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Infoblad for Sydnes og Nøstet Velfor 3

Brann i teltet
De ønsket så mye, men fikk bare tap for Aalesund. Men et 60-talls
entusiastiske naboer, prosjektør, laken-lerret, telt og gassovn
gjorde at den fotballfaglige avslutningen på høstdugnaden ble en
minnerik opplevelse likevel. Og gullet gikk det jo bra med. Side 4-5 

Superlørdag
Velforeningen gjentar - med
glede - den nye tradisjonen med
seniortreff, juletrefest og vok-
senfest den første lørdagen i det
nye året. Side 2-3 og 7

Kommuneboss
Blir kommunen selv
bøtelagt når bosset
flyter? side 4-5  
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lederNår vi nå for tredje året inviterer til superlørdag, med
seniorfest, juletrefest og voksenfest 5. januar, så er det
uttrykk for et utrolig godt miljø i strøket. 

God  ju l !
� Det er mange som synes det er verdt å bruke av
fritiden sin på et godt nabolag. Det er også grunn til
å sette kryss i taket for at Vel og Bra nå har funnet en
rytme med fire utgivelser i året. Det er her på sin
plass med en stor takk til alle annonsørene.

� På den andre siden er det mye vi gjerne ville vært
foruten. Det burde ikke være beboernes oppgave å
oppdra stadige nye årskull med studenter til å holde
det ryddig og respektere at både små og store har
krav på nattero. Oppgaven gjøres ikke enklere ved at
kommunen tillater entreprenører som Br. Ulveseth
å forsøple, støye og legge beslag på beboernes parke-
ringsplasser i årevis. Eller at Havnevesenet får bråke
til alle døgnets tider og lar store skip ligge natten
gjennom med drønnende motorer. Eller at Dokke-
veien aldri blir opprustet. Eller at krigens bombe-
tomter ennå ser ut som om de brunkledde var her-
rer i byen. For å nevne noe. 

� Med julehøytiden foran oss, velger vi med ukue-
lig optimisme å håpe på mirakler i nye året: At Syd-
nes sjøbad åpnes, at tragedien Jonsvollskvartalet
vendes til noe positivt og gir oss lang Nordnestunnel
(se side 7), og at kommunen ser verdien av det gode
bomiljøet vi har og begynner å bidra positivt til å be-
vare det. Og hvem vet, kanskje Brann tar gull neste
år også. �

kontaktinformasjon
Styreleder:
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
Gunnar Vikene 911 41 859 g-vikene@online.no 
Kristin H. Bruvik (permisjon)

Alle som har vokst opp på Sydnes, Nøstet
og Dokken, som kjenner noen som har
vokst opp her eller som på annen måte
føler tilknytning til strøket, er hjertelig
velkommen til oss kl 12.00. Festkomiteen
er i full sving. Det blir kåseri, det blir sang
og underholding. Og det blir mimring
over gode minner til kaffe og kaker. 

Tips noen
Vel og Bra sendes nå til over 140 tidligere
beboere, men fremdeles er det mange
som har bodd her tidligere som vi ikke
vet om og som dermed ikke blir invitert.
Kjenner du noen så inviter dem eller tips
oss slik at vi kan sende en invitasjon.
Det er naturligvis lov å ta med følge. 

Gamle bilder
Vi har etter hvert fått et bra utvalg av bil-
der. Noen få ligger på hjemmesiden
www.sydnes.no, og vi har tenkt å legge
ut flere. Har du bilder du har lyst til å
dele med andre, så ta de med. Vi kopie-
rer over på data slik at du får bildet til-
bake når treffet er slutt.

Gratis
Treffet er gratis. Alle som har lyst, skal

«Superlørd

Medlemskontingent 
Konto for betaling av medlemskontingent
er 0530.29.66216. Adresse: Sydnes og
Nøstet Velforening, v/kasserer Steinar
Utne, Sydnesgaten 13, 5006 Bergen 

Det er med stor glede SNV for tredje   g
minst tidligere strøksbeboere av eldre    å
dag 5. januar. Treffet innleder en ren     «
trefest på ettermiddagen og voksen-      f
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kunne komme. For de som har mulig-
het, er det anledning til å tegne honnør-
medlemskap i velforeningen. Det koster
75 kroner i året. Da sender vi Vel og Bra
hjem i postkassen fire ganger i året.  

