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Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 1/2 - 2013

Enorme byggeplaner i Jekteviksbakken:

HYBELHUS
vil rasere
grønn lunge

SiBs massive boligprosjekt i Jekteviksbakken legger et
enormt press på et allerede sårbart boligområde. Side 4-7
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leder

Etter en lang vinter våkner snart uteaktivitetene igjen. Men vinteren har
ikke vært uten virksomhet. Tvert imot.

Nye utfordringer
Etter den senhøstlige dugnaden med etterfølgende krabbelag, der vår nye 8 kW gasskoker
endelig ga kapasitet til å koke krabbene presist
til avtalt klokkeslett, gikk det slag i slag med
utgivelse av tidenes største Vel og Bra, julelystenning, filmfestivalen SNIFF og superlørdag
med seniorfest, juletrefest og voksenfest ... før
arrangementkomiteene gikk i vinterdvale.
Men dermed har ikke velarbeidet stanset opp.
Tvert imot. Denne vinteren har særlig Jekteviken og Dokken krevet mye arbeid. Studentsamskipnadens hybelbygg og Bergen Moskés
planer om å utnytte grønne lunger til nybygg
kan ved første øyensyn se fornuftige ut. Dette
er jo en forsømt bakgård i Bergen, ikke sant?
Slik kan det se ut fra Rådhuset eller fra Fana,
men slik ser det ikke ut for oss naboer. For når
omfanget av prosjektene avdekkes og sees i
sammengeng med de andre negative byutviklingstrendene, med trafikkproblemer og hyblifisering, danner det seg et helt annet bilde.
Nærmiljøet, ja hele sentrums fremtid kan ikke
leve med at etablerte boområder og grønne
lunger raseres, selv om årsakene isolert sett
kan være prisverdige. Derfor må prosjektene
temmes. Bergen Moské kan ikke få beslaglegge et friområde moskeen i utgangspunktet
aldri skulle fått råderett over og SiB må ta til
vett. Bygget er alt for stort, og vi vil bruke alle
verktøyene i vår verktøykasse for å hindre at
planene godkjennes. Hybelbygget ble lagt
frem til politisk behandling uten at vesentlige
spørsmål vedrørende trafikkproblemer og utnyttelsesgrad er løst, og SNV fikk i alle fall
gjennomslag for at komiteen skal på befaring
9. april. Da må alle naboene møte opp! ●
Tekst/foto: Tormod Carlsen, Jan H. Michelsen,
Gunnar Vikene og John-Erik Ågotnes. Ansvarlig
redaktør: Styreleder Tormod Carlsen. Layout/ann:
Jan H. Michelsen. Trykk: Bodoni

Vegvese
ja til st ø

Statens vegvesen vil ta ansvaret for
gaten. Dermed er siste hinder ryddet
Fremdriften ble litt forsinket etter at
kommunen ikke ønsket å ta ansvar for
vedlikeholdet. Nå har imidlertid vegeier Statens Vegvesen påtatt seg dette
ansvaret. Nabovarsel er sendt til berørte
naboer. Skjermen vil bli delvis
gjennomsiktig, slik at den opplyste statuen av Nøstegutten blir synlig fra Nøstegaten også i fremtiden. Samtidig vil
støyen for beboere og foran statuen bli
dramatisk redusert, ifølge beregningene til Multiconsult, som har prosjektert skjermen.

P-plasser forsvinner
En ulempe for nabolaget blir det likevel med den nye støyskjermen. For å få

v
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e net sier
t øyskjerm

FOTO: HELGE IVAR HANCHEN SIMONSEN

Hundebæsj
i parkene

t

Velforeningen har mottatt en
del klager på at hundeeiere
ikke plukker opp hundebæsj i
parken ved Engensenteret.
Vi har tidligere hatt en plakat
med oppfordring til å vise
godt hundevett (for eierne) og
ny plakat settes opp - med tillatelse fra Grønn Etat. Vi har
trykt opp litt flere skilt, hvis
det er andre områder som har
samme problemet.
Og - ja: Hundeeiere er fortsatt
hjertelig velkommen til grøntområdene, bare husk pose! ●

vedlikehold av støyskjermen i Nøsteav veien for den etterlengtede skjermen.
plass til «slusen» forsvinner det trolig flere
parkeringsplasser. Hvor mange er det ikke lett
å anslå utfra tegningene, men velforeningen
vil fremme forslag for mulige løsninger for å
erstatte disse plassene. ●

