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Tid for
statue
14. mai avduker ordfører Gunnar
Bakke Nøsteguttstatuen. Side 4-5
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I fjor ble det med pomp og prakt
avduket en plakett mot den gamle
oppstillingsplassen til Nøstets buekorps. Det står det: Nøstet Bataljon. 1870 – 2010. Plaketten var
bare et forvarsel.

Buekorps!
Lørdag14. mai klokken 16.00 avduker
Bergens ordfører en bronsestatue av
Nøstegutten. Det er en markering av
buekorpsenes betydning i de historiske boligstrøkene generelt, og av
Nøstet Bataljon spesielt.
De mellom to og tre hundre som var
med i fjor, så en buekorpsgutt stå som
en statue omtrent der statuen skal stå, se
forsidebildet. Det er den spanske kunstneren Suáres Diaz som har laget den.
Nøstet bataljon ble nedlagt i 1962,
men gamlekara og damene har stått
på, med å samle inn penger og med å
få lov til å reise den. Underveis er det
blitt en historiebok om strøket og bataljonen, utgitt via velforeningen i fjor.
Noen mente det ikke var behov for
en statue for et nedlagt korps. Blant
annet kommunen. De måtte gi seg.
Nøsteguttenes forening har gjort en
fantastisk jobb. De har all grunn til å
være stolt. Det er en ære, men det
skulle også bare mangle, at det er byens
ordfører som markerer at de har nådd
målet og står for avdukingen.
Så vil noen kanskje si at vi ikke må
glemme at det på Sydnes og Nøstet
også er et høyst levende buekorps. Til
det er å si at vi selvsagt ikke har glemt
snart 148 år gamle Sydnæs Bataljon.
Det skulle tatt seg ut! ●
Tekst/foto: Tormod Carlsen, Jan H. Michelsen
og John-Erik Ågotnes. Ansvarlig redaktør:
Styreleder Tormod Carlsen. Layout/ann:
Jan H. Michelsen. Trykk: Axxio.no
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Hvor skal
vi kaste
bosset?
Om et år eller to er det slutt på
private boss-spann. Som første
storby i Norge innfører Bergen
bossug i sentrum. Og de første
som får det, er Sydnes, Nøstet og
Dokken. Men, hvor skal nedkastene komme?
24. januar hadde velforeningen invitert
BossNett til åpent
møte på Engensenteret for å informere.
BossNett er eid av
BIR, altså av kommunen, og har ansvar
for å bygge ut bossuget.
Daglig leder Laila Mjanger fortalte at
ingen skal måtte gå mer enn 50 meter fra
husdøren til sitt nedkast, men at det ennå
ikke var bestemt hvor nedkastene skulle
komme.

Ikke så enkelt
Vel og Bra kan avsløre at det er spionert på
folk i strøket de siste månedene. Agenten
here Wycliffe Richard Sookerman, og er ansatt i BossNett for å lære mer om folks bevegelsesmønster - for dermed å finne frem
til hvor det er lurest å plassere nedkastene.
Men, kunne Mjanger fortelle, mange av
de tilsynelatende «opplagte» plasseringene
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Nedkast, husholdningsavfall og papir

Side 3

Resirkuleringscontainere, metall og glass

er det ikke mulig å benytte på grunn av rør
og kabler som allerede ligger i bakken. For
eksempel går det en stor strømkabel opp
Jekteviksbakken.
Denne vil det koste mange millioner å
flytte, dermed er det uaktuelt med nedkast
langs kabeltraseen.

lag, der selskapet har skissert hvor det planlegges å grave ned rør. Velforeningen har
justert BossNetts nedkastforslag og foreslått
andre steder der bossug kan være aktuelle,
inne rammen for rørnettet. Kartet er bevisst
litt vagt utformet, helt nøyaktige forslag til
plasseringer vil komme senere.

Ber om innspill
Likevel tar velforeningen sjansen på å be om
innspill til hvor nedkastene bør være. Kartet
over er basert på BossNetts eget kartgrunn-

Dette er altså en første skisse, og når vi får
innspill fra V&B- leserne, vil vi sende et revidert forslag til BossNett. Forslag kan sendes til baneveien@gmail.com ●
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Festdag 14. mai:
Lørdag 14. mai er det
festdag for strøket. Statuen
av Nøstegutten skal avdukes, og ordfører Gunnar
Bakke er kalt inn for å gjøre
jobben.

