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Bergen kommune har solgt den fredede
husrekken Nøstegaten 39 – 45 for én
krone. Nå skal kjøperne bruke opp mot 18
millioner kroner på å rehabilitere husene.
Det er vi utrolig glade for - men kommunen slipper billig unna.

Husrekken skal
rehabiliteres
De har brukt skarp lut, miljøvernminister
Erik Solheim og andre ledende politikere,
når de har kritisert private som ikke har tatt
godt nok vare på fredede sjøboder. Men når
det er det offentlige selv driver vanskjøtsel
er kritikken fraværende. Norges eldste bytrehusrekke har vært kommunens eie i årtier. Allerede da velforeningen ble stiftet for
29 år siden, tok den første lederen opp saken om de kommunale husene som forslummet strøket.
Husene selger kommunen nå for en
krone. Dermed slipper de å bruke de 10-15
millioner kronene det koster å rehabilitere
byggene i tråd med antikvariske myndigheters krav. I stedet tar private investorer regningen, med begrenset mulighet for å tjene
inn igjen pengene.
Å bevare husrekken er bra, men ikke nok.
I dag ligger husene med ryggen mot krigsskadetomten fra 1944. Vi vet det er et forslag å plassere Ekserserhuset på denne tomten. Det er en god idé. Husrekken trenger
naboer som kan være med å tiltrekke seg
folk slik at dette igjen blir et levende strøk.
SNV-styret:
Leder: Tormod Carlsen, Baneveien, banveien@gmail.com
Kasserer: Kjetil Skjerve, Gml.Nøstegt., kjetil.skjerve@jur.uib.no
Medlemmer: Tone Tjemsland, Teatergt., tone@mac.com, Jan H.
Michelsen, Dragefjellstr., post@dragefjellet.no, John-Erik Ågotnes,
Dragefjellstr., dagros@broadpark.no, Jarle Holmelid, Gml. Nøstegate,
jarle@norwegianpirates.com, Anne-Lise Hammersland, Sydnesgt.,
hhammersland@yahoo.no, Eli Kyte, Sydnesgt., elikyt@hfk.no, Jon
Hauge, Ivar Aasensgate, jon.hauge@bkk.no, Merethe Flatseth, Dokken, merethe.flatseth@rokkan.uib.no, Gunnar Vikene, Dokkeveien,
g-vikene@online.no, Mildrid Økland, Sydneskleiven, milkro@udf.no
Tekst/foto: Tormod Carlsen, Jan Hanchen Michelsen
og John-Erik Ågotnes. Ansv. red: Tormod Carlsen.
Layout/annonser: Jan Hanchen Michelsen.
Trykk: Symbolon Media. Kontakt, SNV: Se side 16

«Superlørda
Nok en gang ønsker velforeningen velkommen til «superlørdag». 9. 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 6. januar til:
John-Erik Ågotnes: 936 22 556
e-post: dagros@broadpark.no
Post til SNV v/Tormod Carlsen,
Banev. 43, 5010 Bergen

Vi får spørsmål fra seniorer om det er
mulig å besøke huset de vokste opp i.

Ny SNV-kalender
Velforeningens 2010-kalender er på vei,
med både nye og gamle bilder.
Også skoleruter og datoer for viktige lokale arrangementer i velforeningens regi
er langt inn på kalenderen, som utelukkende presenterer tidligere upubliserte
bilder.

Ko ntingente n ...

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

ag» for femte gang

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 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
jan.hm@frisurtf.no/
906 87 317 innen 6. januar.

Voksenfesten fra kl 21
Kl. 21. Samme meny som i
tidligere: Reker, sild og kake.
Påmelding:
baneveien@gmail.com/
918 68 001 innen 6. januar. ●
kalender 2005.qxp
kalender 2010.qxp:BM

for 2010
Kalenderen vil bli solgt på
dørene eller kan bestilles på
e-post dagros@broadpark.no
eller på telefon 936 22 556
etter kl. 18.00.
PS: Også ungdommer som vil
tjene noen kroner på å selge
kalendere kan ta kontakt! ●

07-12-09

kale nde r

00:0

Sydnes og Nøstet velfore
ning

2010

M A R S

2 0 1 0

Sydnes og Nøstet velforening

O K T O B E R 2 0 1 0

Inntektene fra denne
kalenderen går til arbeidet
med å etablere et bydelhus

Kari og Nils utenfor strøkets eneste
lokalbutikk
Kari har drevet butikken i på Sydneshaugen
i over 40 år. Før Kari etablerte
sin butikk drev
moren Sylva nærbutikk nederst
i Sydneskleiven helt fra femtitallet.
Ca 1992. Billedeier: Kari Dyrkorn. Ukjent
fotograf.