Klager på det
«gamle gamlehjemmet»

Slusen i støyskjermen kommer opp ved fortjengerfeltet på bildet. FOTO: HELGE IVAR HANCHEN SIMONSEN

En del beboere i Sydnesgaten
har hatt negative erfaringer
med det gamle gamlehjemmet
i Mangus Lagabøters plass 4.
Velforeningen skal skrive et
brev til kommunen ved boligeier BBB og ønsker derfor innspill fra naboene. Send mail til
baneveien@gmail.com ●
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Siste sjanse for
Blaauwengen?
I ti år har Sydnes og Nøstet velforening i samarbeid med beboere i Dokken og
Torborg Nedraasgate arbeidet for reetablering av Blaauwengen som park og
møtepunkt for beboerne i området. Dette har vært
en tung prosess - som nå møter helt nye utfordringer.
Visjonen har vært et anlegg etter modell av
nærmiljøanlegget i Gamle Nøstegate, som
ble etablert i 1992 på initativ fra SNV. Denne
lille parken har åpenbart bidratt svært mye
til et bedre bomiljø i nærområdet.
Men et tilsvarende møtepunkt finnes i dag
ikke for de over 1500 beboerne i området
Bredalsmarken/Torborg Nedraasgate/ Dokken. Velforeningen og beboerne så opprinnelig for seg en park med benker og lekeareal. En møteplass med trapp opp fra
miljøgaten Torborg Nedraasgate (vedtatt i
2007), og med Jekteviken barnehage med
sine vakre gamle villaer og store bøketrær på
oversiden. En liten perle i et område som ellers er preget av støy fra containerhavnen, og
tett biltrafikk inn mot sentrum.

Leieavtale for Blaauwengen
For å kunne realisere et slikt anlegg inngikk
SNV i 2002 en 20 års leieavtale for Blaauwengen. Idrettsrådet innstilte på at SNV skulle
få tippemidler og sponsorene stod klare. En
annen del av kommunen hadde imidlertid
andre planer. I forbindelse med kommunens
salg av Gassverkets direktørbolig i Jekteviksbakken ble også Blaauwengen solgt til Bergen Moskè. Dette salget har ansatte i kommunen senere har karakterisert som «en
glipp», og «glippen» har fått store konsekven-
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ser for planene om et
nærmiljøanlegg.
Tabben ble dessverre
begynnelsen på en
lang rekke tiltak og
planer som bl.a. er
beskrevet i et leserinnlegg i BT, med
overskriften «Dokken
- en dumpingplass for dårlige ideer».
(se www.sydnes.no/images/vb/2011-1.pdf)

En fjern drøm
I dag virker miljøgaten Torborg Nedraasgate
fjernere enn noen gang. I stedet har beboerne langs Torborg Nedraasgate fått endestasjonen for bossuget som nærmeste nabo og
økt trafikk i det som allerede er en av de mest
trafikkbelastede gatene i sentrum.
Bergen moskè har sabotert alle forsøk på å
få istand en avtale om ivaretagelse av Blaauwengen, og det viser seg nå at moskéen har ambisjoner om å bygge på tomten. I tillegg har
haugen med dokumenter som er sendt offentlige etater bare vokst, mens møter med Monica Mæland og Lisbeth Iversen og andre politiske topper har vært resultatløse, til tross for
gjentatte forsikringer om vilje til handling.
Men det mest solide forsøket på å sette en
endelig spiker i kisten for ivaretagelsen av
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Over: Blaauwengen i dag: En ødemark, vanskjøttet av eieren, Bergen moské og brukt av uvedkommende
som bossdumpingplass. Bildet under viser Blaauwengen ca 1955. Alt var ikke bedre før, men i dette tilfellet stemmer munnhellet: Blaauwengen var den gang en fin lekeplass og ballbane.

den grønne lungen i Jekteviken har imidlertid Stundentsamskipnaden (SiB) prestert.
Det hensynsløse forslaget om å fjerne
grøntområdene til fordel for en studetboligblokk nå er levert til politisk behandling.

