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Båtdelering 
Onsdag 16. mars fra kl. 17 og utover kvelden lanseres Bergen Båtdelering (BB). Dette er en 

båtdelering for veteranbåter. BB er et samarbeidsprosjekt mellom kystkultursenteret og Sandviken 

Kystlag. BB blir en undergruppe i kystlaget, slik at en må være medlem i SK for å kunne benytte seg 

av tilbudet.  

Kl. 17-18 blir det gratis utlån av robåter og kajakker i senterets havn. Kl. 18.30 blir det 

informasjonsmøte med kafé i 3. etg. bod 16. 

En del av kystlagets båter vil komme under BB-paraplyen. Det betyr at BB-medlemmene pusser, 

reparerer og steller båtene. Til gjengjeld får de også bruksrett til dem. Båtene kan dermed bookes for å 

sikre seg båt når den enkelte har lyst på sjøen. BB har ikke plass til gratispassasjerer. Altså: Ingen 

dugnad, ingen bruk av båt. Foreløpig disponerer BB en Hardangersnekke, flere robåter, og en seil-

rigget 21 fots oselver.  

 

Nytt lager for båteierne 
 

Som det lenge har vært varslet, skal lageret for båteierne flyttes. Det nye lageret i 2. etg. Over 

treverkstedet har nå vært klart til innflytting en stund, og flere har allerede tatt det i bruk. På forrige 

fellesmøte ble det informert om plassering, tilgang og bruk. For de som ikke var der kan det opplyses 

om følgende grunnregler: 

 

 Alle båteierne kan bruke plass tilsvarende en palle.  

 Det er lurt å bygge en type skap, eller ha pallekarmer, slik at det blir plass til en del. 
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 Pallene skal plasseres i to rekker i nordre del av rommet. Det er plass til ca. 12 paller totalt. 

Rømningsveier og generell tilgang mot port(er) må ikke sperres. Hvis noen kan dele på plassen, 

er det fint, men foreløpig skulle det være nok plass. 

 Det er IKKE anledning til å plassere noe utenfor pallen. Står det noe løst på gulvet, kan dette 

bli kastet uten noen form for varsel. Vi ønsker ikke tilsvarende tilstander som i det gamle 

lageret. 

 Det skal være ca. 0,5 meter klaring under taket pga. sprinkleranlegget. 

 Har du større ting som skal lagres men som ikke får plass på pallen, som årer, mast el.lign., så 

ta kontakt. Vi finner alltids et annet sted.   

 Brennbare ting som gass, oljer, bensin, diesel, maling mm. Skal IKKE lagres her. Dette lagres i 

det brannsikre lageret ute. 

 Tilgangen til lageret er foreløpig via inngangen fra parkeringsplassen, opp trappen til 2. etg. 

gjennom første dør t.h., gjennom rommet og inn døren t.v. i motsatt ende. Litt tungvint, men 

vanskelig å endre bygningene. Det vil bli satt opp nøkkelboks for dør mot gang. 

 Frist for å ha tømt det gamle lageret i 1. etg. i bod 16, er 29. mars. Tidspunktet er absolutt, for 

da begynner arbeidet med å innrede rommet til felles motorverksted. Ting som måtte stå igjen i 

rommet etter fristen, vil bli kastet. 

 

Felles motorverksted 
Det tidligere felleslageret skal bli felles motor- og mekanisk verksted. På samme måte som senteret har 

felles treverksted. Arbeidet med å innrede dette begynner like over påske. 

Motorverkstedet blir tilgjengelig for alle brukerne av senteret, og blir utstyrt med kraftige 

arbeidsbenker, og noe felles elektrisk verktøy som søyleboremaskin mm. Håndverktøy må folk holde 

selv.  

Det er planlagt å montere en enkel løftevinsj til å heise motorer ut og inn på en enkel og trygg måte fra 

betongplatningen utenfor.  

Vi tror et slikt fellesverksted blir et kjærkomment tilskudd for alle som har behov for å fikse og 

vedlikeholde innenbords- og utenbordsmotorer, og mekaniske ting på båten ellers. 

 

Ny havnefullmektig 

Havnen har vært uten egen havnefullmektig en tid. Havneutvalget har nå oppnevnt Erik Clausen til ny 

havnefullmektig. De fleste bør kjenne Erik. Han har vært aktiv i senteret i noen år nå. På dagtid jobber 

han nå for Fellesenheten, og en del for fiskerimuseet, og er i tillegg aktiv som frivillig. Han har tlf. 

41142005. 

Havnefullmektig tar seg av mange av de daglige praktiske spørsmålene rundt havnen, og holder et øye 

med den.   

 

Maritim lørdag 28. mai 
Tradisjon er tradisjon, og frivilligheten i senteret vil ikke være uten Maritim lørdag der de viser seg 

frem og gir en maritim opplevelse til byens befolkning. Dette er en markering av at sesongen med 

aktivt maritimt uteliv er i gang. Det legges opp til et utvidet program i år, der vi inviterer maritime 

sjelefrender utenfra. Programmet ellers er ikke klart, men de som har besøkt oss før under Maritim 

lørdag, vil kjenne igjen hovedaktivitetene i år også. 

 

Hansadag 9.-12. juni og Torgdag (11. juni) 
Kystkultursenterets frivillige lag/organisasjoner og fiskerimuseet samarbeider som vanlig om 

deltakelse på Torgdagen. I år blir Torgdagen en del av Hansadagene. Det ser ut til at hoveddeltakelsen 

blir under selve Torgdagen lørdagen. Da er senteret vertskap for tilreisende unge deltakere på 

Hansadagene, og tar dem med på veteranbåtturer og andre maritimt tilknyttede aktiviteter. En rekke 

båteiere har allerede sagt ja til å stille opp. 
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Det blir også holdt av kaiplass ved skur 11 i Vågen for båter fra senteret som ønsker å delta på 

arrangementet i sentrum. 

 

Sandviksdagene 3. og 4. september 
Sandviksdagene ble første gang arrangert i 2008, og er dermed blitt en godt innarbeidet tradisjon. Vi 

ber alle notere seg tidspunktet. 

 

Mvh 

 

Egil Sunde og Aina C. Matre 
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