Nøstegaten.
av den gamle bebyggelsen i
mulig overtagelse av deler
Fjorårets kalender gikk til
velforeningen, men vi arbeider
solgt til intressenter utenfor
I desember 2009 ble husrekken
for våre strøk.
fortsatt for å få et bydelshus
arrangementer bortsett
kan bli endret, men alle
er i Nøsteboden
om at SNVs «egne» dager
Bra. • Nabo/seniortreffene
Merk: Vi tar forbehold
og annonser i Vel &
i måneden
varslet med plakater
som regel andre torsdag
fra nabo/seniortreff blir
er åpne og avholdes
å delta.
fra ca kl 1830 • Styremøtene oppdatert info om møteplass om du ønsker
001 for
kl 2030. Ring 918 68
Bergen kommune.
Kilde for skoleruter:

strøk og eier bilder
for lånet! Savner du «ditt»
tidligere. Vi takker eierne
Ingen av bildene er publisert
22 556 - dagros@broadpark.no
Kontakt J.E. Ågotnes, 936
som bør inn i SNVs fotoarkiv?
IKKE TILLATT
• SNV © 2009. ETTERTRYKK
• TRYKK: SYMBOLON
JAN HANCHEN MICHELSEN
ÅGOTNES • PRODUKSJON:
BILLEDREDAKTØR: JOHN-ERIK
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Laksevågfergen til kai

Laksevågfergen ved Sukkerhusbryggen. På bildet ser vi en av fergens
siste skipsførere, Gjert Hauge.
Hauge bodde i Nøstegaten 33 (i dag Heggesmauet 6) og førte
alle Laksevågs Kommunale
Fergeselskaps passasjerbåter som hadde anløp på Sukkerhusbryggen.
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Det graves og
- Graver de alltid her i Bergen?
- Vet ikke, svarte gutten, jeg er bare syv
år. Til vinteren starter de i Nøstegaten,
utenfor Kiwi-butikken. Hele veien bort
til Gassverktomten skal det legges rør
for bosssug, fjernvarme og andre
ledninger.

Vil du gi din støtte til Sydnes, Nøstet
og Dokken Velforenings arbeid og tiltak - uten at det koster deg en krone?

Arbeidet vil etter planen ta i overkant av et
år, slik at de er ferdig våren 2011.
Men, det kan fort bli forsinkelser. I Komediebakken ved Sentralbadet er arbeidet
stoppet opp på grunn av uventede løsmasser. Da hadde arbeidet allerede blitt forsinket av fjell nede ved Baneveien, og det
måtte sprenges for å gi plass til alle rørene.

Det er mulig gjennom Grasrotandelen, en
ordning fra Norsk Tipping der spilleren velger å støtte et lag eller én forening. Når du
spiller ett av Norsk Tippings spill, som Lotto,
fotballtipping og Joker vil du samtidig gi en
garantert gevinst til «ditt» lag eller forening.
Fem prosent av innsatsen går direkte til den
«utkårete» (gjelder ikke Extra og Flax).
Grasrotandelen går ikke ut over innsats
eller premie og du blir ikke belastet noe for
å være giver, men du trenger et spillerkort
for å knytte deg til Grasrotandelen. Dette
får du hos kommisjonær, eller det kan bestillses på www.norsk-tipping.no
Knytt deg til ordningen allerede i dag, på
en av følgende måter:

Fant husrester
I Nøstegaten utenfor den fredede husrekken, traff graverne på store tømmerstokker
med lafting. De lå to meter under dagens
vei, rett foran husrekken som er datert til å
være fra 1601. Fylkeskonservatoren stanset
gravingen og fikk tatt prøver som er sendt
til datering.
Velforeningen fikk lov til å grave litt etter
at arkeologene hadde gjort sitt, og vi fikk ta
med oss to små og en stor stokk, samt en
stor mengde potteskår, bein, piper, glass og
porselesskår.
Den største stokken vi snart får vite hvor
gammel er. Den har hull for lafter og kan
ha vært grunnstokken for bygget som har
stått der for opp mot fem hundre år siden.

