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Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening
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leder

Det var til tider vanskelig å snakke uten
å måtte heve stemmen under suppefesten. Det yrte av unger som var høylydt
til stede, uten at noen klagde av den
grunn. Tvert i mot.

Det auler!
For mange av ungene er suppefesten,
«Tenn lys» i desember, juletrefesten og solfesten høydepunkter i oppveksten, på linje
med julaften og bursdagen - og gjerne
bedre enn 17. mai. Det går det an å forstå,
for det er her de opplever det egentlige fellesskapet. I en vanlig uke er tiden til fri lek
begrenset til de få timene etter skolen og
før leggetid som ikke er beslaglagt av organiserte aktiviteter, lekser og middag. Og
det er ikke så mange unger som har fritid
samtidig. På festene er «alle» der, også de
som ikke går på samme skole, de på andre
klassetrinn det ikke er naturlig å leke med
i skolen – og så er de voksne der, og skaper
trygghet og fellesskap. På festene får både
barn og voksne mulighet for å bli bedre
kjent - i tillegg til å ha det hyggelig.
Dette er noen perspektiver man ikke
tenker på i det daglige, men som betyr
uendelig mye og som kanskje forklarer
hvorfor nye småbarnsfamilier velger å slå
seg ned og bli boende i strøkene våre.
Det gir også noen perspektiver for arbeidet velforeningene, Djerv, Nygårdsparkens venner og frivilligsentralen gjør
gjennom nystartede Sydneshalvøens nærmiljøsammenslutning for å styrke og utvikle oppvekstmiljøet. I vår velforening vil
vi særlig jobbe med å etablere tilbud sammen med frivilligsentralen på Engensenteret i en elller annen form og sikre at
Blaauwengen igjen blir et opparbeidet lekeområde. ●
Tekst/foto: Tormod Carlsen, Jan H. Michelsen
og John-Erik Ågotnes. Ansvarlig redaktør:
Styreleder Tormod Carlsen. Layout/ann:
Jan H. Michelsen. Trykk: Bodoni

Ny giv på Engensenteret:
Velforeningen gratulerer Anette
Ravnøy og Ricky Duus som har
sørget for gjenåpning av kantinen
på Engensenteret. Nå heter kantinen Kafé Generasjonen, fordi
alle generasjoner er velkomne.
Åpningstiden er 9.30 – 15.30
alle hverdager.
Det var stor sorg da kantinedriften ble avviklet før jul i fjor, og desto større glede når
det nå åpnet med bedre tilbud og lengre
åpningstid. Dette skjedde mandag 3. september, til stor glede for beboere, pårørende, ansatte og ikke minst naboer.
- Vi vet at mange eldre er alene og har
savnet dette som treffsted for å møte folk
på sin egen alder, sier Anette Ravnøy, som
sammen med ektemannen har satset friskt
med nystartet driftsselskap. Begge har fagbrev i omsorg og til sammen over 40 års
arbeidserfaring fra eldreomsorgen.
Anette har sagt opp jobben i Engenstuene serviceboliger for å jobbe med omsorg
på en litt annen måte, Ricky har tatt et års
permisjon, foreløpig.

Erindringsutstilling
For alle som tar turen innom, og det håper
vi er mange, er en av nyskapningen en erindringsutstilling med blant annet en
gammel sveivegrammofon.
- Han som har lånt oss grammofonen
sveiet den i gang foran en dement dame.
Da begynte tårene og trille og hun kviknet
til, forteller Anette, som sier tanken bak
utstillingen er nettopp å sette i gang prosesser og aktivere minner.
- Tilbudet er viktig for de eldre på flere
måter, sosialt selvsagt, men også ernæ-
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Kafé Generasjonen

Fotterapaut Benny Monsen (t.v.) er glad for muligheten til å kjøpe med seg en fersk baguette på
hjemveien hos ekteparet Ricky Duus og Anette Ravnæy i kantinen på Engensenteret, som nå er
Kafe Generasjonen!

ringsmessig, fordi de spiser bedre i godt selskap. Samtidig både håper og trenger vi at
stedet blir flittig benyttet av alle generasjoner, derav navnet «Kafe Generasjonen».
Det serveres én middagsrett hver dag, i tillegg til godt utvalg av baugetter, rundstykker,
svele, snop og det som hører til. Siste helg i
måneden er det åpent mellom 11 og 15, og
lørdagen er det selvsagt grøt på menyen og
kanskje noen kulturelle tilbud i tillegg.
Da Vel og Bra besøkte kafeen var fotterapaut Benny Monsen innom og handlet.
– Få gjerne med at både jeg og frisøren er
åpen også for naboene! Åpner kvart i ni og
holder på utover ettermiddagen, det er bare
å stikke innom og bestille time (eller ringe 99
55 67 69). Kommer dere flere kan de andre

slappe av i «Kafe Generasjonen» mens de
venter, oppfordrer hun.