Påmelding
For å beregne hvor mange kanner kaffe
vi skal lage, og hvor mange bord vi skal
dekke, setter vi stor pris at folk melder
seg på,  helst innen 3. januar til:

John-Erik Ågotnes: 
55 96 43 58 - 936 22 556
e-post: agotnes@nsd.uib.no

Geirdis Bjørlo: 
55 23 02 50 - 952 62 986
e-post: gebjorlo@broadpark.no

Du kan også sende påmelding per post til
SNV v/T. Carlsen, Banev. 43, 5010 Bergen

PS: Merk det nye tidspunktet: Kl 12-14.
Bruk inngangen fra parksiden. Senio-
rene er naturligvis også velkommen til
voksenfesten om kvelden, se side 7 for
mer informasjon. �

Arrangementet er støttet av 
Bergenhus og Årstad kulturkontor.

dag» 5. januar

Ett av de mange bildene vi har fått: Etter nøye granskning
er dette Opel Olympia Rekord 1956, viktigere er det at
dette var Nøstets første privatbil, i følge vår kilde. Den
unge damen på bildet heter Britt Kristoffersen, bileier og
baker Kristoffersens datter. Er det noen som vet hvor hun
bor i verden nå? Billedeiere: Liv og Jan Kristiansen

Juletrefest på Engensenteret: Velforeningens tradisjonelle juletrefest er også 
lørdag 5. januar, kl 17–19.00, og som vanlig ber vi om at julenissen får litt hjelp: Noter navn og
alder på barna ved påmelding. Det er også greitt for oss å vite hvor mange voksne som kommer.
Nye beboere i strøket er spesielt velkommen, og som vanlig er det lov å ta med både besteforeldre
og «lånebarn». Påmelding til tormod.carlsen@tibepr.no - 918 68 001. Påmeldingsfrist: 3. jan. �

e   gang kan ønske nåværende og ikke
e    årgang velkommen til seniortreff lør-
    «superlørdag, og etterfølges av jule-
     fest om kvelden.

Besøk i barndomshjemmet?
Vi får spørsmål fra seniorer om det er
mulig å besøke huset de vokste opp i.
Dette kan vi være behjelpelig med å or-
ganisere. Gi beskjed når du melder deg
på treffet, så undersøker vi om dette kan
la seg gjøre etterpå, ca kl. 14.30. 

vel og bra des 2007.qxp:V&B  06-12-07  13:13  Side 3



4

En gutt i strøket skulle resirkulere familiens av-
fall, men BIR hadde over natten fjernet retur-
stasjonen ved Sentralbadet. Det vil si: Glassre-
tur var flyttet rundt hjørnet, så glass og metall
ble han kvitt. Papirposene satte han der span-
nene pleide å stå. De kom vel tilbake snart...?
Men i stedet kom bosspolitiet, rotet gjennom
posene, fant navn og ga et saftig gebyr.

Vi mener gebyret bør frafalles, ettersom gut-
ten (som ennå ikke på mange år kan lovmessig
straffes) åpenbart var i god tro og faktisk
HADDE deponert papiret på det vanlige ste-

det.  Men gebyr er ikke å regne som straff, og
det opptar oss nå mer om kommunens boss-
politi også gebyrlegger seg selv. For hadde
Bosspolitiet snudd hodet 180 grader ville de
sett søppel i store mengder rundt P-plassene
som tilhører en rekke ulike kommunale etater.

SNV er alltid villig til å bistå det offentlige, og
bilder ble sendt. Etter noen uker kom svaret: Jo
- de berørte etater er NÅ visstnok bøtelagt. På
den annen side må vel vi skattebetalere betale
disse bøtene. Og bosset? Noe er fjernet, men det
flyter fortsatt på kommunens grunn. �

I slutten av oktober ble høstdugnad
arrangert av velforeningen. 

Tekst og foto: Sarah Svege 

I et litt småkaldt høstvær ble bossposer delt ut
til alle som ville være med å plukke opp søppel
fra busker og brostein. Små og store raket og
ryddet, visne blader ble fjernet. Nytt av året var
at en kostebil fra Bergen  kommune kom på be-
søk og hjalp til med å få opp alt rusk og skrot i
gaten. Sydnes, Nøstet, Dokken og Sydnesklei-
ven gjorde et godt arbeid denne dagen.