Hodepinen SiB
Både de beboerne som har engasjert seg –
og det er mange – og velforeningen har vært
særdeles oppgitt over den grad av feilinformasjon og mangel på kommunikasjon som
Stundentsamskipnaden har valgt som strategi. Blant annet kom saken til politisk behandling uten at SiB hadde maktet å levere
en trafikk- og parkeringsløsning som planavdelingen kunne godta. Samtidig foreslår
SiB en utnyttingsgrad som gjør at beboerne
i nybygget ikke har tilstrekkelig uteareal.
Når det gjelder utearealet til de som bor i
området, i dag har verken planavdelingen

eller bystyret nevnt dette med et eneste ord.
Vi har likevel tro på at Komite for miljø og
byutvikling (KMBY) vil lytte til beboerne i
et område av sentrum som allerede har den
største andelen midlertidige beboere fra før,
og som samtidig ikke har en eneste grønn
kvadratmeter å miste. Komiteen skal befare
området 9. april, og da er det viktig at
mange naboer møter opp. Velforeningen vil
legge ut supplerende informasjon om befaringstidspunkte på våre facebook-sider. ●
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Dette sa SNV til komiteen ...
Under er et noe forkortet utdrag av innlegget Sydnes og Nøstet Velforenings styreleder,
Tormod Carlsen holdt 5. mars for Komite for miljø og byutvikling angående sak 70/13:
Bergenhus gnr 164 bnr 7, 133 m.fl., Jekteviksbakken (PlanID 8900100 Reguleringsplan).
fordi de vil bebygge parken. Blaauwengen er
viktig for å få de fastboende i området til å bli
boende. Og det er mange fastboende her,
selv om velforeningens undersøkelse i 2010
viste en 30 prosent økning av rene utleiebygg
på tre år - altså stor økning av midlertidige
beboere.

«Innledningsvis ber vi om at saken utsettes, slik at komiteen kan foreta befaring.
Velforeningen og borettslagene i Torborg
Nedreaasgate møtte Monica Mæland og Lisbeth Iversen i 2011 for å be om en bedre
fremtid for Dokken. Torborg Nedreaasgate
har over 20 000 biler i døgnet, er nabo til
containerhavnen og sliter med mange midlertidige beboere og økende narkoproblem
gir forsøpling, nattestøy og sprøyteproblem.
Det var hyggelig og konstruktivt møte og vi
er blitt hørt på en del områder. Men, mens vi
venter på at Torborg Nedreaasgate skal bli
miljøgate er to saker avgjørende for å bevare
et bomiljø med fastboende.

SIB-planen: 21 boenheter og sameier, i
praksis alle de gjenværende fastboende – har
protestert mot planen. I tillegg har borettslagene i Torborg Nedreaasgate og Bredalsmarken protestert, bl.a. i BT. Komiteen bes
merke seg at protestantene representerer
over 1000 beboere. Protesten er så massiv
fordi SiBs forslag oppfattes som en vandalisering av bomiljøet.
Da vi først hørte om planen i 2007, var vi
positiv, fordi SiB sa de skulle bygge i nordenden av tomten, i skrenten. Problemet , forklarte SiB på beboermøte i 2008, er statsstøtten. Den er liten, så for å få til økonomien
kom de opp med en plan om å bygge massivt. Fagetaten skriver at planforslaget ikke
kan vise til nok uteareal med god nok kvalitet, og utfordringer med trafikk og parke-

Blaauwengen: Dette er gammel balløkke og
burde være det naturlige fri- og lekeområdet
for de 1500 menneskene som bor i 3-4 minutters gangavstand. Velforeningen fikk i
2002 en leieavtale med kommunene for å
lage nærmiljøanlegg, men samtidig solgte
kommunen parken til Bergen Moske. Bergen Moske har sabotert alle forsøk på å vedlikeholde og rehabilitere Blaauwengen–
Jekteviksbakken i dag.

