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Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 2-4 2011

Takk til
Nils og Kari!
Det ble munter-vemodig avskjed med Nils og Kari da paret i høst avsluttet den mange
tiår lange nærbutikkdriften. Den strore trøsten er av Torild og Erik Midtun nå overtar.
Side 4-5

www .sydnes.no
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leder

Dette er forsåvidt en beklagelse,
men like mye en forklaring. Vel og
Bra nummer to og tre skulle ha
kommet forlengst og velforeningen
skulle også ha hatt årsmøte.

Juntaen jobber!
Ingen av delene er skjedd, og med hensyn
til det uteblitte årsmøtet, sitter styret nå på
overtid og er i henhold til statuttene ikke
legitimt beslutningsdyktig.
Vi håper og tror dette vil bli tilgitt. Det
har vært et særdeles travelt år, noe som
ikke minst skyldes mange aktive medlemmer både i og utenfor styret. Det betyr
mange hastemøter med offentlige etater
og politikere, som tar mye tid og dessverre
går på bekostning av Vel og Bra og det
mer formelle livet i foreningen.
Dermed er det også helt klart at selv om
vi verken har fått laget mange blader i år
eller har arrangert årsmøte, går arbeidet i
SNV videre. Vi har jevnlige styremøter og
følger permanent opp de mange politiske
og utbyggingtekniske sakene og emnene
vi jobber med. Og ikke minst er alle de årlige sosiale arrangementene «på stell»
Når styret - eller juntaen, som styret
nesten må kalles, med dette takker alle
våre gode naboer for nok et hyggelig år i
bydelen ved å invitere til lystenning før jul
og ikke minst superlørdag over nyttår, er
det med visshet om at vi alle vil fortsette
det gode arbeidet inn i et nytt år, både i
styret og blant beboere flest.
Og - når vi endelig kaller inn til årsmøte
utpå nyåret er det med stort håp om at
mange naboer vil møte opp, komme med
ris (og ros) og en rik flom av innspill til det
videre arbeidet. Om flere vil være med i
styret er det bare å melde seg - men det er
ingen tvang! ●
Tekst/foto: Tormod Carlsen, Jan H. Michelsen
og John-Erik Ågotnes. Ansvarlig redaktør: Styreleder Tormod Carlsen. Layout/ann:
Jan H. Michelsen. Trykk: Axxio.no

Søndag
11. desember
kl. 17.00:

TENN
Tradisjonen tro tenner vi lys 3. søndag i advent. Vi begynner på lekeplassen ved Engensenteret. Der tennes kristornjuletreet.
Ruten videre avgjøres av hvem som har
meldt inn lysrekker i busker og trær. Rege-

SUPERLØRDAG

7. januar

Det blir igjen seniortreff, juletrefest og voksenfest i kantinen på
Engensenteret første lørdag etter
nyttår.
Seniortreff kl 12-14
Alle som føler de kan kalle seg senior er
hjertelig velkommen til seniortreffet!
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Søk «Sydnes &
Nøstet Vel» og
bli venn i dag!

N LYS!
len er enkel: Ingen tenner julelysene før 11.
desember, og på denne dagen tenner ingen
lysene før ungene i fremste rekke står utenfor og skriker: En to tre: Tenn lys.
Velforeningen kjøper fakler, og ruten av-

Mange som har bodd eller til og med
vokst opp i strøkene våre kommer, og vi
håper selvsagt at alle som bor her nå har
anledning til å komme. Enkel servering,
litt underholdning og et kåseri, allsang og
veldig sosialt.
Fri entré. Påmelding ikke nødvending.

Juletrefesten kl 17-19
Noen mener juletrefesten er best i byen,
og siden bergensere er kjent for beskjedenhet, antar vi at de egentlig mener best i landet eller for den saks skyld, i hele verden.

sluttes i Sydnesgaten, på plassen ved langsiden av Jussbygget. Her serveres grøt, saft og
gløgg og pepperkaker og julen synges inn.
Vil du melde inn lys som skal tennes? Send
en mail til baneveien@gmail.com! ●

Som vanlig må julenissen få vite navn
og alder på barna. Pris kr. 60 per barn.
Påmelding til: baneveien@gmail.com