Debatt om
«hybelhelvetet»
Studentersamfunnet inviterte 24. februar til debatt om «hybelhelvetet».
Det ble en samtale med vidt ulike utgangspunkt.
- Studenter og fastboende har felles interesse i et
godt bomiljø og seriøse utleiere, sa velforeningsleder Tormod Carlsen. Han fikk støtte fra de relativt
få studentene som hadde møtt opp i en sal som
var dominert av godt voksne naboer.
Meddebattanter var velferdsansvarlig i Studentparlamentet, Erik Nyman-Apelset og bystyremedlem Ellinor T. Kreybu (FrP), som både sitter i Komité for miljø og byutvikling og som
sammen med mannen eier en rekke hybelbygg.
Kreybu hadde lite til overs for SNVS forslag om
å ansvarliggjøre huseiere og stille juridiske krav til
virksomheten. Hun mente man kommer langt
med dialog. Carlsen repliserte at nettopp grunnen
til at dette var et debattema er alle de huseierne
som gir blaffen; de som ikke ønsker dialog og som
ikke tar telefonen når naboene ringer:
- Slike huseiere lager et utrivelig bomiljø både
for studenter og fastboende, men det kan virke
som om politikerne ikke synes det gjør noe, sa
Carlsen.
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Jan Kristiansen, leder av Nøsteguttenes forening, forteller at statuen
er på vei fra Spania til Nøstet og at
den skal reises der Gamle Nøstegate møter Baneveien.
Med dette får Nordnæsgutten,
Sandviksgutten, Skuteviksgutten,
Dræggegutten, Løvstakksgutten,
Mathismarksgutten og Nygaardsgutten selskap av Nøstegutten, nesten 50 år etter at Nøstets Batalion
ble nedlagt!
Jan Kristiansen legger ikke skjul
på at det har vært en del arbeid
med å få alle brikkene på plass til
avdukingen 14. mai. Spesielt har
det vært vanskelig å få finansiert
statuen via innsamling - for et buekorps som ikke har hatt nyrekruttering etter 1962.

Kunstner og sjefene kommer
Men som det seg hør og bør så må
avdukingen feires! Det arbeides
med at den spanske kunstneren
Suárez Díaz som har laget statuen
kommer fra Spania.
I skrivende stund har alle forespurte buekorps i byen svart ja til å
stille med sjef og adjutant, fanegarde samt en trommeslager.
Gamlekarmusikken på Nordnes
kommer med dirigent Terje Fær-
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Nøstegutten avdukes
Program 14. mai
14:30: Oppmøte
på Sukkerhusbryggen
15:00: Hornblåsing og defilering:
Gamlekarene i
Nøstets Batalion
defilerer til Nøstemarsjen spilt av
Gamlekarmusikken
på Nordnes.
15:10: Konferansier Odd Michelsen
hilser korpsene og
de fremmøtte
15:20: Avmarsj fra
Sukkerhusbryggen:
Knøsesmauet,
Skottegaten,
Baneveien og til
Buekorpsplassen.

stad. De har for anledningen
øvd inn byens fineste buekorpsmarsj, Nøstemarsjen.
The Bergen Pipeband vil
spille. Kanskje kommer Det
Glade Bergen og verdens
beste buekorpsoppslager men helt sikkert er det at
ordfører Gunnar Bakke
kommer.

Marsj i bydelen
Arrangementet starter på
Sukkerhusbryggen og derfra
marsjerer de fremmøtte

sammen med gamlekarene, i
anledningen i mørke dresser,
via Knøsesmauet, sørover
Skottegaten og til krysset
Gamle Nøstegate/Baneveien
der statuen skal stå.
Det vil bli satt frem stoler
på Sukkerhusbryggen og på
avdukingsstedet for statuen,
slik at de som er dårlig til
bens kan få sitte. Etter avdukingen er det fest på Engensenteret.
Se egen boks for påmeldingsinformasjon og pris. ●
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16:00: Tale ved
Jan Kristiansen,
Nøsteguttenes
forening
16:10 Avduking
av statuen, ved
ordfører Gunnar
Bakke
16:20 Bergenssangen ved Bergen Pipe Band
16:30 Avmarsj til
Engensenteret
17:00 Avdukingsfest for påmeldte.
Konferansierer
Vigdis Haugland.
Underholdning
ved bl a Sydnesguttene.