«Ta med»-service
En knapp uke etter åpning har de fått mange
bestillinger på møte-mat, i tillegg til folk som
kjøper middag for å ta med hjem.
- Det blir veldig spennende fremover å se
hvor mange gjester vi får, men så langt ser
det veldig bra ut, sier Anette og Ricky.
Inngang er både fra resepsjonen og rett
inn fra parken. Du kan også besøke kafeen
på facebook.com/KafeGenerasjonen ●
PS: Velforeningens superlørdag og høstdugnadsfest vil bli i Engensenteret som
vanlig.
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Brostein
iNedre
Banesmau
Tommelen opp for Samferdselsetaten: Brosteinene er på plass!
I forrige nummer av Vel og Bra skrev vi
om brosteinslaget i Nedre Banesmau. I
forbindelse med Graveklubbens arbeid
(bossug, vannledning og sånt) ble deler av dekket i Nedre Banesmau gravd
opp. Rester av heller og brostein, men
mest asfaltflekker, skulle erstattes med
asfalt.
Da protesterte beboerne. Huseier
nærmest Nøstegaten, Dag Husdal, tilbød seg for å betale differansen
mellom å legge asfalt og brostein. Det
ble litt komplisert, og kommunen
valgte den lykkelige løsningen: Å påta
seg å legge brostein.
Så fint brosteinsdekke som det er nå,
har det sannsynligvis aldri vært før!
Tommelen opp for Samferdselsetaten
som grep inn, til glede for beboerne
som ønsker å ta vare på dette smauet,
og alle som foretrekker denne pittoreske snarveien ut til Nøstet og Verftet.
Inngangen til Nedre Banesmau fra
Baneveien går mellom Natland Frisør
og Den Sultne Engel. Foreløpig er det
bare nedre del som har fått nytt brosteinsdekke, det er ikke planer om mer
brostein med det første. ●

Støyskjermen
er på vei!
Støyskjermen i Nøstegaten nærmer seg
realisering. Multiconsult har på oppdrag
fra Havenevesenet sett på effekten en
støyskjerm vil ha - og den er stor.
Samtidig gir den gjennomsiktige utformingen innsyn fra hovedveien, slik at alle
som kjører forbi fortsatt kan se Nøsteguttstatuen.
Forslaget er en støyskjerm mellom Nøstegaten 23A og Bratlandsmauet 12 langs Nøstegaten. Det blir en åpning ved dagens fotgjengerfelt, og innenfor åpningen en sluse
som vil fungere som en lydsluse.
Med to meter høyde på skjermen vil lydnivået i store deler av gatetunet vil bli redusert
med 7-9 dB, og 8 – 12 dB med en 2,5 meter
høy skjerm. Ved høyeste alternativ vil skjermen også få en god effekt på andre etasje i
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Et av de siste
bildene av den
store kastanjen,
dagen etter var
den borte.

Skoleskandalen
Barna var lovet ny brakkeskole til etter sommerferien, og
ingen trær skulle felles for å få plass til den mildertidige
skolen i parken på Sydneshaugen. Nå er det største og eldste kastanjetreet felt, og ingen vet når skolen blir klar.
Velforeningen støttet opp om markeringen ved stubben av treet 15.
september. Det var åpen mikrofon,
og blant de som tok ordet var Møhlenpris-elever som konstaterte at
løfter fra politikerne er lite verdt.

