Lisbeth Iversens gratis
vaktmestre forsvinne fra den
historiske byen.

i disse endringene i det sosiale
miljøet. Hybliﬁsering har vært
et problem i ﬂere titalls år, uten
at det er gjort seriøse forsøk på
å stanse den. Politiske vedtak på
dette feltet har ikke vært annet
enn papirtigre.
Byrådet burde raskt kunne
ﬁnne ut hvilke hjemler som er
nødvendige, og hvordan det kan
skaffe seg de nødvendige hjemler
for å hindre eller i det minste
bremse den omseggripende hybliﬁseringen. Og ikke minst vise
vilje og evne til å ta hjemlene i
bruk.
Lisbeth Iversen bør prøve å
forestille seg hvordan byen vil bli
seende ut hvis hun fortsatt lar
forslummingen skure og gå.

5. Tydelige og forutsigbare reaksjoner mot
narkoreir og åpenlys
omsetning
Politiet har nulltoleranse
hvis du kjører bil i påvirket
tilstand, men aksepterer
åpenlys narkoomsetning
– Bi mange bomiljø. Når naå t boene reagerer og klager
ne
slo til politiet, skjer det som
oftest ingenting.

MAN KAN LURE på om Bergens le-

alvoret
dende politikere skjønner
2010
BERGENS TIDENDE TORSDAG 21. OKTOBER

Look to Bergen
BYBANEN «sliter» ikke bare med

mange passasjerer. Nå er den også
blitt så populær blant byplanleggere, journalister og politikere
fra inn- og utland at det må settes
opp ekstraavganger for å betjene
alle de besøkende delegasjonene.
For bergensere med et tidvis plaget selvbilde må det gjøre ekstra
godt at både siddiser og trøndere
nå kaster lange blikk mot skinneløsningen i Bergen.
Når Bergens nåtid og fremtid
diskuteres, mangler det ikke på
stemmer som mener at Vestlandets gamle hovedstad er en
utpreget konservativ by, hvor nye

tanker har tungt for å slippe til.
Dette til forskjell fra oljebyen Stavanger, som går for å være mer
dynamisk.
Påstandene er ikke tatt fullstendig ut av luften. Og de kan bare
motbevises gjennom konkrete
nyvinninger og utviklingsprosjekter, ikke gjennom det evige
seminarsnakket om hvordan vi
skal bli bedre. Tilstrømningen av
skue- og lærelystne vitner om at
Bybanen er et slikt fremtidsrettet prosjekt. Og at næringslivet i
Bergen er på riktig spor når det
ønsker å forsere den videre utbyggingen av banen.
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(til venstre) og Asgeir Steinsland
KAN TILPASSE SEG: Eirik Bysheim Hokstad
er et konstruktivt forslag, mener Hansen.

4. Kortidsboende
må integreres for
ikke å fortrenge
fastboende

Hansen satser på utleiebygg til studenter

i Bergen. Krav om en eierrepresentant
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Byrådet i Bergen
vurderer boplikt
Fraværende gårdeiere er
et problem i Bergen
sentrum. Byråd Lisbeth
Iversen (KrF) vil ta boplikt
med i vurderingen i den
nye boligmeldingen.
OGNE ØYEHAUG
ogne.oyehaug@bt.no

Kommunen må ta en
ledertrøye i integrering av kortidsboende. I dag er det velforeningen og de
langtidsboende som
må drive voksenopplæring av studenter og
andre kortidsboende, år etter år.
Ved semesterstart må
kommunen adressere problemstillinger som går på
hvordan man oppfører seg
i en tettbygd by, og politiet
må følge opp med veiledende
bøtesatser
og
gjennomføre runder i de

Velforeningen for Sydnes og Nøstet lanserte i går et forslag om at
de som leier ut til studenter selv
må bo i huset, eller ansette noe
til å gjøre det for seg. Slik vil foreningen få bukt med bråk.
Et forslag som skal vurderes,
mener Lisbeth Iversen. Hun er
byråd for byutvikling, klima og
miljø i Bergen, og jobber med en
ny boligmelding for Bergen.
Arbeidet er i gang, og vil trolig
bli ferdig neste høst.

 fakta
boplikt i Bergen
 Sydnes og Nøstet velforening vil ha boplikt for
gårdeiere i Bergen, for å
holde bråkete leieboere
i skinnet.
 Forslaget er en del av
debatten om såkalt
«hybliﬁsering» der
studenter dominerer
sentrale boligstrøk, og
barnefamilie ﬂytter ut.
 Bergen kommunen
arbeider med en nye
boligmelding, der blant
annet «hybliﬁsering» er
et tema.

