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Navneendring 

Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS er historie. Navnet var langt og 

vanskelig å forholde seg til for omgivelsene. Generalforsamlingen har nå vedtatt en 

navneendring til Bergen Kystkultursenter AS. 

Begrunnelsen for navneendringen er flere. Blant annet et enklere navn, som også er mer 

strategisk riktig i forhold til utadrettet virksomhet. 

Navnet Fellesenheten fungerte greit internt, men jeg går nå over til å kalle oss for 

kystkultursenteret, eller BK, i intern sammenheng. 

 

Utbedring av gulvene første etasje 

På neste års bybudsjett er det foreslått en bevilgning på 17,6 millioner kroner til sluttføring av 

arbeidet på kystkultursenterets bygninger. Mestedelen av pengene går til å gjøre ferdig nordre 

bodgruppe, der fiskerimuseet holder til. Noen millioner skal imidlertid brukes på søndre 

bodgruppe. Hovedsakelig til fornying av gulvene i rom 109 og 111, dvs. treverkstedet og 

båtlageret. BKB regner med å begynne arbeidet rundt årsskiftet. Vi får beskjed i god tid, slik 

at rommene kan ryddes. 

Det har vist seg at gulvene i flere av de andre rommene ikke tåler nødvendig belastning. BKB 

lover å se på disse samtidig, uten å gi garantier for at pengene strekker til alt sammen. 

 

Ildfast bygg 

Det jobbes videre med det ildfaste bygget. Tegnearbeidet vil fortsette basert på tidligere 

fremlagte skisser, men størrelsen økes til ca. 50 m2. Det skal da også ha plass til 

handikaptoalett og noen mindre boder for oppbevaring av båtutstyr osv. Det er helt nødvendig 

at sliping, sveising osv. gjøres annet sted enn inne i bodene. Erfaring fra andre smier viser at 

metallstøv fra sliping er et stort problem i forhold til smiing. Vi prøver derfor å finne en 

løsning der disse to aktivitetene kan skilles godt nok. 

Hvis vi skal få opp bygget innen rimelig tid, må vi klare dette med de midlene vi har avsatt til 

formålet. Å sette seg på venting på kommunebudsjettet, har lite for seg. Det forutsettes derfor 

at byggingen skjer med stor grad av dugnadsinnsats. 
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Før nye tegninger sendes videre i de godkjennende systemer, vil de bli forelagt brukerne på 

nytt for innspill. Det blir da også laget et kostnadsoverslag. 

Mens vi venter på det permanente bygget, må sliping, sveising og andre brannfarlige gjøremål 

foregå på en trygg måte. Som alle nå bør vite, er dette forbudt å gjøre innendørs, eller nær 

veggene ute. Vi vil derfor prøve å få tak i en ca 40 fots container i bra stand til slik bruk. Her 

kan også utstyr som metalldreiebenk ol. som er for tungt for gulvene i bodene, stå. 

Alle tips om hvem som kan ha brukbare containere, mottas med takk. 

 

Nye overbygg for båtene 

Det er bestilt søylesko og T-beslag til 10 overbygg av samme typen som allerede er i bruk på 

en av båtene på land, og som er velkjent fra overbyggene til ”Bønder i byn”. Avtalen som er 

gjort med kystlaget, er en delingsmodell der BK dekker kostnaden med beslag (ca. kr. 

50.000), og kystlaget holder trematerialene (4x4). Overbyggene forutsettes satt opp på dugnad 

av båteierne som skal ha båter på land i vinter. Overbyggene skal settes pent på rekke og rad. 

Byggene gir en rekke fordeler: Uteområdet blir strukturert og fremstår som attraktivt, både for 

brukerne, og for besøkende. Båtene har det mye bedre under tak enn tilfeldige presenninger, 

og vedlikeholds- og restaureringsarbeid blir langt enklere. 

Til våren tas de fleste overbyggene ned. Noen blir imidlertid stående, slik at båter under aktiv 

restaurering blir stående her. Håpet er at dette skal gjøre det langt mer attraktivt og 

motiverende å jobbe på båtene, og berike miljøet hele året. 

Det vil bli innkrevd en egen avgift for båter som skal i landopplag. Størrelsen på denne er 

ikke bestemt enda. 

 

Permanent tak over gavlabåten 

BK har avsatt penger til permanent tak over gavlabåten. Det er enighet med kystlaget om at 

denne skal være utstillings/museumsbåt. Båten dras litt lenger fra husveggen, og den bygges 

rundt, slik at besøkende lett kan kikke opp i den. Taket blir av gjennomskinnelig materiale. 

 

Sikkerheten ved senteret 

Det er vedtatt å installere to overvåkingskameraer som dekker mestedelen av uteområdet vårt. 

Vaktselskapet G4S holder på å regne pris. Prisen vil også inneholde et tredje kamera som skal 

dekke smauet inn til fiskerimuseet. Overvåking her betales av museet, men vi bestiller det 

eventuelt som en pakkeløsning. Systemet vil ha muligheter for tilkobling av flere kameraer 

ved senere behov. 

Vi har tro på at kameraer har god preventiv effekt i forhold til uønsket adferd på området. En 

forutsetning er selvsagt at kameraene kombineres med lys. Lys er imidlertid ikke BK sitt 

ansvar. Vi er i samtaler med huseier BKB, og BKK om å få dette på plass. Alle som har vært 

ute på Tangen en mørk kveld, kjenner behovet. 

 

Bom ved inngangen 

Monteres etter planen tirsdag 23. og onsdag 24. september. Det vil bli delt ut nøkkel til 

spesielt trengende. Dermed bør tiden for uønsket bilkjøring og parkering på området være 

over. 

 

Bruksrett og betaling i havnen 

Det er begrenset plass i havnen og for landopplag. Styret i BK har bestemt at lag og 

organisasjoner som er leietaker i kystkultursenteret skal ha førsteprioritet til båtene sine i 

havnen, og vinteropplag på land. De resterende plassene fordeles mellom private båteiere. 

Det er også vedtatt at lag/organisasjoner også må betale havneleie. 
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Kostnader til opptak/utsetting høst/vår dekkes av båteierne, og betales direkte til kranfirmaet. 

Kostnadene ved driften av havn/uteområdet er i stor grad overtatt av BK. Det er ikke alltid 

grensene mellom hva brukerne må betale selv, og hva BK skal betale, er selvsagte. 

Grunnregelen er at BK betaler faste installasjoner, og brukerne resten. Men at en god del 

arbeid samtidig skjer ved hjelp av dugnad, der BK betaler materialene. Spesielt for kystlaget 

betyr dette en god del sparte penger, som heller kan gå til drift av organisasjonen. 

 

Akvarie 

Som en del av publikumstiltakene, er det vedtatt å prøve å få til et permanent saltvannsakvarie 

av noenlunde størrelse ute. Planen er å bygge det i f.eks. Leca, og støype innvendig med 

glassfiberarmert polyester, eventuelt et glassfiberkar. Det er et mål at akvariet skal kunne 

flyttes ved hjelp av krane eller truck, slik at ikke utearealene låses for mye. Det blir vinduer i 

deler av sidene. To pumper skal sørge for vannutskiftningen. Motivasjon & Mestring har tatt 

på seg å holde akvariet med fisk og annet, samt drifte det. 

 

Kaikrane 

Vi har fått tilbud om en brukt kaikrane. Den er i god stand, og gratis mot avhenting. Kranen er 

besiktiget, og vi vil prøve å hente den snarest mulig. Sted for montering vil bli bestemt senere 

sammen med brukerne. 

 

 

Egil Sunde 

daglig leder 


