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Hei alle sammen. Det er lenge siden siste nyhetsbrev, men her kommer en del om hva som har 

skjedd, og kommer til å skje. 

 

Sandviksdagene 

 

 
 

Først av alt: Mange mange takk til alle som deltok under Sandviksdagene. Med værgudene på 

vår side mye av tiden, ble de to dagene en ubetinget suksess. Fantastisk positivt. Både på land 

og sjø. Ingen nevnt, ingen glemt. 
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At forhåndsannonseringen av de ulike aktørenes aktiviteter fra koordinator Byantikvaren sin 

side, var pent sagt haltende, vil bli tatt opp på evalueringsmøte. Det har også vært reaksjoner 

på at kystlaget i deler av annonseringen var nevnt som arrangør for samtlige aktiviteter i 

senteret. Dette vil også bli tatt opp under evalueringen. Så satser vi på at alt fungerer bedre 

neste år. 

 

Ombyggingen av senteret 
Ombyggingen av senteret går sin gang. Som alle ser, er det et omfattende arbeid. Huseier 

BKB har lovet at arbeidet ikke skal stoppe opp pga. pengemangel, selv om det er oppdaget en 

del kostnadsbomber i grunnen.  

Langskipslaget Haakon Haakonsen er nå på plass i det ene av sine to nye rom. Det er blitt 

veldig bra. Skikkelig isolert, med nye takvindu. Det andre lokalet er ferdig, men må i en 

periode brukes til lagring av materialer for byggearbeidene. 

Loftet over kystlaget deles inn i tre rom, med et isolert i hver ende. Motivasjon & Mestring 

sitt nye klasserom er på det nærmeste ferdig. 

Bolverket i snekkerverkstedet er under oppbygging, og en regner med å være ferdig med 

gulvet her i løpet av 3-4 uker. Rommet vil da bli brukt som lager for ting som skal flyttes ut 

av 1. etg. i bod 16. I praksis betyr det at snekkerverkstedet neppe kan tas i bruk før en stund ut 

på nyåret. 

 

Trekaien 
Det har vært fagfolk og vurdert trekaien. Den er i bedre stand enn (noen av oss) fryktet. Men 

foreløpig er den kun godkjent til kjøretøy for akseltrykk på max. 8 tonn. All kjøring med 

større vekt, skjer på eget ansvar. Det er ikke klart om trekaien blir rustet opp i denne omgang. 

 

Havneutvalg 

Det ordinære Havneutvalget er valgt, godkjent av Fellesenhetens styre, og har hatt sitt første 

møte. Utvalget består av følgende personer: 

Leder:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

Medlem: Bjørn Djupevåg (Museum Vest Norges Fiskerimuseum) 

Medlem: Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

Medlem:  Tore Solberg (Motivasjon & Mestring) 

Medlem: John Audun Hauge (privat) 

Medlem: Jan H. Jensen (Langskipslaget Haakon Haakonsen) 

Medlem: Knut Krzywinski (Bergen kystlag) 

 

Utvalget vil ha møte med båteiere med det første for å planlegge opptak av båter, plassering 

av disse, og fordeling av vinterplasser på sjøen. 

Positivt i vinter er at vi kan disponere Radek-tomten til båtopplag. Vikingskipet settes trolig 

her, samt andre båter som ikke trenger omfattende oppussing eller restaurering. Det betyr 

bedre plass på betongkaien. 

 

NB: Ingen må sette opp båter før Havneutvalget har fordelt arealet. 

 

Presset på plass i havnen er stort. Havneutvalget vil derfor føre en restriktiv linje i forhold til 

båter som legger seg i havnen uten tillatelse. En slik båt er allerede tauet bort. Dette er en 

praksis som Havneutvalget vil fortsette. 

Det skal imidlertid ikke hindre folk i å gjeste havnen. 
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For de som måtte lure, har ”Dreggen” søkt om, og fått innvilget, midlertidig tillatelse til å 

ligge i havnen til søknaden om fast plass er behandlet. ”Arnefjord” ligger på gjesteplass, og 

har søkt om vinterhavn. 

 

Ny båt 
Sjarken ”Mot”, som ligger ytterst i havnen på ”Framtid II” sin tidligere plass, er et strukturert 

fartøy kjøpt av Motivasjon & Mestring, i samarbeid med Museum Vest Norges 

Fiskerimuseum. Riksantikvaren har nylig vært om bord, og vurderer båten som svært 

interessant for vern. Om slik status søkes, er ikke avgjort. ”Mot” skal brukes aktivt av M&M, 

samt være formidlingsfartøy for fiskerimuseet. Båten skal etter planen ikke ligge permanent i 

Sandviken. 

 

Nye leietakere 
 

Sandviken Veteranbåt Klubb søkte om plass i senteret før sommeren, og ble tatt opp i det 

gode selskap. Medlemmene representerer de fleste snekkene som allerede ligger i havnen. 

Siden medlemmene i SVK er medlemmer i kystlaget og/eller Sandviken Motorklubb, vil de 

bruke lokalene til disse lagene inntil videre. 

 

Det er startet en 4H klubb som skal ha en profil vinklet med sjøbruksnæringene og 

kystkulturen. Fellesenhetens styre har vedtatt å ønske dem velkommen inntil videre i 

kystkultursenteret. Pga mangel på lokaler så lenge restaureringen av bodene foregår, vil 

tildeling av slike måtte skje senere. Klubben er derfor henvist til å bruke andre lags lokaler. 

Klubben har ikke egen båt, men har planer om en slik. 

 

 

Mvh 

 

Egil Sunde 

daglig leder 


