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Foto utlånt av Per Oddvar Nilsen - den lille gutten til høyre på bildet.

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velfor

I 1948 - tror vi - så det slik ut en blank vårdag på Sukkerhusbryggen. Laxevaags Bueskyttere ekserserte, mens én enslig bil
av sovjetfabrikat knapt nok forstyrret guttene.
Vi vet alle hvordan det ser ut på den forsømte kaien og langs trafikkslummen Nøstegaten i dag. Men nå legger byrådet tyngde bak ideen om lang Nordnestunnel og Grønn
Etat overtar kaiopprusningen som Havnevesenet skulle ha gjort seg ferdig med i 2003.
Men det er fortsatt snublesteiner: UiB krever å få bygge der tunnelinnslaget kan
komme i Gassverksvingen og vi kan ikke se hvordan omreguleringen av Komediebakken/Haakonsgaten kan bidra til å løse dagens trafikkproblemer. Side 2 (leder), 3 og 7

Ingen unnskyldninger, dette er en svinesti
Bosset flyter ved kontaineren i Baneveien. Dette tilbudet
fjernet for noen år siden et femtitalls stygge bosspann fra
gatebildet, men BIR varsler nå at fortsatt misbruk innebærer
Side 4-47
at det må «finnes andre løsninger».

www.sydnes.no

leder

Hva gjør vi når den ene delen av kommuneadministrasjonen ikke vet hva den andre gjør, og
dermed risikerer å blokkere et prosjekt alle er for?

Ja til tunnel!

UiB har startet arbeidet med nytt bygg i «Gassverksvingen» uten at det er tatt hensyn til planene om
lang Nordnestunnel. Utrolig nok «visste ikke» kommualavdelingen som ga klarsignal til bygging at det
foreligger planer om tunnelinnslag på tomten. Resultatet er at tunnelplanen kan bli blokkert. Men det
finnes en utvei. Ved en tilpassing av blant annet trappeløsningene kan begge prosjekter gjennomføres.
Byggetrinn to av det nye bygget må derfor endres
omgående. «Dette ønsker byrådet», fortalte sa byråd
for byutvikling, Lisbeth Iversen til SNV mandag før
påske. Og det er vi svært glade for. At UiB på sin side
følger ryggmargsrefleksen og sier bastant nei til å
diskutere endring (BT 11.4) kan vi ikke legge større
vekt på. UiB eier tross alt ikke byen, og med litt smidighet kan alle bli fornøyde.
Vi er også glade for byrådets begrunnelse for å gripe
inn. Dagens veisystem er ikke bygget for fremtiden.
I årene fremover vil Sydnes og Nøstet oppleve en
voldsom utvikling, med byggingen av Sparebanken
Vests hovedkvarter, utbyggingen i Neumanskvartalet og nybygget for Vizirt. Alt dette vil skape mye mer
trafikk. Med et tjenlig veisystem, som ikke minst legger til rette for gode kollektivtilbud, vil byggingen
gjøre strøket enda mer trivelig. Uten nytekning og
løsninger som lang Nordnestunnel vil den nye aktiviteten bli et mareritt av køkaos og forurensning. Vi
er glad for at byrådet ser dette og griper inn. Og gode veiløsninger er også i UiBs interesse!
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Sondre
møtte
Stoltenberg!
Sondre Kvist Høiseth, som bor i Sydneskleiven 17 har
vært i Oslo på besøk
hos statsminister
Jens
Stoltenberg
(bildet).
AV SARAH SVEGE

Sondre går siste året på Rothaugen
skole, han er nestleder for elevrådet og
ble valgt til dette ærefulle oppdraget av
rektor Hillevi Runshaug. Det var to representanter, en gutt og en jente.
Sondre ble valgt til å representere
Hordaland i møtet med Jens Stoltenberg.
- Hei Sondre, du har vært på et møte
med statsministeren, hvordan var det?
- Kjempekjekt, en flott anledning til å
kunne få lære om nettopp dette!
- Hvordan foregikk møtet?
- Det gikk på rundgang slik at alle fikk
snakke i fem minutter hver.
- Når det var din tur, hva tok du opp,
hvilke forslag og ideer kom du med?
- Jeg tok opp dette med baseskoler,