MONTASJE: SNV
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Studentsamskipnadens reviderte forslag til utbygging i Jekteviksbakken.

ring for barnehagen tilsier at utnyttelsen kan
synes for høy. Byrådet ber derfor utbygger redusere høyden, noe vi regner med at SiB ber
dere avvise.
SiBs skisse er etter vårt syn ikke korrekt.
Nybygget er illustrert for lavt. Det vil være
mer massivt. Vi har utarbeidet egen skisse
som viser bygget sett fra dagens situasjon for
å vise hvor høyt og dominerende det blir og
hvordan det punktere den grønne lungen og særlig i vinterhalvåret legge det meste av
lekeområdet i barnehagen i skyggen, noe foreldrene i barnehagen frykter. Nærmeste
nabo i Dokkeveien 21 er en småbarnsfamilie
som vil få kveldssolen erstattet av en mur. Vi
frykter Dokkeveien 21 bli det neste rene hybelhus i strøket.
Vi er ikke mot utbygging for en hver pris.
Vi hadde akseptert en bebyggelse tilpasset
området, med en sammenhengende grøntstruktur som bevarer utsyn og innsyn til
1800-talls villaene som utgjør dagens barnehage, og bevarer de flotte og store bøk- og eiketrærne. En dimensjonering forenbar med
sikker trafikkavvikling og nok leke- og uteareal. Ikke en av disse forutsetningene er
oppfylt i SiBs plan.
Primært ber vi derfor om at planen avvises
i sin nåværende form. Sekundært ber vi om
at kravene i byrådets innstilling ikke svekkes.
Om komiteens flertall skulle velge å overkjøre byrådet og fagetaten, kan SiB likevel få
problemer med å få planen til å henge i hop.
Å bygge i en park skal ikke være «a walk in

MONTASJE: SNV

the park», ikke i vår velforening, og vi beredt
på å anke, men håper vi slipper.
29 hybler er et «musepiss» i forhold til behovet for offentlige studenthybler, men de 29
hyblene kan bety siste spiker i kisten for
mange fastboende - og for bomiljøet.
På møte med Monica Mæland og Lisbeth
Iversen ba vi om hjelp til å skape et bedre bomiljø, få tilbake Blaauwengen og etablere det
som et like vellykket felles friområde som vi
har på andre siden av haugen. Færre faste beboere betyr færre «vaktmestre», økt forfall,
og lav bokvalitet. Det koster lite å bevare et
godt bomiljø, og mye å bygge opp igjen et
forslummet område.
I fjor vedtok byrådet å sette opp en brakkeskole på den grønne lungen ved Johanneskirken. Den skulle stå i tre år! I etterkant skrev
velforeningen og de borettslagene i Torborg
Nedreaasgate og Bredalsmarken en kronikk
jeg som avslutning vil sitere fra:
«Når saken om rasering av grøntområdet i
Jekteviken kommer til behandling i bystyret vil
de fastboende på Sydnes, i Jekteviken, Bredalsmarken og Dokken, få svar...» «på om våre folkevalgte i sin begrensede styringsperiode har et
respektfullt blikk bakover i tiden, og respekt for
de som i fremtiden skal overta. Først og fremst
handler denne saken likevel om dagens folkevalgte har respekt for, og faktisk tar hensyn til,
synspunktene til dem de er valgt for å tjene».
Det håper og tror vi dere har. Takk for
oppmerksomheten.» ●
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Møhlenpris
brakkeskole
Mandag 21. januar kunne endelig elevene flytte inn i Møhlenpris brakkeskole på Sydneshaugen, et halvt år etter planen. Der
kommer de til å bli lenge.

SNV mottok vel nesten 30 000 kroner via grasrotandelen i fjor - og så
langt over 4000 i år. Tusen takk til
alle som gir grasrotandelen til oss!