Voksenfesten fra kl 20
Dette er det eneste arrangementet velforeningen har som er kun for voksne, altså
ikke for barn.
Alle som føler seg voksen er velkommen. Menyen er sild og reker, kaffe og kaker og god drikke.
Entré kr. 100,-.
Påmelding ikke nødvendig.
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Siste dag i butikken
Fredag 30. september var siste arbeidsdag for Kari Dyrkorn i nærbutikken i Sydneshaugen 11. Denne butikken har hun drevet i 45 år
sammen med livskompanjongen Nils.
Men, butikken blir ikke lagt ned. Dermed er
ikke dette nok et trist oppslag om at ennå en
tradisjonsrik nærbutikk forsvinner - selv om
det var trist nok for mange å ta farvel med Nils
og Kari. Paret har vært en institusjon i nærmiljøet på Sydnes og Dokken, og de ble allerede for 30 år siden hedret med velforeningens
ærespris, «Det Gyldne Sydnes-Nøstet».

Mange hilsener
Den siste arbeidsdagen startet med at velforeningen sammen med barn på vei til skolen
overrakte en stor kake til Nils og Kari (og til
alle kundene som kom innom for å ta farvel). Kaken ble sponset av Baker Brun, vi fikk
ikke lov å kjøpe den. Barna hadde med tegninger og hilsener, og velforeningen gav en
middag hos «Naboen».
Nils og Kari har strukket seg langt utover
den «vanlige» nærbutikkens rolle. Mange
som har ringt hjemmetjenestene har blitt
henvist til Nils og Kari om de ikke lenger selv

orket handlingen. Men Nils og Kari bidro
ikke «bare» med å kjøre varene til døren: Nils
bar opp varer og satte på plass i kjøleskap og
skuffer for dem som ikke klarte dette, og før
jul og andre høytider kunne man til og med
møte Nils på Polet for faste kunder: Nils og
Kari syntes ikke kundene skulle sitte uten juleakevitten bare fordi de var blitt litt skrøpeligere. Og om paret ikke hørte fra kundene,
kom de på besøk for å se om noe er galt.
- Nils og Kari har gjort en bragd gjennom
måten de har drevet butikken, og nå har de
også klart å få et par til å overta driften. Vi beboere er stolte av og takknemlige for at Kari
og Nils har valgt å legge sitt livsverk her. Nå
ønsker vi begge god helse og mye tid til hverandre i årene fremover, sier styreleder Tormod Carlsen i Sydnes og Nøstet Velforening

Erik og Torild
Velforeningen ga også blomster til de «nye
Nils og Kari». Torild og Erik Midtun har gått
løs på jobben med mål om å videreføre driften, og tilføre noe nytt. Paret
er på Facebook, søk på «Kolonialen»
og bli venn! Her er en av de første
meldingene de la ut: «Fantastisk dag
på butikken, som vanlig. Fantastiske
naboer som støtter opp 100 prosent. I
dag fikk vi avtaler med Bønes gardsmat og Colonialen conditori. Neste på
timeplanen er lokalprodusert ost»! ●
Blomster, mange tegninger fra
barna - og tårer i øyekroken.
Og kake! Nils og Kari var rørte og
takknemlige. Foto: Tove Følid
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Havnen: Nå

må landstrømm

Fra første oktober neste år skal danskebåten dele havn med Hurtigruten
i Jekteviken.
- Sydnes og Nøstet velforening krever at skipene må ha landstrøm fra dag én, slik Color
Line sine to Tysklands-ferger i Oslo nå har.
- I tråd med at det innføres strengere krav til
parkeringsnorm for sentrum, er det naturlig
at et tiltak som innebærer større skip og mer
trafikk inn i et allerede overbelastet veinett i
sentrum, medfører krav om landstrøm. Flyttingen vil gi klare negative miljøkonsekvenser
som gjør det naturlig å iverksette avbøtende
tiltak, poengterer styreleder Tormod Carlsen
i Sydnes og Nøstet velforening.
Velforeningen forventer at det vil bli reist
en snarlig sak om dette i bystyret, og at et
eventuell nei til et slik krav vil bli anket til
Fylkesmannen.
- Utslipp fra båter er en del av problemet
med luftkvaliteten i Bergen, og det er et problem vi tar veldig alvorlig. Vi diskuterer
landstrøm i havnestyret for tiden og ønsker å
bidra til et pilotprosjekt, sa Trude Drevland

(H) til BT i oktober. Også den nyinnlagte Byluftlisten har lovet å reise dette som sak i bystyret ved første anledning. ●

Ønsket Hurtigruten god tur
Også folk i Bergen møtte frem da
Hurtigruten «minutt for minutt»
startet på Nøstet 16. juni. NRK fikk
ikke dette helt med seg, og først da
båten kom til Ålesund (!) begynte
det å ta av med publikum som møtte
opp i havnene og langs leia.
Men her er beviset på at sommer
folkelige happening altså startet på
Nøstet! ●
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mmen komme!
Byrådet: - Havnen
ut av sentrum
Byrådet vil flytte godshavnen ut fra sentrum. Kravet
er en del av den politiske
plattformen for Monika
Mælands tredje byråd.

