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30 prosent
flere hybelbygg på tre år
Men velforeningen ønsker likefullt de nye
studentene velkommen til et godt bomiljø.
Side 2-3 og 4-5
• Nøsteguttstatuen • Bossnettet • Full omlegging av kjøremønsteret • Kaker til Nordnes • Høstdugnad og krabbefest
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leder

Oversikten vi trykker i dette bladet er skremmende. Fortsetter hyblifiseringen i samme
tempo et tiår til dør Bergen sentrum. Igjen vil
det stå noen kvartaler med massivt utelivstilbud, omgitt av forslummete boligområder.

Side 2

Havnesaken
ble utsatt

Hvorfor vi «sutrer»

Beslutningen om hvor ny godshavn skal ligge er utsatt til langt
ut i 2011.

Når SNV igjen setter fokus på hyblifiseringen er det
lett å bli misforstått. Vi kritiserer ikke studentene
for å søke bolig nær universitetet, mange fastboende har vært i samme situasjon selv.
Men vi må få lov til å si når nok er nok.

Studenter:

Det er også vrient å kritisere hybelverter som
gruppe, det finnes flinke folk som følger opp bygg
og leietagere, men det er dessverre også de som
kun vil skvise mest mulig penger ut av studentene og ellers gir blaffen. Da er det virkelig på sin plass
å si at nok er nok. Bransjen må reguleres.
Utleie er en stort sett uregulert næringsvirksomhet.
For oss er det et paradoks at det kreves politiattest
for å selge tingeltangel fra et teppe og at byggingen
av et lite tilbygg innbærer mange års saksbehandling, samtidig som det er uproblematisk å fylle
brannfarlige rønner med studenter. Vi opplever at
byrådet er uinteressert i å ta fatt i denne problemstillingen, på lik linje med at byens styrende og
utøvende myndigheter ikke makter eller vil ta fatt i
trafikkforslumming, barnehagenedleggelser, tung
narkotrafikk i boligområder - og det faktum at Nygårdparken er en frisone der alle lover er opphevet.
Disse sakene henger sammen. En falleferdig bydel
kan nok korttidsboere leve med, men de skal vite at
hospitsvirksomhet er en enda mer lukrativ bransje
enn hybler - og med på lasset blant de som har ærlige problemer, følger da tunge kriminelle elementer.
«Det er bare å flytte, sentrum er ikke for fastboende», hveser debattkongene på bt.no og ba.no
straks en ny «sutresak» kommer opp. Hvorfor? Vi
bor her, og det er vår by. Dessuten: Flytter de fastboende er det ikke lengre noen som rydder og koster gatene, fikser utemøbler, arrangerer nabofester
eller prøver å påvirke politikerne. Og når sentrumsnære bydeler forslummes vil kanskje også studentene etter hvert flytte ut i forstedene selv?
Tekst/foto: Tormod Carlsen, Jan Hanchen Michelsen og
John-Erik Ågotnes. Layout/annonser: Jan H. Michelsen.
Trykk: Axxio.no. Ansv. red: Styreleder Tormod Carlsen

De siste årene har velforeningene fått lov komme på første
studiedag og ønske de nye jusstudentene hjertelig velkommen til Bergen og til vårt strøk,
Sydnes og Nøstet og Dokken.
AV VELFORENINGSLEDER TORMOD CARLSEN

For ordens skyld, også de med andre
studier er selvsagt hjertelig velkommen. Og mange har opplevd at vi faktisk mener det, og at velforeningen har
vært deres beste støttespiller.
Fest og moro er en viktig del av livet,
ikke bare i studietiden. I regi av velforeningen er det en rekke fester gjennom
hele året. Fellesnevner for festene er at
alle er invitert, bortsett fra den ene festen vi kaller voksenfest. Da får ikke
barna komme.
De fleste studentfestene er, det sier
seg selv, fester for og med studenter. Da
skjønner vi at oldinger over 30 ikke er
særlig velkomne. Det skulle jo tatt seg
ut. Problemet er at noen slike fester av
og til har et lydnivå som får de som ikke
er invitert til å bli litt sure. Inn i stuen og
soverom høres det godt at det er fest,
men de som hører det er altså ikke invitert. Det tar seg ikke så godt ut. Det blir
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I utgangspunktet skulle utredningen om de
tre alternativene være ferdig 1. september
og da sendes på høring. Det er Luftfartsverket, som nå av en eller annen grunn kaller
seg Avinor, som er årsak til utsettelsen. De
har ikke klart å få frem sine konklusjoner
på om de kan godkjenne å ha en havn som