Opphopning
I meldingene blir blant annet
opphopning av studenter og
skjev alderssammensetning i
sentrale bydeler tema.
– Vi vil lytte nøye til innspill fra
alle som bor i byen, sier Iversen.
Men hun understreker at hun
ikke har tatt stilling til forslaget
om boplikt.

Peugeot-service
0

– Det er for tidlig å si for byrådet eller for meg, at dette gjør vi.
Å innføre boplikt for utleiere –
dersom det er juridisk mulig –
kan også være negativt.
Skal utleiere pålegges å bo i
eiendommene vil det begrense
deres mulighet til å bosette seg
der de vil. Iversen bruker eiere
som arver eiendommer i Bergen, men som har utdanne seg
og fått arbeid andre steder, som
et eksempel.
Erfaringene fra jordbruket og
en del sørlandsbyer gjør også
at den positivet virkningen av
boplikt kan diskuteres.
– Det har vist seg i en del kommuner at det får en motsatt
effekt av det som er tenkt, sier

Iversen.
Dersom eieren ikke selv kan
bo i bygget, mener Sydnes og
Nøster Velforening at eieren må
ansette noen til å bo i bygget.
Det kan gi samme effekt som
om eieren bor der selv, mener
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FAKSIMILE: BT skrev i går om velforeni
inger i Bergen som vil at utleier skal bo
huset som de leier ut.

«Nevnte adresse skiller
seg ikke særskilt fra andre
klagesteder/problemområder i Bergen Sentrum
politistasjon sitt ansvarsområde. Vi har en
rekke tilsvarende problemstillinger i Bergen»,
skrev for eksempel
Bergen sentrum politistasjon i et brev til Velforeningen.
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Asgeir Steinsland Hansen, som
sammen med Eirik Bysheim Hokstad, er stor utleier av studentboliger, mener det vil gå greit å tilpasse seg forslaget fra Sydnes og
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Berørte beboere blir
maktesløse, mister tilliten til politiet og storsamfunnets og slutter
å si i fra. Derfor må det
inn en tydelig politisk
uttalt nulltoleranse. Narkotikaproblemet angår hele
Bergen. Man hjelper ingen
ved å la dealerene få være i
fred og få etablere «kjente»
utsalgssteder.

Nøstet Velforening.
– Dette har vi allerede gjort
noen steder ved at en student
har mer ansvar. Jeg synes det er
Iversen.
et konstruktivt forslag, som kanskje gjør at man får en bedre styPositiv eier
ring på bygget sitt, sier Hansen.
Men før kommunen eventuelt
De to eiendomsinvestorene
skulle gå inn for et slikt krav,
eier 23 eiendommer i Bergen. De
må det vurderes om det er rimehar 313 leietakere, hovedsakelig
lig og mulig å pålegge alle utleiestudenter.
størrelse
bygningens
re – uansett
– å ansette noen til å bo i bygget.

Våre restauranter ønsker små grupper

T
t

og se

Start eller avslutt kvelden på A
Julebord fra kr 545,- velkommen.
Bry
på Grand Terminus, eller prøv Kalfaret
vinbar eller i den ærverdige whiskybaren

usatte strøkene i de kritiske
første månedene av semesteret. Kommunen må klargjøre reglene for ro og orden gjennom å endre
bydelsvedtektene, gjerne
ved at definerte boligområder i sentrum får særlige
strenge regler, inkludert
forbud mot nattarbeid.
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Og for øvrig: Luftkvaliteten
må bedres og (derfor) må
havnen ut av sentrum! ●

Selskapslokaler
&
restaurant

Maling - lakk - jernvarer
kjemikalier - smøreolje

BANEVEIEN 1

Nøstegaten 32
Telefon: 996 26 996

Telefon 55 23 19 00
Telefaks 55 23 37 15

mirela@nosteboden.no
www.nosteboden.no

Drop
inn

(alt. 915 59 633)

