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Vårrengjøring og museumsåpning 
 

 

Det er påske om et par dager, og våren er like om hjørnet. Det betyr at stadig flere begynner å bruke 

kystkultursenteret for rekreasjon. Ikke bare de faste brukerne, men også det store antallet besøkende 

fra Sandviken, resten av byen og en økende mengde turister. 

 

1. juni åpner Norges Fiskerimuseum utstillingene sine med brask og bram. Her kommer vanlige gjester 

og prominenser som fiskeriministeren. Tangen ser ut til å bli sentral under åpningsseremonien, og det 

blir en masse folk som kommer til å mingle rundt og beundre hele anlegget, og de nye utstillingene i 

museets boder. 

 

Vi ønsker alle at senteret skal presentere seg fra sin beste side. Ikke bare under åpningen av 

fiskerimuseet, men resten av året også. 

 

Derfor folkens, det er på tide å løfte blikket og se seg rundt, brette opp ermene, og rydde og 

kaste! Se vedlagte bilder i eposten for inspirasjon! Det du leser lenger nede, burde ikke være 

nødvendig å skrive, og vil sikkert provosere noen, men forhåpentligvis glede flere. 

 

 
 

Det var ganske strøkent ute i høst etter solid dugnadsinnsats. Men det eneste som formerer seg i 

senteret om vinteren, er bosset. Det er mange teorier om hvordan, men vi konsentrerer oss om 

resultatet: Det er ille ute! Det er ille inne! Igjen. 
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Ingen nevnt, derfor ingen glemt. Siden verken «Ingen» eller «Noen» er her, blir det «Alle» som må ta 

fatt i dette. 

 

Det er betalt over 100.000 kroner i kontainerleie de siste årene for å bli kvitt boss som har samlet seg, i 

tillegg til ordinær bossavgift. Penger som kunne ha blitt brukt til noe fornuftig til glede for alle.  

 

I snekkerverkstedet står det masse som ikke har noe i et snekkerverksted å gjøre: Fiskeutstyr, 

løfteutstyr, greier med jul på, motorgreier, boss, sykler, osv. Verksted kan knapt brukes til det 

påtenkte. Alle forsøk på å få det til å fungere, har mislykkes pga. at alle setter alt mulig her. 

 

I Båtlageret i nr. 16 er det som vanlig overflod, og vanskelig å ta seg frem. De færreste følger regelen 

om en palle til hver, og der stopper det! 

 

 
 

I gangene og andre rom inne, er det rikelig 

med saker som har en bedre fremtid hos BIR. 

 

Ute har det hopet seg opp mye interessant i 

løpet av vinteren. Det er bare et fåtall av 

båteierne som rydder etter seg når båten er 

landsatt, og enda færre som rydder bort ting de 

tar ut av båten når de reparerer og restaurerer. 

Å spasere og punktere på spiker passer for 

fakirer, ikke oss. Når andre hiver sitt skrot 

under og rundt andre sine båter i tillegg, blir resultatet triste saker. Noen av takene er fillete og fæle, og 

lite å vise frem. Noen funksjon med å beskytte båten er lenge siden disse hadde uansett. 

 

I og rundt nøstet og smien er det også masse gøy som slenger rundt. 

 

Sagt med store bokstaver: 

 

NESTEN ALT BOSSET UTE KOMMER FRA ULIKE BÅTEIERE. I ALLE ANDRE 

BÅTHAVNER TAR FOLK BOSS, BATTERIER, SPILLOLJE OSV. MED SEG NÅR DE GÅR. 

I KYSTKULTURSENTERET VIRKER DET SOM OM DET ER MOTSATT. 

DET ER VELDIG PROVOSERENDE OG TRIST FOR DE FÅ SOM HOLDER ORDEN. 

 

Havneutvalget har diskutert dette problemet, og kommet med en anbefaling til Fellesenheten. 

Prinsippet i samfunnet er at forurenser må betale. Det synes vi er et greit prinsipp. Følgende blir derfor 

nå fast politikk i senteret: 
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Boss, rot, skrot, og annet som er plassert på steder der det ikke hører til, må fjernes av eier 

senest onsdag 8. april 2015. Etter denne dato tar Fellesenheten seg retten til å fjerne enhver 

gjenstand som vurderes boss, skrot eller er plassert på et sted det ikke hører hjemme! Der vi vet 

hvem eier er, vil arbeidet bli fakturert direkte til eier med kr. 750,-/persontime fra arbeidet 

starter, til en er tilbake fra bossplassen, pluss kjøregodtgjørelse. Der eier er ukjent, vil kostnaden 

bli fordelt på båteierne og lag/organisasjoner i senteret etter samme sats. Fordeling vil bli 

vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

 

Det betyr at hvis f.eks. en sykkel, motor, presenning eller annet står i treverkstedet uten 

spesifikk avtale, kan det etter 8. april bli kastet uten noen form for varsel. 

 

Hvis det står ting utenom pallene i båtlageret, vil samme praksis gjelde. Det kan forsvinne uten 

varsel. 

 

Båteiere/personer som fortsetter å forurense kan i ytterste konsekvens bli utvist fra havnen. 

 

Praksisen med å kjøre bort ting som folk setter i fra seg inne/ute vil etter 8. april bli en 

permanent ordning. Dvs. at hvis noen fristes til å sette i fra seg det som oppfattes som boss, eller 

er feilplassert, blir det automatisk fjernet, og regning sendt. 

 

De som har behov for å oppbevare ting i kortere perioder på fellesområder, skal selvsagt kunne gjøre 

det. Etter spesifikk avtale på avtalt sted! 

 

Vi beklager virkelig å måtte ty til dette drastiske skritt, men det er ingenting som tyder på at 

oppfordringer gjennom mange år har endret på situasjonen. Det skal så lite til for å holde det fint, hvis 

alle passer på seg selv. 

 

Det er verd å merke seg at den nye ordningen kommer som et resultat av krav fra senterets leietakere! 

 

Vi håper ordningen gir resultater, og blir til glede for alle i lengden, og at det blir slutt på at noen få 

belastes med å rydde etter de mange. 

. 

God påske! 

 

Ryddehilsen fra 

Egil Sunde 

Daglig leder 
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