Side 3

nabo til flyplassen. Ny havn på Flesland er
det mest «ytterliggående» alternativet, men
også det eneste som gir et godsknutepunkt
for fly, båt, bane og skip. Det mest konservative alternativet er fortsatt «satsing» på
godshavn i sentrum. Det er velforeningen
kraftig i mot.

Hjertelig velkommen!
Den stemningsfulle suppefesten
i Sydnesgaten
har blitt en
tradisjonell
«sommersesongavslutning» i
bydelen. I år så
vi til vår glede at
en rekke studenter slo følge med
de fastboende
gjennom sensommerkvelden.

jo å ha det moro på andres bekostning. Det er
jo heller ikke alle studenter som fester hele tiden. Noen har jo eksamen av og til, og obligatoriske oppgaver som må leveres. Da er det
ikke morsomt å bli holdt våken. Ikke bare av
selve festen, men også av de som står ute og
røyker mens de snakker som om de tror de
fremdeles må overdøve musikken. Eller går
hjemover og prøver etter fattig evne selv å erstatte musikken. Alkohol øker lysten, men reduserer dessverre evnen til å utfolde seg musikalsk. De færreste setter pris på slike nattlige
konserter, da er katter i løpetiden langt å foretrekke.
Vi håper de fleste huseierne som leier ut i
strøket vårt er hyggelige og ordentlige. De

har ikke grunn til noe annet. Vi vet imidlertid at noen ikke er det. På styremøtene i velforeningen har vi et fast punkt hvert møte
som heter vanskelige huseiere. Det er huseiere som gir blaffen i naboene, og vi har erfaring med at de er ikke særlig mye hyggeligere mot sine egne leietakere som er lei av
bråk. Velforeningen er for alle som bor her,
også for studentene. Vi har et enkelt mål, og
det er et godt bomiljø for alle.
Neste fest er for øvrig 30. oktober, på Engensenteret, etter høstdugnaden. Da serveres
nyplukket krabbe fanget vest av Herdla
samme morgen. Det er så kortreist mat som
det kan bli om man skal ha gode krabber.
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Her er hybelkartet:

30 prosent økning
i rene utleiebygg
Lav rente og stigende utleiepriser har ført til 30 prosent flere utleiebygg i
Sydnes, Nøstet og Dokken. Situasjonen er trolig den samme i hele sentrum.
For de historiske boligstrøkene i Bergen er utviklingen dramatisk.
- Vi er ikke i mot at studenter
skal bo i sentrum og det fins
mange seriøse og profesjonelle utleiere, sier styreleder
Tormod Carlsen.
Det er tre år siden Sydnes
og Nøstet velforening sist
kartla antall rene utleiebygg
på Sydnes, Nøstet og Dokken.
Årets kartlegging viste en dramatisk utvikling på få år.
- Når vi sier utviklingen er
dramatisk, er det fordi de hisBERGENSAVISEN LØRDAG 4. SEPTEMBER