Påmelding til festen
Bli med på festen etter avdukingen! Bindende påmelding
til Nøstets damegarde innen
10. mai:
• Reidun Andersen,
tlf. 936 101 48
• Gunvor Fjæren,
tlf. 952 32 070
• Liv Kristiansen,
tlf. 417 431 68
Pris: Kr 250,betales på sammenkomsten.
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LAR til Engen
LAR-senteret som skal inn i det gamle
sosialkontoret i Håkonsgaten (bildet)
er ett av seks slike sentre i Bergen.

Helsetilbudet for de narkomane,
Strax-huset, flyttes fra Florida til
Damsgård, mens LAR-senteret på
Strax-huset flyttes til Engensenteret.
Blant alternativene byrådet vurderte var
å plassere Strax-huset på Engensenteret
eller i Dokken. Velforeningen skrev brev
til både helse og miljøbyrådene og ba
om dette ikke ble plassert i et boligstrøk.
- En plassering av Strax-huset på Engen
eller Dokken vil ha betydd en markant og
ytterligere belastning på et bomiljø som
er under press. Allerede i dag er narkoreir
og åpenlyse markedsplasser et problem,
sier vel-leder Tormod Carlsen. Han legger
til at mye av de samme problemene gjør
seg gjeldende på Damsgård, selv om huset
ligger lenger fra boligbebyggelsen der enn
det ville gjort her.
SNV støtter primært Megafon-redaktør Thomas A. Nielsen, som mener
Strax-huset bør være der det er i dag og
at kommunen kjøper Florida Sykehjem
av St Paul skole. Sekundært bør huset
legges til eller i nærheten av legevakten.
Strax-huset selv har påpekt tunge faglige grunner for å beholde dagens plassering eller en plassering nær eller på legevakten. Det har SNV stor forståelse for.
- Der er det et godt helsetilbud og det
er ikke i et boligstrøk, understreker
Carlsen.Plasseringen på Damsgård, som
mange frykter ikke vil fungere, skal evalueres etter to år.
Når det gjelder de praktiske konsekvensene av at LAR-senteret legges til
Engen, vil velforeningen styre nå be om
et møte med de ansvarlige myndigheter
for å få en avklaring av dette. ●
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Bergen kommune har sviktet beboerne i Dokken-området.
s
på
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En dumpingplass for dårlige ideer
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HÅPET: Vi kan ikke gjøre annet enn å tro at Monica Mæland og resten av byrådet
endelig gir de fastboende noe konkret som gir grunnlag for håp, skriver innsenderne.
bildet er Dokken-området med Puddefjordsbroen i nattstemning.
På

ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

BYUTVIKLING
Tormod Carlsen, Gunnar Vikene,
Merethe Flatseth, Sydnes og Nøstet
Velforening og Ragnhild Holtebøe,
Jekteviken borettslag

«For beboere langs Torborg Nederaas’ gate, i Jekteviken og Dokken
fremstår nærområdet mer og mer
som en dumpingplass for dårlige
ideer, løftebrudd og manglende koordinering mellom kommunale
etater.»

FOR BEBOERE LANGS Torborg Nederaas’ gate, i Jekteviken og Dokken fremstår nærområdet mer
og mer som en dumpingplass
for dårlige ideer, løftebrudd og
manglende koordinering mellom kommunale etater. Denne
mangelen på politisk styring
medfører fare for å båndlegge
mulighetene, for oss og politikerne i lang tid fremover. Hvorfor godtar Monica Mæland en
utvikling uten styring? Fortjener
ikke bergenserne en god plan og
politikk for området?
Fra vestsiden av Puddefjordsbroen strekker lavblokker og
gamle arbeiderboliger seg ned
mot Torborg Nedreaas’ gate
– en av byens mest traﬁkk- og
støybelastede gater. For ﬂere år
siden ble beboerne i området
lovet en omlegging av traﬁkken,
slik at denne ble ledet ut på det
som i dag er containerhavnen,
og Torborg Nedreaas’ gate vedtatt omgjort til miljøgate uten
gjennomgangstraﬁkk. Kommunen vedtok også reguleringsplan som åpnet for innslag til
lang Nordnestunnel i svingen
ved Jekteviken. Samtidig gav
imidlertid kommunen byggetillatelse til Universitetet for oppføring av Jussbygg 2 akkurat der
innslaget skulle komme, og Jussbygg 2 ble bygget uten at blunderen avstedkom noe annet enn
be-klagende skuldertrekk fra
kommuneadministrasjonen.