Nøstet: Infomøte om
nytt trafikkmønster
«Blåpapir brukt på gamle planer». Slik
kan de nye planforslagene om omregulering av trafikkmønsteret på Nøstet
kort oppsummeres. Planene ble lagt
frem på et møte arrangert av Statens
vegvesen og Bergen kommunes plan-og
miljøetat 12. mars.
Etter SNVs mening er konsekvensen av
denne «midlertidige og kortsiktige» omreguleringen av trafikkmønsteret på Nøstet
i hovedsak som tidligere: At hele området
bak Sentralbadet blir en trafikkmaskin for
inn- og utkjøring til sentrum. Forskjellen
fra tidligere plan er at selve forlengelsen
av Håkonsgaten kommer nærmere husene
i Rognesmuget og Heggesmuget.
Årsaken til endringen er at husrekken
mellom Rognesmuget og Komediebakken
(på Nøstegate-siden) er fredet. Her skulle
opprinnelig noen av husene rives for å
gjøre forlengelsen av Håkonsgaten mulig.
Sondre Kvist Høiseth.

SNV påpekte at mange av forutsetningene
i de opprinnelige planene er brutt: Forlengelsen av Håkonsgaten fører veien inn
på områder regulert for boligformål, der
spesielt beboere i Rognesmuget og Heggesmuget blir skadelidende. Videre er inngang til kort Nordnestunnel, som var
planlagt bak Sentralbadet, fjernet. De
store utbyggingene som er planlagt på
Nøstet blir det heller ikke tatt hensyn til.
Det er vanskelig å forstå hensikten med å
flytte trafikken fra Jonsvollsgaten, som
primært er et næringsområde til Rognesmuget som primært er et boligområde.
De foreslåtte endringene vil også føre til
at krysset Nøstegaten/Håkonsgaten flyttes foran den fredete Nøsteboden.

FOTO: SARAH SVEGE

åpne arealer, flere lærere og videreutdanning
i 8. klasse.
- Dette er viktige ting, hvordan reagerte
Stoltenberg på det du sa?
- Han oppførte seg ikke som en sånn
«snill» politiker som ikke bryr seg så mye og
bare smiler. Han tok ting alvorlig og virket
interessert.
- Hva vil skje nå fremover?
- I morgen skal jeg ha et møte med elevrådet på skolen og jeg skal også ha et møte med
rådgiver og rektor, vi skal blant annet diskutere hva jeg har lært etter å ha vært på
dette møtet i Oslo.
- Er det den gode oppveksten du har fått
her i Sydneskleiven som er grunnen for at
du ble valgt til denne store oppgaven?
- Ja, det er vel det!

SNV mener fortsatt at lang Nordnestunnel, med innslag i Gassverksvingen, er
eneste løsning på de trafikkproblemene på Nøstet. Se for øvrig leder t.v.

3

Bossføljetongene
Først det positive: Bosskontaineren til Br. Ulveseth er endelig fjernet,
og entreprenøren vil ikke uten videre få tillatelse til å sette opp ny.
Dette i følge samferdselsetaten i Bergen kommune.
Kontaineren har opptatt to boligsoneplasser i
Baneveien ned mot Nøstegaten i flere år og
vært til stor irritasjon. Også en del andre
etterlatenskaper etter Ulveseth er nå fjernetetter pålegg.
Velforeningen er glad for det gode samarbeidet vi har med samferdselsetaten og driftssjef Atle Kleppe (som også er «bosspolitisjef»), både med dette og ved at etaten stiller
med feiebiler under dugnaden.