2010

toriske boligstrøkene i Bergen
vil endre karakter dersom de
fastboende kommer i mindretall. Vi får et flertall av beboere og huseier som ikke føler tilknytning til området og
som ikke ser på det å engasjere seg for et bedre bomiljø
som deres sak, sier Carlsen.
Tar man seg en tur i boligstrøkene rundt Bergen sentrum,
er det lett å se hvor det er fastboende og aktive velforBERGENSAVISEN LØRDAG 4. SEPTEMBER
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Byråd Lisbeth Iversen (KrF) tviler på
at kommunens egen
plan for boligutvikling i sentrum er
god nok.
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Dagens plan ble vedtatt av bystyret i 2001 og har tittelen «Kommunedelplan Sentrum».
Dette er det eneste redskapet
politikerne har for å styre boligutviklingen i Bergen sentrum.
Derfor ble blant annet følgende
setning lagt inn i den snart ti år
gamle planen:
«I boligområder skal familieboliger prioriteres. Ved ombygging av
eksisterende store leiligheter, tillates maksimalt 20 prosent av bruksarealet nyttet til 2-roms leiligheter
eller hybler».
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Skulle ha familier

KARTLEGGER HYBLIFISERING:
laSydnes og Nøstet Velforening har
get oversikten som viser utviklingen
utav utleiebygg i området. Antallet
30
leiebygg i området har økt med
velprosent på tre år. Nå protesterer
foreningen mot kommunens manglende kontroll over utviklingen.

ILLUSTRASJON: SYDNES

OG NØSTET VELFORENING/ARKIVFOTO

FAKTA
Dette viser fargene

» Gråblå: Universitetet i
Bergen

» Blå: Andre offentlige
bygg

og
PROVOSERES: Lederen i Sydnes
er dette en av de siste cowboybransjene

» Gul: Bolighus der

eierne bor i huset
» Rosa: Rene utleiebygg.
» Rød med sort prikk:
Nye utleiebygg de siste
tre årene
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BA-rapport: Mangler kontroll over utviklingen

BA-rapport: Stor økning i utleieboliger

TEINS
ØYS

eninger og hvor det ikke er
det.
- Det er vel i realiteten slik i
de fleste boligstrøk at man
trenger fastboende som bryr
seg for at strøket ikke skal forfalle. For de historiske boligstrøkene i Bergen, som har
hatt sammenhengende beboelse i 3 - 400 år, savner jeg et
større engasjement for å ta
vare på disse strøkene. Disse
strøkene er en viktig del av

Andelen rene utleiebygg på Nøstet og
Sydnes har økt med
over 30 prosent på
bare tre år. – Dette
er dramatisk, mener velforeningsleder.
SYDNES
Anders
Haga
Geir
Jetmundsen
Arne
Ristesund (foto)

over boligutviklingen
tar sterkere grep for å få kontroll
provoseres av at kommunen ikke
Nøstet Velforening, Tormod Carlsen,
naboene, sier han.
ut som de vil, uten å ta hensyn til
der spekulanter kan kjøpe og leie
Oversikten til Sydnes og Nøstet velforening taler sitt tydelige
språk. I 2007 foretok de en gjennomgang av rene utleiebygg i velforeningens område. Den gangen
ble de overrasket over den store
andelen utleieboliger.
Nå, tre år senere, har de gjennomført en ny undersøkelse, som
viser at det er kommet tolv nye
utleiebygg siden den gangen. Det
utgjør en økning på 30 prosent.

Sentrumstrend

– Dette er en dramatisk utvikling.
Det er all grunn til å anta at det er
samme tendens i de øvrige sentrumsstrøkene, sier velforeningsleder Tormod Carlsen til BA. Det
er Jon Hauge og John-Erik Ågotnes
i velforeningen som har hentet inn
informasjonen over de forskjellige
byggene. De har gått fra dør til dør
og undersøkt.
– Kartleggingen er gjort fordi
kommunen og det offentlige ikke
lager slike oversikter, sier Carlsen
til BA. Han provoseres av at kom-

munen ikke tar sterkere grep for
å få kontroll over boligutviklingen
i sentrum. I forrige uke medga
byggesakssjef Else-Kristin Foss
Vikenes overfor BA at de ikke har
oversikt over utviklingen.

lanter kan kjøpe og leie ut som de
vil, uten å ta hensyn til naboene,
og med minimal offentlig kontroll,
sier Carlsen.
Han mener det er en politisk
styrt utvikling som vil fortsette
dersom politikerne ikke tar grep.