Timebestilling

KIWI NØSTET - Nøstegaten 31

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

7-23 også lørdager

tlf. 55 90 20 39

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

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

BILVERKSTEDET
I SENTRUM

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

E
lin M
ikkelsen
Elin
Mikkelsen
Ber
Be
rntsen
Berntsen

Hein
ne
Heine
Pold
den
Polden

Service, reparasjoner, hjulstilling,
klimaservice og eu-kontroller.
Jekteviken 5, 5010 Bergen
tlf. 55 33 66 90 - www.autotjenester.no

Tom
Wilson

Døgntelefon:
Døgntelef
fon: 55 21 44 50 • mobil: 917
9
51 700
w
www.bergenogomegn.no

UTO

- vi utfører
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f r alt
a det praktiske
p
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eller tilrettelegger
tilretttelle
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eggge
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TJENESTER AS

AXXO.NO

DESKTOP PUBLISHING SIDEN FORRIGE ÅRHUNDRE
Trykk av blad, tidsskrift, bøker og kataloger. Bare trykk eller både
trykk og layout. Du bestemmer. Vi bruker de beste trykkeriene!
God kvalitet, leveringssikkerhet, god pris. Vi leverer over alt.
post@axxo.no
Send spesifikasjoner; format, sideantall, papirtype, antall, innbinding,
leveringssted - Vi sender tilbud.
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Til minne om Frode
Siden i sommer har de mange i nabolaget som kjente
Frode Flatøy og familien visst at det gikk mot det siste.
Han døde 28. oktober og etterlater seg Helga, Thea Marie(11) og Georg (9).
Frode var en del av et godt
nabolag og et bomiljø der vi
som kaller oss fastboende
ofte har vansker med å skille
mellom begrepene nabo og
venn.
Vi er mange som bryr seg
om bomiljøet og om hverandre. Derfor er vi også så
mange som er med Helga
og Thea og Georg i sorgen.
Helga ønsket å være åpen
om sykdomsutviklingen,
og det har vært godt for
oss. Mange fra nabolaget
var med i kirken, mange
også i minnestunden
etterpå og vi er takknemlig
for at vi fikk være med å ta
et siste farvel.
Frode var en av mennene
i strøket, som barna forholdt seg til som en av de
som alltid er der hvis det er
noe. Frode var med, han
stilte opp. Han tok sin tørn
i velforeningens styre og i

mange andre sammenhenger. Han var, i likhet
med mange av oss trehusbeboere, en praktisk mann,
men også en som gikk
utenpå de fleste av oss.
Frode i styret for velforeningen fra 2005 til 2007,
men for strøket var han
først og fremst en av de første innflytterne på 1980-tallet som begynte å restaurere
de gamle trehusene.
– Han var den første jeg
har sett som gikk løs på
oppgaven med å bevare et
gammelt trehus med så stor
kjærlighet, sier strøkets
grand old lady Kate Johannessen i takknemlighet.
Da universitet skulle
rydde i kjelleren på det som
nå er Bjerknes-senteret,
kom Frode til meg og lurte
på om ikke de bordene ishavsforskerne hadde brukt
til å legge innsamlede prø-

Velkommen til byens største
konferansehotell

Frode Flatøy i aksjon da velforeningen planerte grunnen
for bosscontaineren i Baneveien i 2003.

ver på, kanskje nå kunne få
et forlenget liv som enkle
mobile bord på velforeningens mange gatefester.
Nå er de en selvfølgelig del
av solfestene og står ellers i
velforeningens bod og lånes ut til konfirmasjoner
og barnedåp og mye annet.
Og er et godt minne om
Frode.
Nå er det Helga, Thea og
Georg våre tanker går til. ●

Nærbutikken i
Baneveien har nå
søndagsåpent!
mandag - lørdag 08-22 (20)
søndag:11-22

www.scandic-hotels.com/bergencity
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Sydnes og Nøstet velforening har
mottatt over 30.000 grasrotandelkroner fra tippere.
Alle som tipper eller spiller Lotto og Joker fra Norsk Tipping kan velge et lag eller organisasjon som får fem prosent av
innsatsen, og vi takker de som har valgt
SNV som mottager. Disse pengene sikrer
at velforeningen kan drive sitt arbeid.

