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Sommeren er over, og det begynner å livne til i senteret. De som ikke har vært her på en 
stund, vil oppdage at ombyggingen endelig er over. Dessuten at inngangspartiet ønsker 
velkommen nyasfaltert og fint. En flittig dugnadsgjeng har også spylt og kostet og ryddet ute 
nok en gang. Vi takker så mye! 
 
Her er litt om det som skjer fremover, og noen nyttige og praktisk opplysninger: 
 
Sandviksdagene 4.-5. september 

 
 
Det klart for Sandviksdagene igjen førstkommende helg. Det skjer noe i hele Sandviken, ikke 
bare i kystkultursenteret. I senteret holder vi på fra kl. 12 -16 både lørdag og søndag. 
Programmet er omfattende. Både på Tangen, i havnen, i bodene, og i fiskerimuseet. For 
fullstendig program, se www.kystkulturbergen.no  og www.museumvest.no . Der finner du 
også programmet for det som skjer i resten av Sandviken. 
Dagene har vært en suksess før, og vi er sikre på at de blir det samme i år også. 
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Sanering av kloakken 
Arbeidet med den etterlengtede saneringen av kloakken er endelig i full gang. Det graves og 
graves. Arbeidet stoppet i vår pga funn av forurensning i grunnen. Det viste seg at denne var 
relativt uskyldig, slik at arbeidet kunne gjenopptas uten for omfattende tiltak for å hindre 
utslipp til omgivelsene. Vi regner nå med at arbeidet er ferdig i løpet av høsten. Det 
inkluderer også at det store kloakkrøret fjernes.  
 
Nye låser 
Det nye låsesystemet skal nå monteres. I korte trekk blir alle låsene byttet ut, og det installeres 
et komplett nytt system. Inngangsdørene mot parkeringsplassen, treverkstedet, og ved bod 16, 
får elektronisk adgangskontroll. Det betyr at det her brukes kort/nøkkelbrikke for å låse opp. 
Det gjøres oppmerksom på at det automatisk føres elektronisk logg på all kortbruk. 
Hvert lag/organisasjon får nøkkelbrikker til medlemmene. Disse koster kr. 70,-/stk. Hvis noen 
mister brikken, vil erstatningsbrikke koste kr. 100,-. 
Til dørene inne, blir det vanlige nøkler. Hvert lag/organisasjon avgjør hvordan disse skal 
disponeres. 
 
Ny bruk av 1. etg i bod 16 
Rommet lengst nord i 1. etg. i bod 16, (rom 111c) er overtatt av Fellesenheten, og vil bli 
administrert av Havneutvalget. Rommet skal brukes som lager for båteierne. I tillegg skal det 
lages plass til jollene. 
Tanken er å lage små låsbare båser, en til hver båteier. Større utstyr som årer, rigg osv. kan 
eventuelt plasseres utenom båsene, men må da merkes med navn. Brannfarlig materiale må 
som vanlig oppbevares annet sted enn i bodene. 
Alle båteiere, og lag/organisasjoner med båter, kan tildeles plass her for oppbevaring av ting, 
men kun etter avtale med Havneutvalget. 
Bedre innendørs lagerplass har lenge vært et stort savn for mange båteiere, og vi tror dette er 
en løsning som alle kan se seg tjent med. 
 
Med hilsen 
 
Egil Sunde 
daglig leder 
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