Dette skrev representanter for beboerne og velforeningen i et innlegg
i BT 3. april.
I et oppfølgende brev til byrådsleder Monica Mæland skriver de at
innslag til lang Nordnestunnel må
avklares nå, samtidig med plassering av BossNetts sugestasjon.
- Vi som er småbarnsforeldre ønsker
også en snarlig avklaring av hva som skjer
med bydelsparken Blaauwengen, sier Merethe Flatseth og Gunnar Vikene.
Velforeningen har brukt mye tid over
mange år, har fått mange positive tilbakemeldinger, mens det lille som faktisk har
skjedd, har vært til det verre.
- Vi tror det er både vilje og ønske om å
rydde opp, men at det nå må skjæres
gjennom. Derfor ber man om et snarlig
møte. Med på debattinnlegget og med på
møtet ønsker de også å ha leder for Jekteviken Borettslag, Ragnhild Holte Bøe.

I JEKTEVIKEN LIGGER også denne
bydelens eneste park av betydning – Blaauwengen – regulert
til park/friområde siden 1948,
til glede for barn og voksne i
nærområdet gjennom ﬂere
generasjoner. Sydnes og Nøstet Velforening har i samarbeid med beboere i området
jobbet i mange år for å sikre
at Blaauwengen forblir en brukervennlig park.
Hovedbegrunnelsen for dette
arbeidet er at det er et stort
underskudd på fellesområder
for beboerne i parkens nærområde. Parkområdets viktige
betydning for beboerne i området er da også anerkjent av
Plan- og miljøetaten i Bergen
kommune, og viktigheten av
området som grønn lunge, av
Grønn etat. Dette arbeidet ﬁkk
seg imidlertid et alvorlig skudd
for baugen da kommunalt eide
Bergen Lysverker solgte sin
gamle
representasjonsbolig
nederst i Jekteviksbakken til
Bergen Moské. Samtidig solgte
de nemlig ved «en glipp» også
Blaauwengen til samme eier.

til velforeningens leder, Tormod
Carlsen, skriver hun: «... jeg har
tatt opp Blaauwengen som lovet
og bedt om at det er en dialog
mot moskeen med tanke på om
kommunen kunne få den i hende igjen.» Året var 2008. Mange
år og brev senere – både til Bergen Moské og Grønn etat – lurer
vi hardt på hva som skjedde.
Muligens var både byrådsleder og kommuneadministrasjonen mer opptatt av å planlegge endestasjon for bossuget
som skal plasseres
parallelt med «miljøgaten» Torborg
Nedreaas’
gate.
Eller kanskje funderte de på hvordan man kunne
bidra til at tettheten av midlertidige
beboere i området
kunne bli enda større. Det siste
kan SIB hjelpe med ettersom
de planlegger bygging av 3500
kvm studentboliger i Jekteviken
barnehage, noe som også vil
føre til at områdets største grønne lunge forsvinner.

EN MINDRE KONSEKVENS av etableringen av moské i Dokken er
at parkeringssituasjonen ved
bønnestundene enkelte dager
er hinsides fremkommelighet. Det som er langt verre for
beboerne er at dagens eier tidvis har tatt i bruk parken som
parkeringsplass, og for øvrig
har latt den forfalle til det
ubrukelige.

TIL TROSS FOR AT nær samtlige
beboere og sameier i nærområdet har protestert mot denne planen, frykter vi at beboerne også i denne saken skal
bli overkjørt og overhørt.

