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Mer om sikkerhet og opprydding 

 

Huseier Bergen kommunale bygg (BKB) var på befaring i søndre og nordre bodgruppe fredag 

26. september. Jeg kunne dessverre ikke delta. Jeg har nå fått tilbakemelding fra direktør Kjell 

Aga i BKB. Han var med på befaringen. 

 

I korte trekk sier han følgende: 

 

 BKB er sjokkert over hvor mye rot og skrot og annet som ligger i ulike rom hos ulike 
brukere, i ganger og i fellesareal. 

 Det må en generell og grundig opprydding til. Det gjelder de fleste brukeres rom, og 

spesielt lagrene. 

 Kystkultursenteret er ikke et festlokale. En del rom kunne gi inntrykk av dette. 

 Brannforebyggende tiltak må straks gjennomføres i tråd med det som er beskrevet i 
tidligere nyhetsbrev. 

 Det skal aldri settes noe foran rømningsveiene. 

 Tilstanden var så elendig at det var så vidt bodene ikke ble stengt på fredag. 

 BKB vil sette en relativt kort tidsfrist for å bedre forholdene. Hvis ikke dette 
etterleves, kan senteret bli stengt. 

 

Med andre ord: Skal kystkultursenteret også i fremtiden være et kystkultursenter, er det bare å 

brette opp ermene, og starte oppryddingen straks i tråd med tidligere tilsendte meldinger og 

møter. Mange av dere har medlemsmøter i dag onsdag, og kan dermed komme i gang. 

 

Som tidligere varslet, vil vi på Fellesmøtet tirsdag 7. november ta en gjennomgang av boder 

og uteområder for å se hva som fremdeles må ryddes opp i. Trolig vil en representant for 

BKB delta på møtet og gjennomgangen. 

Alle brukere/leietakere må sørge for å stille med representant på dette møtet. 
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Fellesenheten jobber samtidig med å finne alternative akuttløsninger slik at risikoarbeid kan 

utføres i egnede lokaler inntil det ildfaste bygget står ferdig. 

 

Det står en brannsikker container på kaien allerede. Denne skal brukes for brannfarlige 

stoffer. Alle som oppbevarer ting her i dag, må gå gjennom dette og se om noe kan kastes. 

 

 

Med hilsen 

 

Egil Sunde 

daglig leder   