Både elever, foreldre og lærerstab er
glad for at de nå har et skolebygg av god
kvalitet. Samtiddig er det et stort skår i
gleden at byrådet valgte en park som
tomt til den mildertidige skolen, og at
ett stort verneverdig tre måtte vike og
flere andre kraftig beskjæres. Bedre blir
det ikke av at rehabiliteringen av det
gamle skolebygget blir kraftig forsinket.
Brakkeskolen skulle stå frem til sommeren 2015. Nå er det klart at den tidligst kan rives i 2017, og det kan bli ytterligere forsinkelser.
Byrådets begrunnelse er reguleringsmessige forhold. Kommuen hadde
allerede i 2009 fått utarbeidet en plan
for Møhlenpris oppveksttun, der det
var lagt opp til rehabilitering og skoledrift samtidig. Fire år senere, og ett år
etter at byrådet vedtok at skolen skulle
totalrehabiliteres, fant man ut at en ny
reguleringsplan var nødvendig.
Møhlenpris oppveksttun skal både
huse skole for 250 elever og barnehage
med mellom 60 og 90 plasser når det
står ferdig. ●

Alle som tipper eller spiller Lotto og Joker fra Norsk Tipping kan velge å støtte
et lag eller organisasjon. Fem prosent av
innsatsen går da direkte til den «utkårete» (gjelder ikke Extra og Flax), og
Grasrotandelen går IKKE ut over innsats
eller premie. Vi takker de som har valgt
SNV som mottager. Pengene sikrer at
velforeningen kan drive sitt arbeid.
Du blir 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 strekkode (under) og spillerkort 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.

FOTO: HELGE IVAR HANCHEN SIMONSEN

Mer info: www.grasrotandelen.no
Her vil du også kunne følge med på
hvor mye Grasrotandelen genererer.
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Nulltoleranse
i Parken
Ved to anledninger i det
siste er personer uten tilknytning til miljøet i
parken antastet.
FOTO: AQWIS/WIKIMEDIA

En 13 år gamle jente følte
seg truet av en guttegjeng,
men klarte å få dem bort ved
å late som om hun snakket
med politiet på mobilen.
Politiet reagerte på hendelsen og varslet nulltoleranse for slike hendelser.
Få uker senere følte en
dame seg truet da hun gikk
gjennom parken og takket
nei til kjøp av narkotika. Po-

litiet rykket ut med flere
folk og pågrep to mistenkte.
Velforeningene er glade
for at politiet setter handling bak målet om nulltoleranse for slike hendelser.
– Vi er vant til at det ikke
nytter å melde fra om åpen
narkoomsetning, men er
glad for at politiet sier tydelig at de vil reagere når personer som ikke har noe med

det miljøet i parken blir antastet, sier velforeningsleder
Tormod Carlsen.
Oppvekstbyråd Lisbeth
Iversen sier kommunen vil
ansette en person skal skal
være
en
koordinator
mellom kommune, velforeninger, beboere og andre
etater for å bedre forholdene
i parken. Koordinatoren
skulle vært på plass i april. ●

Oppussingen av Nygårdsparken kan fortsette
I høst ble striden mellom Riksantikvaren og kommunen foreløpig avsluttet.
Dermed kan kommunen
fortsette arbeidet med opprusting av parken etter en
ufrivillig, 500 dagers pause.
Det begynte med at kommunen fjernet smijernsgjerdene i Thormøhlensgate
vis-a-vis VilVite. Fylkeskonservatoren stanset arbeidet
og Riksantikvaren vedtok
midlertidig fredning av parken. Kommunen har satt av

10 millioner kroner til en
etterlengtet oppussing, blant
annet for å gjøre parken mer
åpen og trygg for publikum.
Selv om kommunen nå
kan fortsette opprustningen, kan fredningen få
konsekvenser for den midlertidige barnehagen i parken. Nygårdsparken barnehage åpnet januar 2008 og
skulle være midlertidig i tre

9

år, til januar 2011. Av kommunens barnehagestrukturplan for 2012-2024 fremgår
det at den skal være midlertidig frem til 2015, når Møhlenpris skoles oppveksttun
skulle vært ferdig. Da skal
de overta dette frem til nytt,
permanent barnehagebygg i
Nygårdsparken er ferdig hvis kommunen får det som
den vil. ●
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Slik blir nybygget i følge de siste tegningene. Så får vi håpe at banken avstår fra arkitektgruppen
Cubus’ dristige forslag om at solen heretter bør gå ned i sør.
ILL: CUBUS/SPAREBANKEN VEST

Byggestart!

