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summeto
Kjører for tidlig

dagens glade
Takk for
hjelpen!

ZAPPA VESTKANTEN
Hverdager: 7 – 23
Lørdag og søndag: 9 – 22
ZAPPA FANTOFT v/bybanestoppet
Søndag: 10 – 22
ZAPPA KNARVIK SENTER
Søndag: 11 – 21

ÅPEN MENS ANDRE ER LUKKET

Cateringmenyen med
det lille ekstra

– Vi vil gjerne
takke Robin
Hood-huset i Bergen for den
fantastiske jobben de gjør for
byens økonomisk vanskeligstilte. Takker også de ansatte
og frivillige for god veiledning
i perioden vi var der i praksis.
Håpet er at kommunen og
resten av Bergen ser viktigheten av å sikre den videre
driften av huset.
Hilsen Hans og Tor Christian

Valgets kval
Når sannheten skal sies
kan sannheten forties
med nyttig fordel iblant.
For det som må fordøyes
krever mangt må kunne tøyes
når noe så absolutt er sant.
Det kan lett bli en svøpe
fra sannheten å løpe
og unndra sine plikter.
Selv om det gjerne betyr
at man i grunnen bare skyr
å havne i dype konflikter.

Gund

Rockemuseum
– Jaså, det skulle ikke være noe
problem å la Jan Eggum (bildet)
åpne rockemuseum i Bergen?
Hva med brannmuseum i gamle hovedbrannstasjonen?
Det må være noe politisk
«muffens» dersom det ikke
vedtas brannmuseum før
rockemuseum!
Hilsen Kay

– Jeg kommer med buss til Loddefjord terminal og skal videre
med buss 23 klokken 0948 eller
1048 mot Kokstad nesten daglig.
Opplever til stadighet at 23-bussen går et par minutter før tiden.
Det medfører at jeg ikke rekker
den og dermed kommer for
sent på jobb, noe som er fryktelig frustrerende. Har ring Skyss
kundesenter. Der fikk jeg til svar
at rutetidene er cirkatider og
kan variere med et par minutter.
Det er for dårlig! Når man skal
videre fra en stor terminal som
Loddefjord, bør man vel kunne
stole på ruten?
Med vennlig hilsen Solveig
Merkesvik
SKYSS SVARER: – Hei Solveig.
Vi er lei for at du flere ganger

menter er personer som tidligere
har fått sparken i sine statlige jobber. Avsløringene er trolig bare
toppen av isfjellet for «kompistjenester» i den offentlige forvaltningen. Vi ristet jo bare på hodet
da Hellas sine offentlige goder ble
kjent. Der man kunne pensjonere seg rundt 55-års alderen, samt
motta en ekstra månedslønn i
året. Det er jo nettopp slike goder
vi er i ferd med å bygge opp her
på berget. Disse
spesialrådgiverne har
en såpass
høy snittalder
at pensjonstil-

Spesialrådgivere
– I løpet av de to siste
ukene har VG dokumentert a t
mange av de som sitter som spesialrådgivere i forskjellige departe-

Ba hjelper dyr

Bryllup, konfirmasjon, jubileer
eller andre anledninger
Har du lokalet – har vi maten!
Ring oss i dag på 55 50 75 00.

Vakre, snille
kattemor, Miriam
Van dodge, leter
etter nytt hjem.
Kontakt dyrebeskyttelsen
for mer informasjon.
Mandag-fredag 1700-1900.

ring:
954 57 776
db.bergen.hordaland@gmail.com
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I samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge avdeling
Hordaland presenterer BA dyr som behøver omplassering. All kontakt formidles direkte med dyrebeskyttelsen.
BA står kun ansvarlig for presentasjonen av dyrene.

hissigproppen
Forferdelige
toner!

– Jeg jobber i en
av butikkene i
nærheten av Torgallmenningen og holder på
å bli gal av musikken som
spilles der hver eneste dag.
Den samme forferdelige
korpsmusikken, med tragiske
trompettoner eller jeg vet
ikke hva, gjaller utover plassen, time etter time, dag etter
dag. De spiller cirka ti sanger
om igjen og om igjen, i hvert
fall hjøres det ganske likt ut
alt sammen. Jeg gleder meg
til skolen begynner, slik at jeg
heller kan sitte i et klasserom
i stedet for å bli terrorisert
hver gang jeg er på jobb. Det
burde vært regler for hvor
høyt det er lov å spille. Det er
nesten så det klikker for meg.
Og jeg vet at jeg ikke er alene
om å mene dette.
Hilsen student
med sommerjobb

har opplevd at linje 23 kjører før
tiden fra Loddefjord terminal. Vi
har stor forståelse for at dette er
frustrerende. Nå om sommeren
er det mindre trafikk, og da kan
det være bussen bruker mindre
tid enn det som er satt opp i
ruten. Bussen skal likevel ikke
kjøre fra Loddefjord terminal før
oppsatt tid. Rutetidene fra terminalene er faste rutetider. Saken
er nå tatt opp med trafikkselskapet som kjører denne linjen, og
de skal gjøre alt de kan for å forhindre at dette skjer igjen. Vi og
våre trafikkselskap ønsker å ha
et pålitelig kollektivtilbud. Skulle
du oppleve noe lignende igjen
håper vi at du vil kontakte oss.
Vennlig hilsen kommunikasjonsrådgiver Camilla Lundberg Berntzen

værelsen bare er 10–15 år unna.
Med en millionlønn følger en høy
pensjon. Når Norge er på toppen i
OECD med sin 31-prosentandel ansatte i offentlig sektor, bør vi være
svært kritiske til slike ordninger.
For det kommer en dag når de
økende pensjonsregningene skal
betales, og da er det ikke sikkert
oljen har generert nok penger i
statskassen.
Hilsen Frodo fra dalen

Seier for
Norge
– Da er det endelig avgjort! Nina
Karin Monsen sin kamp mot Norge og den nye ekteskapsloven er
endelig over. Til og med menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviste saken hennes. Monsen sier saken ble behandlet av
en overarbeidet dommer som ikke
forsto hva det hele dreier seg om.
Hun lover nye aksjoner fra FSE etter ferien. Jeg anbefaler Monsen å
ta hintet og slutte med denne latterlige kampen mot frihet for folk
flest. Den nye ekteskapsloven har
vært en viktig milepæl i kampen
for homofiles rettigheter, og jeg er
stolt over å være norsk når jeg vet
at vi har fått til en slik lov.
Hilsen Trond Wathne Tveiten

Urimelig
NAV-regel
– I dagens samfunn er
det svært mange som er
ansatt i deltidsstillinger
på over 50 eller 60 prosent. Dagens ordning gjør at disse ikke får
arbeidsledighetstrygd på de resterende timene, og det lønner seg i
stedet i en periode å redusere arbeidstiden til 50 prosent av vanlig
arbeidstid. Dette er en urimelighet
som bør rettes opp i. Sunn fornuft
tilsier at man endrer ordningen,
slik at arbeidsledige kan akseptere høyere prosentvise ansettelser
uten å tape på dette. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at folk
ønsker økt stillingsandel. Derfor,
fjern denne urimelige NAV-regelen
som ikke har annen hensikt enn å
irritere folk flest, og som medfører mer arbeid for de NAV-ansatte.
Hilsen Jan-Ove Fromreide

