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Side 1

Nr. 4 - 2008

Du kan støtte drømmen:

Her kan det
bli bydelshus
Se side 6-7

• Superlørdag • Hybelhus • Kommunen og Vappus
• Guttedager under krigen • Felles julelystenning
www.sydnes.no
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leder

Lørdag 10. januar braker det løs igjen med velforeningens superlørdag; seniorfest, juletrefest for voksne og barn og voksenfest om kvelden. Det er mange nyinnflyttede familier med
barn i strøket, og velforeningen håper alle
finner veien til den store juletrefesten.

Superlørdag og husvern
Det blir en liten forsmak på juletrefeststemning allerede søndag 14. desember. Da tennes
julelysene i Gamle Nøstegaten.
Kanskje vi neste år skal markere 13. oktober,
til minne om den dagen i 2008 da også Riksantikvaren skjønte at Sydnes og Nøstet har
landet eldste bymessige trehusbebyggelse.
Ifølge digitalarkivet (digitalarkivet.uib.no/
boliger) var det vel 1750 bolighus i Bergen på
1600-tallet. Så begynte det å brenne: I 1623,
1640,1660, 1675 og 1686, men husene på Nøstet overlevde. I 1702 brant 7/8 av byen, ikke
Sydnes og Nøstet. I 1756 brant 1500 hus, men
ikke Sydnes og Nøstet. Det er med andre ord
får hus igjen fra før 1621, slik husrekken Nøstegaten 39 – 45 nå er datert til.
Disse fem husene overlevde både bybrannene
og bombene i 1944. Forhåpentligvis overlever
de også 40 år med kommunalt forfall. Restaureringen kan ta til i løpet av 2009 og vi håper
Gjensidigestiftelsen svarer positivt på vår søknad om brannsikringsmidler til husene. Vi får
trolig svar før jul.
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Side 2

«Superlørdag
Nok en gang ønsker velforeningen velkommen til «superlørdag». 10. januar blir en travel
dag på Engensenteret, med eldretreff, juletrefest og nabofest for
de voksne om kvelden.
Seniortreffet kl 12-14
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 kl 12.00. Det blir kåseri, sang
og underholding. Treffet er gratis, og for
de som har mulighet, er det anledning til
å tegne honnør-medlemskap i velforeningen. Det koster 75 kroner i året. Da
sender vi V&B hjem i postkassen fire
ganger i året.
Vi setter stor pris at folk melder seg på,
helst innen 7. januar til:
John-Erik Ågotnes: 936 22 556
e-post: agotnes@nsd.uib.no
Geirdis Bjørlo: 952 62 986
e-post: gebjorlo@broadpark.no
Post til SNV v/Tormod Carlsen,
Banev. 43, 5010 Bergen

Nøstets Bataljon
- Nøstegutten
Vi er vel fremdeles noen overlevende fra denne tiden og når du
leser dette så er det ikke så
mange dager igjen til at vi treffes
på Engensenteret for å mimre litt
om den gang da.
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Kontingenten ...

ag» for fjerde gang

Vi får spørsmål fra seniorer
om det er mulig å besøke huset de vokste opp i. Dette kan
vi være behjelpelig med å organisere. Gi beskjed ved påmedling, så undersøker vi
om det kan la seg gjøre.

Juletrefest kl 17-19
SNVs tradisjonelle juletrefest er kl 17–19., og som vanlig ber vi om at julenissen får
litt hjelp: Noter navn og alMen, hva med dager som
kommer? Noen gode idéer?
Hva med en statue av NØSTEGUTTEN. Vi har jo i
de senere år sett at de fleste
buekorps har fått markert seg
med egne statuer i sine bydeler. Så nå er det vel vår tur.
Vi er jo kjent med at Nøstetorget og Sukkerhusbryggen skal opprustes, Nøste-

Medlemskontingentkonto
er 0530.29.66216. Ny
adresse: Sydnes og Nøstet
Velforening, v/kasserer
Kjetil Skjerve, Gamle
Nøstegt. 18, 5010 Bergen

der 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
baneveien@gmail.com 918 68 001 innen 7. januar.