Utleierne er problemet

Carlsen påpeker at det ikke er noe
galt med dem som bor i rene utleiebygg.
– Men vi ser at det oftere er problemer med de rene utleiebyggene enn med hus der eierne selv
bor i bygget.
– Leietakerne i de rene utleiebyggene tar mindre ansvar, den
sosiale kontrollen blir mindre og
det er en tendens at mange av eierne av utleiebygg slurver med
vedlikehold og renhold og ikke tar
ansvar når leietakerne forstyrrer
naboene.
Hovedfokuset bør derfor være
på utleierne.
– I et samfunn som blir stadig
mer regulert er dette en av de
siste cowboybransjene der speku-

i sentrum. – I et samfunn som blir

– De må finne en måte å ansvarliggjøre dem som har utleie som
næring.

Mindre familier

stadig mer regulert

store konsekvenser. De ser for seg
økt forfall i de historiske boligmiljøene i sentrum, og færre barnefamilier, noe som er i mot kommunens arealpolitikk.

Dersom ikke noe gjøres, mener
velforeningen at utviklingen vil få

– På grunn av dette har vi få problemer med mislighold av leilighetene våre, sier han.
Kritikken om at eiere av utleiebygg slurver med vedlikehold og
renhold og ikke tar ansvar når leietakerne forstyrrer naboene, føler
Vestbo leier ut nærmere 50 hybler
ikke Losvik treffer Vestbo.
og leiligheter i sentrum. De leier
– Det er mange som driver med
blant annet ut 15 hybler i Strandi
utleie av hybler og leiligheter
gaten 199–203.
Bergen. Jeg kan bare uttale meg
– Vi har en tett oppfølging av leiom hvordan vi opererer, men det
etakere. Får vi melding om for eker nok ikke bare seriøse aktører
sempel husbråk, følger vi selvsagt
på utleiemarkedet.
dette opp. Vi er en seriøs aktør på
utleiemarkedet, og er i tett dialog

Forvaltningsleder i Vestbo,
Trond Losvik, kjenner seg
ikke igjen i kritikken fra
velforeningene mot utleierne i sentrum.

TORMOD CARLSEN,
VELFORENINGSLEDER

med leietakerne.

IKKE OPTIMALT: Lisbeth Iversen mener kommunedelplanen
muligens bommer i måten den forsøker å legge til rette for variert
boligbebyggelse i sentrum.
sen blir den for dyr. Men for flere
studenter som går sammen kan
det gå greit.
Iversen er ikke fremmed for å se
på hele kommunedelplanen i et
kritisk lys.
– I beste fall burde man gjort en
evaluering og sett om den i dag
treffer etter målsettingen.

Krever oversikt

Avviser kritikk
Kartleggingen er
gjort fordi kommunen og det offentlige ikke lager slike
oversikter.

Formålet med dette var å legge
til rette for at familier kunne flytte inn når boliger i sentrum ble
solgt. Leiligheter av en viss størrelse skulle hindre at bare studenter
flyttet inn.
Målet er å skape en variert beboermasse. Alt fra barnefamilier,
studenter, unge og gamle skal bo
i sentrum. Erfaringene fra planen
tyder på at dette ikke nødvendigvis var det smarteste politikerne
gjorde. Det vedgår Lisbeth Iversen overfor BA.
– Når man kjempet veldig hardt
for å ha store nok familieboliger,
så var ikke dette nødvendigvis så
målrettet. Man var redd for å ha
for mange små boenheter, men
dette kunne kanskje vært løsningen for unge familier i etableringsfasen, sier hun.
Iversen forteller nemlig at de ser
en tendens til at de såkalte familieboligene blir for store og dyre for
unge par.
– For en familie i etableringsfa-

»

At kommunen ikke har kontroll med boligutviklingen
i sentrum er ikke akseptabelt.
Det mener Aps Geir Dale. Han sitter selv i komite for byutvikling i
bystyret, og reagerer på at byggesakssjefen i kommunen medgir at
de ikke har kontroll.
– Hvis ikke byggesakssjefen eller byråden har oversikt over dette, så bør de sørge for å skaffe seg
det.
Dale sier han går ut fra det føres statistikk og loggføring av byggesøknader som kommer inn til
kommunen.
I motsatt fall så driver vi og planlegger utviklingen av denne byen
uten bakgrunnsmateriale.

