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Det er en økning på 28 prosent. På årsbasis
øker prisen fra 5160 kroner til 6600, for an-
legg beboerne selv har betalt gjennom bolig-
sonefondet! Nå går finanskomiteen  inn for å
redusere til 520 kroner for parkering i hus,
men dette er fortsatt for høyt:

I dag ny pris indeks*
Beboerkort 
i P-hus 430 550 (+28%) 466.
Beboerkort for  
gateparkering 130 160 (+23%) 141.
Soneparkering 
for firma 550 650 (+18%) 597.

*Hva prisene burde blitt ihht. normal prisstigning.
Prisene er ikke justert siden 2001. 

Politikernes argument for økningen er at
prisene ikke er justert siden 2001, men pris-
stigningen fra 2001 til i dag var 8,5 prosent.
Politikerne vil øke prisene betydelig mer.
Velforeningen savner en begrunnelse for
den store økningen.

SNV protesterer mot økningen fordi:

A) Det er for få soneplasser i sentrum. Det
er flere beboerkort enn parkeringsplasser.
Folk betaler for en vare som ikke fins, og nå
skal prisen dertil økes dramatisk.

B) Pengene fra soneparkeringen skal gå til 
å lage nye beboeranlegg. I stedet puttes de i
bykassen. Bystyret må si nei til denne ekstra-
beskatningen av sentrumsbeboerne. Penger
fra boligsoneparkering skal gå til å bygge par-
keringshus - og til å få bilene vekk fra gaten.

Det er i dag flere års ventetid på bolig-
parkeringshusene i sentrum. Velforeningen
vil derfor gjerne gjenta forslaget om at
penger fra boligsonefondet kan brukes til å
kjøpe en del av de 340 ubrukte parkerings-
plasser i Klostergarasjen. Dette kan bli et
betydelig lettelse i flere strøk.

Denne saken behandles trolig i 
bystyret 19. juni.

Nei til stor P-økning
En beboerplass i parkeringshus
foreslås økt fra 430 kroner må-
neden til i verste fall 560 kroner. 



leder
Så begynner våren å bevege seg over i sommer.
SNV markerer dette med faste arrangement.
Dugnad er allerede gjennomført, med godt
oppmøte. Styret takker alle som bidrar for et
ryddig og pent bomiljø, både på dugnaden og
ellers i året.

I artikkelen «Best for barn i sentrum?» i Ber-
gens Tidene 31. mai forteller forsker Hilde Da-
nielsen om sin doktoravhandling som om-
handler det å bo med små barn i byen. Vi som
bor på Sydnes og Nøstet kan være stolte av å bi-
dra til et slikt «landsbypreg» som gir barna
trygge og utviklende forhold å vokse opp
under. Ved sammen å kjempe mot økt trafikk
og andre negative miljøfaktorer kan vi bevare
disse trygge oasene for fremtidige generasjoner
slik at også våre barn kan velge å bosette seg i
sentrum dersom de ønsker det.

Vi håper på godt oppmøte på både solfest og
årsmøte, og ønsker alle velkommen til å enga-
sjere seg for «landsbyen» vår.

kontaktinformasjon
Leder
Tormod Carlsen 55 23 49 58 carlsen@tibeinfo.no

Kasserer 
Steinar Utne 55 32 73 28 sutne@broadpark.no

Styremedlemmer
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 H. 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

Kristin H. Bruvik 55 23 35 82 kristin.hogstad.bruvik@ 

stud.hib.no

Redaktør: Kristin Hogstad Bruvik
Layout: Jan Hanchen Michelsen
Trykk: Symbolon Media

Kommunen vurderer å selge Møhlen-
pris skole for å bygge ny skole i til-
knytning til Vitensenteret på Marine-
holmen.

Skolen feiret 90-årsjubileum i 2002, og har sin
helt egen historie og stemning. En jubileums-
bok, der de to første kapitlene var skrevet av
Gunnar Staalesen og resten av elevene, selv
bare understreker dette. Lett inspirert av
Harry Potter-bøkene ga de mange, spennende
loftene og kjellerrommene næring til bo-
blende fantasi...

