
       INVITASJON TIL Å BLI MEDLEM-FAMILIEMEDLEM-BEDRIFTSMEDLEM I 
     KVALVÅG SEILSENTER STIFTET AV BERGENES SEILFORENING 28 APRIL 1991 
 
Kvalvåg på Stolmen i Austevold er et gammelt handelssted, mer enn 400 år gammelt.  
Pettersen Huset som som idag er 192 år gammelt ble gitt til Bergens Seilforening i 1962, ble 
omdannet til ”Stiftelsen Kvalvåg Seilsenter”med Bergens Seilforening som enestifter i April 
1991. Stiftelsen ideelle formål er fremme seilsporten i Hordaland samt vedlikehold og vern 
av eiendommen.  
 
Kvalvåg har gjennom åren blitt brukt mye av BS.  Mange seilerleirer for Optimist seilere har 
blitt arrangert hvor de unge seilerne virkelig har fått boltret seg i store bølger fra havet 
utenfor. Brettseilere har også hatt samlinger her og Knarrene har vært fast ”inventar” 
gjennom alle år. Videre har det vært jevnt bruk av turseilere som benytter den fine havnen 
med lang steinbrygge med tilgang til elektrisitet og vann. Lokalbefolkningen på 
Stolmen/Austevoll har også brukt Pettersen Huset blant annet til familietreff, Kirkejubileer,  
konfirmasjoner og andre tilstellinger.  
 
Vedlikehold av det 192 års gamle tre etasjes Pettersen Huset er krevende. I alle år har en fin 
dugnads gjeng gjort dette med stor økonomisk hjelp av sponsorer, familie og bedrifts 
medlemmer. Etter at Stiftelsen ble opprettet ble et stor vedlikeholds program satt igang 
hvor taket på hovedhuset ble renovert, hovedrammen under en del av huset ble skiftet samt 
gulvene i de to stuene, ny peis, oppdatering av kjøkkenet og dusjrommene. I de senere år 
kan det nevnes at 5300 rustne spikere er tatt ut av alle ute veggene, all maling er blitt fjernet 
med varmepistol, huset er selvfølgelig malt opp, alle vinduene er skiftet, takene på 
hovedhuset, vedhuset og dukkehuset er skiftet, spisestuen er renovert, kjøkkenet er nytt, 
det elektriske anlegget er oppjustert i tillegg til årlig krevende vedlikehold, totalt er det 
investert ca. en million NOK i husene, takket være meget villige sponsorer fra BS og 
Austevoll. Hovedsponsorene våre i de siste årene har vært Johan Hvide, Birger Grevstad,  
Magnus Stangeland, Tom Eide Knudsen, Oddvar Stangeland, Bergen Seilforening, Familie og 
Bedriftsmedlemmer samt et betydelig beløp fra Kulturminnefondet til taket og fra 
Sparebanken Vest, de to siste etter søknad. I tillegg har vi fått uvurdelig innsats fra vår 
entusiastiske dugnadsgjeng gjennom mange år, TUSEN TAKK.  
 
Vedlikehold og andre utgifter som strøm, forsikring, regnskap og revisjon, avgift til 
Stiftelsestilsynet etc er stigende. Hovedinntekten vår er utleie, ca 50. 000 NOK, 30 
medlemmer/familiemedlemmer hvorav bare to bedriftsmedlemmer, ca 8000, og ca 4000 
NOK renter fra fondet vårt. Investeringsmidler er vi avhengig å fra sponsing, søknader og 
bruk av vårt fond.  
 
I dag er utgiftene større enn inntektene og vi INVITERER BS MEDLEMMER til å bruke 
Stiftelsen mer og også å bli MEDLEM, pris 150 NOK/år-FAMILIEMEDLEM, pris 250 NOK/år-
BEDRIFTSMEDLEM, pris 1000 NOK/år. Hvis du, din familie eller bedrift kunne tenke seg å 
være med å bruke og hjelpe oss med å HOLDE PETTERSEN HUSET I GOD STAND VIL VI VÆRE 
VELDIG TAKKNEMLIGE, VÅRT KONTO NUMMER ER FØLGENDE:36334311400. Hvis du skulle 
ønske en faktura, vennligst gi meg beskjed.  
 



Vi takker også hjertelig våre sponsorer og våre medlemmer for de viktige bidragene de har 
gitt og håper at dere fortsatt vil støtte oss 
 
Gå inn på http://www.kvalvag-seilsenter.no/ for mer informasjon 
 
Hjertlig velkommen 
 
Med seilerhilsen 
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