1. Ta med deg strekkoden (under) og spillerkort til en av Norsk Tippings kommisjonærer.
Vårt org. nummer er 994 444 816.
2. SMS: GRASROTANDELEN 994444816 til
2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller
norsk-tipping.no.
4. Norsk Tipping Mobilspill.

Mer info: www.grasrotandelen.no
Her vil du også kunne følge med på hvor
mye Grasrotandelene genererer.

Vår gode nabo David Lovret fra NøstetVerftet-Klosteret Velforening har rengjort
og fotografert funnene vi gjorde, og de ligger også ute på det interaktive kartet på
nettstedet hans, www.nøstebukten.org (ja,
med ø). God oversikt over gravingen fins
på www.graveklubben.no ●

4

g det graves ...

Men det er stille på
rivningstomtene
Verken i Jonsvollskvartalet eller
Neumann-kvartalet er det
byggeaktivitet.

Gravegjengen: Tormod Carlsen, David Lovret og John-Erik
Ågotnes med de to minste av de tre stokkene vi har tatt
vare på. Under: Noen av gjenstandene som ble gravd ut av
hobbyarkeologene i løpet av noen formiddagstimer.
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Neumann Eiendom har lagt sitt
prosjekt på is på grunn av finanskrisen. Sparebanken Vest har sitt
byggeforslag inne til politisk behandling. De ønsker en ganske
kraftig utnyttelse av tomten, men
det store stridsspørsmålet er ønsket om 245 parkeringsplasser.
SNV skrev i vår høringsuttalelse 10. november: Vi kan gjerne
godta så mange parkeringsplasser
som både Neuman og Sparebanken Vest ønsker, dersom de sammen med kommunen bidrar til å
realisere en lang Nordnestunnel nå.
Det kan løses gjennom et OPSsamarbeid (Offentlig-Privat-Samarbeid). Dersom man ikke velger
denne naturlige innfallsvinkelsen,
som det i tillegg er et politisk flertall
for, vil velforeningen meget sterkt
fraråde at noen av utbyggerne i
dette området får flere parkeringsplasser enn parkeringsnormen for
sentrum tillater. Og, at det bør vurderes om også dette tallet bør reduseres tatt i betraktning den vanskelige trafikksituasjonen og at det er
et godt parkeringsalternativ i Klostergarasjen like ved.
Banken har for øvrig, etter at
flere politikere kritiserte det høye
antallet parkeringsplasser, sagt at
de trenger ikke bygge. De bygger
bare dersom det er hensiktsmessig for banken. Så Jonsvollskvartalet og Neumanskvartalet kan bli
liggende som i dag i flere år. ●

Husrekken solgt
Den fredede husrekken Nøstegaten 39 – 45
ble solgt for én krone til en gruppe som vil
bruke 15 – 18 millioner kroner på å rehabilitere husene. Dermed går det mot bordellmuseum og teater i stedet for bydelshus.
og omgjorde det til hotell. Med seg har
Trygve Fett, som de fleste kjenner som
borgermesteren i Gamle Bergen.

Velforeningen la inn tilbud sammen med
Pallas Eiendom, de som har utviklet Skostredet til en livlige handlegate, og som for
også rehabiliterer den fredede reperbanen
i Sandviken. Pallas skulle ha ansvar for rehabiliteringen, som ble anslått til vel 20
millioner kroner, men i tilbudet til kommunen ba vi om at kommunen skulle bidra med en vesentlig del av midlene.
Gruppen som fikk tilslaget består av Roger Iversen, som holder på å rehabilitere
Nøsteboden, og FAV Eiendomsutvikling,
som for noen år siden kjøpte havnevesenets administrasjonsbygg på Bradbenken

Bydelshus på vent
- For velforeningen er det viktigste at husene blir rehabilitert, så vi gratulerer gruppen som vant, ønsker de lykke til og gleder
oss til å se resultatet, sier styreleder Tormod Carlsen i velforeningen.
Det er samlet inn en del penger til bydelshus, blant annet fra kalendersalg. Nå
må styret ta stilling til hvordan vi skal
jobbe videre for et bydelshus. ●

Nærbutikken i
Baneveien har nå
søndagsåpent!

