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Det aller
første
badet

Les om sesongåpningen av Sydnes sjøbad, markering av at det
er 140 år siden oppstarten av Nøstet bataljon - med bok og stort
arrangement 7. mai, om solfest, parkdag og årsmøte. God vår!
www.sydnes.no

leder

Vi krysser fingrene for at årets sommer blir bedre enn fjorårets, og at
Nye Sydnes sjøbad blir flittig brukt!

Badefryd

Til høsten skal velforeningens ustoppelige
sjøbadkomité sammen med kommunen
evaluere sjøbadet, men hele Nøstetorget
skal etter planen rustes opp. Det skulle ha
skjedd for lenge siden, men er utsatt gang
på gang, senest på grunn av veiomleggingen i forbindelse med alt gravearbeidet.
Men badet er i alle fall i drift. Grønn etat
har ansvar for renhold, og denne jobben
er satt ut til anleggsgartner Løvaas.
Lensen som sørger for rent vann ble
sponset av Sparebanken Vest da den kom
på plass i fjor. Kommunen har dekket
kostnadene med å forsterke og klargjøre
lensen for årets sesong, men til neste år
bør det være på plass en mer permanent
ordning, helst en mur med vannfilter som
sikrer både rent vann og høyere vannstand. I dag er det ganske grunt i bassenget ved lavvann. Om kommunen vil
prioritere dette, avhenger av hvor populært sjøbadet blir. Derfor er oppfordringen klar til unge og gamle: Finn frem
badetøyet og bruk Nye Sydnes sjøbad. ●
SNV-styret:
Leder: Tormod Carlsen, Baneveien, banveien@gmail.com
Kassere: 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. Nøstegt, 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. Layout/annonser: Jan Hanchen Michelsen.
Trykk: Symbolon Media. Ansv. red: Styreleder Tormod Carlsen

Solen skinte fra knallblå himmel
da Nye Sydnes Sjøbad sesongåpnet 14, april, på årets første sommerdag etter primstaven.
Masse folk hadde møtt opp og imponerende mange kastet seg ut i det relativt
kalde vannet. Hurtigruteskipet «Nordlys» blåste sesongen i gang så det hørtes
over hele byen - faktisk hele fylket, siden
NRK hadde direktesending fra Sjøbadet.
Jusstudentens orkester Force Masjør
Juzz Band stilte sporty med undeholdning for frosne badere, mens de mange
fremmøtte kunne la seg gremme over all
den badeglede de gikk glipp av ved å
være så pysete.
Vanntemperaturen på sesongåpningen var 10 grader. Full vår! ●

Sesongåpning i

Sydnes Sjøbad

Badetemperaturene
på nett og radio
Stort sett hver dag vil velforeningen sende inn badetemperaturen til MediaTotal,
som så legger den ut på blant
annet nrk.no, storm.no,
yr.no - og ikke minst på den
evig unge Reiseradioen.
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Nøstets Batalion:

140 år siden
oppstarten

Sydnes og Nøstet velforening har så
langt mottatt over 11 000 kroner via
spillere som gir sin grasrotandel til SNV.

Ærverdige Nøstets Batalion regner
sin stiftelsesdag til 7. mai 1870.
Forhistorien går enda lengre tilbake: Forgjengeren, Nøstets Kordekorps, har historie tilbake til 1855.

Denne enorme støtten er muliggjort
gjennom Grasrotandelen. Alle som tipper eller spiller Lotto og Joker fra Norsk Tipping
kan velge et lag eller organisasjon som får fem
prosent av innsatsen. Gjennom Grasrotandelen har SNV så langt fått over 7000 kroner i år
- og nesten fire tusen kroner i fjor.
Når du spiller gir du samtidig 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. Du blir
heller ikke belastet noe for å være giver,
men du trenger et spillerkort. 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:

Med Ekerserserhuset som nabo for nøsteguttene er det nærliggende tro at de første
buekorpsene oppsto nettopp her på Nøstet.
Hadde Nøstets Bataljon brukt 1855 som
stiftelsesår ville de vært blant de eldste korpsene i byen. På grunn av utflytting fra strøket ble korpset dessverre nedlagt i 1962.
Gamle nøstegutter og –jenter vil ikke la
140 årsmarkeringen gå stille hen. 7. mai vil
de markere dette med marsjering i strøket,
bokslepp (se omtale under) og en sammenkomst på Engensenteret.