Null svar på tilbud om støtte
Erik Næsgaard i Det Nyttige Selskap fortalte at de hadde tilbudt

husene rundt, mens lydbilde fra tredje etasje
vil bli lite påvirket av en støyskjerm.
Skjermen foreslås altså i et gjennomsiktig
materale (se illustrasjon), noe som også vil
sikre at slusen ikke blir et sted å gjemme seg

kommunen midler for å sikre en
utforming av brakkene som
gjorde at trærne kunne bevares.
Kommunen hadde aldri svart.
Byrådet vedtok å felle treet for at
brakkeskolen ikke skulle bli forsinket, selv om alt tyder på at de visste
at skolen allerede var forsinket.
Ingen vet når den åpner, de fleste
tror det blir etter jul. ●

bort. Havnevesenet skal finansiere og bygge
støyskjermen, og vil sende nabovarsel til
berørte naboer, søke godkjennelse hos Vegvesenet, som eier veien, og hos kommunen,
som man håper vil bli eier av skjermen. ●
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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 foor penssjonister og
studenter

Medlemskontingent 201
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Belast ko nto

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

L

Betalt av:

Bet alin gs in fo rmas jon

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

Kvitte ring

Kr o ne r

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 201

6520641875

Blankettnummer
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Hva skjer
Jektevike n

SNV mottok vel 25 000 kroner via
grasrotandelen i fjor - og så langt
over 20 000 i år. Tusen takk til alle
som gir grasrotandelen til oss!

- Studentsamskipnaden har hentet
frem igjen planene om studentboliger i Jekteviken barnehage.
- Bergen moské har ennå ikke klart å
opparbeide plenen på Blaauwengen,
selv om de fikk gratis jord.

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.

- Tunnelinnslag, miljøgate, bossugbygg og minipark er en solid floke.
■ Hybelgiganten var ikke død
Tross massive naboprotester fortsetter Studentsamskipnaden arbeidet med reguleringsplan for et fem etasjers studentbolighus
i parken til Jekteviken studentbarnehage.
SNV har i klage til kommuen påpekt at
dette strider mot mange lokale og nasjonale
planer, blant annet vil barnas lekeområdet
bli vesentlig forringet og det meste av tiden
ligge i skyggen til nybygget. Vel og Bra kommer med mer når planen nærmer seg politisk behandling.

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
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.
2. SMS: GRASROTANDELEN 994444816 til
2020 (tjenesten er gratis).

■ Moskeen skuffer
Bergen moské fikk tilbud via SNV om gratis
jord til å planere ut Blaauwengen. Vi tilbød
oss å planere på dugnad, men moskéen ønsket å gjøre dette selv. Det har de ikke gjort.
Nå har moskéen fått ny ledelse som beklager
og lover å rydde opp. Velforening og naboer
vil bli invitert til dialogmøter for å finne en
løsning før våren, til glede for alle parter.
.
■ Bossug og Nordnestunnel
Terminalen for bossug er et skritt nærmere

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.
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når reguleringsplanen blir vedtatt av politikerne i høst. Terminalen i Torborg Nedreaasgate vil ta noe utsikt fra de nederste boligene, men skal i følge planen være både
lukt- og støyfri og ha beplantet fasade.
Den store saken i klagen fra velforeningene og borettslagene i området var parken
mellom bossug-terminalen og det gamle
gassverkbygget. Beboerne ble lovet en park,
mens det i sakspapirene fremgikk at BIR
bare ville sette av plass til en park, ikke opparbeide den. I tillegg ble området der parken skal ligge anbefalt som det mest gunstige stedet å legge innslag for lang

T.h: Trist hund på den steinete og forsøplede
Blaauwengen. Under: Blaauwengen, med og
uten SiBs studentbygg. Under, t.v.: Forslag
innslag lang Nordnestunnel nordvest for
Blaauwengen. Under, t.h.: Torborg Nedreaasgate med planlagt Bossug-terminal.

Nordnestunnel. I saken som nå går til politisk behandling, pålegges BIR å opparbeide
parken midlertidig, altså beplante den og
sette ut benker.
Nytt tunnellinnslag og veiflytting
Samtidig peker planleggerne nå på innslaget i svingen nord for gassverkbygget som
den mest optimale løsning for tunnellinslag,
jfr. illustrasjonen. Dette er nok en grunn til
å legge press på politikere og havnevesen
om å gjennomføre den lovede flyttingen av
hovedveien ut på kaien samtidig som Torborg Nedreaasgate blir en miljøgate. ●
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Åpningstider:
Man-fre: 0700 - 2300
Lørdag: 0800 - 2100

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

KIWI NØSTET - Nøstegaten 31

7-23 også lørdager

Drop
inn

Timebestilling

Åpningstider: Man-fre: 08.30-16.30
Tors: 09.00-17.00 • Lør: 09.00-13.00
Baneveien 3, 5010 Bergen

tlf. 55 90 20 39
Velkommen til byens største
konferansehotell

www.scandic-hotels.com/bergencity
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Trehusrekken: Man skynder seg langsomt
Det er kommet opp stilas foran den
fredede trehusrekken i Nøstegaten
og noe takarbeider er gjort, i hovedsak mot Komediebakken. Arbeidet,
som må godkjennes av riksantikvaren, går sakte, men sikkert fremover.
I kjøpsavtalen med kommunen fra
2009 har eierne, FAV Eiendom og Roger Iversen forpliktet seg til å ferdigstille rehabiliteringen i 2014. ●

Barneprat på suppefest
Suppefest-komiteen i Sydnesgaten
må ha en direkte linje til værgudene!