Spar tusenlapper:

Når du spiller gir du samtidig 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. 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:

Bli med p
Velforeningen har inngått en avtale med ISS/Actum om utplassering av åtekasser strategisk rundt
i strøket.

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

Hver huseier er pålagt av kommunen å
legge ut rottegift, men gjennom denne avtalen tar ISS/Actum seg av jobben og hjelper deg hvis du skulle få rotter eller andre
skadedyr.
Normalt koster en avtale med et skadedyrselskap 8 – 10 ganger mer enn de 400
kronene det koster å benytte selskapene
gjennom velforeningsavtalen. For bygårder
med flere leiligheter (over fire) er det egen
rabattavtale.
Etter at avtalen kom på plass i 2004 har
rotteplagen blitt dramatisk redusert i forhold til tidligere. Mange avtalepartnere har

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
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Ikke mat rottene!
I Sydnes og Nøstet velforeningsområde har vi mange koselige og vakre områder.
Dessverre er det også områder hvor det ikke er så vakkert.
For mye boss flyter omkring.
Stort sett har de fleste husstander sitt eget bosspann,
men det ser ut som at enkelte
ikke har det. Det burde vært
en enkel sak for disse å skaffe
seg sitt eget bosspann som
plasseres på fellesarealene
(der dette er) de dagene bossbilen kommer. Etter tømming skal spannene bæres

ned til husene/bakgårdene/
kjellerne igjen. På den måten
ser det ryddig ut i strøket og
det er mindre risiko for at det
står overfylte bosspann rundt
omkring.
Vi vil oppfordre alle til å
gjøre en innsats for å ta ansvar for sitt eget søppel! Ikke
kast søppelposer i offentlige
søppeldunker – disse vil BIR

ta ut av dunkene igjen og
sjansen er stor for at disse
havner på din trapp. Søppelposer utenfor bosspann
er mat til rottene. Rotter er
ofte observert i strøket og
det er alles ansvar å unngå at
disse får næring.
Har du ikke bosspann er
det bare å henvende deg til
BIR! ●

å Rotteavtalen nå
også fått råd og hjelp til å bekjempe andre
skadedyr, f.eks. fluer importert via suvenirer fra Syden.
Avtalen følger hele kalenderår. Ta kontakt
med rotteavtaleansvarlig Kjetil Skjerve i
styret om du ønsker å være med:
kjetil.skjerve@jur.uib.no ●

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

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11
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Husk lystenning 12. desember og superlørdag
8. januar, med seniortreff, juletrefest og voksenfest!

Rognesmauet
tar form

Kontingenten

Konto: 0530.29.66216
Adr.: Sydnes og Nøstet
Velforening, v/kasserer
Kjetil Skjerve,
Gamle Nøstegt. 18,
5010 Bergen

Ble det lys, blir det p-plass og
blir det fint?
Vegvesenet har fått opp midlertidig lys
i Håkonsgaten, etter klager fra velforeningen. Det som gjenstår, er om vi
også kan få noen midlertidige beboerparkeringsplasser ettersom mange av
de faste plassene er vekke i forbindelse
med gravearbeidet.
Vi har foreslått at parkeringslommen langs Engensenteret i Håkonsgaten omgjøres til boligsoneplasser. Vi er
rimelig sikre på at det vil bli svært godt
mottatt i strøket. Det er ennå uklart
om vi får det og hvor lenge de mange
byggearbeidene kommer til å fortsette.
Men, det som begynner å bli ferdig,
ser i det minste fint ut. ●
Det nye og brede fortauet foran trehusene
i Rognesmauet begynner å bli ferdig. Med
pressluft løftes granitthellene på plass.

SNV-styret:
Leder: Tormod Carlsen, Baneveien, banveien@gmail.com
Kasserer: Kjetil Skjerve, Gml. Nøstegt., kjetil.skjerve@jur.uib.no
Medlemmer:
• Tone Tjemsland, Teatergtaten, tone@mac.com
• Jan H. Michelsen, Dragefjellstrappen, post@dragefjellet.no
• John-Erik Ågotnes, Dragefjellstrappen, dagros@broadpark.no

• Jarle Holmelid, Gml. Nøstegaten, jarle@norwegianpirates.com
• Anne-Lise Hammersland, Sydnesgt., hhammersland@yahoo.no
• Eli Kyte, Sydnesgaten, 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