Plan for 7. mai:
17.00 Marsjering: Oppmøte Sukkerhusbryggen. Sjef 1948, Walther Hauge organiserer
«troppene» sammen med 59-sjefen Atle Jung.
Gamle nøstefaner fra Buekorpsmuseet vil bli

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).

Ny bok

Tony Jensen
Jostein Sørensen

3. Internett: grasrotandelen.no eller
norsk-tipping.no.
T TROPP

4. Norsk Tipping Mobilspill.

Nøstets Batalion 1870–2010

Mer info: www.grasrotandelen.no
Her vil du også kunne følge med på hvor
mye Grasrotandelen genererer.
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TROP P
I SAM LETn 1870–2
010
Nøstets Batalio

Streiftog i strøket og korpsets

historie

Tony Jensen og
Jostein Sørensen:
«I samlet tropp.
Nøstets Batalion
1870-2010. Streiftog i strøkets og
korpsets historie.»

Gamlakara i Nøstet Bataljon samlet til treff i Nøsteboden. Gjennom velforeningens årlige seniorfest første lørdag i januar pluss de faste treffene i Nøsteboden første torsdag i måneden, har mange truffet igjen venner de
ikke hadde sett på 40 - 50 år. Dette har resultert i historiebok og markering av 140 års-dagen 7. mai.

brukt. Slagere fra Fjeldets-,
Markens- og Sydnæs bataljoner
bidrar. Både nåværende og tidligere beboere av begge kjønn
og alle aldre kan være med å
marsjere.
17.15 Avmarsj fra Sukkeren:
Nøstegaten mot Verftet, opp
Knøsesmauet, sørover Skottegaten, ned Muralmenningen,
over i Baneveien til krysset

«I samlet tropp»er første
strofe i Marsj for Nøstets Batalion, og halve boken handler om dette stolte Søndagskorpset. Som så mange
andre buekorps har Nøstets
hatt sine oppgangs- og nedgangstider. Selv om korpset
ble nedlagt for ca 50 år siden,
fortjener det sin plass i histo-

Nøstegaten/Gamle Nøstegaten.
The Bergen Pipeband vil spille
på deler marsruten.
17.45 Blomsternedleggelse
ved planlagt Nøsteguttstatue.
Avspilling av Bergenssangen.
18.00 Marsjerer gjennom Gml.
Nøstegaten til Engensenteret.
18.15 Bokslepp: Forfatterne

rien. Det er også tatt med historiene om småkorpsene på
Nøstet, Nøsteguttenes forening, damegarden og idretten i strøket.
I tillegg er det med en generell strøkhistorie og en kort
presentasjon av Sydnes og
Nøstet velforenings aktiviteter de siste 30 år.
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Jostein Sørensen og Tony Jensen presenterer Nøstets Bataljons historie: «I Samlet tropp».
Alle er hjertelig velkomne.
19.30 Sammenkomst for
gamle nøstegutter og –jenter:
Enkel servering med snitter og
kaffe. Bindende påmelding til
Gunvor Fjæren, tlf. 952 32 070
innen 30. april. Pris: Kr 200,betales på sammenkomsten. ●

Boken er på 144 sider, og
rikt illustrert med både gamle
og nye bilder – de fleste av
dem aldri tidligere gjengitt.
Pris kr 275,- og overskuddet
går til Nøsteguttstatuen. ●
Boken kan bestilles av:
Jan Kristiansen, tlf 930 15 815
Tony Jensen, tlf 951 89 277
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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

