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Etterlyser Genet

BERGEN: Politiet etterlyser 22 
år gamle Genet Paulos Tedla 
som har vært savnet fra hjem-
met sitt i Bergen siden 20. de-
sember. Hun er fra Eritrea og 
har bodd i Norge siden sep-
tember 2011. Det var ekte-
mannen som meldte henne 
savnet da han kom hjem fra 
jobb den 21. desember.  
Politiførstebetjent Carl-Petter 
Leganger sier til bt.no at det 
ikke er mistanke om at det er 
skjedd noe kriminelt.

Ti personer anholdt
SENTRUM: Politiet måtte rykke 
ut til Nordahl Bruns gate tirs-
dag ettermiddag etter å ha 
fått melding om at ti personer 
skulle ta én annen person. Det 
ble også snakket om våpen. 
En av de ti ble beskyldt for ty-
veri av de andre, forteller ope-
rasjonsleder Svein Lyssand 
ved Hordaland politidistrikt til 
bt.no. Politiet rykket ut med 
tre biler og en hund. Det ble 
ikke funnet våpen eller andre 
mistenkelige gjenstander.

– Knivstakk moren
BERGEN: En 26 år gammel 
mann skal på julaften ved 
17.30-tiden ha trukket kniv 
hos sin egen mor. Tirsdag ble 
han fremstilt for varetekts-
fengsling. Moren skal ha blitt 
kuttet i armen, men er ikke 
alvorlig skadet. Hun er utskre-
vet fra sykehus. Motivet for 
knivstikkingen er uklart og 
moren er ikke avhørt. 

Romjulsjakt på 
det beste byttet

Det var dagen for å ta 
farvel med de store 
gensere, de små sko og 
den altfor stygge nipsen.

NadiNa BoUhloU 
ToR hØViK (foto)

nadina.bouhlou@bt.no

Therese Nilsen dro med seg fire 
assistenter fra Osterøy til Åsane 
da hun skulle bytte den eneste 
julegaven som ikke passet i år.

– Den var litt for liten, sier 
Nilsen.

Hun jaktet XXL rundt etter en 
litt større variant.

På en av årets mest hektiske 
byttedager hadde sportsbutik-
ken i Åsane satt inn to ekstra-
hjelper for å ta seg av det vare-
hussjef Thomas Brandsdal kalte 
et organisert kaos.

Mindre kø om kvelden
I morgentimene sto det kø inn 
døren for å bytte, men da det 
nærmet seg stengetid og There-
se Nilsen kom med fleecegense-
ren hun fikk av kjæresten, slapp 
hun unna det store byttejaget.

– Hvis gaven ikke passer, er 
det best at den er for liten eller 
for stor?

– For liten. Hvis jeg hadde fått 
størrelse L, hadde jeg blitt for-
nærmet. Kjæresten min sa at 
han faktisk synes genseren så 

litt liten ut, men han ville ikke 
kjøpe L til meg, sier Nilsen.

Hun og de fire byttevennin-
nene hadde laget et helaftens 
arrangement av byttedagen.

– Først skal vi bytte, så skal vi 
på kino og se Sherlock Holmes.

– Og så må vi spise noe. Jeg er 
dødssulten, slår en av vennin-
nene fast.

Therese Nilsen valgte seg nøy-
aktig den samme modellen og 
fargen hun fikk av kjæresten til 
jul. Utenfor prøverommet ven-
tet de fire assistentene på at byt-
tet skulle vises frem.

–  Jo da, den er fin. Du kledde 
den, bekrefter de.

– Da tar jeg den! Det er så godt 
å bli ferdig med dette.

Byttet bøker for 30.000
Mens det i sportsbutikken og 
klesbutikker er størrelsene som 
må byttes, er problemet med 
elektronikk ofte at folk har fått 
den samme gaven fra flere.

På Vincci i sentrum kom folk 
innom for å prøve andre stør-
relser for å være sikker på at 
den de hadde fått var den rette, 
mens på Platekompaniet var det 
et rush av folk som ikke ønsket 
seg opp til flere eksemplarer av 
Michael Bublés juleplate.