– Komiteen har hatt
veldig sterkt
fokus
på
hyblifisering
og studenthybler i sentrum. Med
tanke
på GEIR STEINAR
det så er det DALE
merkelig at
man ikke har skaffet seg en oversikt over temaet.
Dale mener Bergen kommune
skal gjøre sitt ytterste for å legge
til rette for studentene.
– Men må det være i sentrum?
Vårt mål må være å gjøre det like
attraktivt for en student å bo på
Eidsvåg som i sentrum, sier Dale.

Begrenset lovverk
Byråden mener kommunens virkemidler for å styre fordelingen av
beboere er begrenset etter loven.
– Men vi må holde ambisjonen
oppe og prøve å bygge tilstrekkelig med boliger i forskjellige størrelser for å skape et mangfold.
Å kontrollstyre hvem som flyt-

ter inn i leilighetene i sentrum er
verken mulig eller ønskelig, mener Iversen.
– Vi har tilsynsmyndigheten i
Bergen. Men den nye plan- og bygningsloven sier at det er eier og søker som har ansvarsrett og plikt til
å etterkomme reglene.
– Det er derimot eier selv som

bestemmer om det skal leies ut til
flere unge eller en familie. Vi kan
ikke detaljstyre privatlivet til folk.
Iversen påpeker at kommunen
fører et visst tilsyn med boligene
i Bergen gjennom tilsynsavdelingen og samarbeidet med brannvesenet i byens brannsmitteområder.

Har ikke fulgt opp
Byrådet lovet å lete etter
tiltak for å stramme inn
sentrumsbråket. Lite er
gjort.
For to og et halvt år siden satte BA
fokus på det økende bråket i Bergen sentrum.
En rekke velforeningsledere
gikk ut og krevde økt innsats på
området. Byrådsleder Monica Mæland (H) og kommunaldirektør
Petter Wiberg uttrykte stor forståelse for velforeningsledernes frustrasjon.

Lovet tiltak
Også i kommunen hadde man
merket seg økningen i bråket i sentrum.
– For å si det sånn: Jeg har bodd

20 år i Bergen, 19 av dem i sen- vedsak håndtering av andre
store
trum. Jeg kjenner godt til proble- og viktige hendelser de siste
par
matikken, sa Mæland til BA.
årene.
Hun foreslo den gang strengere
straffer som et av tiltakene for å få Strenge regler
bukt med problemene. Etter flere Mæland forteller at saken er
til betidligere møter med velforenings- handling i kommunen nå.
lederne lovet hun at det nå skulle
– Vi håper å ha den klar snart.
tas tak.
Byrådslederen mener de har
– Vi må undersøke politivedtek- fokusert på problemet de siste
åretene og muligheter for innstram- ne.
ming, sa hun.
– Vi har blant annet strenge regDet var februar 2008. I septem- ler mot å dele opp leiligheter.
Slik
ber 2010 er man ikke kommet noe hindrer vi hyblifisering rent
byglenger med saken. Det innrømmer ningsmessig.
også byrådslederen.
– Vi har også jobbet med å etab– Dette var tenkt som en god lere et stort studentboligprosjekt
i
sak å diskutere i Politirådet som Grønneviksøren i samarbeid
med
vi har varslet vi vil oppnevne. Den SiB, og opprettet studentenes
konsaken er dessverre forsinket, og taktutvalg hvor dette temaet
også
det beklager vi. Det skyldes i all ho- har vært diskutert.
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Side 5

Bergens
sjel, det er
dette turistene
kommer for å se i
tillegg til Bryggen og
Fløyen og fjordene. I
stedet later politikerne som de er maktsløse, mens de unnlater å
forholde seg til alle innspillene velforeningene i
sentrum har gitt på hvordan man kan ta tak i situasjonen.
Det er John Hauge og John-Erik
Ågotnes som har utført kartleggingen. Vi tar forbehold om feil og
tar gjerne i mot innspill og korreksjoner.