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
Polden

Espen
Polden

BERGEN VEST: 2.etg
g på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume
Straum
me • Tlf: 55 21 44 50
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51 700
w
www.bergenogomegn.no
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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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John-Erik Ågotnes og Jan Hanchen Michelsen slås til riddere av Det Gyldne
Sydnes-Nøste, med slagerherolder fra Sydnæs bataljon, kancelist Geirdis
Bjørlo, ceremonimester Tormod Carlsen og strøksherold Sjur Veim, under
juletrefesten 9. januar. FOTO: DEN SOM OVERTOK KAMERAET DA JAN BRÅTT BLE KALT OPP

Ridderkåring på juletrefesten
Det Gylne Sydnes-Nøste dukket opp på juletrefesten 9. januar, nesten 30 år
etter at Nils og Kari i Kolonialen Dyrkorn i Dokkeveien fikk den første gang,
torieboken til Nøstet Bataljon. Jan gjennom
å lage Vel og Bra, kalendere og plakatene til
alle de årlige arrangementene.
Ridderkåringen er ment som en
inspirasjon til fortsatt innsats.
Juletrefesten er en del av foreningens superlørdag, med
seniortreff på formiddagen og
voksenfest på kvelden. ●

Denne gangen hadde Det Gylne SydnesNøste rullet opp i Dragefjellstrappen, der
John-Erik Ågotnes og Jan Hanchen Michelsen bor på hver sin side ved begynnelsen av trappen. I mange år har de to stått
på for strøket, John-Erik gjennom
å arrangere seniotreff og bygge opp velforeningens etter hvert rikholdige billedsamling - som brukes i kalederen og nå også his-

Velforeningen selger 17. mai-medalje
Det Norske Myntverket har gjenopptatt en 100-årig tradisjon ved å utgi
17. mai-medaljen, en prestisjeutgave av 17. mai-sløyfen. Velforeningen er
plukket ut som ett av de lag og foreninger i Bergen som får selge medaljen,
noe som vil gi foreningen et ikke ubetydelig økonomisk tilskudd. Derfor oppfordrer vi alle til å kjøpe medaljen via velforeningen. Salget vil
starte i slutten av april og medaljene koster 200 kroner stykket. ●
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Dugnaden
17. april
En del hadde tyvstartet da snøen forsvant og avslørte vinterens etterlatenskaper,
men tross regn og sur
vind var det godt oppmøte også under den
årvisse vårdugnaden.
Det var betydelig mer sand
og grus og skitt enn det
pleier å være, noe snøvinteren må ta skylden for. Samferdselsetaten stilte med to
kostebiler, og de hadde mer
enn nok å gjøre. Men resultatet ble bra. I år utvidet vi
antall hentesteder for avfall, slik at det også ble en
oppsamlingsplass i Jekteviksbakken, på toppen og
bunnen, for husene i Dokken og Dokkeveien.

Sand på plenen
På plenen ved Engensenteret la kommuen ut et lass
sand, som foreningen har
fordelt utover. Plenen må

egentlig dreneres, men det
blir kostbart. Som et tiltak
for å få plenen litt bedre
foreslo Grønn Etat å legge
på sand, som gresset kan
gro opp gjennom og slå nye
røtter i. Operasjonen skal
gjentas et par ganger, og resultatet blir forhåpentligvis
en plen som tørker fortere
etter regnvær.

Blomstertønner fjernet
De lite tiltalende blomstertønnene i Gamle Nøstegaten ble fjernet av kommunen i forkant av dugnaden.
Dermed fikk vi ryddet gress
og skitt også her. Meningen
er å erstatte dem med nye

kasser, og SNVs grønne gerilja får ansvar for å beplantning og vedlikehold.
En viktig funksjon for kassene er å hindre uøsnket biltrafikk samtidig som de er
så lette at brannvesenet uten
problemer kan skyve dem
vekk ved en utrykning.