Det er imidlertid fylkespolitikerne som siden 2009 har
jobbet med å finne alternativ
lokalisering til Dokken. Flesland har vært et alternativ,
men Avinor har sagt nei til et
forslag som lå for nær flyplassen. Nå er den betente lokaliseringsssaken utsatt - igjen!
Byrådet ønsker primært Flesland, og de ønsker også at
Bergensbanen forlenges til
flyplassen og havnen. ●
Forurensingsbombe:
Landstrøm må på plass
i hele Bergen havn,
krever Velforeningen.

Dokken og
bossug
Plassering av terminalen for bossuget og innslag for lang Nordnestunnel kan ødelegge for miljøgaten i
Torborg Nedreaasgate. Derfor har
velforeningen og borettslagene sendt
inn felles merknad til kommunen.
Etter møtet med byrådsleder Monica
Mæland i juni fikk vi positive signaler fra byrådet, og vi nå setter vår lit
til at byrådet vil følge opp disse i den
videre behandlingen av saken. Mye
mer om dette i neste nummer. ●

Støyskjermen ...
Nå har støyskjermplanene for parkeringslommen Nøstegaten/Baneveien funnet veien tilbake til Havnevesenet, som overfor BT har erkjent
ansvar for at skjermen skal komme
på plass. Men tidsrammen for prosjektet er ennå ukjent. Vi følger
denne saken tett. ●

LAR på Engen

Krabbelure!
Siden kostebilene
dro til Oslo cupfinalehelgen måtte dugnad og krabbelag utsettes. Men vi hadde bestilt 60-70 krabber som
måtte kokes. Under den fire timer lange seansen
ble krabbene grovrenset og lagt på frys, og når
dette leses er dugnaden og krabbelaget historie.
Historie er dermed også giganten vi fant i kassene. Helge Ivar (7) viser modig frem beistet, i
ukokt versjon med heftig snappende klør! ●
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Etter initiavtiv fra SNV inviterer byråd Hilde Onarheim til beboermøte
angående planene om nye sentre for
legemiddelassistert rusbehandling. I
vårt nabolag er det planer om LARsenter i «den gamle legevakten» i
Håkonsgaten. Senteret skal betjene
hele Bergenshus bydel, og det er stor
usikkerhet om hvilke konsekvenser
dette vil få for nærområdet. ●
Følg sakene på Facebook >
«Sydnes & Nøstet Vel»
Få nyhetsmailer fra velforeningen,
kontakt baneveien@gmail.com

Gamle Hus og gamle minner gjør deg varm
Sydneshaugen har so m før sin egen sjarm
:/: Nøstet, Sydnes, Dokken er jo hver fo r seg
"nokke fo r seg sjøl", - og dog en d el av deg :/:

KONTINGENTEN ER:
150 kroner (eller mer) per husstand
75 kroner for pensjonister og
studenter

Medlemskontingent 2012
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d e de n t f k a s j o n ( K D )

Belast ko nto

etalt av:

Bet alings informas jon

I n n b e t a lt t il k o n t o

Kvitte ring

Kr o n er

Be lø p

Øre

Betalingsfrist

L

0530.29.66216

Sydnes og Nøstet Velforening
Kasserer Kjetil Skjerve
Gamle Nøstegaten 18
5010 Bergen

Betalt til:

L

Underskrift ved girering

G IRO

Be t a le r e n s k o n t o n u m m e r

<65 20 6 41 87 5>

Blankettnummer

Kvittering tilbake

15. JANUAR 2012

6520641875

Blankettnummer
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Statuen
avduket
med stil
Tre dager før 17. mai sto varaordfører (nå ordfører) Trude
Drevland for avdukingen av
statuen til minne om Nøstets
Batalion.
Statuen, som er finansiert og reist av
nøsteseniorer, ble satt opp 50 år etter at
korpset ble nedlagt!
Det skal godt gjøres å finne andre steder enn denne byen der et nedlagt guttekorps blir hedret med representanter
fra alle byens korps, supplert med folketog, hornmusikk og sekkepipe-klang.
Den spanske kunstnerens Sùarez
Díaz’ statue har allerede rukket å bli en
hyppig avfotografert turistattrasjon, og
nå samles det inn penger til å belysning
av statuen. ●
Leif Svendsen og John Øxenbjerg marsjerer fra Nøstetorget. Fanebærer for Nøstets Batalion er Knut Ståle Larsen.
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vel og bra november 2011_V&B 08.11.11 15.33 Side 11

