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Sandviksdagene 4.-5. september 

 
 

Årets Sandviksdager var de tredje i rekken, og det er ingen overdrivelse å si at de var en 

ubetinget suksess. Været var perfekt, programmet var rikholdig, og alt fungerte knirkefritt. I 

løpet av de to dagene var det anslagsvis over to tusen besøkende innom senteret. 

Tilbakemeldingene fra arrangørene er også at arrangementet i senteret ble eksemplarisk 

gjennomført.  

Så til alle dere som stilte opp og var med og fikk presentert senteret for byens befolkning, og 

tilreisende: Gratulerer, og takk! Vi har flotte lokaliteter i fantastiske omgivelser. Det er viktig 

å gi noe tilbake til byen. Og det gjorde vi definitivt under Sandviksdagene! 

 

 
 

 



 

Sandviksboder Kystkultursenter AS 

                                             Sandviksboder 15-17 

5035 Bergen www.kystkulturbergen.no 
Tlf. 971 69 903 egil@kystkulturbergen.no 

 

Noen tall fra dagene: 

 

Motivasjon & Mestring:  

 Fanget150 kg fisk på line. Totalt rundt 100 personer var på sjøen og deltok under 

linetrekking. Delvis om bord i sjarken ”Real”, og delvis om bord i M&M sine båter. 

 Bergen kretsfengsel var med på fisketur både lørdag og søndag. 

 Det ble varmrøkt og servert (gratis) 300 makrell i løpet av de to dagene. 

 Repslagning: Det ble laget 50 tau, á 7 meter, altså 350 meter tau. 
 

Langskipslaget Haakon Haakonsson: 

 Gjorde ni turer i løpet av dagene.  

 Det betyr at ca 300 personer fikk oppleve Byfjorden og Sandviken sett fra et 
vikingskip. 

 

Museum Vest, Norges Fiskerimuseum:  

 Hadde ca. 500 besøkende innendørs fordelt på de to dagene.  

 I tillegg var fisketurene med ”Real” en del av museets arrangement, i samarbeid med 

Motivasjon & Mestring. 

 

Vulcanus:  

Det anslås at ca. 200 mennesker var om bord og kikket på slepebåten. 

 

Tilbakemeldingene fra SOV 4H, Sandviken Veteranmotorbåt Klubb, Sandviken Motorklubb, 

Bergen Skala Modellbåtklubb og Bergen Maritime Vernelag er også svært positive. 

 

Vi gleder oss til neste år, da skal Sandviksdagene bli enda bedre! 

 

 
 

 

Kajakk stjålet 
En av kajakkene til Motivasjon & Mestring er forsvunnet. Den lå i 1. etasje i bod 16, der 

M&M pleier å oppbevare kajakkene sine. Kajakken forsvant i en periode da bodene var låst, 
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men før nye låser var kommet på plass. Trolig rundt 5.-6. september. Med andre ord er det 

noen med adgang til bodene som har tatt den. 

Hvis noen vet hvor kajakken har tatt veien, vennligst ring Tore Solberg på tlf. 90159808.  

Kajakken er rød, av typen ”Inukshuk” med påskriften ”Boreal design”. 

 

Nye låser 
Det nye låsesystemet er nå montert. Alle låser er byttet ut. Inngangsdørene mot 

parkeringsplassen, treverkstedet, og ved bod 16, har fått elektronisk adgangskontroll. Det 

betyr at det her brukes nøkkelbrikke for å låse opp. Det gjøres oppmerksom på at systemet 

automatisk fører elektronisk logg på all kortbruk. 

På disse tre dørene brukes kun nøkkelbrikken. Nøklene til rommene inne passer ikke til 

ytterdørene. Dette for å hindre at bortkomne nøkler kan brukes av uvedkomne til å komme 

seg inn i senteret. 

Det er levert ut brikker til de som har bedt om det. Systemet ser ut til å fungere knirkefritt. 

Til de innvendige dørene er det levert ut et begrenset antall vanlige nøkler. Hvert 

lag/organisasjon avgjør hvordan disse skal disponeres. 

 

Treverkstedet 
Treverkstedet er stort sett ferdig ryddet, og vi har begynt å innrede dette. I løpet av kort tid 

regner vi med at det kan brukes på en noenlunde grei måte. Foreløpig blir det en begrenset 

mengde maskiner her, men nye vil komme til etter hvert. Det viktigste er at det er mulig å 

jobbe her på en fornuftig måte. 

I prinsippet blir det plass til inntil tre mindre båter inne i verkstedet av gangen. De som ønsker 

å jobbe med båten sin her, må søke om plass, og vente på tur. Deretter får en tildelt plass for 

et tidsbegrenset tidsrom. 

Det er ikke anledning for noen å ta større maskiner inn i verkstedet, uten etter avtale. 

Håndverktøy må hver enkelt holde. Det vil bli laget enkle regler for bruken av verkstedet. 

 

Med hilsen 

 

Egil Sunde 

daglig leder 