Is og lefser
Som vanlig vanket det is på
barna - og etter sjøbadåpningen var det lefser til
overs av de 200 pakkene vi
fikk fra Toro. De gikk ned på
høykant ut på dagen, da regnet ga seg og vinden løyet.
Selv værgudene var med andre ord på vår side. ●

tlf 954 33 066
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Nytt liv i Nygårdshøyden vel
Velforeningen på Nygårdshøyden har fått nytt styre, med Helge Skodvin som leder.
Foreningen har ligget litt i dvale de siste årene med bare ett aktivt styremedlem.
Sydnes og Nøstet velforening har engasjert seg litt for å få på plass et nytt styre, fordi
vi har mange områder det er naturlig å samarbeide på. Og har invitert til fellesstyremøte. Vi gleder oss over at de nå er på gang - og gratulerer! ●

Parkdagen 2010
Møt opp i Nygårdsparken 6. juni. Programmet
er ikke klart, men av underholdning kan vi nevne:
Brostein, Bergen Musikk Corps, BADS, Teknolikken
og mye annet. I tillegg er det aktiviteter for barn: Parkorientering, ansiktsmaling, sekkeløp, tautrekking m m.

Ta parken vår i bruk!
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 ...

Husk:
Årsmøte tirsdag 8. juni!
Parkdagen 6. juni!
Solfest fredag 12. juni!
Bergen, oktober 2009

TIL DEG SOM BOR HER!

Nyt våren i fulle drag,
men ta hensyn!
Fest som om det var ditt barn som skulle sove i naboleiligheten! Og så minner vi om at politiets bøtesatser
er justert: Ordensforstyrrelse (lage bråk, inkludert husbråk), nå kr. 10 000,- mens urinering på offentlig
sted normalt bøtelegges med kr. 4 000,- ●

Barn har vokst opp i
dette strøket i 400 år
– ikke la din
efamiliene vekk
ubetenksomhet jage barn
bomiljø
Velforening ønsker et godt
Sydnes og Nøstet og Dokken
i kortere periode
og andre som kun bor her
for alle, også studenter
fra for første gang.
og som kanskje bor hjemme
bråk,
er det fordi det er for mye
Når vi sender ut dette brevet,
Politiet har
. Både velforeningen og
spesielt fra enkelte bygårder beboere.
fått mange klager fra frustrerte
er:
regelen
en fest, men den enkle
Det er selvsagt lov å ha
ligheten!

barn som sov i nabolei

Fest som om det var ditt

ne i
bærer godt gjennom bakgårde
må
Husene står tett i tett. Lyden
dårligere lydisolasjon. Derfor står på
murhusene og trehus har
som
støynivået stiger og gjengen
vinduene være igjen når
stemmene. For dette er et
fortauet for å røyke må dempe
boligstrøk, også i helgene.

Bøter og utkastelse

av
r enn å drive voksenopplæring
Politiet har viktigere oppgave
klager
ta hensyn. Derfor vil gjentatte
til å
folk som ikke har lært å
bøter. Velforeningen kommer
kunne medføre til dels kraftige
de uskikket
vedvarende bråk og kreve
ut,
leie
å
til
anmelde eiere av hus med
retten
ris ble fradømt
til utleie. En huseier på Møhlenp
ut.
kastet
ble
lsen,
anmelde
t
og leietakerne, som forårsake
våre som et godt sted å vokse
strøkene
bevare
å
om
iliene
Det handler
fire hundre årene. Uten barnefam
opp for barn også de neste
og annet
beboere til å ta drive dugnad
for alle.
blir det færre engasjerte
Da blir det mindre trivelig
arbeid for å ta vare på strøket.
ing

Sydnes og Nøstet Velforen

www.sydnes.no

Heng gjerne opp dette

brevet

ROTTEAVTALEN
Rottefaktura sendes ut i disse dager, kraftig forsinket, så vi ber alle om å være kjappe med å betale.
Dette er en frivillig ordning der folk abonnerer på Actum/ISS’ tjenester. Selskapet setter ut åtekasser ved husene til abonnentene, i tillegg til strategisk plasserte kasser. Dette har fungert svært godt.
Abonnementet inkluderer gratis besøk med rådgivning av fagfolk, og dekker alle typer skadedyrproblemer. Årsprisen er kun en brøkdel av hva som betales ved indviduelle skadedyravtaler. ●

