Godt nytt år til alle i Damsgårdssundet!

6. Feb. 2015

Den nye bydelen i Damsgårdssundet er i stadig utvikling. Her følger litt informasjon om siste
nytt.

Småpudden
Arbeidene med den nye gang- og sykkelbroen er i gang, og broen skal etter planen stå ferdig juni
2016. Bergen kommune opplyser at NCC har fått oppdraget, og at arbeidene med fundamenter
ute i sundet vil være i gang i løpet av de nærmeste månedene. Når arbeidene med broen er ferdig
vil det være klart for å fullføre Markusplassen også. For mer informasjon om byggearbeidene, se
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-utbyggingsavtaler/10011

Ombygging av krysset i Lotheveien
Krysset Lotheveien – Michael Krohns gate skal utbedres for å sikre bedre avkjøring fra Michael
Krohns gate. Arbeidene er starter opp, og er planlagt ferdig etter sommeren 2015. Lotheveien
vil da være stengt for trafikk, og omkjøring vil bli via Tverrveien ved Damsgårdsveien 135. For
mer informasjon om byggearbeidene, se: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/
avdelinger/etat-for-utbyggingsavtaler/10000/10001
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Bossug
Kommende uke vil Skarven sameie bli tilkoblet bossuganlegget. I den forbindelse gjentar vi
informasjonen om at alt som kastes i nedkastene må være pakket i plastposre. Dette er svært
viktig for å unngå stopp i anlegget. Vanlige bæreposer fra dagligvarebutikkene fungerer fint.
Husk bare å knytte for, slik at posene ikke åpner seg i rørene! Kostnader til service som følge av
feil bruk av anlegget vil bli fakturert dere som bruker anlegget, så her er det i alles interesse å
bruke anlegget riktig!

Sjøstjernen
Nå lanserer BOB salgsstart for Sjøstjernen. Sjøstjernen er søsterprosjektet til Ternen borettslag,
tegnet av arkitekt Kari Nissen Brodtkorb, som også har tegnet Ternen. Prosjektet vil få fasade ut
mot Markusplassen, og består av 31 leiligheter, samt et næringslokale i 1. etasje. Leilighetene blir
2-, 3- og 4-roms fra 39-150 m2. Salgsstart er planlagt i mars, og går salget bra kan byggearbeidene
starte tidlig i 2016.

Krohnviken
Anleggsarbeidene for Krohnviken sameie forventes å starte opp i nær fremtid. Forventet
byggetid er 2 år. Prosjektet har 103 leiligheter, hvorav 61 allerede er solgt. Men det er fortsatt
mange 3- og 4-roms leiligheter med flott beliggenhet ledig i prosjektet. Så har dere venner eller
kjente som vurderer å kjøpe leilighet kan dette være et godt tips! For mer info om Krohnviken, se
www.krohnviken.no
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Viken Amfi
Byggingen av Viken Amfi sameie på går for fullt. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i mai 2016.
Prosjektet består av 93 leiligheter, og i skrivende stund er over 73 leiligheter solgt. Men det er
fortsatt leiligheter igjen, i varierte størrelser med flott beliggenhet. Så har dere venner eller
kjente som vurderer å kjøpe leilighet kan dette være et godt tips! For mer informasjon, se
www.vikenamfi.no.

Næringslokaler
BOB Eiendomsutvikling har nå solgt alle næringslokalene i Måken, Piren 2 og Skarven, og vi
håper at det i løpet av våren vil være aktivitet i lokalene.

Parkering
Når anleggsarbeidene for Krohnviken og Småpudden nå starter opp, vil det ikke lenger være
parkeringsmuligheter i Damsgårdsveien. Vi oppfordrer derfor alle til å skaffe seg plass i
parkeringsanleggene i Måken eller Skarven, slik at vi unngår fremmedparkering i gaten. Det
er fortsatt noen ledige plasser i parkeringsanlegget i Skarven. Ta evt kontakt med megler Kari
Berland hos Eiendomsmegler 1 på mobil 410 73 038 eller epost kari.berland@em1.no.

Treet sameie
Byggingen av Verdens høyeste trehus – Treet – går som planlagt. Montasje av de første fem
etasjene er nå ferdig og montasje av moduler i 6. – 9. etasje pågår nå. I løpet av få dager vil bygget
rage over Puddefjordsbroen og bli godt synlig i bybildet! Dere kan følge byggingen av Treet på
www.treetsameie.no. Her finner dere videoreportasjer fra byggeplass, samt live webkamera.

Med vennlig hilsen,

Ole Herbrand Kleppe
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