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Godt nyttår til alle sammen! 

 

 

Aktiviteter i 2010 

Som tidligere nevnt, er vi en intern gruppe i senteret som er sammensatt av personer fra de 

ulike leietakerne i senteret, og som jobber med en aktivitetsplan for 2010. 

På siste møtet før jul hadde vi idédugnad, og prøvde å fastsette en del datoer for ulike 

fellesaktiviteter. 

 

 I løpet av april sjøsettes båtene, og det blir på nytt liv i havnen. Dato avhenger av når 
vinteren slipper taket. Like etter er det foreslått å arrangere felles båttur til en egnet 

havn ikke alt for langt unna. Eventuelt med overnatting, og tilhørende fest i havnen. 

Forslag til egnet sted å besøke, som også egner seg for de mindre båtene i forhold til 

reisetid osv., mottas med takk. 

 Senest 1. mai skal båtene være sjøsatt. Det blir derfor ryddedugnad denne lørdagen for 

å klargjøre senteret for helgen etter, 8-9 mai. 

 8-9. mai arrangerer vi bruktmarked i senteret. På dette tidspunktet skal alt byggearbeid 
inne og ute være avsluttet, slik at bodene kan brukes fullt ut. Under markedet tenker vi 

oss at lagene/organisasjonene i senteret, samt de enkelte medlemmene, samler 

sammen ulikt båtutstyr de måtte ha liggende til overs og, selger dette i salgsboder. 

Også små og store båter kan selges. Vi tenker oss også en auksjon av ulike maritime 

gjenstander. Kystlag, og andre aktuelle lag med maritim tilknytning i regionen, 

inviteres også til å delta. Dette bør bli en publikumsmagnet. Siden bruktmarkedet 

holdes etter at båtene er sjøsatt, kan overbyggene brukes til salgsboder. 

Under markedet blir det selvsagt også salg av mat og relevant håndverk.  

 11-13. juni arrangeres Hordakyststemnet i kystkultursenteret. Dette skjer i regi av 
Bergen kystlag. Stemnet foregår samtidig med Torgdagene i sentrum, og det vil være 

en viss samkjøring av aktivitetene mellom sentrum og senteret. Under stemnet bør alle 

brukerne av senteret være med og bidra til positive dager. 

 4-5 september blir det på nytt Sandviksdager etter noenlunde samme mønster som de 
to foregående årene. Den store forskjellen blir at bodene kan åpnes for publikum, slik 

at vi kan planlegge aktiviteter inne. 
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Det understrekes at det som er nevnt ovenfor er fellesaktiviteter i senteret, der alle brukerne 

deltar. Aktiviteter som de enkelte lag og organisasjoner planlegger og gjennomfører, foregår 

uavhengig av dette, og vil bli annonsert av den enkelte.  

Hvis noen har gode ideer til fellesarrangementer, er det fint om dere tar kontakt. Enten med 

lederne i det aktuelle lag, eller direkte med Fellesenheten, egil@kystkulturbergen.no 

 

Kystlaget og konfliktene med Fellesenheten 

Som kjent er oppsigelsen av kystlaget lagt på is. Dette ble gjort fordi Fellesenhetens styre og 

daglige leder ble overbevist om at den nye ledelsen i kystlaget mente alvor med sin 

samarbeidslinje.  

Det har siden den gang vært en rekke samtaler og møter mellom Fellesenheten og kystlagets 

nye ledelse. Disse samtalene har vært grunnleggende positive og konstruktive. Det som har 

vært av uenigheter har blitt tatt opp, og det er alltid funnet løsninger begge parter har kunnet 

godta. Sidene disse samtalene har fått et stadig mer positivt og konstruktivt innhold, har 

Fellesenheten tro på at kystlaget vil kunne feire nye jubileer i senteret i årene fremover. 

 

Ombyggingen av senteret 

Som de fleste ser, tar det lenger tid enn ventet å gjøre ferdig senteret. Dette har direkte 

sammenheng med uventede problemer som har blitt avdekket underveis i arbeidet, og at det er 

gjort en del tilleggsarbeider. De store problemene er knyttet til grunnen – eller mangelen på 

slik. De siste dagene har det vist seg at hele grunnen under bod 16 må repareres. Hele gulvet 

vil bli revet. 

Tingene som står her vil derfor bli plassert rundt i andre rom inntil videre.  

 

Kunstutstillingen til John Audun Hauge 

Til de av dere som ikke har fått med dere skulpturutstillingen med John Audun Hauge, 

oppfordrer vi om å ta turen. De tre skulpturene på Tangen er jo lett tilgjengelig hele tiden. 

Utstillingen i bod 23 er tilgjengelig i vanlig arbeidstid ved henvendelse til Museum Vest, 

Norges Fiskerimuseum. Den vil også bli åpnet igjen kl. 12-14 om søndagene hvis kulden 

slipper taket. Samtidig får dere anledning til å se påhengerutstillingen til museet, basert på 

Gunnar Mikkelsens store motorsamling.  

 

Mvh 

 

Egil Sunde 

daglig leder 
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