BERGEN: Teatergt.
Teate
ergt. 20,
5010 Bergen • Tlf: 55 21 44 50

mandag - lørdag 08-22 (20)
søndag:11-22

Knut Helge
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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)
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Si fra om narkoomsetning
noen måte fornøyd med situasjonen.
Årsmøtet nedsatte derfor en egen
gruppe til å jobbe med dette spesielt.
De ber alle si fra når de observerer
narkotikaomsetning. Ta gjerne bilnumrene til de som kommer med bil og meld
det inn til politiet eller send en mail på
post@sydnes.no ●

De siste to årene har narkotikaomsetning medført svært mange negative
konsekvenser, med økt antall innbrudd,
nattebråk, utrygghet, overdosetilfeller
og overdosedødsfall.
Selv om det har vært en del kontakt med
politiet i disse to årene, er ikke SNV på

Drop
inn

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

BILVERKSTEDET
I SENTRUM

frisør
Timebestilling:
471 42 466

Service, reparasjoner, hjulstilling,
klimaservice og eu-kontroller.
Jekteviken 5, 5010 Bergen
tlf. 55 33 66 90 - www.autotjenester.no

i Engensenteret

UTO

Dame- og herrefrisør. Rimelige priser.
Alt i hårbehandlinger. Åpner kl. 09.30

TJENESTER AS

Velkommen til byens største
konferansehotell

Åpningstider:
Man-fre: 0700 - 2300
Lørdag: 0800 - 2100

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

www.scandic-hotels.com/bergencity
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Helt til slutt ...
Mer ansvar
for sjøbadet

Nøstets
bataljon
på DVD

Nye Sydnes sjøbad ble åpnet med stor
ståhei, men så kom styggværet og la en
demper på årets badesesong.

En DVD med ca
60 bilder og film
fra bataljonens 80års feiring i 1950 er
nå ferdig.

Neste sommer er det håp om bedre vær
(det er det jo alltid), men betydelig mer
publikumstilstrømming gir også behov
for mer tilsyn og rydding.
SNVs sjøbadgruppe har diskutert saken
med Grønn Etat for å få en oppgave- og ansvarsfordeling. Det blir dugnad før sesongåpning, deretter håper vi å få en person eller en gruppe personer til å jobbe en times
tid hver dag i sesongen. Det må ryddes, og
badetemperaturen må måles og rapporteres inn til Reiseradioen.
Sjøbadgruppen jobber også med å presse
på for å få fortgang i den videre opprustningen av Nøstetorget, som i følge reguleringsplanen skal være et bilfritt rekreasjonsområde. ●

DVD-en er laget av seniorgjengen som arbeider for å få reist en Nøsteguttstatue. Målet
er å få reist statuen 7. mai neste år, da ville buekorpset, dersom det fortsatt hadde eksistert,
ha fylt 140 år. Platen bestilles hos Jan Kristiansen, 930 158 15 og koster kr 200.-. Inntektene går uavkortet til reising av statuen.
DVD-en kan også brukes som julegave! ●

Øisteinsgate
For et drøyt år siden ble Øisteinsgate
stengt for parkering og veien ut mot gjerdet ble sperret av fordi steinmuren var i
ferd med å gli ut. Nå har Samferdselsetaten
endelig fått penger til å reparere gaten og
satser på normale tilstander til jul. ●

Blaauwengen
Lekeplassen Blaauwengen nederst i Jekteviksveien ser ut som en rismark i monsuntiden. SNV har nedsatt en gruppe som jobber med å sikre at engen igjen blir den
grønne lungen den en gang var. ●

tlf 954 33 066