Men vedlikeholdet er elendig. Selv om byg-
get er av høy kvalitet forfaller det raskt. SNV
frykter at planer om en ny skole, noen år frem
i tid, vil bety at det i mellomtiden ikke bevilges
noe som helst til vedlikehold av dagens bygg.

I nybygget i Baneveien
skal det bli bossug. 

En tank er bygd inn, og på top-
pen av tanken er det tre røråp-
ninger der man kan kaste ned
søpla. Fra tanken skal det gå et
rør til et sugepunkt på gateplan,
der BIRs bil kommer og suger
opp bosset fra tanken. Altså: Bossug.

Det er dette sugepunktet det er aktuelt å
knytte til et rør fra en ny tank, plassert om-
trent der dagens bosscontainer står i dag i Ba-
neveien. Plassen der containeren står blir da
frigjort til sykkelparkering og kanskje også
andre ting. Systemet har kapasitet til 65 boli-
ger, og prosjektet koster rundt en halv million
kroner. Dette forutsettes nedbetalt over 25 år
via renovasjonsavgiften. Avgiften går noe

Bør Møhlenpris sko

Bos
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Grønn etat: -Kan
ikke ballbingen
ligge på kaien?
Den store «saga» om ball-
binge/nærmiljøanlegg fortset-
ter i sitt eget tempo.

Tirsdag 6.6 var John-Erik Ågotnes og
Hans Petter Svege på møte med
Grønn Etat ved Mogens Lock Hansen. 

I følge grønn etat er ikke Rognes-
mauet riktig sted. På spørsmål fra
ballbingekomiteen om den konkrete
begrunnelse for det negative synet på
Rognesmau-alternativet, var det
eneste svaret at luften sikkert ikke
var veldig bra!

Men grønn etat kunne ikke frem-
legge noen alternativer, Lock Hansen
mente at vi burde kontakte Havneve-
senet, ettersom de har store arealer
ledig... 

Ulveseth truer 
med rettsak
Den godeste Ulveseth vil ikke
gi seg. Nå truer han kommu-
nen med rettssak om han ikke
får bygge høyere.

Velforeningen er ikke så alt for urolig
over dette, men velger likevel å
minne Ulveseth om hva som skjedde
da Clear Channel prøvde å true med
sak for å overprøve beslutningsappa-
ratet.

På den annen side har vi gode ar-
gumenter for å kreve at blokkene sna-
rere må reduseres i høyde, og ser sånn
sett på en sak som en god anledning
til å fremme vår synspunkter på nytt.

Vi er også generelt skeptisk til at det er mer lønn-
somt å bygge nytt enn å vedlikeholde et bygg som
både har særpreg og historie - og som er det sen-
trale samlingspunktet på Møhlenpris. Å selge
skolen «kritikkløst» til private vil være negativt
for miljøet på Møhlenpris.

Men: Et nybygg i tilknytning til vitensenter
KAN også være en fin løsning, under visse forut-
setninger. Påtenkt tomt er åpen og fin, og vil gi
tilbake utsikt og åpenhet som skolen hadde før
Vitalitetssenteret ble bygget. Og det er mye å
hente i samlokalisering med Vitensenter.

Om «gamleskolen» blir brukt kreativt, f.eks til
kunstnerverksteder, øvingsstudio, kontorlokaler
for ulike småbedrifter og organisasjoner, kan
dette totalt sett gi et verdifullt bidrag til bydelen.
Dette er også økonomisk klokt, de mest stabile
leietakerne som finnes er kunstnere. Dette viser
erfaringer fra USF Verftet!

opp, fordelene er først og fremst at området blir
penere og at det frigjøres plass.

På den annen side er det kommet ideer fra BIR
om et felles bossug for hele sentrum, og vi må av-
klare hvilke følger dette får for «vårt» prosjekt.
Styret mener også at prosjektprisen virker nokså
høy, og vil be om tall på hvor mye BIR sparer på
en enklere tømming med evt. lavere frekvens.
Disse tallene må inn i regnestykket.