GLEDEN I NÆRMILJØET var derfor
stor da byrådsleder Monica
Mæland engasjerte seg. I e-post

eiendomsspekulanter som får
ture frem som de vil, osv. Så
lenge så mye er uavklart, blir
bydelen også dumpingplass
for prosjekter som man sliter
med å plassere: Brann stadion,
helsehus for narkomane, bosspumpehus, for å nevne noen
av forslagene.
DET BOR FLERE tusen mennesker
i denne delen av Bergenhus,
mange av oss ønsker å gjøre
en innsats for, og bidra til, å
forløse det fantastiske potensial denne bydelen
har som boområde. Men, i mange
av de prosessene
som i alle høyeste
grad vil påvirke
oss, får vi i realiteten beskjed om
ikke å blande oss inn.
Vår siste henvendelse til
kommuneadministrasjonen
gjaldt nettopp spørsmålet om
miljøgate i Torborg Nedreaas’
gate, om vår frykt for at det
skal komme et forslag til nytt
innslag for lang Nordnestunnel midt i parkområdet vi forsøker å redde. Hva kan vi gjøre
for å påvirke dette, spurte vi.
Ingenting, svarte byråkraten
og la til; det kommer snart en
sak fra byrådet. Vi kan ikke
gjøre annet enn å tro at Monica
Mæland og resten av byrådet
da endelig gir de fastboende
noe konkret som gir grunnlag
for håp om en forløsning av de
kvaliteter som ﬁnnes i en sentral del av Bergen by.

dagens eier
har tidvis tatt i
bruk parken som
parkeringsplass

Der vanlige beboer- og velforeninger kanskje har én stor
vei eller byggesak i tiåret, har
beboere langs Torborg Nedreaas’ gate, i Dokken og Jekteviken favnen full av utfordringer som ingen ende tar. Havn,
vei, planer om høyblokk i den
grønne lungen, hensynsløse

Les innlegget på velforeningens facebookside. ●
Siste: Rett før Vel og
Bra gikk i trykken
svarte Monica Mæland på henvendelsen fra Dokken, og
har kalt inn til et
møte 16. juni.
Byrådsleder Monica
Mæland skal nå møte
Dokken-folket.
Foto: Wikimedia
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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

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

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

BILVERKSTEDET
I SENTRUM

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

Elin Mikkelsen
Mikkelsen
Elin
Berrntsen
Be
Berntsen

Hein
ne
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

UTO

- vi utfører
utføre
f r alt
a det praktiske
p
eller
eller tilrettelegger
tilretttelle
legg
eggge
gerr
en
nde
ørrree noe selv
for pårø
pårørende
å rreen
d som ønsker
k å gjø
gjøre
l

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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PARKDAGEN 29. MAI

Parkdagen blir i år avholdt
29. mai. Programmet er ennå
ikke klart, plakater om
arrangementet kommer.

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

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

Velkommen til byens største
konferansehotell

Nærbutikken i
Baneveien
mandag - lørdag
08-22 (20)

www.scandic-hotels.com/bergencity
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Nå må støy s
Velforeningen har bedt om at den
planlagte støyskjermen i Nøstegaten
nå kommer på plass, før Klostergarasjen åpnes for full parkering.

Sydnes og Nøstet Velforening mottok 30 951 kroner over grasrotandelen i 2010. Tusen takk til alle som
gav grasrotandelen til oss!

Det var Bergen og Omegn Havnevesen som
utarbeidet tegningen til høyre og søkte om å
få godkjent støyskjerm i Nøstegaten. Velforeningen støttet tiltaket da det ble nabovarslet
i 2004 (!), men siden den gang har det vært
anleggsvirksomhet i området der støyskjermen skal stå. Nå er det siste gravearbeidet
snart ferdig, og velforeningen har forsøkt å få
Havnevesenet til å sette i gang tiltaket.
Støyskjermen var ett av flere avbøtende tiltak i forbindelse med den storstilte havneutbyggingen. Svært få av disse avbøtende tiltakene er iverksatt, dette er velforeningen
innstilt på å forfølge. Velforeningen har også
merket seg at det nå er på plass en fylkesmann som er mindre ettergivende.
Trafikkbelastningen i Nøstegaten er
økende. Ut fra tidligere beregninger passerer
det minst 25 000 biler i døgnet. Det er grunn

Alle som tipper eller spiller Lotto og Joker fra Norsk Tipping kan velge et lag eller organisasjon som får fem prosent av
innsatsen, og vi takker de som har valgt
SNV som mottager. Disse pengene sikrer
at velforeningen kan drive sitt arbeid.
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:
1. Ta med strekkode (under) og spillerkort til en av Norsk Tippings kommisjonærer. Vårt org. nummer er 994 444 816.