Senere på kvelden var det fotball på stort la-
ken i velforeningens oppvarmede stortelt.
Over 60 naboer møtte opp. De fleste hadde
nok sett for seg mye jubel og glede. Små og

store med røde klesplagg ble skuffet
da Ålesund forbausende vant 2-1
mot Brann. Bare Hans Petter  (t.v)
kom  med et gledeshyl når Ålesund

laget mål. Men «gullet kom
hem» til Bergen til slutt og

det er vi ALLE glade for!
Heia Brann! �

Så lenge bosspolitiet snudde ryggen til ...

Løvfallsdugnad og fo
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Her parkerer Grønn Etat (!) ... mens kemnerens P-plasser lenge minnet imponerende mye om Rådalen i glansdagene.

Parkeringstyvene
fra Sotra
Vi trodde vi var kvitt containerne
som i snart fire år har okkupert tre
boligsoneplasser i Baneveien. I fe-
bruar ble asfalten i Baneveien ned
mot Nøstegaten fjernet i forbin-
delse med graving. Vi ble lovet at
det skulle asfalteres i løpet av et par
uker. 10 (ti) måneder senere ble
det endelig asfaltert. Kort etter
kom containerne tilbake og reok-
kuperte parkeringsplassene.

SNV har nå tilskrevet kommunen
for å høre om utbygger Br. Ulveseth
betaler for å bruke plassene, og om
det fins begrensinger for hvor lenge
en utbygger kan beslaglegge plasser
beboerne strengt tatt betaler for å ha
tilgang til. Vi har dessverre ingen il-
lusjoner om at kommunen vil gi et
svar som indikerer at den er mer
opptatt av innbyggerne enn av en
spekulativ utbygger. 

Men, det er jo jul snart og da er
det jo som kjent lov å håpe på
mirakler. �

fotballfest
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besøk oss i Jon Smørs gate 3

Jon Smørs gt 3 
5010 Bergen
Telefon: 
55 90 18 36

BANEVEIEN 1
Telefon  55 23 19 00
Telefaks 55 23 37 15

Maling - lakk - jernvarer 
kjemikalier - smøreolje 

www.scandic-hotels.com/bergencity

Velkommen til byens største 
konferansehotell Åpningstider:

Man-fre: 0900-2200
Lørdag: 0900-2000

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

Nærbutikken i
Baneveien

VINSPESIALISTEN AS
Tlf 55 23 36 16 • Faks 55 90 36 46

V MURALM. 15 • www.vinspesialisten

Velkommen til 
Vestlandets største 

vinbutikk • 30 års erfaring

alt innen vinlegging

Din blomsterhilsen, vår æreDin blomsterhilsen, vår ære

Nøstegaten. 42 - 5211 Bergen

Tlf. 55 30 70 00 Faks. 55 23 08 01
www.blomsterdekor.no

Nøstegaten. 42 - 5211 Bergen

Tlf. 55 30 70 00 Faks. 55 23 08 01
www.blomsterdekor.no

Brudehuset
... for deg

Jonsvollsg. 7
5010 Bergen

Tlf. 55 23 09 60  -  www.brudehuset.no
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Dagens veisystem er for lite til å tåle trafik-
ken fra full utnyttelse av Klostergarasjen.
Det har Vegvesenet bestemt. Kommunens
forslag var å forlenge Håkonsgaten, slik at
trafikken som i dag går opp Komediebakken
i stedet skulle gå opp mellom Engensenteret
og Sentralbadet. En løsning Velforeningen
har klaget, anket og med stor sorg bitt i oss
tapet på. 

Så dukket Roger Iversen opp, mannen
som så å si egenhendig har restaurert Nøste-
boden. Han fikk anledning til å gå inn i
murbygget som senest huset en butikk for
barneutstyr. Bak moderne interiørplater av-
dekket han vegger av håndskåret tømmer –
trolig fra 1600-tallet. Det betyr automatisk
midlertidig fredning. Dermed røk kommu-
nens plan om å rive huset for å forelenge
Håkonsgaten. Vegvesenet har lagt veiomleg-
gingen ut på anbud, men må trekke saken.
Det betyr minst to års utsettelse av omleg-
gingen til 10 – 15 millioner kroner.

Nå håper Velforeningen at kommunen i
stedet vil snu seg rundt og legge makt bak
kravet om «lang Nordnestunnel» fra havnen

vest for Jussbygget, via Klostergarsjen til Øs-
tre Holbergsallmenning på Nordnes. Klos-
tergarasjen er allerede tilpasset en slik løs-
ning. 

