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Sydnes og Nøstet Velforening feirer 25 år.
7. januar settes i sin helhet av til dette.
Dagen feires i den restaurerte Nøsteboden
på Sukkerhusbryggen.
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Lørdag 7.
januar:

- Seniortreff 
- Juletrefest

-Jubileumsfest
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Fra saneringstruet trafikkslum til
attaktivt nærmiljø. Vi har absolutt
noe å feire! Fakismile BT 5.3.80/
foto fra 17. mai 2002.
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Så er julen her og vi i styret i Sydnes
og Nøstet Velforening vil gjerne
takke for året som er gått. Det har
vært et begivenhetsrikt år. Velfor-
eningen har jobbet for fortsatt drift
av Sentralbadet, for bygging av Syd-
nes Sjøbad og organisert en rekke
tiltak for områdets beste. Vi har
kjempet mot riving av Jonsvolls-
kvartalet, mot bygging av Kloster-
garasjen, mot høye hus på Ulveseth-
tomten. Saker som vi jobber videre
med for ytterligere utbedring av
nærområdene våre er blant annet
etablering av flere felles returpunkt
for boss, og et nytt nærmiljøanlegg
på Blauwengen på Dokken.

Av sosiale tiltak har vi hatt dug-
nad og nabolagsfester. Disse er
flotte muligheter for å møte naboer,
bli kjent med hverandre og gi en til-
hørighet til boområdet. Vi håper på
godt oppmøte om dette også i
2006.

Vi i Sydnes og Nøstet Velforening
håper at alle får en fin juletid, og at
alle husker å slukke stearinlysene
sine i denne høysesongen for hus-
branner. Så sees vi til stor feiring av
vår 25års jubileum den 7. januar i
den flotte Nøsteboden! �
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Nå er det to år siden rotteavtalen kom
på plass. Rundt 50 hus er med, og re-
sultatene er entydige. Om vi ikke er
kvitt rottene, er problemet betydelig

redusert. Vi så det ikke minst i fjor som-
mer, da avisene var fulle av skriverier om

rotteplagen nedenfor Sentralbadet. Rottene stanset
der. De kom ikke inn i området der åtekassene er utplas-

Leder Tormod Carlsen 55 23 49 58 carlsen@tibeinfo.no
Kasserer Steinar Utne 55 32 73 28 sutne@broadpark.no
Styremedlemmer
Kristin Hogstad Bruvik 55 23 35 82 kristin.hogstad.bruvik@stud.hib.no
Tone Tjemsland 55 23 23 46 tone@mac.com
John-Erik Ågotnes 55 96 43 58 dagros@broadpark.no
Anders Følid 55 56 09 11 folid@bgnett.no
Jan Hanchen Michelsen 55 23 25 47 post@dragefjellet.no 
Hans Petter Svege 55 31 12 55 hans.svege@symbolon.no
Jarle Holmelid 55 23 19 78 jarle@pandora.no
Frode Flatøy 55 32 73 28 frode@gfi.uib.no
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I år er Sydnes og Nøstet Velforening 25 
år. Jubileet markeres 7. januar, og senere ut
på vinteren planlegger Vel og Bra et 
historisk jubileumsnummer.

I denne omgang gjengir vi avisfaksimiler (se også før-
stesiden) som sier mye om hvorfor velforeningen ble
startet. Noen av problemene fra den gang sliter vi
med den dag i dag. Bebyggelsen i Rognesmauet er
ennå truet av forelengelsen av Håkonsgaten, og Dok-
keveien er slett ikke opprustet. På andre områder har
vi seiret - stort! Bydelen lever, det er blitt flere barn i
strøket og folk stortrives. Uten ildsjelene som startet
SNV for 25 år siden ville trolig alt dette vært en umu-
lighet. Det er grunn til å feire! �

Fornyelse av rotte

7. januar: Velfore
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Program for dagen:

� Kl. 13-15: Seniortreff. SNV vil gjøre litt ekstra stas
på områdets seniorer med et eget treff i den gamle sjø-

boden. Kjenner du noen som har vokst opp
på Sydnes og Nøstet? Dette en flott anled-
ning til å komme tilbake til gamle tomter
og møte gamle kjente for mimring og en
koselig nyttårsstund med lettere under-
holdning. Gratis entré.

For hvem: 
- beboere i velforeningens område.
- de som har vokst opp på Nøstet/

Sydnes/Dokken (i området mellom 
Johanneskirken og Kalmarhagen)

- som er rundt 60 år og oppover.

Det er hyggelig om man også vil ha med
seg ledsager - og ta GJERNE med gamle

bilder. Vi stiller med skanner og skal prøve å samle inn
mest mulig historisk materiale. 

Øvrige medlemmer i velforeningen - uansett alder -
er velkomne dersom de har med seg en kake eller en
boks med småkaker – og helst gir beskjed på forhånd.
Dersom det er interesse for et slikt arrangement, satser
vi på at det kan bli en årlig begivenhet.