Voksenfesten fra kl 21
Kl. 21.00. Samme meny som
bodens første etasje er ferdig, til våren åpner Sydnes
Sjøbad og deretter følger byens eldste rekkehusbebyggelse i Nøstegaten (39 – 43)
som skal rehabiliteres. Da
må det vel være plass til en
Nøstegutt også. På vent ligger også en hestekomme.
Har dette noe for seg?
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i fjor: Reker, sild og kake. Påmelding: janhm@start.no 55 23 25 47 innen 7. januar.
Har du litt energi å avse?
Da mener jeg til litt komitéarbeid.
Rett etter festen, seniortreffet lørdag 10. januar kl.
12 – 14, tar vi en liten samling i biblioteket på Engensenteret og ser på mulighetene. Bataljonen vil jo bli
140 år i mai 2010.
Walther Hauge
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Dramatiske
planer i Do
Fra rivningen David Lovret prøvde å stanse.

Frikjennelsen av
Lovret opphevet
Lagmannsretten opphever tingrettens
frikjennelse av David Lovret, men
samtidig blir det ikke avsagt ny dom i
saken. Det betyr at saken kan komme
opp i tingretten på nytt, eller at politiet kan velge å frafalle saken.
- Vi håper politiet frafaller saken, sier velforeningsleder Tormod Carlsen, som var
innkalt som vitne i saken.
Sammen med Ola B Siverts fra Nøstet
Verftet Klosteret Velforening forsøkte han
å få politiet til å stanse rivingen av de siste
husene i Jonsvollskvartalet påsken 2007.
Lovligheten av rivingen var omstridt, noe
som også politiet var enig i.

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) ønsker
deler det sammenhengende grøntområdet
Beboerne og velforening protesterer.

Ulovlig riving
Lovret valgte på sin side en en mer direkte
aksjon - og satte seg på en gravemaskin for
å hindre riviningen. Tingretten mente politiets oppgave ikke var å beskytte en ulovlig riving, og at politiet derfor handlet feil
da de fjernet David Lovret, som senere ble
tiltalt for å ikke å ha fulgt politiets ordrer.
SNVs prinsipielle standpunkt er at det
ikke rives før det foreligger godkjent bebyggelsesplan. Samme prinsipp har kommunen vedtatt, og hadde dette vært etterlevd
ville ikke Jonsvollskvartalet vært revet i dag.

Bygget på 3500 kvadratmeter er ment å huse
21 familieleiligheter og en dobling av barnehagen. På et møte mellom beboerne og SiB
som velforeningen arrangerte, var SiB tydelig på at de ønsket maksimal utnyttelsesgrad
fordi statens kostnadsnorm for studenthybler var så lav at et mindre bygg ikke ville
lønne seg. Velforeningen mener dettte kanskje er en indikasjon på at staten ikke har
sett for seg at de skal finansiere studenthy-
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FOTO: BERGEN KOMMUNE/MARIT HOMMEDAL

ke byggeDokken
SNV støtter foreldrenes kamp:

Moltu må redde
Sentralbadet
barnehage
Vappus har vedtatt å legge ned
Sentralbadet og Fløen barnehage
fra 1. august 2009.
Det betyr 44 færre plasser i Bergenhus
bydel, som allerede har lavest barnehagedekning i Bergen kommune. Velforeningen har skrevet brev til barnehagebyråd Thomas Moltu og bedt
han strekke seg så langt som nødvendig for å redde disse barnehagene.
Verdien av arbeidet med å bevare
barnehagen og en eventuell ekstra
kostnad til fortsatt drift, må sees opp
mot hva det koster å bygge nye plasser.
Og, opp mot hva det koster å anlegge
midlertidige barnehager.
Barnehagebyråden uttalte i BT 3.4:
- Presset er størst i sentrum og Årstad. Her er det vanskelig å få fatt i
areal. Og det er dyrt!
Vel, Sentralbadet er allerede kommunalt eid, Thomas Moltu.

å bygge et seksetasjers hus som i praksis
mellom Sydneshaugen og Blaauwengen i to.
bler midt i sentrum, der det også må tas andre hensyn enn maksimal tomteutnyttelse.
Grøntområdet er en av få grønne lunger i et
sentrum som bebygges tettere og tettere.
Velforeningen vil sammen med beboerne
jobbe for at bygget, dersom det bygges, får
en annen plassering. Samtidig er trafikkavviklingen i dette området til tider helt umulig allerede, og velforeningen mener dette
må løses før det eventuelt skal bygges.
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Godt nytt for bydelshu
På bildet over ser du den eldste sammenhengende rekken av trehus i norsk byhistorie. De eldste delene er fra 1601. Nå vil velforeningen med i konkurransen om å
overta ett av husene. Og dette er det mange gode grunner til at vi skal få til.
13. oktober offentliggjorde
Riksantikvaren resultatene
av dateringen av de fem husene i Nøstegaten 39–45:
Alle er bygget før 1650 og
dermed automatisk fredet.
Velforeningen er glad for
at antikvariske myndigheter
endelig har kommet på banen. Allerede i 1982 siterte
velforeningen daværende
distriktsantikvar Per Jahn
Lavik på at det er grunn til
å anta at vi her finner noen
av byens eldste trehus. Nå
vil kommunen ta vare på
husene ved å lyse ut en
konkurranse blant folk som
kan tenke seg å restaurere
husene - gratis. Vinnerne
kan få både hus og tomt.
Velforeningens bydelshuskomité er satt på jobben
med å forberede vår søknad. Vi utformer en søknad
om å få et av husene til by-