– Mange har fått flere julepla-
ter, og en del kommer innom 
med tre til fire eksemplarer av 
de store filmtitlene som Hode-

jegerne, Hang Over og Trans-
formers, sier Tommy Espeland 
på Platekompaniet på Bergen 
Storsenter.

Han sier at det har vært en 
travel dag på jobb, men at folk 
husker byttelapp og ikke bryter 
forseglingene. På det samme 
senteret har kunder returnert 
bøker for over 30.000 kroner på 
én enkelt Norli-butikk.

– Jeg ser på spydet med byt-
telapper at det er helt fullt. Det 
betyr at det har vært mange folk 
her i dag, sier ekstrahjelp Gina 
Nævdal.

Vil bytte julepynt
På Tilbords på Galleriet er de 
overrasket over at det ikke har 
vært flere kunder innom.

– Det var mer hektisk sist jeg 
var på jobb, det har ikke vært 
kø i dag. En del prøver seg på å 
bytte julepynt, men det går ikke. 
Noen mangler byttelapp, og da 
kan man ikke bytte, opplyser 
Julie Utengen i butikken.

Romjulen er ikke bare bytte-
tid, det er også handletid, ifølge 
varehussjefen på XXL i Åsane.

– Skolefri og fridager gjør at 
folk handler. Byttingen er ikke 
noe stress så lenge folk har byt-
telapp og tingene ikke er brukt, 
sier Thomas Brandsdal.

FANT’AN!: I går var det kø over hele byen for å bytte julegaver. Therese Nilsen var fornøyd da hun fant den samme fleecegenseren hun fikk til jul i perfekt størrelse. 

z	fakta
Slik bytter du bra

n Kjøpsloven gir deg ingen rett 
til å bytte en vare som ikke er 
mangelfull, men etter jul er det 
sedvane å gi bytterett for de 
fleste varer.

n Ta vare på kvitteringen/
byttelapp og gå tilbake til  
butikken så snart som mulig 
eller innen frist.

n Varen må være ubrukt og uten 
skader.

n det er vanlig at man kan bytte 
klær, bøker og gullsmedvarer. 

n For hygieniske artikler, under-
tøy, varer som er særlig ømfint-
lige, eller som taper seg raskt i 
verdi, må bytte avtales særskilt 
med selgeren.

n om du ikke finner noe som 
passer, skal selgeren utstede 
en tilgodelapp på varens fulle 
verdi. 

ForBruKerrådeT

35 dødfødsler
BERGEN:  Av de 35 barna som 
døde før eller under fødsel i 
Hordaland i 2010, ble 27 for-
løst ved Haukeland Universi-
tetssykehus. 22 av barna var 
allerede døde da de kom inn 
på sykehuset, viser en gjen-
nomgang Kvinneklinikken har 
gjort etter bt.nos henvendel-
se. Fire av de fem som døde 
under fødsel ved Haukeland 
ble forløst mellom svanger-
skapsuke 23 og 26.

Vil ha nytt 
arbeidssenter
BERGEN: Byråd Lisbeth Iversen 
(KrF) sier det ikke er mulig å 
vente lenger på et Senter for 
arbeidsinnvandrere. Robin 
Hood-huset i Bergen har de 
siste ukene opplevd økt til-
strømning av arbeidssøkende 
innvandrere fra Sør-Europa. 
– Et slikt senter er viktig for å 
sikre utenlandske arbeidsta-
kere arbeidsvilkårene de har 
krav på, sier Iversen.

Mistet lappen
BERGEN: En vogntogsjåfør i 
30-årene mistet lappen i en 
kontroll på Fritz Riebers veg i 
Bergen i går. Årsaken er at 
han lå for tett opp i kjøretøyet 
foran. Politiet begrunner den 
alvorlige reaksjonen med at 
det er svært farlig å ligge for 
tett oppi kjøretøyet foran. 