Nye hybelhus de siste tre år
Eldre hybelhus
Universitet og forskningsinstiusjoner

Send eventuelle tilbakemeldinger på e-post til
baneveien@gmail.com ●

Kommunale bygg og andre instiusjoner
Hus med/uten utleie der eier bor i boligen

5

vel og bra sept 2010.qxp:V&B

10-10-10

12:51

Side 6

Nøsteguttstatue er
bestilt!
På siste seniortreff i Nøsteboden
overrakte forfatterne et overskudd
fra boksalget av Nøstets batalionboken på 25.000,-.
Dette beløpet sammen med det som allerede er samlet inn gjorde at gamlekara bestemte seg for å bestille statuen slik at den
kan avdukes stiftelsesdagen 7. mai neste
år.
Planleggingen av 7.mai-arrangementet
er kommet godt i gang: Det er allerede
sendt invitasjon til bl a ordføreren og andre prominente bergensere. Vel møtt alle
nøstegutter og -jenter 7. mai neste år!

I midten ser vi leder av Nøsteguttenes
forening, Jan Kristiansen, motta en sjekk
på 25.000 av forfatterne Tony Jensen
(til venstre) og Jostein Sørensen.

Da Nordnes sjøbad fylte hundre ...
Nordnes Sjøbad feiret 100 år 14. juli, samme dag som Nye Sydnes Sjøbad feiret 1 år. Velfo
selvsagt at jubuilanten husker på oss når Nye Sydnes Sjøbad om 99 år.

6
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Side 7

Bossnettet
nærmer seg
Mens det graves for å legge bossnett rør i Nøstegaten, jobber BIR
med å få på plass terminalen for
bossnettet. Siste nytt er at den skal
plasseres i sørenden av Gassverkbygget.
Forslaget om dette er nå ute til høring som
en reguleringsendring, med høringsfrist
31.oktober. BIR har etter mye om og men
fått kjøpt Gassverkbygget og tomten sør
for bygget, og det er i sørenden av bygget
datterselskapet BossNett skal etablere terminalen som skal ta i mot bosse fra rørene
som nå legges i blant annet Nøstegaten.
I følge forslaget til reguleringsendring
skal Gassverkbygget bevaringsverdi ivaretas når det bygges om til kontor.

Infomøte
Beboerne i Torborg Nedreaasgate, som blir
mest berørt, er allerede innkalt til informasjonsmøte, mens det blir et møte for
øvrige interesserte i løpet av oktober. Følg
med på nyhetsmailene fra velforeningen.
Du kan melde deg på denne tjenesten ved
å sende mail til baneveien@gmail.com

ALLE FOTO: SARAH SVEGE

Velforeningen gratulerte med kake og håper
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Side 8

Gammelmodig
«byutvikling»:
KIWI NØSTET
Nøstegaten
31
Den -nye
graverunden
som nå er i
full gang i området BaneveienKomediebakken-Rognesmuget
(«Håkonsgaten»)
flytter
trafikken
også
lørdager
nærmere boligstrøknene, men
skjermer planlagte forretningsbygg
for gjennomgangstrafikk i
Jonsvollsgaten. Formålet er å
få åpnet hele Klostergarasjen.

Sydnes og Nøstet velforening har så
langt mottatt over 17 000 kroner via
spillere som gir sin grasrotandel til
SNV.

7-23

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.