delshus, og en søknad om
penger.
Dårlig informert ...
Da velforeningen i 1982 ga
ut «Forbedringsplanen for
Sydnes og Nøstet», ble husene i dette området dokumentert og kommentert.
Riksantikvarens representant sa til Bergens Tidende i
forbindelse med fredningsvedtaket at de ikke trodde
husene på Nøstet hadde
overlevd bybrannen i 1702.
Men i dokumentasjonen i
forbedringsplanen fra 1982
siteres daværende distriktsantikvar Per Jahn Lavik
nettopp på at disse husene
overlevde brannen i 1702 og bybrannen i 1623.
I forbedringsplanen fremgår det også at husene i privat eie var i godt hold, mens
de kommunale husene, altså
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Nøstegaten 39–45, var i alt
annet enn god stand. Blant
annet het det, i 1982: Det er
en forutsetning for strøkets videre eksistens at kommunen
snarest setter sine hus i stand
for å hindre ytterligere forslumming og bl.a. brannfare.
Velforeningen har ved
flere anledninger foreslått
at kommunen ga bort husene til folk som forpliktet
seg til å restaurere og bevare husene, med henvisning til byggenes alder.
Ingen sikring
Det er et tankekors, i etterkant av brannene i sjøbodene i Sandviken, at kommunen ikke har iverksatt
strakstiltak etter at de ble
gjort klar over at Bergen har
landets eldste sammenhengende rekke av trehus. I stedet velger kommunen å lyse
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Den aller første SydnesNøstet-Dokken-kalenderen!
Det er med stolthet at vi i år kan fortelle at vi har
laget en kalender med tidligere upubliserte, gamle
bilder fra strøket.

husplan

Formålet med kalenderen er
todelt: For det første å nyttiggjøre den samlingen bilder vi har mottatt fra tidligere beboere i området - og
for det andre vil inntektene
fra salget blir øremerket bydelshus-prosjektet.
Vi kan nevne unike
kalenderbilder av:

Husrekken - i dagens sørgelige
tilstand. Skissen øverst på siden
er arkitekt Jan Lohnes gjenskapning av byggene slik de var ca år
1900, basert på gamle foto.

ut en konkurranse innen
våren 2009.
I forrige Vel og Bra omtalte vi søknaden vi har
sendt Gjensidigestiftelsen,
om en halv million kroner
til brannsikring av disse
husene. Kommunen har i
det minste akseptert at
dersom vi får penger, vil
ikke kommune sette seg i
veien for at de brukes til
brannsikring av disse
kommunale – og nasjonale – kulturskattene. Vi
håper på svar fra Gjensidige før jul.

■ Dokken Kompani
■ Kong Haakon på Sukkerhusbryggen i 1945
■ Fotballkamp på branntomten
■ Fanabonde med hest og
vogn i Sydneskleiven
■ Pluss åtte til. Gled dere!
I tillegg til tradisjonell kalenderinformasjon, skoleruter og månefaser har vi ført
inn strøkrelevante datoer
som styremøter, nabo/seniortreff, dugnader og festarrangement i velforeningens
regi. Prisen på kalenderen er
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100.- kroner pluss eventuell
porto. Kalenderen blir lagt
ut for salg på nabo- og seniortreffet torsdag 4. desember (Nøsteboden, klokken
18.30). I tillegg vil vi gå fra
dør til dør i strøket for å
selge kalenderen. Kalenderen
kan bestilles på e-post til
dagros@broadpark.no eller
på telefon 936 22 556 etter
kl. 18.00.
Vi tror at alle, ikke bare
dagens beboere og tidligere
beboere i strøket vil få glede
av kalenderen og bildene
som er valgt: Kjøp flere eksemplar av kalenderen og
bruk den som julegave!
Om vi skal lage en kalender til neste år trenger flere
billeder og spesielt fra Sydnes og Dokken. Er det
«strøkdatoer» som bør være
med i kalenderen eller det er
andre forbedrings potensialer i kalenderen er vi svært
takknemlig for tilbakemelding.
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Mørke, grønne skyer over
strøket vårt ... (II)
i gutter ble fort sofistikerte. En gang sto vi
trykket opp mot gatedøren i Dokkeveien
4 mens granatsplintene haget ned i gaten.
Når de var kjølt ned plukket vi dem med oss. Mot
flyangrep var det overalt i byen satt opp jernfat
med kjemisk væske som skulle tåkelegge byen. To
av dem sto øverst i Dragesmauet. Det var for fristende for rampeguttene. Vi måtte skru opp ventilen. Men bare bitte litt. Tåken luktet jævli.

