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Hei alle sammen 

Dette er det første nyhetsbrevet fra Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter. 

Nyhetsbrevet går til brukerne av senteret, og skal gi generell informasjon rundt driften, og 

tanker rundt denne. 

Nyhetsbrevet vil bli sendt ut regelmessig på epost. Vi oppfordrer mottakerne til å videresende 

det til interesserte medlemmer i de enkelte lag og organisasjoner. 

 

Nytt styre 

Styret i Fellesenheten har fått endret sammensetning. Det nye styret består nå av: 

Leder: Veslemøy Gullachsen 

Nestleder: Ikke valgt. Vi avventer byrådet. 

Medlem: Bjørn Djupevåg (Norges Fiskerimuseum) 

Medlem: Terje Skei (Bergen Kystlag) 

Medlem: Tore Solberg (øvrige brukere) 

 

Havneutvalg 

Det eksisterende Havnestyret blir nå Havneutvalg. Dette vil få omtrent samme mandat og 

funksjon som det gamle styret hadde. Endringen er at Fellesenheten får et overordnet ansvar. 

Dette fungerer slik at daglig leder i Fellesenheten fungerer som observatør i Havneutvalget og 

innkalles til møtene og møter opp etter behov, godkjenner eventuelle investeringer/kostnader, 

får kopi av vedtak/protokollføringer osv. 

Det nye Havneutvalget settes sammen slik: 

 

2 medlemmer fra Bergen Kystlag 

1 medlem fra Norges Fiskerimuseum 

1 medlem fra Langskipet Haakon Haakonsen 

1 medlem fra private eiere i havnen (Hauge/Vågen) 

 

De enkelte lagene velger medlemmene til Havneutvalget selv, og utvalget konstituerer seg 

selv. 
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Reglene for bruk av havnen vil bli justert noe i forhold til tidligere, og blir sendt ut når de er 

klare. 

 

Havneleie 

Havneleie blir som tidligere, men kreves nå inn av Fellesenheten. Leien blir: 

Liten båt (robåter):   kr. 750,-. 

Mellomstor båt (snekker):  kr. 1000,- 

Større båter:    kr. 1750,-   

Det er ikke krevd inn leie for i år. Faktura blir sendt ut i løpet av september. 

 

Sikkerheten ved anlegget 

Den gamle skyveporten og garasjen er fjernet. Porten var så rustet i stykker at den var farlig, 

den var stygg, og lite hensiktsmessig. I tråd med bystyrets og Fellesenhetens styre sine vedtak 

om mest mulig åpenhet ved senteret, er det bestilt vippebom, kombinert med 

bilsperrebommer. Dette gjør at biler holdes ute, mens publikum inkludert barnevogner og 

rullestolbrukere har fri tilgang. Manglende muligheter for å stenge av området innebærer en 

del utfordringer i forhold til sikkerheten. Vaktholdet er innskjerpet, og politiet har lovet å 

holde et øye med anlegget når patruljer har ledige stunder. 

Drikkegjenger skal konsekvent bortvises. Når uønskede elementer samler seg på området, 

ikke nøl med å ringe vaktselskapet G4S på tlf. 95194092, eventuelt også politiet. 

Fellesenheten vil også montere bedre lys. Kameraovervåkning vurderes også. 

Arbeidet med en generell opprustning av området fortsetter. Dette vil imidlertid skje etter en 

samlet plan. 

 

Ildfast hus 

Arbeidet med ildfast hus/smie er i gang. Det er laget skisse til bygget. Før denne går videre til 

styret i Fellesenheten, byantikvar osv., vil brukerne få uttale seg om plassering, innhold og 

størrelse. 

 

Boss 

Det er i løpet av sommeren plassert ut to ekstra bosspann. Det ene er ildfast. Dette skal stå ute 

på Tangen med tanke på engangsgriller og annet brannfarlig materiale. Brukerne av senteret 

oppfordres til å passe på at spannene står lett synlig og ikke fylles slik at avfallet renner over. 

 

Romfordeling 

De ulike brukerne er tildelt spesifikke rom til sin virksomhet i senteret. En gjennomgang av 

bygningene viser at en del av rommene som er Fellesenhetens, er tatt i bruk av andre brukere, 

eller er fylt med utstyr, båter, møbler og diverse rot. Dette er rom som Fellesenheten enten 

skal bruke selv, eller som nye leietakere skal inn i. 

Disse rommene skal ryddes. Siden hver enkelt leietaker vet hvilke rom de disponerer, er det 

bare å ta en runde og se om en har ting liggende i andre lokaler, og fjerne dette. 

I løpet av høsten vil gjenstander som fremdeles oppbevares i Fellesenhetens lokaler uten 

avtale, bli hevet. 

 

Nøkler/låser 

Det er en del nøkler på avveie, og låser er blitt byttet ut av brukere. Vi ber om at brukerne 

prøver å spore opp bortkomne nøkler. Det presiseres også at låser aldri skal skiftes av andre 

enn Fellesenheten. Dette er svært viktig, da daglig leder og brannvesen osv. må kunne komme 

inn i alle rom uten å bryte opp dører. 
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Fellesmøte 

Det legges opp til finternmøte mellom brukerne av kystkultursenteret og Fellesenheten ca. en 

gang i måneden. Det viser seg å være et stort behov for å diskutere ulike saker, blant annet for 

å forebygge konflikter og misforståelser, og å planlegge felles aktiviteter og løsninger. Vi ber 

om at flest mulig av brukerne møter, men med maks to personer fra hver bruker. Første møtet 

er som tidligere annonsert 4. september kl. 18.00. 

 

Pengestøtte 

Det legges stor vekt på utadrettede publikumsaktiviteter ved kystkultursenteret. Vi gjentar 

derfor at dere kan søke Fellesenheten om penger til slike aktiviteter. Søknadene må 

begrunnes, og det må i ettertid sendes inn beskrivelse av bruken av midlene, og regnskap.  

 

Fellesenhetens kontor 

På grunn av forsinket flytting hos fiskerimuseet, har det tatt tid å klargjøre kontoret for 

Fellesenheten. Vi regner imidlertid med at dette er i orden i løpet av måneden. Det vil da bli 

faste kontortider, slik at daglig leder kan nås lettere. 

 

 

Med hilsen 

 

Egil Sunde 

daglig leder 

Tlf. 971 69 903 