Vil vi ha det slik?
Men - så et tilbakevendende problem: Kontaineren for restavfall ved parkeringshuset.
Både BIR, som tømmer kontaineren og SNV,
som tok initiativ til å få den utplassert, fortviler over misbruket.
BIR tar ikke med seg boss som flyter rundt
kontaineren, og velforeningen er lei av å
rydde på plass andres boss.
Ikke vet vi hvem som tror at mikrobølgeovner, ødelagte stereoanlegg, dolokk, panteflasker (!), 100-literssekker med ukjent innhold,
pappkasser, matavfall, isopor, ødelagte leker
og poser med klær er «restavfall», men vi
oppfordrer «bosspolitiet» til å finne ut hvem
som dumper skrotet - og støtter eventuell bøtelegging.
Vil vi tilbake til et hus - et bosspann? Faren
er til stede for at BIR går lei og inndrar tilbudet (se BIRs kommentar til saken til høyre).
Ta vare på det vi har
Ved at Ulveseth-bygget er ferdig, nytt fortau og
ny asfalt er lagt i Baneveien framstår området
ryddigere enn det har gjort siden slutten av an-
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nen verdenskrig. Vi i velforeningen
ønsker at denne opprustingen kan
blir starten på at vi òg kan ha det
ryddig rundt kontaineren.
Til våren vil derfor velforeningen
ta initiativ til en skikkeleg rydding
rundt kontaineren. I samarbeid
med BIR vil det bli satt opp informasjon om bruk av kontaineren og
hvilke husnummer som kan bruke
den.

PS: Er kontaineren full? Sjekk lukene på baksiden. Der er det som regel plass. Er det
HELT fullt? Da skal den nok snart tømmes.
Kast bosset en annen dag. Ikke sett poser
rundt kontaineren, med mindre du VIL bli
elsket av rottene og mislikt av naboene.

BIR tømmer kontaineren jevnlig,
men kan ikke ta med seg løst boss
- med mindre de nye, røde spesialsekkene benyttes. Og mikrobølgeover skal uansett ikke i bosset! En
hoderystende BIR-ansatt Ståle Viken inspiserer rundt kontaineren
(helt til venstre) - og i skrivende
stund ligger ovnen der fortsatt ...
At BIRs tålmodighet er noe tynnslitt viser dettte brevet fra Informasjonskonsulent Nina Mikkelsen
(under).

Til Sydnes og Nøstet velforening
g. Det er likevel enForsøpling av byrom og nærmiljø er et allment problem, og derfor en utfordrin
etter seg. I Barydde
å
l
eksempe
for
som
til,
seg
forholder
alle
kelte spilleregler vi må forvente at
men bosset skal ikke sethjemme,
seg
etter
rydder
mange
at
tydelig
vært
tid
over
det
har
neveien
deg. I dette tilfellet er
tes ut ved velforeningens container – da må noen andre likevel rydde etter
ditt.
bosset
ta
må
det naboen din som
Det som ikke skal leveres
Glass, metall, papir, og plast kan leveres på returpunktet på Nøstetorget.
Den nærmeste finner du
on.
ingsstasj
gjenvinn
en
til
leveres
kan
let,
restavfal
i
eller
til et returpunkt
en elektrisk forretning
til
leveres
den
kan
i Møllendalsveien. Og har du en gammel microbølgeovn
som er pliktig å ta den i retur.
r for sine medlemmer. Da
I BIR er vi glade for at Sydnes og Nøstet velforening ønsker en containe
andre setter fra seg boss
at
ved
s
misbruke
tilbudet
Dersom
n.
hensikte
må denne også benyttes etter
ved siden av containeren, kan det medføre at denne blir fjernet.
Husk at ulovlig hensetting av avfall kan gebyrlegges.
Vi i BIR håper at det i framtiden ser ryddig og rent ut rundt containeren
Nina Mikkelsen
informasjonskonsulent, BIR

5

for et felles godt nærmiljø!