V

Ellers var det mye å ta seg til. Innerst på Dokkeskjærskaien hadde tyskerne et materiallager. Hauger i fri flyt som vi stjal av. Det ble
hytte på Dragefjellet, og kano som vi testet i en
dyp dam utsprengt for kjeller i den nordre
blokken i Torborg Nederaasgate. Så bar det ut i
Damsgårdsundet, uten redningsvest. Jeg sjøsatte en garasjedør, og padlet over til Damsgård. Utenfor Frielenesset lå en delvis sunket
hollandsk lekter. Spennende. I styrehuset fandt
jeg en kartong pistolamunisjon. Flotte greier,
når vi brant bål bak murhjørnet øverst i Dokkebakken. «Bang-swiiissj».
Ferger var det faktisk tre av: Ned langs den
gamle husrekken med hvite trebygg fra Vitalitetsbygget gikk «Uren» over. Fra bunnen av
Dokkebakken trafikkerte «Dokken», begge lik
fergene på Vågen. Og fra Sukkerhusbryggen
gikk det stolte skibet med høy skorstein. Den
tok vi over til Laksevåg kino for å se cobåiserfilmer. Jeg kan peke ut kinoen i dag.
Mere krutt og smell: Luntene jeg reddet i Slondalen var nyttige. Vi hadde fått tak i tomme geværhylser, kveilet krutt ut av lunten og fylte i
hylsene. Så satt vi en stump lunte i enden, og
klemte til med tang. Det kjekkeste var og ta stilling oppe på murene mot gater i bunnen, så
ventet vi til det kom noen damer spaserende
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der nede, tente lunten og hev faenskapet ned.
Jøye meg når det smalt og hylsene føk veggimellom. Hyl og skrik og løping.
Da var det faktisk tryggere om kvelden. Nattlosene var i sving og fulgt barn og damer hjem.
Med armbind og utlevert lommelykt. For bekmørkt var det. Totalt blendingspåbud og ingen
gatelykter. Selv bilene hadde sorte hetter på
lyktene, med en spalte på 2x10 cm. der det sivet
ut lys. Fullmåne var da et eventyr: Halve gaten
nattsvart, og motsatt badet i et trolsk, gulgrønt
lys. Helt stille i en mørklagt by ... dog neppe
helt. Det var organisert lysende takvinduer
som ikke kunne sees fra Fløyen, i et mønster
som kunne lede flyene.
Muren vest for kirken var der da. Den avsluttet
et dypere platå der UB ligger i dag. Her var det
et enormt kommunalt vedlager. Det kunne
også utnyttes. Vi hulte oss inn blant vedskiene,
la skier til tak og fikk en trang hytte. Men, men,
det var for vått og med sur lukt.
Fra en knaus der sjøfartsmuseet nå ligger gikk
en trallebane ned mot vedlageret. Nede på flaten var skinnegangen del i to. En rett frem, og
til venstre mot en steinhaug. Tungt å dra trallen opp, men kjempegøy og fare ned i bulder
og brak. Så kom plutselig en gjeng hirdgutter i
full uniform. De overtok trallen, oppe, og vi
løp ned. Underveis hadde vi åndsnærverelse
nok til å pense over mot steinrøysen. Før hirden rente ned, løp vi. Vi håpet jo på blod og
flerrete uniformer.
Hirden ja. For få år siden fikk jeg en vond, traumatisk opplevelse. To eldre damer strevet med
å forstå hvor jeg bodde. - Å ja, sa den ene -Det
var jo nazihuset det. Slik kan desverre en epi-
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Strøk-orakel Anders C. Følid var leder i SNV i starten og er
ennå styremedlem i velforeningen. I denne artikkelen fortsetter han fortelingen om krigen, slik en ung Sydnes-gutt
opplevde den. Siste del av beretningen kommer i nr 1.09.
Da vil vi også prøve å få trykket den lovde vel-historien,
som dessverre må stå over grunnet plassmangel