Vi kommer tilbake med mer info etterhvert
som saken utvikles.

ole selges?

ssug-planene
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Årsberetning for perioden
1. juni 2005 til 6. juni
2006. Utkast – godkjennes
endelig på årsmøtet tirs-
dag 13. juni 2004

1. Styret
2. Enkeltsaker
3. Arrangement
4. Regnskap
5. Vel og Bra
6. Representasjon

1. Styret 

Styret som ble valgt på 
årsmøtet 31. mai 2005: 

Leder
Tormod Carlsen,
Baneveien 43

Kasserer
Steinar Utne,
Sydnesgaten 13

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
Hans Petter Svege,
Sydnessmauet 16
Frode Flatøy,
Gamle Nøstegt. 13 A

Styremøter
Styret samles ved behov og
normalt første tirsdag i måne-
den kl. 20.30 på «Brød og Vin».
Det var tre styremøter høsten
2005, tirsdagene 27.9, 1.11 og
6.12. Det har vært seks styre-
møte våren 2006, tirsdagene
3.1, 7.2, 7.3, 4.4, 2.5 og 6.6.

2. Enkeltsaker:

Nærmiljøanlegg
Våren 2004 ble det nedsatt en
komité å få bygd en ballbinge.
Det ble brukt mye tid på å
finne egnet sted.

Valget falt til slutt på sletten
nedenfor Dokken. Fra gam-
melt av heter området Blau-
wengen. Det er regulert til fri-
område, men er nå tilgrodd og
forsøplet.

Beboere i Dokken ble kon-
taktet og det ble holdt befaring
og oppmåling sammen med
dem. De ønsket både ball-
binge, søppelcontainer og en
grillplass.

Komiteen brukte deretter
mye tid på å se på ballbinger
og finne en som var egnet. Det
ble så inngått avtale med Ber-
gen Kommune ved Grønn
Etat om lån av området til
ballbinge i 20 år, og så ble søk-
nad om tippemidler sendt. By-
rådet godkjente søknaden og
sendte den videre til Horda-
land Fylkeskommune, som
innstiller til departementet.

Posten Norge bevilget 35 000

kroner til anlegget. Dette ble
omtalt i Vel og Bra i november.

Så kom det protester fra na-
boer, og påstander om at det
ikke var kommunen som eide
området. Det siste viste seg å
være rett. Da kommunen
solgte den gamle villaen til
gassverket like nedenfor, solgte
de også Blauwengen. Dette var
Grønn Etat ikke innformert
om.

For at søknaden skulle være
gyldig, måtte velforeningen få
på plass en ny tomt. Grønn
Etat ble kontaktet og velfor-
eningen foreslo området
nedenfor Sentralbadet. Grønn
Etat lovet å kontakte andre
kommunale etater for å få en
løsning på plass innen 10.
mars, hvis ikke ville søknaden
bli kjent ugyldig.

Grønn Etat kom aldri tilbake
med noe svar. Vi fikk utsatt
fristen noe og kontaktet både
byråd Lisbeth Iversen og kom-
munaldirektør for byutvikling
Edel Eikeseth. Fem minutter
før den absolutte siste fristen
kom, fikk vi svar fra kommu-
nen. Grønn Etat sa nei til ball-
binge. Dermed røk søknaden.

Velforeningen har imidler-
tid søkt Bergen Bygg og eien-
dom, som eier tomten, om å
likevel vurdere å leie ut områ-
det til ballbinge, og Grønn
Etat har etter mye om og men
invitert velforeningen til et
oppklaringsmøte nå i juni for
å komme videre med arbei-
det.

Årsberetning 2005/2006 for Sydnes og 
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Hurtigruteterminalen
SNV klagde våren 2005 på at
Hurtigruteterminalen er bygd
høyere enn det politikerne har
vedtatt. I høst svarte kommu-
nens byggesaksavdeling på
klagen ved å vise til at havne-
vesenet hadde sendt inn ny
søknad om godkjennelse i
ettertid og det hadde kommu-
nen godkjent. Velforeningen
har klagd på dette, men saken
er ennå ikke kommet til poli-
tisk behandling.

Parkeringshus på havnen
Parkeringshuset som nå snart
er ferdig, er høyere enn det po-
litikerne har vedtatt. Velfor-
eningen har klagd dette inn for
politisk behandling i novem-
ber. Saken er ennå ikke kom-
met til politisk behandling.

