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Ombygging og opprusting av bod 17-19 

Arbeidet med opprustingen av bodene er noe forsinket, men starter med det første. J.H. 

Nævdal har fått oppdraget, og det skulle demed være i gode hender. 

Det betyr at vi må brette opp ermene og rydde noen av lokalene på kortere varsel enn ventet.  

 Treverkstedet må være ryddet og tømt senest i slutten av uke 20, da gulvet skal byttes. 
I praksis vil det si innen 17. mai. Dette er ikke lenge til. Det betyr at de som har privat 

utstyr og materialer der, må fjerne dette i god tid. Det vil bli en gjennomgang av større 

utstyr & maskiner for å se hva som skal tas vare på i det nye verkstedet, og vi må finne 

en egnet plass å lagre utstyret til arbeidet er over. Fellesenheten har satt av penger til 

en del nytt verktøy. Styret vil med det første avgjøre fremgangsmåten i forhold til 

fornying.  

 Konsekvensen av at treverkstedet stenges, er at det blir ute av drift i sommer. Hvor 

lenge, er vanskelig å si. Båteiere som har større arbeid på gang og trenger verkstedet, 

må derfor få mest mulig unna de neste par ukene. 

 I rom 111, båtlageret frem mot kaien, må området foran dørene ryddes, og holdes 
ryddig. Deler av gulvet skal byttes, men hele gulvet ettersees. Resten av rommet 

ryddes senere. Tidspunkt kommer vi tilbake til. 

 Generelt må dører, ganger, trapper og ulike rom holdes mest mulig ryddige i 
anleggsperioden, slik at Nævdal sine folk får best mulig arbeidsforhold. En kortest 

mulig anleggsperiode er til fordel for alle. 

 I praksis skal nesten alle de større, og noen av de små, gulvene i første etasje 
renoveres. Gulvet i rom 103, inngangen frem mot veien, har som kjent sunket. Det er 

uvisst hva som er grunnen. Uansett skal det repareres. Dette kan bli en omfattende 

jobb som tar tid. 

 En del andre rom må også tømmes/ryddes nå, men dette er rom som bare angår enkelt-

leietakere, og det vil derfor bli tatt direkte med dem. 

Hvis noen skal ha ut båter som er lagret på seilloftet, må dette gjøres med det aller første, da 

Langskipslaget Haakon Haakonsen må bruke dette som lager til sine ting mens lokalene deres 

i fjerde etasje bygges ferdig. Rommet kan derfor bli for fullt til å få ut båter før etter ferien. 
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Mannskapsbrakken til Nævdal blir plassert på parkeringsplassen, mot bodveggen. 

 

 

Låssystemet 

Låssystemet skal som kjent skiftes. Dette utsettes til etter at ombyggingen er sluttført, da det 

skal inn noen nye dører, og vi ønsker å ta dette som en operasjon. 

 

Kloakken nord i havnen 

Kloakkutslippet nord i havnen skulle vært sanert tidligere i år. Det viser seg nå at arbeidet 

ikke kommer i gang før etter ferien. Det betyr at kloakken fortsatt vil gå urenset ut i havnen 

frem til da. Ikke særlig hyggelig, men lite å gjøre noe med. 

Bading i havnen frarådes på det sterkeste på grunn av kloakkutslippet. Det gjelder også rundt 

og utenfor Tangen. Fellesenheten kommer derfor ikke til å gjøre mer for å tilrettelegge for 

bading før kloakken er ferdig sanert. 

 

Drikking og bålbrenning på Tangen 

Det har allerede vært flere tilfeller av drikkelag og bålbrenning på Tangen. Vaktselskap og 

politi har ordnet opp i dette. Vi har løpende kontakt med disse, og har som før null-toleranse 

for slikt. Hvis dere oppdager uønsket adferd, tilkall straks vaktselskapet G4S på tlf. 95194092. 

I alvorlige tilfeller, også politiet. 

På den annen side, bålbrennerne har ikke ved med seg når de kommer. Den finner de på 

Tangen. Og det skal de ikke gjøre. For å få bukt med uvesenet, må brukerne rydde helt opp 

etter seg. Materialer og kapp må ikke flyte rundt, slik det har gjort. Heller ikke tofter, tiljer og 

ror til båtene må ligge spredd utover. 

 

Styring av havnen 

Mange vil ha fått med seg at uenigheten rundt styringen av havnen nå er endelig avklart. 

Kommunen eier området, og har gjennom Fellesenheten all styring med havn og landareal. 

Bergen og Omland havnevesen, v/havnedirektøren har bekreftet dette, og fjernet all tvil. 

Brev om dette er sendt til Bergen kystlag og Fellesenheten. 

Fellesenheten skal ha styremøte torsdag 7. mai, der videre drift av havnen blir drøftet. I 

mellomtiden drives den på delegasjon av daglig leder i Fellesenheten i samarbeid med Bjørn 

Tefre fra kystlaget. 

Vanlige brukere ordner seg i praksis som før, og praktiske spørsmål rettes til Bjørn Tefre 

(92869850), eller Egil Sunde (97169903), inntil Fellesenhetens styre har bestemt den videre 

driften. 

 

Betongbryggen 

Betongbryggen har fått nye lodd og fortøyninger, og er dradd noe lenger nord for å bedre 

adkomsten for John Audun Hauge, og for å unngå at brukere må gjennom bod 20 for å få 

tilkomst til bryggen. 

Bryggen er eid av Vågenes og fiskerimuseet. Motivasjon & Mestring holder på å inngå et 

samarbeid med museet rundt fiske, og kommer derfor til å disponere museets del av bryggen. 

Dette betyr igjen bedre plass ved dampen. 

 

Aktivitetsdag 24. mai 

24. mai kommer Kystverkets tidligere forsyningsskip, M/S ”Gamle Oksøy” til 

kystkultursenteret. Museum Vest er vertskap, og lager omfattende arrangement i 

fiskerimuseet, mens Fellesenheten syr sammen aktiviteter i resten av kystkultursenteret. Et av 
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hovedinnslagene blir åpning av påhengerutstillingen på loftet i bod 23. Denne er satt sammen 

av et utvalg påhengere fra Mikkelsen-samlingen. Det blir ellers en rekke aktiviteter ute og 

inne. 

Et annet visuelt kulturhistorisk innslag er at ”Gurine” til Kari og Georg Gundersen etter 

planen ligger til kai i kystkultursenteret under denne dagen. Gundersen har også søkt om fast 

plass til båten i havnen. For de som ikke kjenner ”Gurine” og Gundersen, så kan det kort 

fortalt sies at det er Kari og Georg med ”Gurine” og ”Oline” som var la grunnlaget for 

kystkultursenteret og Bergen Kystlag. Båtene og eierne var markante trekk i havnebildet i 

Sandviken i mange år, frem til for ca. ti år siden.  

Det legges opp til at Kystkultursenteret fremstår som en helhet, sammen med museet, under 

dagene. Foreløpig har Sandviken Motorklubb, Motivasjon & Mestring og Langskipslaget 

Haakon Haakonsen sagt ja til å delta med aktiviter den 24. mai. 

Padleklubben SIB i Holmefjordboden vil også delta med demonstrasjon av sine aktiviteter fra 

Tangen. 

Se ellers: www.museumvest.no og www.kystverket.no  

 

Mvh 

 

Egil Sunde 

daglig leder 

http://www.museumvest.no/
http://www.kystverket.no/