sode feste seg. Historien var en litt annen.
Speiderne, 16. Bergen Tropp hadde lokalet på
loftet over garasjen vår. I I941 ble speiderbevegelsen forbudt. Da kom en gruppe fra hirden
opp og forlangte å ta over lokalene. Far var
bortreist, så mor måtte fronte dem. Hun var
svært tøff. -Udelukket, sa hun. Vi har en gyldig
kontrakt med speiderne.
Disputten førte ikke frem, og hirden brøt seg
inn og festet flagget sitt over garasjeporten.
Om dagen stilte hirtroppen opp på trappen
vår og holdt tale mens messingtoppen på fanen dunket i kjøkkenvinduet. Mor var helt rolig, men hvit i ansiktet. Hun gikk ut, tok füreren, som kalte seg Thordarson (Han het vel
Torsen) med ytterste fingertupper i hans velstrøkne brune skjorte og geleiden han ned. Nå ringer jeg politiet. Nyttesløst. De sa at vi
hadde makten i huset. Om kveldene kom studenter fra Handelshøyskolen, som da hold til
borte på Museplassen, og ba om å få rasere
innboet og knekke ned fanen. -Vent et par dager, sa mor, - Jeg har ennå et håp. Hun hadde
anammet at tyskerne mislikte NS, hvis opptreden ødela for det beskyttelsesrennome de
trodde å ha. Neste dag tok hun meg i hånden,
og marsjerte ned i Veiten til Gestapo. Vi ble vist
opp til en sivil offiser som het Wover. Han
snakket norsk. Han så på mor, og på meg. Han
spurte først om mor sin politiske holdning. Jeg bryr meg ikke om politikk. Jeg passer mitt
hus og hjem.
Det stemte nok med tyskernes Mutter-ideal.
Neste dag kom en tropp fra Gestapo opp. Hev
dem ut, fjernet fanen og plomberte låsen.
Plomben har jeg tatt vare på, med ørn og det
hele. Kort tid etter fikk mor et udannet brev
signert en NS-topp under «Heil og Sæl», med

ordre om å møte på hans kontor. Det gjorde
hun ikke.
Tilbake til skolen. Møllaren ble inntatt av tyskerne, og vi flyttet til Nygård, der vernemakten
allerede hadde tatt halve skolen. På gårdsplassen
hadde de stilt opp geværene sine i pyramider, og
under skuret sto feltkjøkkenet. Jeg husker godt
lukten av blomkålsuppe. Herlig! En dag kom
noen hidgutter inn på plassen og tøffet seg. De
møtte ingen vennlighet, for å si det mildt.
Morgen, 20 april 1944. Vi hadde sesset oss i
pultene på Nygård skole, og sang morgensalmen sammen med vår sympatiske lærer Omvik. Da smalt det. Alle vinduene blåst inn. Lyset gikk. Det var underlig at bare Omvik ble
skadet, med noen glassbiter i ansiktet. Han
trakk dem ut, beholdt roen, og geleidet oss ut i
gangene, som var avstivet med trebjelker, og
møblert med bøtter fylt med sand og vann.
Der ble vi stående lenge, og var redde. Omsider
fikk vi lov til å gå hjem, Da hadd de mørke skyene lagt seg over oss. Lyst som om natten, bortsett fra flammene rundt Vågen. Da jeg kom til
BT i Nygårdsgaten passerte lastebiler fullastet
med sårede på vei til Florida og Fridalen skole,
som var innredet til feltlasarett. Blod dryppet
og rant fra lasteplanet.
I bakken midt i Øysteinsgate møtte jeg mor,
stormende ned. Om morgenen pleide hun og
lese Morgenavisen på kjøkkenet. Den dagen
gikk hun inn i stuen. Så smalt det og kjøkkenvinduet blåst inn, splintene satt fast i motsatt
vegg. Forunderlig, men vi hørte om flere som
hadde forflyttet seg like før vinduet braste inn.
Likevel var øyeskader vanlig. Øyeleger ble
fløyet inn fra østlandet med tyske fly.
Fortsettelse neste V&B
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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

D8E$C¥I 0$))
J¥E;8> (($))