Fortjenstmedalje
til Nøstegutt
Nøstegutt Walther Hauge mottok i midten av juni kongens
fortjenstmedalje i sølv.
Overrekkelsen
ble besørget av
varaordfører
Trude Drevland i forbindelse med 80års jubileet til
gamlekarene i
Sydnes Bataljon.
Begrunnelsen
bygger i hovedsak på Walthers Walther Hauge med
innsats for våre diplom og medalje
to buekorps, Foto: Odd M. Lahn-JoSydnes Bataljon hannessen
og det nedlagte
Nøstets Batalion samt hans innsats
for idretten gjennom Bergens Turnforening.
I Nøstets Batalion begynte Walther
allerede som åtteåring i 1937 og var
med på å bygge opp igjen buekorpset
etter krigen. Alle Nøstets batalion
sine effekter gikk tapt under bombingen av Nøstet i 1944 slik at bataljonen først fikk delta i 17. mai prosesjonen i 1946.
Walther var sjef for buekorpset i
1948. Da Nøstets batalion ble nedlagt
i 1962 ble Walther aktiv i gammelkarforeningen til Sydnes Bataljon. Walther er også en av initiativtakerne for
å få reist Nøsteguttstatuen.
Walther er fortsatt i en alder av 83
år friidrettstrener for ungdomsgruppen i Bergens Turnforening.
En meget fortjent medalje! ●

Stolte nøstegutter, Jan Kaare Larsen og Hans Johnsen.
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Åpningstider:
Man-fre: 0700 - 2300
Lørdag: 0800 - 2100

Selskapslokaler
&
restaurant
Nøstegaten 32
Telefon: 996 26 996
(alt. 915 59 633)

mirela@nosteboden.no
www.nosteboden.no

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

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

UTO

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.
12
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Barnefrie soner
i sentrum?
I valgkampen foreslo Høyre tiggerfrie soner i sentrum. Litt oppgitt
over at byens største parti ikke
fokuserte på de mer alvorlige problemene, foreslo velforeningen
narkofrie soner i boligområdene.
En politisk rådgiver svarte da at det
ikke var aktuelt for kommunen, fordi
«salg av narkotika er ulovlig».
Ja, akkurat, ja. Ironisering er åpenbart tungt fordøyelig kost på rådhuset.
Men siden politikerne altså sa nei til
narkofrie soner i boområdene og ettersom Bergen sentrum har landets
dårligste barnehagedekning, foreslo
Velforeningen da heller barnefrie soner i sentrum. Dermed ville vi i alle
fall fått systematisert det som i praksis
er følgene av byrådets rusomsorgs- og
sentrumspolitikk.
Målsetningen med plakatene var naturligvis å få mer oppmerksomhet
rundt den åpenlysen narkohandelen på dagtid - på og rundt lekeplassene i
strøket. Vi vil ikke at det skal være slik,
og vi krever at politiet og politikerne
skal si hva de og vi sammen kan gjøre
for at hvert fall strøkets lekeplasser og
de fine lekeområdene i Nygårds-parken blir spart for den mest åpenbare
narkohandelen og narkobruken. ●

Velkommen til byens største
konferansehotell

www.scandic-hotels.com/bergencity

13

vel og bra november 2011_V&B 08.11.11 15.34 Side 14

Suppefest i f
SNV mottok over 30 000 kroner via
grasrotandelen i fjor - og så langt
over 20 000 i år. Tusen takk til alle
som gir grasrotandelen til oss!
Alle som tipper eller spiller Lotto og Joker fra Norsk Tipping kan velge å støtte
et lag eller organisasjon . Fem prosent av
innsatsen går da direkte til den «utkårete» (gjelder ikke Extra og Flax), og
Grasrotandelen går IKKE ut over innsats
eller premie. Vi takker de som har valgt
SNV som mottager. Pengene sikrer at
velforeningen kan drive sitt arbeid.
Du blir 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

Gateprest i Oslo og jazzmusiker Carl Petter Opsahl var tilfeldig
apparatet. Her er han oppfanget av velforeningens fotograf,
Facebook etter sin mest minnerike kveld i Bergen, til nå.