PS: Alle seniorer er naturligvis også hjertelig vel-
kommen på kveldens jubileumsfest! �

� Kl. 15-18: Juletrefest for barn og familier etter vel-
kjent program med underholdning, lett servering og de
andre tradisjonene som hører juletrefesten til. �

� Kl. 20 og utover kvelden: Jubileumsfest. Klokken
20 er det klart for jubileumsfest for voksne. Her vil det
bli servering av reke- og sildebord, og salg av drikke i
baren. Det blir en hyggelig sammenkomst for beboe-
rene i området, og en fin mulighet til å knytte nye be-
kjentskaper. Det vil bli underholdning, historisk
tilbakeblikk på velforeningens historie, og mulighet for
å si noen ord for de som ønsker det. Arrangementet
koster 100 kroner pr person. �

Påmelding:
� Seniortreff. Innen 4. januar til John-Erik Ågotnes, 
55 96 43 58/936 22 556, john-erik.agotnes@nsd.uib.no
eller Gunn-Vivian Eide, 55 23 49 58, gunn-vivian@netcom.no
pr. post: SNV v/Tormod Carlsen, Baneveien 43, 5010 Bergen

� Juletrefest. Innen mandag 2. januar (av hensyn til julenissen),
opplys om antall barn og alder til post@sydnes.no, evt. til 
Tormod Carlsen på 918 68 001

� Jubileumsfest. Innen mandag 2. januar til post@sydnes.no,
evt. til Hans Petter Svege tlf: 452 93 457 eller Jan H. Michelsen
tlf 906 87 317

Arrangementene finner sted i Sjøboden mellom hurtigrutetermi-
nalen og kaien til gamle askøyfergen. Inngang fra Nøstegaten.

Velkommen!

sert. Actum kan fortelle at det er lenge siden noen fra
strøket har ringt om rotter, mens det var mye aktivitet
den første tiden etter at avtalen kom i gang.
SNV ønsker å fortsette med avtalen, som årlig koster
ca 350 kroner per hus og ca. kr 1400 for bygårder med
inntil 8 leiligheter for ett år. Tegner man avtale
utenom velforeningen begynner prisene på 2000 kro-
ner per hus.

Vi håper alle fortsatt vil være med, og oppfordrer hus-
eiere som ikke har avtale om å ta kontakt. Avtalen be-
tyr gratis utrykning for å lokalisere rotter og gratis
telefonservice for andre plager av skadedyr. For å fjerne
rotter og udyr må man betale ekstra, men avtalen gir
rabatt. Kontakt Actum 55 34 20 00 for mer info. Alle
(nye) som ønsker å bli med kan kontakte Tormod Carl-
sen på 918 68 001, tormodc@broadpark.no �

tteavtalen

reningen feirer seg selv
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Shell-stasjonen
Shellstasjonen i Håkonsgaten har stengt dørene.
Dette syntes vi naboer fra Sydnes og Nøstet var
trist, og derfor møtte en hel gjeng opp på stasjo-
nen om morgenen mandag 28. november. Vi ville
markere at vi hadde satt stor pris på denne «nær-
butikken». Barna hadde diktet sang til de ansatte,
som satte stor pris på oppmerksomheten. �

Pepperkakebaking
Tone åpnet søndag 4. desember huset for nabo-
lagets unger. Det har etterhvert blitt en tradisjon
at Tone inviterer til førjulsbakedag der årets før-
ste pepperkaker bakes og pyntes. Storinnrykket
i Tones sture vitner om at dette er en levedyktig
tradisjon, som ganske sikker blir fulgt opp til
neste jul også. �

Folkemøte om Blauwengen – Dokken
Velforeningen har i halvannet år jobbet med å realisere et nærmiljøanlegg på Blauwengen på
Dokken. Blauwengen er den lille, lett tilgrodde sletten på nedsiden, over veien for Jektevi-
ken barnehage. Her ønsker vi å anlegge en ballbinge, få satt opp fellescontainer til erstatning
for søppelspannene i Dokken og ikke minst anlegge en grillplass.

Ballbinger er populære tiltak, men også «fryktet» på grunn av mulig støy og uro. Komi-
teen som har jobbet med prosjektet har tenkt mye på dette, og vil gjerne presentere forsla-
gene og svare på spørsmål. I Sydnes og Nøstet Velforening er det høyt under taket og mange
meninger om det meste, og vi ser derfor frem til en livlig debatt når vi inviterer til FOL-
KEMØTE på Engensenteret onsdag 20. desember klokken 19.00. På møtet vil vi også ori-
entere om erfaringene med fellescontainer i Baneveien og planene for å utvide ordningen til
resten av strøket. Så her er det bare å møte opp! �
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