Veiarbeidet i Håkonsgaten rundt Sentralbadet skal forlenge Håkonsgaten
ned til Nøstegaten. Trafikken inn til sentrum skal gå opp her, mens trafikken ut
av sentrum skal gå TJENESTER
ned Komediebakken.
AS
Samtidig skal Jonsvollsgate ovenfor Baneveien bli bilfri.
Arbeidet, som koster til sammen 35
millioner kroner, er et midlertidig tiltak
for å kunne åpne hele Klostergarasjen
BERGEN VEST: 2.etg
g på Shellstasjonen
BERGEN: Teatergt.
Teate
ergt. 20,
gjennom
den midlertidige
innkjørselen
Straum
me • Tlf: 55 21 44 50
Sartor, 5353 Straume
5010 Bergen • Tlf: 55 21 44 50
i Vestre Murallmenning.
Velforeningen har kjempet lenge og
hardt mot dette, og for beboerne i trehusene
i www.bergenogomegn.no
Rognesmauet
er 917
Døgntelefon:
Døgntelef
fon: 55 21 44 50 • mobil:
9det
51 en
700 tragedie.
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ekstra etasje i Klostergarasjen i etterkant
av kommunevalget i 1999. Meningen var
å få 350 flere parkeringsplasser, men
Vegvesenet sa nei. Veisystemet hadde
ikke kapasitet til så mange plasser. Siden
Klostergarasjen åpnet, har de 350 plassene stått ledige, med unntak for enkelte
dager når byrådet har gitt dispensasjon.

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:

UTO

Knut Helge
Polden

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
Maling - lakk - jernvarer
norsk-tipping.no.

kjemikalier
- smøreolje
4. Norsk
Tipping Mobilspill.
Mer info: www.grasrotandelen.no
Her vil du også kunne følge med på hvor
mye Grasrotandelen genererer.

Espen
Polden
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Tom
Wilson

BANEVEIEN 1

Telefon 55 23 19 00
Telefaks 55 23 37 15

TAKK, alle tippere! Vi vet ikke hvem dere er
svært mye for at vi kan holde i gang alle vå
det kommet inn 23.000 kroner fra dere - m
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Side 9

Hele Kloster-garasjen åpnes
når Håkonsgaten forlenges

kalender

Vi har ved alle anledninger klaget på vedtaket og blant annet bedt om en forklaring på
hva som gjør at veiomleggingen vil gi bedre
trafikkflyt. Uten å få svar på det. Foreningen
har også klaget på at en ny vei legges så tett
inntil en fredede trehusrekken i Nøstegaten.
Trøsten er at det endelig blir fotgjengerfelt over til Spar-butikken, bredere fortau
og bedre belysning.
Arbeidet forventes ferdig når det er ferdig.
Underveis er beboerne lovet god skilting av
omkjøringer og gode forhold for myke trafikanter. Nå er fotgjengerne henvist til å gå midt
i en uopplyst gate som trafikkeres av bilister
som prøver å finne skiltene som ikke er der, og
vi anser ikke løftet for oppfylt - ennå.

2010

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

Bilder etterlyses!

Har dere spennende, bilder,
gamle eller nye som fortjener
en plass i SNV-kalenderen
2011? Kontakt SNVs fotoarkivar John-Erik Ågotnes, Dragefjellstr. 2c
dagros@broadpark.no - 936 22 556

Fjorårets kalender gikk til mulig overtagelse av deler av den gamle bebyggelsen i
Nøstegaten.
I desember 2009 ble husrekken solgt til intressenter utenfor velforeningen, men vi
arbeider
fortsatt for å få et bydelshus for våre strøk.

Merk: Vi tar forbehold om at SNVs «egne» dager kan bli endret, men
alle arrangementer bortsett
fra nabo/seniortreff blir varslet med plakater og annonser i Vel
& Bra. • Nabo/seniortreffene er i
Nøsteboden fra ca kl 1830 • Styremøtene er åpne og avholdes som
regel andre torsdag i måneden
kl 2030. Ring 918 68 001 for oppdatert info om møteplass om du
ønsker å delta.
Kilde for skoleruter: Bergen kommune.