Ny reguleringsplan 
for havnen
Kommunen har lagt ut til of-
fentlig ettersyn forslag om en-
dring av reguleringsplanen for
havnen. Det positive er at Tor-
borg Nedreaasgate foreslås
omgjort til gate for lokaltra-
fikk, men hovedinnfartsåren i
fire felt legges ut på havnen.
Det negative er at områder
foreslått til grøntareal på Nøs-
tet tas ut til fordel for at dagens
lagerbygg skal bli stående, og
at det ikke ligger inne planer
for når Torborg Nedreaasgate
skal bli lokalgate. Velfor-

eningen har i sin høring stilt
spørsmål ved hvorfor planen
fremmes nå, så lenge det ikke
er planer om midler til å opp-
arbeide Torborg nedreaasgate
som lokalgate.

Nærmiljøparkering
Samtidig med at Klostergara-
sjen åpnet, skulle det inndras
parkometerplasser på gate-
grunn. Denne planen er kraf-
tig utsatt. I januar i år ble en
del retningslinjer for inndrag-
ningsplanen behandlet av Ko-
mité for miljø og byutvikling.

Velforeningen møtte til så-
kalt deputasjon, der vi la frem
vårt syn. Velforeningens me-
ner at det må være boligsone 1
i området nærmest kinoen
(Baneveien, Teatergaten med
mer) fordi dagens ordning
med boligsone 3 betyr at folk
kan parkere gratis her etter kl.
17 på hverdagene. Dermed
velger mange å ta en runde
rundt Sentralbadet for å se om
det er noe ledig fremfor å kjøre
rett i Klostergarasjen.

Velforeningen mener også
at de kommunale plassene
nedenfor Sentralbadet bør
stenges. I dag er det mulig å
parkere på disse ca 30 plas-
sene etter kl. 17, noe som be-
tyr at mange kjører innom for
å lete etter ledig og gratis plass
før de eventuelt må kjøre i
Klostergarasjen.

I dag brukes bare to tredje-
deler av Klostergarasjen fordi

veisystemet til garasjen ikke er
godkjent for mer. Velfor-
eningen mener kommunen
bør åpne opp en del av de le-
dige plassene til boligsonepar-
kering.

Bossaksjonen
Sammen med Stølestrøkenes
og Fjeldets Vel har Sydnes og
Nøstet Velforening en komité
som kalles Boss initiativet. Ini-
tiativet har fått sitt mandat fra
paraplyorganisasjonen Ber-
gens Vel og målet med arbeidet
er å sette press på kommunen
for å få på plass straksløsninger
og mer langsiktige tiltak for å
redusere forsøplingen i sen-
trum. Initiativet støttes av en
rekke organisasjoner, fra FAU
på skolene til nærings- og
miljø- organisasjoner.

Bossug
Det jobbes med å få ordninger
for flere strøk der søppelspan-
nene erstattes av en felles con-
tainer, slik det er gjort i Bane-
veien. Det jobbes også for å få
en bossug-løsning i stedet for
dagens container.

Gressplenen på Engen
Plenen over parkeringshuset
på Engen har feil i drene-
ringen, slik at vannet ikke
trekkes ut fort nok og resulta-
tet blir en sølete plen store de-
ler av året. Grønn Etat har

Nøstet Velforening
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vært på befaring etter invita-
sjon fra velforeningen og det
jobbes med å finne ut hvor
problemet ligger.

Oppbevaringsrom
Velforeningen har både en ute-
grill og en sementblander,
samt sammenleggbare bord,
partytelt, sekker til sekkeløp
med mer. Foreningen har søkt
Parkeringsselskapet om å få
bygge vegger i trappehuset på
P-huset for å kunne lagre dette
tørt gjennom vinteren.

Bråk og trøblete huseiere
SNV fortsetter arbeidet med å
tilskrive huseier der det er
bråk, der husene står tomme
og narkomane ferdes. For-
eningen fikk fra høsten 2005
anledning til å hilse de nye jus-
studentene velkommen og
fortelle dem at det bor vanlige
folk i området og at de bør ta
hensyn til det.

