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• Hva skjer i strøket gjennom året? • Hilsen fra fadder-
komiteen • Buekorps • Krever tilstandsrapport for hybel-
hus • Mobil resirkulering • SiB-bygget til Fylkesmannen 

Velkommen
nye studenter

www.sydnes.no • Bli venn med oss på Facebook > Sydnes & Nøstet vel
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lederHver august kommer det mange hundre,
kanskje flere tusen nye beboere til strøkene
våre. En stor del av dem er studenter. 

Velkommen!
De fleste ser for seg å bo her for en kortere
periode, men noen blir fastboende. Sydnes
og Nøstet Velforening (SNV) er for alle og vi
ønsker alle velkommen! For i motsetning til
hva mange tror, har ikke SNV noe i mot 
studenter, selv om vi er bekymret for hus-
haienes skruppelløse hyblifisering og inn-
imellom har vært nødt til å gripe inn for å
begrense ståk og leven fra fagfester og fad-
derdager som har kommet ut av kontroll. 

Derfor har vi laget en utgave av Vel og Bra
med ekstra tanke på nettopp dere studenter,
som nå har ankommet et så gammelt bolig-
område at UiB ennå er å regne som en ny-
komling. Tar vi gjensidig hensyn til hveran-
dre, kan dere få en hyggelig opplevelse av å
bo i unike, sentrumsnære bydeler - og vi
fastboende kan treffe nye mennesker.

Derfor vil vi også fortelle litt om et fenomen
mange nyinnflyttere ser på som en bisarr og
innimellom støyende merkverdighet: Bue-
korpsene. Barn har vokst opp i disse strø-
kene i over 400 år. De siste 150 årene har
mange av dem gått i buekorps. Bergens
gutte- (og jente!) korps er en tradisjon som
har mye felles med speiderbevegelsen, men
buekorpsene er langt eldre og styres helt av
barna og ungdommene selv. Sydnæs Batal-
jon, strøkets eget korps feirer 150 år i år, og
presenterer seg selv på side 5.

Og dette bare et av mange rare, snåle, fasci-
nerende og morsomme særpreg ved Bergen,
byen som har så godt lese- og jobbevær, og
som eksploderer av liv når solen titter frem
etter en lengre regnværsperiode! ●

Hva skjer i

Suppefest i Nøstegaten
Nabolaget samles til suppe og tilhørende 

herligheter en helgekveld på sensommeren.
Ofte med filmvisning på husveggene. 

Årsmøtet
Avvikles vanligvis på forsommeren,

men i år blir det 29. august. 

De «synlige» aktivitetene i vel-
foreningen går over hele året. 

På dette årshjulet kan du se når tiden
nærmer seg for ulike arrangementer.
Punktene som er er merket med en
stjerne er i regi av samarbeidspartnere
eller foreninger der Sydnes og Nøstet
Velforening er medlem. 

Detaljinformasjon med sted og dato
kommer per nyhetsmail og på Face-
book, i tillegg til at vi henger opp pla-
kater i en rekke tilfeller. Generelt er alle
arrangementer åpne for alle som bor i
bydelene, men det er aldersgrense på
voksenfesten i januar.

I tillegg til dette har SNV ti styremø-
ter og gir ut fire nummer av Vel og Bra
årlig. Styremøtene er i utgangspunktet
åpne for alle medlemmer, men også
ikke-medlemmer som ønsker å prate
med styret kan delta på forespørsel. 

Ønsker du å bli medlem? Kontakt oss
i dag! Det koster kun 150 kroner året
(honnør/student kr 75), er helt ufor-
pliktende - men gir en god følelse!
Dessuten kan du da bli med på vår
svært gunstige kollektive skadedyr/rot-
tekontrollavtale og få tilgang til å låne
utstyr som partytelt, megafon, gassovn,
krabbekoker, høytrykksspyler og 
sementblander. ●
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i strøket gjennom året?
«Tenn lys»

2. søndag i advent går
store og små i fakkel-
tog gjennom strøket 
og «tenner» private 

juledekorasjoner. Gløgg
og grøt etterpå.

«SNIFF»
«Sydnes og Nøstet 
inkluderende film-
festival» arrangeres
en romjulsettermid-
dag. Lokale filmska-
pere presenterer nye
og eldre arbeider.

«Superlørdag»
Første helgen i den nye året

er det superlørdag, med 
seniortreff tidlig ettermid-
dag, fulgt av juletrefest og

avsluttet av voksenfest
med reker, sild, quiz og 
prat ut i de små timer.

Vårdugnad
Siste lørdag før 1. mai

kostes våren frem. 
Grilling etterpå om været

er noenlunde OK.

Buekorpssesongen*
Vårt lokale buekorps 

starter «utesesongen» 
i begynnelsen av mars. 

www.sydnaesbataljon.com

Parkdagen*
Stort arrangement i regi

av Nygårdsparkens venner,
i midten av juni.

Sommeråpning 
av sjøbadet

Nye Sydnes sjøbad 
er aldri stengt, men 14.

april, på årets 
første sommerdag etter

primstaven, blir det 
likevel en morsom 

åpning av sesongen.
Tøffingene bader, alle

får skillingsboller.