BILVERKSTEDET
I SENTRUM

På den eneste kvelden med fint vær på uker
kokte de sammen årets suppefest, som ble
usedvanlig vellykket. Selv om det var litt
kaldt, var det et stort antall spennende og
velsmakende suppevarianter å velge
mellom. Hyppigste samtaletema blant de
voksne: Alle de nye barna som er kommet
til i det siste. Det lover bra for fremtiden for
strøkene. ● Se også leder side 2

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

UTO

TJENESTER AS
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Høsten er her: Det blir høstdugnad, forhåpentligvis
med krabbelag lørdag 3. november

Rotte-avtalen
Det nærmer seg tiden når
rottene begynner å søke
inn i husene, og velforeningen har tatt en
gjennomgang med ISS/
Actum på status i strøket.
Vel 50 husstander er med i rotteavtalen og
vi skulle gjerne hatt noen flere! En avtale
gjennom velforeningen koster vel 300 kroner
året, mens en privat avtale normalt koster
rundt ti ganger så mye. Avtalen betyr at det
plasseres ut åtekasser, og de som er med får
gratis rådgivning på alle skadedyr.
Avtalen inkluderer også gratis ekspertutrykning i arbeidstiden!
Rotteavtalen er først og fremst forebyggende. Det fylles gift i åtekassene fire
ganger i året og da registreres også rotteaktiviteten. Er det mye aktivitet, settes det
inn tiltak. Det er en del rotter i strøket, men
vi ser at åtekassene har hatt en svært god
funksjon.
Husk at Bergen kommune pålegger alle
huseiere å legge ut rottegift. Gjennom
avtalen blir denne plikten oppfylt.
Vi har nå en liten høstoffensiv og tar opp
nye medlemmer. De som ønsker å være
med på avtalen kan sende en mail til Kjetil
Skjerve - kjetil.skjerve@jur.uib.no

SNV-styret:
Leder: Tormod Carlsen, Baneveien, banveien@gmail.com
Kasserer: Kjetil Skjerve, Gml. Nøstegt., kjetil.skjerve@jur.uib.no
Styremedlemmer:
• Tone Tjemsland, Teatergtaten, tone@mac.com
• Jan H. Michelsen, Dragefjellstrappen, post@dragefjellet.no
• John-Erik Ågotnes, Dragefjellstrappen, dagros@broadpark.no

Høstdugnad
Årets høstdugnad med
krabbefest (merk: værforbehold for ferske
krabber) på Kafé
Generasjonen (Engensenteret) er planlagt til
lørdag 3. november. Sett av
dagen allerede nå. Og mens du
har kalenderen foran deg, merk
av 9. desember til Tenn Lys og
5. januar for SUPERLØRDAG!

Bli venn i dag: Søk
«Sydnes & Nøstet Vel»
Her finner du arangementinfo, bilder,
kunngjøringer og annen informasjon.

Hundeklubben!
Hva skjedde?
Plutselig myldrer
det av hunder!
Eierne møtes
gjerne i parken
ved Engensenteret og lar
drøset gå, mens
strøkets lærjakkekatter bekymret studerer de
nye tidene ...
• Anne-Lise Hammersland (fjernmedlem), hhammersland@yahoo.no
• Eli Kyte, Sydnesgaten, elikyt@hfk.no
• Jon Hauge, Ivar Aasensgate, jon.hauge@bluezone.no
• Merethe Flatseth, Dokken, merethe.flatseth@rokkan.uib.no
• Gunnar Vikene, Dokkeveien, g-vikene@online.no
• Mildrid Økland, Sydneskleiven, milkro@udf.no
• Jørgen Pedersen, Dokkeveien, jorgen.pedersen@svt.uib.no
• Eva Røyrane, Gml. Nøstgate, eva.royrane@bt.no