Brudehuset
... for deg

Din blomsterhilsen, vår ære

Nøstegaten. 42 - 5211 Bergen
Jonsvollsg. 7
5010 Bergen
Tlf. 55 23 09 60 - www.brudehuset.no

Tlf. 55 30 70 00 Faks. 55 23 08 01
www.blomsterdekor.no
Velkommen til byens største
konferansehotell

Åpningstider:
Man-fre: 0900-2200
Lørdag: 0900-2000

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

www.scandic-hotels.com/bergencity

besøk oss i Jon Smørs gate 3

Nærbutikken i
Baneveien

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

alt innen vinlegging

Maling - lakk - jernvarer
kjemikalier - smøreolje

Velkommen til
Vestlandets største
vinbutikk • 30 års erfaring

VINSPESIALISTEN AS

BANEVEIEN 1

Tlf 55 23 36 16 • Faks 55 90 36 46
V MURALM. 15 • www.vinspesialisten

Telefon 55 23 19 00
Telefaks 55 23 37 15
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Sydnes og Nøstet
velforening har i
mange år arbeidd
for at dei gamle
hopane på Sukkerhusbryggen skal bli
grave opp og sett i
opprinneleg stand.
Kummen sto der lyskrysset er no.
Foto utlånt av Per Oddvar Nilsen.

Hestekum tilbake til Nøstet?
kum på eit av sine lager. Ein slik hestekum
vil passe inn på øvre del av Sukkerhusbryggen i samband med renovering og oppgraving av dei gamle hopane.
Velforeininga vonar Samferdselsetaten sin
hestekum kan bli plassert på Sukkerhusbryggen.

Arbeidet med å setje i stand hopane vil truleg starte opp i nær framtid. I øvre del av
Sukkerhusbryggen (Nøstetorget?) var det
opphavleg plassert ein hestekum (biletet).
Slik Sydnes og Nøstet velforeining forstår
det har Samferdselsetaten ein gamal heste-

Grønn etat tek over
Det er Grønn etat som no har fått ansvaret
for den særs forsinkede opprustinga av
Sukkerhusbryggen. Etaten skal i løpet av
våren be tre arkitektkontor om å komme
med idear til korleis Sukkerhusbryggen
skal bli sjåande ut, og SNV er invitert til å
sitje i ei styringsgruppe for prosjektet.
Vedtak om vi blir med i gruppa blir teke
etter påske.
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Helt til slutt ...
Fjernkontrollene
i P-huset

Blanketten i
dette bladet

Mange har hatt trøbbel med fjernkontrollene i
parkeringshuset i Baneveien de siste månedene. Nå kan Parkeringsselskapet fortelle at
mottagerutstyret er skiftet, og at de gamle
kontrollene ikke kommer til å virke skikkelig
igjen. Så - de som vi ha en fjerkontroll som
også virker utenfor anleggget må nok nok
pent ta med seg den gamle til Parkeringsselskapet, bytte den inn og betale nye 500 kroner for å få en kontroll av den nye typen.
Kontrollboksen koster 1000 kroner for de som
ikke har en fra før.

De seniorene som allrede har betalt giroen
de fikk i forbindelse med seniortreffet (bildet)
kan naturligvis se bort fra den vedlagte giroen i dette bladet.

Ny «Sydnesnøste»-ridder
Hedersutmerkelsen «Det gylde Sydnes-nøste»
ble utdelt til Johanne Kaasa under SNVs «superlørdag» i januar.
- Hun er «Den perfekte nabokjerringen» var en av
mange røft rosende
ord som falt i sakens
anledning. Vi gratulerer en god nabo
som gjennom tre
tiår har bidratt mye
til å skape et godt
nærmiljø for alle.

Vårdugnaden ...
.. legges i år til lørdag 26. april.

Årsmøtet
SNV avholder årsmøte tirsdag 3. juni. Vi
minner også om at styremøtene er åpne.
Møtene foregår vanligvis på kafeen Vin&Brød
på Vektertorget hver første tirsdag
i måneden kl 20.30.

Solfesten!
Det snødde for en uke
siden, så det er bare å
se frem til fredag 13.
juni for en smule
trøst. Da planleggers
nok engang den tradisjonelle solfesten.
Merk: Vi tar forbehold om endringer i programmet. Følg med på plakater eller meld deg
på nyhetslisten: baneveien@gmail.com

tlf 954 33 066