Rotteavtalen
Rotteavtalen er fornyet og det
er rundt 50 enkelthusstander
og leiergårder med på avtalen.
Det har vært lite rotteaktivitet
siste året og styret tolker det
slik at alle åtekassene med rot-
tegift og jevnlig tilsyn er en ef-
fektiv måte å holde rottebe-
standen i sjakk på.

Skolegrenser
Heller ikke i år har kommu-
nen fremmet forslag om å

splitte velforeningens område
i to skolekretser (Møhlenpris
og Nordnes skole).

Utbyggingen i Baneveien
Br. Ulveseth ønsket å bygge fem
etasjer, mens Velforeningen øn-
sket maks tre etasjer mot Bane-
veien. Kommunen vedtok fire
etasjer, og fylkesmannen stad-
festet vedtaket.

I høst fastslo Sivilombuds-
mannen, som behandlet en
klage fra Br. Ulveseth, at det
var feil i saksbehandlingen og
at fylkesmannen burde be-
handle saken på nytt. Fylkes-
mannen gjorde det, men holdt
fast ved vedtaket. Velfor-
eningen sendte for øvrig et til-
svar til fylkesmannen.

Nå i juni har Ulvesteh skre-
vet brev til kommunen om ny
behandling, og varslet at de
vurderer å gå til rettssak mot
kommunen.

Br. Ulveseth har ikke startet
salg av de 59 leilighetene i pro-
sjektet, og ønsker ikke å gjøre
det før saken er endelig avslut-
tet, eventuelt etter en rettssak.

Støyskjerm mot havna
Det er vedtatt at Havnevesenet
skal bygge støyskjerm langs
Nøstegaten mot Baneveien/
Gamle Nøstegaten. Velfor-
eningen har etterlyst oppstart
av arbeidet.

Dokkeveien
For Dokkeveien er det forelø-
pig ingen løsning i sikte, men

Velforeningen holder jevnt og
trutt kontakt med de ansvar-
lige i kommunen, og sender på
ny og på ny våre gamle planer
og ideskisser for gatetun med
mer. (Dette skrev vi for øvrig i
fjor også.)

Sydnes sjøbad
Velforeningen er representert i
en komité som jobber med å få
bademuligheter i hopen som
graves opp foran den gamle
sjøboden på Nøstetorget.

3. Arrangementer

Solfest
Solfesten ble arrangert for 13.
gang 17. juni. Også i år holdt
barna basar der gamle leker
byttet eiere. Pengene fra basa-
ren går til lekeapparater i om-
rådet.

Parkdag i Nygårdsparken
Velforeningen var medar-
rangør sammen med velfor-
eningene på Nygård, nedre
Nygård, Møhlenpris, Djerv og
kommunens kultur og parkav-
deling da Parkdagen ble arran-
gert for 5. gang i august 2005.

Gatefest i Sydnesgaten
I 2002 ble det avholdt gatefest
for å feire gjenåpning av den
oppussede Sydnesgt. Siden er
det blitt en tradisjon med ga-
tefest i begynnelsen av sep-
tember i Sydnesgaten, så også
i år.
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Allmøte om 
nærmiljøanlegg
20. des. på Engensenteret

Jubileumsfesten
7. januar var det trippel-ar-
rangement på Engensenteret.
Først seniortreff der folk som
har bodd i strøket tidligere
fikk en omvisning fra Nøste-
boden og opp til Engensente-
ret, og deretter et arrangement
med taler, barneleker og mim-
ring. Over 100 personer del-
tok. Juletrefesten ble arrangert
like etter. Like vellykket som
hvert år, med rundt 55 barn.
På kvelden ble det arrangert
25 års jubileumsfest md stor
kake, og sjømat. ANDERS
FØLID, som har sittet i styret
siden starten og vært en driv-
kraft hele veien, ble hedret
som foreningens første og
eneste æresmedlem.

Dugnad
Lørdag 6. mai ble dugnaden
avholdt, med godt oppmøte. I
tillegg til vanlig ryddig, ble
benkene også i år oljet eller
malt, og benkene Åge Bjørg-
haug bygget for et par år siden
ble, i forståelse med Åge, mo-
difisert noe.

