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Frekt og mystisk
ikke kultur nok
BERGEN: Børskjelleren, Scruffy

Murphy’s og Felix i Bergen får
neppe skjenke til 03.00.
Konsepter som mystisk,
spennende og frekt, holder
ikke som kulturtilbud. Byråds
leder Monica Mæland inn
stiller på avslag om utvidet
skjenketid for de tre stedene
når sakene skal behandles på
neste byrådsmøte.

Krev utbygging
av mobilnett
RADØY: Ordførar Jon

Askeland i Radøy involverer
Post og teletilsynet og Kon
kurransetilsynet i dragkampen
med Telenor. Saman med
Masfjorden og Vaksdal prøver
Radøy å få full mobildekning.
Staten har løyvd til saman
seks millionar kroner, men
Telenor meiner det er for lite
og krev at kommunane óg
betaler. – Eg synest Telenor
har eit samfunnsmessig opp
drag og skulle vist eit større
moralsk ansvar for å ta det på
seg, seier Askeland til Strilen.
PENGER I GRYTEN: Stian (28) og Inger Therese Natås (27) legger penger i julegryten til Frelsesarmeen på Torgallmenningen. – De gjør en kjempeviktig jobb, særlig for trengende barnefamilier i julen, sier de to.

Kjøper mye – gir litt
Mistet konteinere
i Lotetunnelen
EID:. Klokken 11.33 torsdag
formiddag ble Lotetunnelen
på E39 i Eid kommune stengt.
En semitrailer mistet tre
konteinere inne i tunnelen.
Politi og brannvesen rykket ut
til uhellet. Ingen personer
kom til skade. Lotetunnelen er
2,8 kilometer lang. Tunnelen
går mellom Nordfjordeid og
Lote.

Kunne stoppet
pengesvindel
LINDås: Mer enn 200.000

kroner er borte etter at konto
ene til bensinkunder er blitt
tappet på en ubetjent bensin
stasjon i Lindås. Men pengene
kunne blitt stoppet før de for
svant ut av landet.Region
sperre på kortet kunne hindret
pengene fra å forsvinne ut av
landet.  For vår del ville det
stoppet uttak av kontanter i et
annet land hvis kunden hadde
den påslått for region Nord
Amerika, for eksempel, sier
informasjonssjef Lars Ove
Breivik i Sparebanken Vest.

BT RETTER
Bergens Tidende retter journalistiske
feil så raskt som mulig. Er du berørt av,
eller finner journalistiske feil
i våre spalter, kan du sende epost
til btretter@bt.no

toRsDAG 13. DEsEMBER på
sIDE 9, DEL 1 skrev vi at arbei

det med å skaffe et nytt sys
tem for elektroniske
pasientjournaler er stoppet.
Riktige er at prosessen er ut
satt inntil videre.

Norge er på verdens
toppen i julehandel, men
Frelsesarmeen og Kirkens
Bymisjon melder også
om giverglede midt i
kjøperushet.
AtLE ANDERssoN
EIRIK BREKKE (foto)
atle.andersson@bt.no

– Vi gir til Frelsesarmeen hvert
år. De gjør en så god jobb at de
fortjener støtte, sier Stian og
Inger Therese Natås. BT treffer
dem på Torgallmenningen der
de legger penger i julegryten
til Frelsesarmeen. Og de to er
så visst ikke alene om å gi litt
ekstra i førjulstiden.
– Vi merker at folk gir ekstra
når høytiden nærmer seg. Det er
mange som trenger hjelp, også i
det norske overflodssamfunnet.
Vi merker det aller sterkest i
desember. Heldigvis er givergleden stor. Jeg synes også det
er utrolig flott å snakke med så
mange hyggelige mennesker
som setter pris på innsatsen
vår, sier Flemming Baunø, som
er pastor og bykoordinator for
Frelsesarmeen i Bergen. Han
tilbringer torsdagskvelden på
«julegrytevakt» på Lagunen storsenter der folk kaver omkring
med bugnende handleposer
med myke og harde pakker.

