Årsmelding for Nøstet, Verftet og Klosteret velforening 2018
Styret har i 2018 hatt disse medlemmene:
Gisle Andersen (Leder)
Ragni Stoltenberg
David Lovret
Øystein Bruvik
Anne Helen Søyseth (Økonomi)
Sveinung Arnesen
Maria Udd (vara)
Valgkomité: Truls Larsen og Cathrine Gravdal
Styret hadde fire styremøter i 2018.
Saker vi har arbeidet med:
Oppfølging av to pågående private reguleringsplaner for områdene syd og nord for
Dikkedokken.
Styret har siden 2013 arbeidet aktivt med to private reguleringsplaner langs Nøstebukten.
Oppfølgingen siden forrige årsmøte har bestått av:
 Kontinuerlig overvåkning av hvordan sakene utvikler seg /nye dokumenter i
innsynsordningen til Bergen Kommune.
 Kontakt pr. telefon / e-post med prosjektansvarlige og ansvarlige i Bergen kommune.
 Feil/mangler i plandokumenter er fulgt opp pr. brev (utenom ordinære høringer)
 Vi har tidligere hatt møter med samtlige politiske partier om saken, i 2018/19 har vi
hatt ett eget møte med Byråden i forbindelse med plansaken for Dikkedokken Nord
(Kjødetomten). Det ble også holdt et muntlig innlegg i forbindelse med
bystyrekomiteen behandlet saken.
 Viktigste utvikling i disse sakene er at Bystyret vedtok å avvise planforslaget for
Dikkedokken Nord. Det betyr at plansaken er avsluttet. Bystyret har samtidig vedtatt
en kulturarenaplan for det heter at Bystyret ønsker at tomten brukes til kulturformål.
Vi antar at Byrådet i løpet av 2019 vil overta eierskap til tomten. Vi har et godt
samarbeid med USF og regner med å bli involvert i utviklingen av tomten.
 Planprosessen for Dikkedokken Syd (Berstadtomten) pågår. Fylket har fremmet
innsigelse mot utfylling i sjø. Tiltakshaver arbeider med å endre planforslaget og håper
å sende revidert versjon inn til behandling før sommeren 2019. Erfaringsmessig tar
slike prosesser lang tid.
 Nabolaget holdes orientert om utviklingen i sakene gjennom nettsider og
nabolagsmøter.

Vårdugnad
Ble avholdt i mai 2018.
Vel og bra
NVK har bidratt med saker til det tradisjonelle julenummeret som utgis i samarbeid med
Velforeningen på Sydnes. Styret har distribuert 1200 eksemplarer av bladet.
Julemarkering.
Julemarkedet er i ferd med å bli en tradisjon og organiseres av entusiaster på Klosteret. NVK
har ordnet med støtte fra Bergen kommune, innkjøp og montering av juletre med lys.
De samme entusiastene har sørget for tilskuddsmidler for å videreutvikle plassen. Deler av
disse er brukt for etablere strøm til markeder/julelys på plassen.
Oppussing av Nordnesbanen
Det har pågått en betydelig rehabilitering av grusplassen vi Galgebakken. Initiativet kommer
fra «fotballforeldre i området» og Nordnes IL. Dette ble nesten ferdigstilt sommeren 2019.
Dessverre gjenstår montering av fotballmål i lengre tid. Saken er fulgt opp og Bergen
Kommune/ Grønn etat har lovet å montere disse.
BergenByliv
Dette er en paraplyorganisasjon for velforeningene i sentrum. NVK er representert i styret
gjennom Gisle Andersen.
Grøntavtalen
Dette er en avtale som sikrer at faktiske utgifter til blomster, jord, plantenæring o.l. dekkes av
Bergen kommune. Hvert år blir det overført 10 000 kroner som skal dekke slike utgifter i
smitt og smau i velforeningens område. I 2018 har vi hatt en dialog med Bergen Kommune
om å revidere denne avtalen og sikre en felles forståelse av hvilke områder den dekker og
hvordan ubrukte midler kan disponeres.
Avtalen er basert på at de som bidrar selv står for innkjøp av blomter, jord o.a. Slike innkjøp
må avklares før innkjøp gjøres. Private bed dekkes ikke av denne avtalen. Mer informasjon
finnes på www.nvk-vel.no

