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Navneendring 

Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS endret tidligere i år navn til Bergen 

Kystkultursenter AS. Dette ble gjort etter at Bergen Kystlag hadde orientert om at ”Stiftelsen 

Bergen Kystkultursenter” var under avvikling etter mange år uten aktivitet. 

I ettertid har vi fått opplyst at kystlaget nå vil prøve å blåse nytt liv i stiftelsen. For å unngå 

navnerot, velger vi å fortsette å bruke det gamle navnet vårt. 

Rent teknisk blir det slik at vi formelt fortsatt står registrert med det lange vanskelige navnet i 

Brønnøysundregistrene, men utad vil bruke varemerket Sandviksboder Kystkultursenter. 

Internt kan derfor Fellesenheten fortsatt brukes som navn. 

 

Høringsfrist 

Høringsfristen i forhold til nye havnereglement osv. ble etter ønske fra flere parter satt til 3. 

november. Det er fremdeles flere parter som ikke har kommet med tilbakemeldinger. 

Fellesenheten ønsker å styrebehandle saken inneværende år. Det settes derfor nå en endelig 

frist til fredag 21. november for innspill. Det som mottas etter dette, vil ikke bli behandlet.  

Det samme gjelder utkastet til det ildfaste bygget. 

Uttalelser ønskes mottatt på epost. 

 

Trekaien 

Som de fleste vet, er trekaien gammel. Vi har bedt rette instans om å sjekke tilstanden på 

denne, og vurdere hva den tåler av bruk. Inntil videre ber vi brukere om å være ytterst 

forsiktig når tyngre kjøretøy trengs til ulike løft og transport, og bruke så små biler som 

mulig. Det har allerede vært tilfeller der sjåfører har nektet å kjøre på den uten garantier fra 

oss. Vi kan selvsagt ikke gi garantier for hvilke belastninger den tåler. 

 

Container ved inngangen 

Det er selvsagt ikke vakkert med stålcontainere langs husveggene. Men enda mindre vakkert 

er synet av nedbrente Sandviksboder. For at gjengen i Sandviken Motorklubb skal kunne 

gjøre annet enn å polere gamle motorer, er den isolerte verkstedscontaineren plassert der den 

nå står. Dette ble vurdert til det stedet den blokkerer minst mulig for annen bruk av området. 

Vi spanderte også en helt ny container slik at den ble minst mulig skjemmende. 

Containeren disponeres av motorklubben, og brukes til alt brannfarlig arbeid. 
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Det jobbes med å finne annen praktisk og mer diskret plassering før våren. Uansett skal 

containeren erstattes med det ildfaste bygget når den tid kommer. 

 

Med vennlig hilsen 

Egil Sunde 