Solfesten
Solfesten i begynnelsen/midten av
juni er den store dagen for barna i

strøket - og heller ikke de voksne vil
gå glipp av denne over 20 år lange

tradisjonen. Mat, grill, leker og
moro, ofte til solen står opp igjen!

Fakkeltog og 
minnemarkering*

Hver 26. november markeres
årsdagen for arresteringen
av de jødiske Møhlenpris-

beboerne i 1942. 
www.mohlenpris.org

Høstdugnad
og krabbelag
I månedskiftet

oktober/novem-
ber kostes 

gatene rene for
løv. Tradisjonelt 

avsluttes 
dugnaden 

med et solid
krabbelag.
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Fadderkomiteen:

Jusshilsen
til vel-
foreningen
Vi nærmer oss skolestart, og nok en
gang er det duket for at et nytt kull
studenter skal bli kjent med Norges fi-
neste by. 

De første skritt er alltid de vanskeligste.
Det er derfor vanlig å arrangere ulike akti-
viteter knyttet til det årlige studentmotta-
ket. For studentene som skal starte på jus,
arrangeres åpningsuken i et samspill
mellom studentene, fakultetet og univer-
sitetet sentralt.

Nytt av året er økt fokus på faglig inn-
hold, noe vi i fadderkomiteen har jobbet
mye med. En av dagene i uken er på bak-
grunn av dette blitt dedikert til foredrag om
blant annet studieteknikk, jobbsøknad med
mer. Et annet tiltak som kommer fra stu-
dentene selv, er faddervaktordningen.
Dette vil være en ordning som ligner Natte-
ravnene, men bestående av faddere og fri-
villige studenter og universitetsansatte.
Disse vil være synlige i bybildet, tilby infor-
masjon og hjelpe folk hjem om det trengs.
Vi har søkt om å få satt opp et telt ved den
blå steinen i sentrum som skal fungere som
en base, og tar gjerne imot hjelp fra våre na-
boer om noen ønsker å bidra.

Bergen er en unik perle av en by. Selv om
universitetet og studentene har en sentral
plass i bybildet, huser Bergen et mangfold
av mennesker. Det er en alminnelig regel
at man skal ta hensyn til hverandre, og
dette gjelder også våre naboer. Vi oppfor-

drer selvsagt både faddere og de nye før-
steårsstudentene til å ta hensyn til bebo-
erne ved fakultetet både i fadderuken og
ellers. Dere kommer nok til å legge godt
merke til både faddere og fadderbarn i di-
verse kostymer utover uken som kommer,
men forhåpentligvis blir det en positiv
opplevelse! Fadderkomiteen ønsker dere
en fin høst! ●

UTO
TJENESTER AS

BILVERKSTEDET 
I SENTRUM

Service, reparasjoner, hjulstilling, 
klimaservice og eu-kontroller. 

Jekteviken 5, 5010 Bergen
tlf. 55 33 66 90 - www.autotjenester.no
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Som man forstår har buekorpsene en lang
historie i Bergen. Det var naboskapets gut-
ter som startet Sydnæs Bataljon i 1863, som
en av de eldste eksisterende barne- og ung-
domsorganisasjoner i Norge. Det unike
med buekorpsene er at de unge (mellom 7-
20 år) styrer det hele selv. 

Strøket her er stolt av sitt korps og det
føler vi at også nye tilflyttende beboere bør
være. Selv om formen kan virke forunder-
lig på mange, er korpsene tuftet på helt an-
dre verdier enn det mange kan tro ved før-
ste øyekast, noe man raskt oppdager om
man undersøker litt. 

Visste du for eksempel at SV-leder Audun
Lysbakken har vært med i Sydnæs Batal-
jon? Eller at Christian Michelsens 1905-

regjering besto av flere fra Dræggens Bue-
korps? Ta en titt på sydnaesbataljon.com
for mer informasjon.

Korpsene er kun å se i gatene om våren,
mens høsten og vinteren består av ulike
klubbkvelder. Vårsesongen 2013 er dermed
over. En tøff sesong, men med gode minner
og nye relasjoner som har vært knyttet med
Sydnes og Nøstets velforening. Vi ser frem
til videre samarbeid for både økt trivsel i
bydelen og arbeid om felles interesser. 

Bergen er en gammel by kjent for godt og
nært naboskap. Vi oppfordrer både fastbo-
ende og tilflyttere å støtte opp om både vel-
foreningens og korpsets arrangementer der
man ser dem eller som annonsert og på den
måte bidra til å beholde det som er så flott
med byen vår. 

Til slutt vil vi nevne strøkets og korpsets 
fyldige historiebok, som planlegges lansert 
9. november, på Buekorpsmuseet. ●

Hilsen Sydnæs Bataljon, med ønske om
en givende høst med et opplyst sinn!

150 år med Sydnæs Bataljon

Sydnæs Bataljon på Dragefjellet 
skoleplass, landtursmorgenen i 1914.