Kolombiegget, hvis det handles raskt, er at
Sparebanken Vest kan koble seg på i sitt
kommende bygg i Jonsvollskvartalet. Og -
dette kan også åpne for at Neuman-kvarta-
let kan får parkeringen koblet til en slik tun-
nel. Dette vil gi begge utbyggerne en betyde-
lig bedre trafikal løsning enn de
alternativene som er foreslått. Det vil også
frigjøre tomten foran Sentralbadet, som
kommunen eier, og som i dag er regulert til
trafikkformål. 

Velforeningen spurte partiene foran
kommunevalget hva de syntes om en slik
løsning, og med dagens sammensetning av
bystyret er det et klart flertall for.

Det er jo grunn til å minne om at Nøstet
har vært spart for alle bybrannene, men ikke
for de alliertes bombing under krigen og
kommunalt velsignede gravemaskiner. Sånn
sett hadde det ikke vært urimelig om kom-
munen bidro til noe positivt for Nøstet. �

Klostergarasjen og 
lang Nordnestunnel
I Klostergarasjen er det 960 parkeringsplasser, men det er bare lov å bruke
650. Nå er veiløsningen som skulle gjort det mulig å åpne alle plassene ut-
satt på ubestemt tid.

Voksenfesten 
lørdag 5. januar kl. 21.00 på Engensenteret.

Normalt sier man fest og presiserer dersom også barn får 
være med. Her i strøket er det motsatt. Ergo: Voksenfest - 

og seniorene fra formiddagen er naturligvis også invitert 
også i år. Samme meny og opplegg ellers som i fjor: 

Reker, sild og kake. Påmelding til post@sydnes.no eller 55 23 25 47 innen 3. januar.
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Helt til slutt ...
Vårt egen jule ...
kristtorn!
Det mer eller mindre av-
døde treet foran den
gule garasjen på «plas-
sen» har nå vært nødt til
å vike for velforeningens
egen julekristtorn, behø-
rig plantet og pyntet til
førjulstiden. Kristtornen
er ikke av de største i dag,
men skal i følge leveran-
døren flittig vokse opp til 5-6 meters høyde, i
smekker pyramideform. Det loves også utsikter
til røde bær med tiden, men i første omgang
skal en «lysslynge» med tilhørende juleportal
pynte det lille treet og ønske velkommen til
strøket. God jul til alle! �

Lukk vinduet – 
vis hensyn
Vi tror de fleste får dårlig samvittighet
og blir litt flaue hvis de får vite at de har
vekket naboens småbarn når foreldrene
trodde barna endelig hadde sovnet ...

Mange studenter og leieboere blir gjort opp-
merksom på nettopp dette, etter å ha fyrt opp
stereoanlegget sent på kvelden - og åpnet
vinduet. Tankeløst, kanskje. Eller feile for-

ventninger til oppførsel seg i en tett befolket
by. For velforeningen er nabobråk et gjenta-
gende problem. Vi pleier å si at det er ikke be-
boernes oppgave å oppdra nye årskull studen-
ter. Der eieren selv bor i huset pleier det å gå
seg til. Det store problemet er alle som leier ut
uten å selv bo i bygget. Noen svarer velfor-
eningen at det ikke er deres problem at leieta-
gerne bråker og plager naboene.

SNV tar nå initiativ til at kommunen må an-
svarliggjøre uleierne. Og vi vil ha helsevernfor-
skrifter etter mønster fra Oslo, der politiet har
bredere grunnlag for bøtelegging. Vi tror dess-
verre at det er nødvendig at politiet automatisk
gir bøter når de rykker ut til nattebråk. 

Ring 02800: Vi minner også om at alle
oppfordres til å rapportere bråk til politiet på
02800. Gi gjerne en beskjed til Velforeningen
også, på post@sydnes.no �

Djerv by-
delsbok
Djerv er vel-områdets
«hovedidrettslag», og når
de blåkledde fra Møllaren
nå har begått en innholdsrik og interessant by-
delsbok er det bare for V&B å tipse om denne
idéen til en alternativ julegave med lokalt til-
snitt. Ekstra prisverdig er det at bokinntektene
skal bidra til å erstatte klubbens spilleautoma-
tinntekter.  Se www.djerv.net for detaljer. �

FOR MØHLENPRIS 2007/08

ROY
TORE

JENSEN
(RED

)

ROY TORE JENSEN (RED.)
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