Sparebanken Vest:

Nå starter byggingen av Sparebanken Vests nybygg i Jonsvollskvartalet.
Bygget skal være ferdig sensommeren 2015.
Banken kjøpte tomten i 2007, men uenighet om antall parkeringsplasser har tatt
svært lang tid å avklare. Først like før jul i
2012 ble reguleringsplanen endelig godkjent, med langt færre parkeringsplasser
enn banken ønsket. Det har medført at
bygget under bakken blir 5000 kvadratmeter mindre, men over bakken blir det
ingen endringer.
Trond Mohn skal være en av eierne. Han
er allerede en av eierne av det planlagte

byggeprosjektet i Neumanskvartalet ut
mot Nøstebukten. Her er salget av de første 98 leilighetene godt i gang, men det er
uklart når man skal begynne byggingen av
dette bygget, og om Mohn vil oppfylle
Neumanns gamle teater-forpliktelser.
Når spaden stikkes i jorden i Jonsvollskvartalet rett over påske, seks år etter at de
siste trehusene ble revet, blir det to og et
halvt år med byggearbeider før bygget etter planen åpnes i september 2015. ●

Sparebanken får Strønens spøkelseshus som nærmeste nabo
Ole Jan Strønen som raserte og solgte
Jonsvollskvartalet, eier fremdeles kontorbygget Baneveien 16. Bygget har stått tomt

i rundt 10 år og Strønen har ingen konkrete planer for bygget, selv om han har
hatt «masse ideer». ●

Maleriutstilling: Fritidsmalernes Forening har sin store vårutstilling fra lørdag den 20. april til 31.mai. Stedet er tidligere Grønner farvehandel, Baneveien 1. Her
kan man nyte eller kjøpe mange fine malerier. Det blir også muligheter til å vinne bilder på vårt store lynlotteri. Alle hjertelig velkommen. Ang.åpningstider se Bergens Tidene i forkant og under selve utstillingen. www.123hjemmeside.no/frimal ●
10
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Seniortreff på Kafé Generasjonen
Det månedlige seniortreffet, første torsdag i måneden, er flyttet fra puben
i Nøsteboden til Kafé Generasjonen på Engensenteret.
seniorene og serverte nydelige raspeballer
til de middagssultne og kaffe med noe søtt
til for de som ville ha det.
Alle seniorer fra Sydnes, Dokken og
Nøstet er velkommen første torsdag i måneden fra klokken 12. ●

Kafe Generasjonen holder til i det samme
lokalet som januar-treffet. Flyttingen har
sin bakgrunn i de ustabile åpningstidene i
Nøsteboden og 7. februar avtalte en gjeng
seniorer å møtes på Engensenteret. Da tok
Anette Ravnøy, som driver kaféen, i mot

Barnas byrom
Vi har fått tilbakemelding på innspillene til Barnas byrom angående
opprustning av lekeplassene i området.
Sand i sandkassene skal etterfylles i april.
Klatrestativet i Teatergaten pusses opp
med ny rutsjebane, og flere tiltak, som
oppgradering av sandkasse og sandleke
vurderes etter befaring til våren. Dragesmauet lekeplass er det ikke midler til i
denne omgang, men kommunen har avsatt midler til vedlikehold. Velforeningen
har noe midler om nærboerne har forslag

og ideer. Jekteviksbakken lekeplass (giraffen) oppjusteres 2014-15. Ellers tas innspillene med i videre planlegging, og Barnas byrom/Grønn Etat lover å komme
tilbake med endelig plan og tiltak. ●
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Et slag for
kortreist
barne- og
ungdomskultur

FOTO: SYDNÆS
BATALJON

De siste 30 år har stadig flere av de
tradisjonelle, norske barne- og ungdomskulturtilbudene hatt utfordringer med å drive på den måte
man ønsker.
AV ELDRE SYDNÆSGUTTERS FORENING