Rekordskred
Frelsesarmeen har fem gryter
utplassert i Bergens-området i
ukene frem mot jul.
På landsbasis ble det i 2011
samlet inn 26,1 millioner kroner i julegrytene til Frelsesarmeen, det er rekord for sjette
året på rad. Informasjonssjef
Andrew Hannevik tør ikke spå
om det blir enda en ny rekord
i år. – Vi har ikke detaljerte tall
ennå, men det er mange sjenerøse bidrag og mye omtanke ute
blant folk, sier han.
Pengene som kommer inn i

julegrytene blir brukt til mat,
klær, fyring og opplevelser til
trengende hele året, opplyser
Frelsesarmeen.

4000 pr. nordmann
Årets norske julehandel vil trolig komme opp mot 20 milliarder kroner, noe som tilsvarer et
snitt på 4000 kroner pr. innbygger. Til sammenligning gir vi
trolig mellom 250 og 300 millioner kroner til veldedige organisasjoner og tiltak i forbindelse med julen. NHH-professor Ola
Grytten, som også er sersjantmajor i Frelsesarmeen, skrev i BT
sist søndag at julehandelen pr.
nordmann i år vil være flere ganger høyere enn i mange andre
europeiske land, og kanskje opp
imot ti ganger høyere enn for en
vanlig greker.
Den økonomiske krisen i
Sør-Europa har gitt Bergen nye
sosiale utfordringer, noe både

Bymisjonen og Robin Hood
Huset merker godt. – Jeg vil
anslå at vi har om lag like mange
nordmenn og «nye nordmenn»
som brukere av Robin Hoodhuset, sier daglig leder Marcos
Amano. I gruppen av nye nordmenn finnes en god del arbeidsinnvandrere fra søreuropeiske
land, i tillegg til asylsøkere og
flyktninger.

Verst i kulden
– Merker dere økt pågang nå
som det nærmer seg jul?
– Tradisjonelt merker vi at
mange foreldre med små barn
oppsøker Robin Hood-huset når
skolen tar juleferie. Pågangen
øker også i kuldeperioder. Da
kommer også en god del pensjonister og uføretrygdede til
oss fremfor å sitte alene hjemme og fryse i kalde boliger.
Mange kommer også til våre
faste lunsjmåltider på tirsdager

og torsdager. Det viktigste vi tilbyr er en møteplass for økonomisk vanskeligstilte mennesker,
sier Amano. Robin Hood Huset
arrangerer også juleverksteder
for småbarnsfamilier fra kommende mandag til fredag kommende uke.
Daglig leder Leif Jarle Theis i
Kirkens Bymisjon i Bergen sier
årets førjulstid er tradisjonell
i den forstand at en god del
familier er bekymret over at de
ikke er i stand til å skape den
høytiden de ønsker for sine
nærmeste. – Vi har ikke
registrert noen økning i
fattigdommen, men Bergen har
mange søreuropeiske arbeidsinnvandrere som står uten
sosiale støtteordninger. Det
ser ut til at mange av disse blir
værende i byen gjennom julen,
sier Theis.

Hvit jul
i vente
Skiglade vestlendinger kan
glede seg over at snøen ser ut
til å bli liggende den kom
mende uken. Men det kom
mer neppe så mye mer hvitt
ovenfra.
pER LINDBERG
RuNE MEYER BERENtsEN (foto)
per.lindberg@bt.no

Både Stormgeo og Vervarslinga på Vestlandet er noenlunde
enige om værmeldingen den
kommende uken. Kort fortalt
ser det ut til at temperaturen
stiger i helgen. Samtidig øker
vinden. Over helgen faller temperaturen igjen.
– Den siste prognosen viser
at det blir kuldegrader fra mandag. Frem mot neste helg vil

EVENTYRLIG: Slik så det ut i Alvøskogen onsdag ettermiddag. Og kanskje varer det
til jul.
temperaturen ligge på minus- snøen forsvinner, svarer Skare.
siden i Hordaland, sier Steinar
– Alt ligger til rette for hvit
Skare, vakthavende meteoro- jul i Hordaland?
log ved Vervarslinga på Vest– Jeg må understreke at proglandet.
nosene frem mot neste helg er
– Kan vi vente oss mer snø?
usikre, men det ser altså ut til
– Det blir noe nedbør den å holde seg kaldt til lørdag 22.
kommende uken, men ikke desember.
mye. I helgen venter vi litt
sludd, kanskje regn enkelte
steder, men neppe så mye at