Vårdugnad og
brannslukking

2. SMS: GRASROTANDELEN 994444816 til
2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller
norsk-tipping.no.

Lørdag 30. april er det tid for å ta
frem kosten og feie bort vinteren og
ønske våren og varmen velkommen.
Og så legger vi inn litt brannvern.

4. Norsk Tipping Mobilspill.

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

Fra kl. 11 legges det ut søppelsekker på lekeplassen ved Engensenteret, på toppen av Sydneskleiven og i Jekteviksbakken ved bosspannene (ved Blaauwengen).
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y skjermen settes opp

til å tro at dette antallet blir betydelig høyere
når Klostergarasjen når full kapasitet i 2011.
Nyutbygging av havneområdet har også ført
til økt støyforurensing. Et problem i denne
forbindelsen er at termotrailere som står
parkert i havneområdet, holder i gang aggregater om nettene. Cruiseskip og andre
fartøy bidrar også til støy- og luftforuren-

sing ved å holde motorer i gang mens de ligger til kai.
Støyen fører til mistrivsel for flere hundre
beboere på Nøstet. Én konsekvens av støyforurensningen er at mange ikke opplever det
som mulig å holde vinduer åpne, og langt
mindre sove med åpne vinduer. For noen fører forurensingen også til helseplager. ●
slukke en brann med
brannslukkingsapparat.
Du kan også lære hvordan
du sjekker om brannslukkingsapparatene i huset
ditt virker og hvordan du
og naboen kan ha gjensidig brannvarsling.
Bratex, som holder til i
Komediebakken, skriver
ut diplom til de som klarer å slukke øvelsesbrannen. Aldersgrense 12 år,
men de minste kan selfølgelig få se på. ●

Følg med på plakater og nyhetsmail når og hvor bossbilene
fra Samferdselsetaten skal gå. Vi
feier ut i gaten fra smitt og
smau slik at feiebilen tar med
seg det meste, men store ting, så
som greiner og boss som er for
stort for feiebilen, puttes i sekker. Plasseringspunkt for sekkene er samme sted som bosssekkene legges ut.

Lær å slukke brann
Fra kl. 15 på lekeplassen ved
Engensenteret kan du lære å
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Huskeliste: • Dugnad 30. april • Statueavduking 14. mai
• Parkdag 29. mai • Årsmøte 16. juni • Solfest 17. juni

SNV på fjesboken
Nå er SNVs Facebook-profil
på plass, med nyheter, arrangementer og bilder. Sjekk
«Sydnes & Nøstet Vel» og bli
venn i dag! ●

Senere solfest

Kontingenten
Konto:
0530.29.66216
Adr.: Sydnes og
Nøstet Velforening,
v/kasserer Kjetil
Skjerve, Gamle
Nøstegtaten 18,
5010 Bergen

Grunnet sen påske legger
pinsen seg trygt over helgen vi pleier å ha
Solfest. Siden mange reiser bort hele pinsen
arrangerer vi i stedet årets store sommerfest
fredag 17. juni. ●

Sommeren er her: Sjøbadet har åpnet!
På primstaven er 14. april første sommerdag. Dette er dermed datoen for «sesongåpning» av
sjøbadet, selv om tapre isbadere har hatt ukentlige dukkerter i hele vinter! Tross et umedgjørlig aprilvær hoppet en fin forsamling friskuser ut i det sju grader kalde vannet på signal
fra «Statsraaden», med NRK Hordaland og BA som vitner. På kaien var det telt med servering av kaffe, spleisebrød og skillingboller fra Baker Brun. Badesesongen er herved åpnet!

PS: se flere
sjøbadbilder på
Facebook!

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