Knytt deg til ordningen allerede i dag,
på en av følgende måter:

Supperådet i Sydnesgaten og Sydneshaugen la
fadderuke. Det var kanskje ikke så dumt.

1. Ta med strekkode (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 Grasrotandelen genererer.
Studenter på rebusløp gled naturlig forbi og rebusposten
ved Dragefjellet fikk selskap av strøkets barn. I midten:
En jusstudent ble lagt i jern av strøkets tøffe jenter, som
legitimerer seg med å skrive navnet rett på klærne deres.

14
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Oppussing
rundt Engensenteret

fadderuken

I et møte Jarle Holmelid og Hans
Petter Svege fra Velforeningen
hadde med ledelsen på Engensenteret ble det lovet at Bergen kommunale bygg skal starte oppussing
og utbedring av området rundt eldresenteret.
Bygget har lenge vært preget av
økende forfall og slitasje, men når
dette skrives er arbeidene så vidt
kommet i gang. Det skal ryddes og
vaskes rundt bygget, heller skal repareres og utbrente lyspærer skal
skiftes. Ifølge Bergen kommunale
bygg skal arbeidene være ferdig
før jul. ●

g

på rusletur for å fange de koselige strøkene i Bergen med fotoog deretter invitert på suppe. Nå er han venn av velforeningen på

i år suppefesten til siste fredag i studentens

Trafodans på Dragefjellet var en av postene i rebusløpet. Når
man plasserer et juridisk fakultet i et strøk der tjuaguttene har
lekt i gatene i 400 år, får studentene bare finne seg i å få selskap på scenen – og det gjorde de.

15

Gode ord om
romandebut
Vi gratulerer
Geirdis Bjørlo
i Bratlandssmuget med
meget gode
anmeldelser
for sin nye
bok. Geirdis
har lang erfaring fra scenekunst og
har tidligere gitt ut en rekke barnebøker, men «Avtrykk» er hennes første «voksenroman». «Avtrykk» er en original og egenartet
roman med fine litterære kvaliteter», skrev Bergens Tidende i sin
anmeldelse. ●
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Kontingenten

Gå ikke glipp av:
• Lystenning 11. desember • Superlørdag 7. januar

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

Hold på fasaden!
Noen ganger er det bare
det ytre som teller. For
eksempel i BAs fasadepris. Huset bak den nye
Nøstegutt-statuen ble
tidlig nominert. Det
endte som publikumsfavoritt, men fagjuryen
landet på Kjøttbasaren,
med Skansen Brannstasjon som nummer to og
Tinghuset på tredje.

Før og etter: Smakfull, nøktern og korrekt restaurering.

Ryktet vil ha et til at ett av jurymedlemmene har sin
daglige gange i Baneveien
og fulgte spent med da huseierne begynte å rehabilitere. Da husmorvinduene
fra 70-tallet ble byttet ut
med sprossevinduer og andre typiske bergenshus-detaljer kom tilbake, var nominasjonen et faktum. Og

huseierne ryddet og malte
febrilsk midt i oppussingen
for å få det noenlunde presentabelt da BA kom for å ta
bilde - et halvt år før huset
var innflyttingsklart.
Baneveien 44 fikk flest
stemmer under nettavstemmingen og juryen valgte å gi
fasaden hederlig omtale:
«Her har huseierne tatt et

godt initiativ som absolutt
er til etterfølgelse for andre
som skal rehabilitere gamle
bergenshus. Det er flott at
også private tar ansvar for
byrommet.»
SNV ønsker huseierne
hjertelig velkommen til
strøket og lover å se stort på
at de selger lodd til Markens
Bataljon i vårt strøk. ●

Bydelsboken
For tredje gang har Djerv, vårt lokale idrettslag, laget bydelsbok. Med
høyt nivå på tekstene - her bidrar en rekke kjente forfattere, forskere og
journalister - er boken også en kvalitetsjulegave. Overskuddet fra dugnadsprosjektet går til Djervs viktige arbeid for barn og unge, og ikke
minst for klubbens intergreringsarbeid. Kontakt: www.djerv.net ●

ROY TORE JENSEN (RED.)

BYDELSBOKEN
FOR MØHLENPRIS 2011/2012

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