Det juridiske fakultet er lokalisert på Dragefjellet skole, som var en offentlig
skole frem til 1981. Buekorpset Sydnæs Bataljon drev sin eksersis på denne
grunnen allerede i 1880-årene før skolen ble bygget! 
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KIWI NØSTET - Nøstegaten 31

7-23 også lørdager  

Drop Time-
inn bestilling

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

www.scandic-hotels.com/bergencity

Velkommen til byens største 
konferansehotell 

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

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11
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Men problemet med å bli kvitt større gjen-
stander for de som ikke har bil er faktisk
ikke så stort. BIR har etablert en «gjenvin-
ningsstasjon» på hjul. Lastebilen tar i mot
gjenstander som ikke kan kastes i bosset,
enten på grunn av størrelsen eller innholdet
av miljøgifter. BIR ber om at avfallet sorte-
res levering, og hver avfallstype har egen
container i bilen. Hageavfall og matavfall
skal ikke leveres til bilen og returpunkt må

brukes som vanlig. Men bilen tar imot
papp. Store pappesker må flatpakkes.

Brukthjørne i bilen
BIR vil tilrettelegge for gjenbruk. Brukbare
ting som andre kan ha nytte og glede av,
kan settes i et hjørne i hentebilen. Om du
finner noe der som du ønsker å ta med deg
hjem, koster det ingenting! 
Les mer på www.bir.no/birprivat ●

7

Gjenvinningsstasjon på hjul
Boss er et sentrumsproblem. Og hvert år, når hybelboere flytter ut, ødelegger
noen ryktet for alle ved å dumpe gamle møbler, tepper og digre (lekke!) sekker
med rusk og rask rett på fortauet eller rundt fellescontaineren i Baneveien.

Leveringspriser 
er som på gjen-
vinningstasjonene.
Bilen tar kort. 

Inntil 0,02 m3 10,-
0,02 –1 m3 50,-
1–2 m3 100,-
2–3 m3 150,-

EE-avfall og farlig av-
fall er gratis å levere.

Priser

Garasjen luter mer og mer faretruende for
hvert år som går, og fra begge husene har det
ramlet av kledningsbord. 

Huseier svarte ikke på bekymringmel-
dingen, men etter to utvendige inspeksjoner
skriver etaten at «Det fremgår at bygningene
bærer preg av manglende vedlikehold over flere
år» og at «Tilstanden på bygningene gjør at
bygningsmyndigheten vurderer det slik at disse
kan utgjøre fare for skade på person eller eien-

dom dersom forfallet fortsetter. Vi viser blant
annet til råteskader og løse kledningsbord,
samt at garasjen har blitt skjev og heller mot
gangvei».

Konklusjonen er i tråd med SNVs syn og vi
setter pris på at etaten krever at huseier må
levere fagkyndig rapport om byggenes til-
stand og hvilke sikringstiltak som vil bli ut-
ført. Om dette ikke gjøres innen en fireukers-
frist vurderer etaten å ilegge tvangsmulkt. ●

«Det gule huset»: Kommunen er bekymret
SNV sendte i vår bekymringmelding til Etat for byggesaker og private planer om tilstan-
den til hybelhuset i Gamle Nøstegaten 11, og da særlig om hvordan garasjen nå fremstår. 
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• Årsmøte torsdag 29. august kl. 18.00 på Engensenteret 
• Suppefest i september • Høstdugnad lørdag 2. november

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

• Anne-Lise Hammersland (fjernmedlem), hhammersland@yahoo.no 
• Eli Kyte, Sydnesgaten, elikyt@hfk.no 
• Jon Hauge, Ivar Aasensgate, jon.hauge@bluezone.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@gmail.com

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

Naboene og velforeningen har sendt
saken om bygging av nye studentboli-
ger i Jekteviken til Fylkesmannen.

Nå blir det opp til Lars Sponheim (bildet)
sine fagfolk å vurdere om Studentsamskip-
naden får tillatelse til å bygge blokken på le-
keplassen i Jekteviken. 

Bystyreflertallet stemte for en utbygging
velforeningen mener vil ødelegge den siste
store grønne lungen på Sydneshaugen, og
en lekeplass.

Mangel på lekeplasser gjør det vanskelig
å få bygd flere, sårt tiltrengte barnehage-

plasser. Foreldrerepresentanten i barneha-
gen påpekte at det blir ikke flere lekeplasser
av å bygge på lekeplasser. 

• 9. november planlegger 150-årsjubilanten
Sydnæs Bataljon lanseringen av en stor histo-
riebok, redigert av Jon Eigil Eknes Thorsen.

• Våre venner i SK Djerv er nå i full gang med
ferdigstillelsen av den fjerde utgaven av By-
delsboken for Møhlenpris. En sniktitt på inn-
holdet tyder på at redaktør Roy Tore Jensen
igjen setter sammen en bok med bred appell.

• Dessuten minner vi
om at «Nøsteboken»
ennå er til salgs. 
Prisen er kr 200,- 
fritt tilsendt. 
Kontakt Jostein 
Sørensen, e-post
jossore@bkkfiber.no 
eller tlf. 906 96 973

Jekteviken-saken til Sponheim

Lokale bøker = kortreiste julegaver
Høsten bringer flere interessante boklanseringer.
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