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

Nærbutikken i
Baneveien har nå
søndagsåpent!
mandag - lørdag 08-22 (20)
søndag:11-22

re er, men bidraget gjennom grasrotandelen betyr
le våre aktiviteter og arrangementer! Så langt har
e - måtte flere følge opp!
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Side 10

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

Drop
inn

(alt. 915 59 633)

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

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

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

BILVERKSTEDET
I SENTRUM

BERGEN VEST: 2.etg
g på Shellstasjonen
Straum
me • Tlf: 55 21 44 50
Sartor, 5353 Straume
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ikkelsen
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Mikkelsen
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rntsen
Berntsen

Hein
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Heine
Pold
den
Polden

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

Tom
Wilson

Døgntelefon:
Døgntelef
fon: 55 21 44 50 • mobil: 917
9
51 700
w
www.bergenogomegn.no
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TJENESTER AS

AXXO.NO

DESKTOP PUBLISHING SIDEN FORRIGE ÅRHUNDRE
Trykk av blad, tidsskrift, bøker og kataloger. Bare trykk eller både
trykk og layout. Du bestemmer. Vi bruker de beste trykkeriene!
God kvalitet, leveringssikkerhet, god pris. Vi leverer over alt.
post@axxo.no
Send spesifikasjoner; format, sideantall, papirtype, antall, innbinding,
leveringssted - Vi sender tilbud.
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Side 11

SUPPE I
SENTRUM!
Suppefesten i Sydnesgaten på tampen av
sensommeren har en tendens til å reservere
godt vær og tilsvarende god stemning. Så
også i 27. august, med fint fremmøte, velsmakende mat og ikke minst film på husveggen. SNV takker den frittgående suppefestkomiteen for innsatsen!
Velkommen til byens største
konferansehotell

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

www.scandic-hotels.com/bergencity

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11
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Side 12

Helt til slutt
Frivilligsentralen
trenger
frivillige
Vitalitetssenteret
Frivilligsentral, der
Sydnes og Nøstet Velforening er en av eierne,
trenger flere frivillige til:
• Leksehjelp,
• Besøkstjeneste
• Telefonvennskap
• Følgetjeneste
• Praktisk hjelp
• Jentegruppe
• Datakurs og mobilkurs
for seniorer
• Kvinnegruppe
• Seniorball
• Internasjonal turgruppe
• Lokale arrangementer.
Gå inn og se om dette er
noe for deg på
www.frivillighet.org

Dugnad og
krabbelurer
Vi minner om høstdugnad og krabbefest!

Lystenning!
Siden det nærmer seg
jul (i alle fall litt), men
mest til informasjon for
langtidsplanleggerne,
minner vi om at årets
lystenning er søndag
12. desember, mens juletrefesten er lørdag 8. januar.

Den årlige høstdugnaden
er planlagt til lørdag 30.
oktober. Vi regner med at
kommunen stiller med
kostebiler, slik at vår jobb
er å koste ut av smitt og
smau og klargjøre strøket
for vinteren. Og etterpå
blir det krabbelag! Følg
med på plakater og
mailinglisten for
nærmere detaljer.

Kalender (med forbehold
om endringer)
• Styremøte november:
Torsdag 4. november
• Styremøte desember:
9. desember
• Lystenning
søndag 12.desember
• Superlørdag
8. januar 2011.
Få nyheter fra velforeningen
rett inn i postboksen!
Send en e-post til
baneveien@gmail.com

Vi gratulerer!
To av SNVs mest
utrettelige nærmiljøentusiaster, SydnesNøsteridderne Tone
Tjemsland og JohnErik Ågotnes rundet
begge femti i høst.

1960 må åpenbart ha
vært en utsøkt årgang!

SNV-styret:
Leder: Tormod Carlsen, Baneveien, banveien@gmail.com
Kasserer: Kjetil Skjerve, Gml. Nøstegt., kjetil.skjerve@jur.uib.no

Medlemmer:
• Tone Tjemsland, Teatergtaten, tone@mac.com
• Jan H. Michelsen, Dragefjellstrappen, post@dragefjellet.no
• John-Erik Ågotnes, Dragefjellstrappen, dagros@broadpark.no

• Jarle Holmelid, Gml. Nøstegaten, jarle@norwegianpirates.com
• Anne-Lise Hammersland, Sydnesgt., hhammersland@yahoo.no
• Eli Kyte, Sydnesgaten, 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

FOTO, TT: YANIV COHEN/CARTE BLANCHE
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