Her kan bare nevnes skolemusikkorpsene
hvor de fleste nå har lagt inn årene. I tillegg
har buekorpsene slitt i motbakke. Det burde
nå være på høy tid å snu trenden! Vi slår derfor et slag for den «kortreise kulturen» her i
Bergen. Lik vossingen som verner om sitt
smalahove, reinsamen i sin kofte og telemarkingen som verner om sin feleslått må vi ikke
glemme over 150 år med lokal Sydnes-kultur
som fortsatt eksiterer utenfor vår egen stuedør.
Sydnæs Bataljon er så mye mer enn marsj
i gatene, men samtidig er det uniformen som
definerer en ekte Sydnæsgutt. Til forskjell fra
andre fritidsaktiviteter tilbyr Sydnæs Bataljon noe for enhver: Bordtennis, linjeeksersis,
friluftsliv, tromming, hornblåsing, fotball,
friidrett, tv-spill, spise pizza, organisasjonsledelse, reiser, opptredener, blinkskyting, journalistikk osv. osv. Det er kun de unges egen
fantasi som setter grenser for hva man kan
finne på. Fortsatt er det de unge som styrer
og driver korpset, men der er også mange

12

Sydnæs Bataljons
jubileumsvår
Buekorpset har øvelsesdager onsdag
kl 18 og hver lørdag kl 16 i Sydnesgaten.
Det er lov å møte opp og se om dette
kan være noe å være med i.
Les mer: www.sydnaesbataljon.com
voksne involvert som støtter opp og gir råd.
Buekorps er lek, men det er alvorsbetont lek.
Intet gjør seg selv og uten alvoret i leken
vinner man ikke fremover. Korpsets kjerneverdier gjennom alle år har vært sunn jevnbyrdig konkurranse, kameratskap på tvers av
alder, utmerket oppførsel, disiplin og ikke
minst «glimt i øget». Dette er kjerneverdier
som på mange måter kanskje har gått litt tapt
i vår tid der individualismen og egoismen
ofte står i sentrum.
I Sydnæs lærer de unge derimot tidlig selvstendighet å bidra i fellesskapet. Buekorpsene bidrar på denne måte å motarbeide at
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Ruvende tube men mindre enn
førsteutkastet
Passasjertuben, eller den
innelukkede gangbroen til de
nye Fjord Line-båtene skal
tas i bruk fra 29. mai.
Trass protester og ønsker fra naboer
om å få en mindre ruvende tube, er
den nå i ferd med å ta form mellom
Hurtigruteterminalen og Bring-terminalen.
Det endelige resultatet blir likevel
bedre enn de første planene. En tollbod i tre etasjer som skulle plasseres
midt på biloppstillingsplassen er
fjernet. Samtidig er fergene ombygd, noe som forsinket byggingen
med mange måneder, fordi de nå er
utstyrt med gassmotorer. Dette er et
betydelig mer miljøvennlig alternativ enn dagens danskeferge, som går
på tung bunkersolje. Gassdrift vil
dermed forhåpentligvis gi langt
mindre lokale røykplager enn tidligere fryktet.
Etter planen skal de to gigantiske
fergene bare ligge ved kai et par timer hver dag, og når begge fergene
er på plass fra høsten av, blir det
daglige seilinger fra Nøstet til Hirtshals i Danmark. ●

Lørdag 6. april kl. 16 er det luftgeværskyting og kåring av Sydneshalvøens skytterprins og –prinsesse. To årsklasser 7-11 år
og 12-17 år. Avhengig av tid blir der anledning for voksne å prøve. Oppmøte i
Sydnesgaten. Arrangementet er i samarbeid med SNV Sponset av Bryggesjauerne
fra Dokkeskjærskaien.