Nærbutikken i
Baneveien

9leegi`jEµjk\k#Bfd\[`\YXbb\e0 

Selskapslokaler
&
restaurant

Maling - lakk - jernvarer
kjemikalier - smøreolje

BANEVEIEN 1

Nøstegaten 32
Telefon: 996 26 996

Telefon 55 23 19 00
Telefaks 55 23 37 15

mirela@nosteboden.no
www.nosteboden.no

(alt. 915 59 633)

10

vel og bra des 2008.qxp:V&B

17-11-08

20:23

Side 11

Sentralbadet til 2011
Byrådet utsetter oppstarten av 50-metersanlegget på Nygårdstangen grunnet kostnadssprekk. Nå blir ikke anlegget ferdig før i desember 2011, tidligst. Det betyr fortsatt drift
i Sentralbadet i minst tre år til og forhåpentligvis også fortsatt barnehage her i i tre år til,
minst. SNV ber om at byrådet legger inn et
vilkår om at Sentralbadet fortsatt skal ha et
offentlig badetilbud når det selges.

Oppfølging av
folkemøtet
Velforeningen har sendt brev og bedt
byrådet nedsette et utvalg for å utarbeide konkrete tiltak for å redusere
omfanget av dagens nattebråk i boligstrøkene.
Brevet ble sendt på høring blant velforeningene i sentrum og inneholder en
rekke forslag til tiltak vi ber byrådet vurdere. Vi ber også om at Politiet, Universitetet og høyskolene trekkes inn i arbeidet, slik de signaliserte at de ønsket på
folkemøtet 20. august.
Velforeningen ønsker å avholde et oppfølgende folkemøte på nyåret, der byrådet
kan presentere sine forslag til tiltak.

Drop
inn

Sydnes sjøbad
Sjøbadkomitéen søker kommunen om 400 000
kroner og godkjenning av vår løsning for rensing av hopen ved Nøsteboden. Utover kommunal støtte ber vi også om kommunal garanti, samtidig som det skal skaffes 200 000
kroner i sponsormidler. Nå er det opp til kommunen om badet blir klart i 2009.

Høy fart og gravearbeid
Arbeidet med å legge rør for fjernvarme og
bossug vil prege Nøstet det neste året. Fra uke
til uke endres kjøremønsteret. Samtidig er,
utrolig nok, fartsgrensen 50 km/t. SNV ba
kommunens samferdselsetat sette ned grensen til 30 km/t. Samferdselsetaten videresendte brevet til vegvesenet fordi vi hadde
bedt om at skiltene ble satt opp i Nøstegaten,
som er statlig vei. Har de tenkt å fortsette
sånn får vi kanskje svar når arbeidet er ferdig.
Vi ber alle, og da særlig foreldre med barn om
å være ekstra oppmerksom - og husk refleks!

Timebestilling

KIWI NØSTET - Nøstegaten 31

Åpningstider: Man-fre: 08.30-16.30
Tors: 09.00-17.00 • Lør: 09.00-13.00
Baneveien 3, 5010 Bergen

7-23 også lørdager

tlf. 55 90 20 39
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Side 12

Julegateåpning og
felles lystenning
I denne byen er det slik at det som gjøres én gang nesten automatisk blir
en tradisjon. I fjor hadde vi høytidelig tenning av den da nyplantede
kristtornbusken i Gamle Nøstegaten, i år har det lille treet lagt på seg i
alle fall 15-20 cm og vi skal igjen pynte det med masse lys 3. søndag i
advent (søndag 14. desember).
Men i år håper vi at
flere vil «henge seg
på». Mange huseiere i
strøket har lyskjedeene liggende klare for
tenning i desember.
og vi håper at flere
kan bli med på å
tenne lysene nettopp
denne dagen.
I første omgang inviteres alle til å ta med fakler til «plassen»
kl. 17.00, der vi vil tenne lysene på kristtorntreet.
Deretter går vi en rute fra smug til smug
slik alle som har pyntet trær, hus og busker tenner lysene når vi kommer forbi. Til
slutt samles vi i Sydnesgaten til grøt og
saft og gløgg. (Ta med grøtfat, skje og
kopp.)

Oppfordringen er
altså klar: I år er det
lov å pynte litt ekstra
utendørs, og hvis dere
vil tenne lysene første

gang 14. desember og
få masse publikum
når kontakten kobles
på, meld dere på til julegateåpningskomiteen i velforeningen
ved å sende en mail til
baneveien@gmail.com
Velkommen!

tlf 954 33 066