4. Regnskap

Regnskapet er vedlagt årsmel-
dingen og legges frem på års-
møtet, men trykkes ikke i
denne utgaven av Vel og Bra av
plassgrunner.

5. Vel og Bra

Det kom ut fire nummer i pe-
rioden; november – 05, de-
sember – 05, mars – 06 og juni
-06. Redaktør er Kristin Hog-
stad Bruvik, mens Jan Hanc-
hen Michelsen står for lay out
og Hans Petter Svege sørger for
trykking i Estland gjennom sitt
selskap Symbolon Forlag.

6: Representasjon

Frivillighetssentralen
Sydnes og Nøstet Velforening
var en av stifterne og er med-
eier i Frivillighetssentralene
på Vitalitetssenteret.

Helene Hystad er forening-
ens representant i styret, mens
Grete  Line Simonsen er vara.

Nygårdsparkens Venner
Anders Følid satt i interimsty-
ret for opprettelsen av for-
eningen, mens John-.Erik
Ågotnes ble valgt inn i styret
under stiftelsesmøtet 21. mars
2006. Tormod Carlsen sitter i
valgkomiteen.

Parkdagen i 
Nygårdsparken
John-Erik Ågotnes represen-
terer velforeningen i styret

Bossinitiativet
John-Erik Ågotnes og Tormod
Carlsen representerer velfor-
eningen i styret.

Bergens Vel
Foreningen er tilsluttet para-

plyorganisasjonen Bergens vel
og møter på allmøtene.

Komiteen for 
Sydnes Sjøbad
Eva Røyrane og Gunn-Vivian
Eide representerer velfor-
eningen.

Nærmiljøanlegg-
komiteen
Komiteen består av Hans Pet-
ter Svege, Sjur Veim, Lars
Handeland, Thomas Høiseth
og John-Erik Ågotnes.

Norges Vel
Sydnes og Nøstet Velforening
er medlem i Norges Vel.

Avviklede komiteer:
Styret retter en særlig takk til
komiteen bak 25 års jubi-
leumsfesten: Geirdis Bjørlo,
Gunn-Vivian Eide, Gro Have-
land, Helga Mjeldheim og
John-Erik Ågotnes.

Styret i Sydnes og Nøstet 
Velforening. Sydnes og 
Nøstet, 6. juni 2006

Leder:
Tormod Carlsen 

Kasserer:
Steinar Utne

Styremedlemmer
Tone Tjemsland 
John-Erik Ågotnes 
Anders Følid
Jan Hanchen Michelsen  
Hans Petter Svege 
Jarle Holmelid
Frode Flatøy
Kristin Hogstad Bruvik 
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Solfest
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2006
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BT har bekrefta det vi
nok lenge har trudd:
Det er godt for barn å
bu i sentrum.

Foreldre i sentrum mener dei
får betre tid til barna sine enn
pendlerforeldra i forstadane.
Dette viser ei doktoravhand-
ling av forskar Hilde Dani-
elsen, omtala i BT 31. mai.

Av funna går det fram at:
- Kort veg til jobb, barne-

hage, skule og fritidsaktivite-
tar gjev meir tid saman med
ungane og mindre stress.

- Sterke nærmiljø med
mange kjende skapar tette
nettverk og gjev tryggleik.

- Narkomane, fyllikar og
andre «farar» blir tolka posi-
tivt: Ungane lærer både tole-
ranse for dei som er annleis,
samstundes som dei lærer å
passe seg.

- Fleire ulike typar folk og
inntrykk enn i forstadane,
der alle er i same sosiale situ-
asjon.

Avhandlinga er ba-
sert på intervju med
foreldre på Møhlen-
pris, i sentrum og
Sandviken. Alle
hadde ungar i skule-
alder.

sjå: www.bt.no/lokalt/
article272446.ece

Eksempel på barn og foreldre i sentrum: Johanne og Johan-
nes Kaasa Andersen fullførde sjufjellsturen 2006 med glans: Ni
timer er rekorden - som skal knuses til neste år.

Bra for barn i sentrum