barn vokser opp med en forventning om å få
hjelp til alt.
Sydnæs Bataljon ble stiftet av en flokk gutter i 9-13 års alderen i Sydneskleiven for i år
150 år siden. Dette vil markeres gjennom hele
våren her på Sydnes og kulminerer med selve
jubileumsfeiring den 8. juni. Korpset stiller
hele våren hver onsdag fra kl 18 og hver lørdag fra kl 16 i Sydnesgaten.
Vi håper alle av strøkets beboere tar turen
opp til Haugen eller ned på Nøstet nå i år for
å ta del i eller se på det som skjer. Alle er hjertelig velkommen. Det er bare å følge trommenes larm slik så mange før oss har gjort! ●
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Åpningstider:
Man-fre: 0700 - 2300
Lørdag: 0800 - 2100

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

KIWI NØSTET - Nøstegaten 31

7-23 også lørdager

Drop
inn

Timebestilling

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
Velkommen til byens største
konferansehotell

www.scandic-hotels.com/bergencity

14
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Oljesølet i sjøbadet
Isbadere ble frarådet å bruke Nye Sydnes
sjøbad etter oljesølet 8. januar, men
badet er nå friskmeldt.

Oljelekkasjen opppstod da «Vesterålen»
kolliderte med landgangen på Hurtigruteterminalen. Til alt uhell var det lagret oljefat
under landgangen, og 6-7 000 liter olje rant
ut i Nøstebukten.
Motoroljen er vasket inn og ut av tidevannet og det ligger ennå noen rester igjen
mellom de store bryggesteinene. Selv om
Bergen brannvesen har gjort en stor jobb
med å rydde opp, kan det fortsatt dukke
opp en tynn film av olje i sjøbadet. Avtalen
med Brannvesenet er at vi og Grønn Etat
skal si fra, så legger Brannvesenet ut absorberende lenser som suger til seg olje.
Denne oljetypen er heldigvis ikke så
veldig farlig, men får man oljefilmen på

seg kan den i noen tilfeller utløse allergiske reaksjoner og eksem. Velforeningen
satser på at badet er i tipp topp stand til sesongåpningen 14. april.

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

UTO

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.
15
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Travel vår og forsommer: Sjøbadåpning 14. april,
vårdugnad 27. april, solfest 8. juni og parkdag 14. juni.
Følg med på www.facebook.com/sydnesvel for oppdatert info!

Fiber!
I julenummeret etterlyste vi tilbakemelding fra folk i strøket som er interessert i å få oppdatert nett- og TVforbindelsen til fiberstandard.
Teleselskapene vil ikke legge fiber i
bydelen uten videre, men én leverandør åpner for å vurdere dette dersom
mange nok melder sin interesse. Så
langt har noen naboer kontaktet oss,
men alt for få. Er du interessert i et
uforfliktende tilbud på fiber?
Kontakt: post@dragefjellet.no

Farvel til Grønner
Grønner Farvehandel i Baneveien
måtte legge inn kostene etter 110
års drift. Otto Grønner ønsker leietakere som kan tilføre strøket noe
positivt. Selv kommer han til å
holde hus i etasjen over, som tidligere og drive med smøremidler og
eiendomsforvaltning.

Ekserserhus-ideer
«Ekserserhuskomiteen» har lagt frem
en rapport som samler innspill og ideer
og ser på hva som er gjort i andre byer.
Du kan lese dokumentet her:
sydnes.no/ekserserhuset.pdf

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

Sjøbadåpning - med brannbil
14. april klokken 15, på den første sommerdagen etter gammel skikk
«åpner» sjøbadet for sesongen. Årets æresgjest blir etter planen en
gammel brannbil, kanskje møter vi denne American
La France type 45. Og naturligvis blir det skillingsboller fra Baker Brun, tradisjonen tro!

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

• Anne-Lise Hammersland (fjernmedlem), hhammersland@yahoo.no
• Eli Kyte, Sydnesgaten, elikyt@hfk.no
• Jon Hauge, Ivar Aasensgate, jon.hauge@bluezone.no
• Gunnar Vikene, Dokkeveien, g-vikene@online.no
• Mildrid Økland, Sydneskleiven, milkro@udf.no
• Jørgen Pedersen, Dokkeveien, jorgen.pedersen@svt.uib.no
• Eva Røyrane, Gml. Nøstgate, eva.royrane@gmail.com

