10 |

ONSDAG 26. JULI 2017

| nyhet |

Sterkere krone kan gi billigere ferie
For første gang på ni måneder er
dollaren under åtte kroner. Det
betyr billigere utenlandsferie enn
først ventet. Kronen har styrket seg
2 prosent mot euroen siden
begynnelsen av juli. Mot dollaren
har kronen styrket seg nesten det
dobbelte. Det opplyser DNB i en
rapport i går morges. I dag er den
amerikanske dollaren verdt 7,99

Robin

kroner. Ikke siden oktober i fjor har
dollarkursen vært så lav. Det betyr
billigere utenlandsferie for
nordmenn. En hotellovernatting til
200 dollar natten koster nå 140
kroner mindre enn i midten av mai,
skriver Nettavisen. På en to ukers
ferie i USA vil man derfor spare
1.820 kroner i overnatting hvis man
befinner seg i dette prissjiktet.

Også euroen har blitt svakere mot
kronen siden sist. I dag er den verdt
9,32 kroner, mens den i juni lå på
9,49 kroner, ifølge tall fra Norges
Bank. Det så lenge ut til at kronen
ikke ville styrke seg denne
sommeren. I juni førte et prishopp
på euroen til at det ble langt
dyrere for nordmenn å feriere i
land der euroen brukes, ifølge
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Svakere:

For første
gang på ni
måneder er
dollaren under
åtte kroner.
Det betyr pen
ger spart på
utenlandsferi
en. Foto: Jon
olav nesvold /
ntB scanpix

Hood Huset tilbyr gratis aktiviteter til barn f

GODE MINNER F

Småbarnsmor Rebe
cka (29) har ikke råd
til å ta med seg barna
på dyre aktiviteter. Nå
får hun hjelp til å
skape gode minner og
opplevelser for dem.
AinA FlAdset

aina.fladset@ba.no

FYLLINGSDALEN: – Ikke
alle har råd til å gå på kino eller i
svømmehallen med hele fami
lien. Det koster mye penger.
Derfor er dette et fantastisk til
bud. Jeg hadde aldri hatt mulig
heten til å gi dem slike opple
velser uten dette, sier Rebecka.
Mammaen smiler fra øre til
øre. Foran henne på grusveien
tripper barna Liam Rami (2) og
Linnea (5) hånd i hånd etter
noen sauer. Bak Rebecka følger
de sorte og hvite geitene på.
– Fordi jeg mottar overgangs
stønad, og ikke sosialhjelp, får
jeg ikke aktivitetskort til barna
mine. Jeg faller utenfor, selv
om jeg ikke har så god råd. Der
for setter jeg så ufattelig pris på
dette tilbudet fra Robin Hood
Huset, legger hun til.

Det viktigste språket
Vi befinner oss på Bergen strut
sefarm i Fyllingsdalen. Et fem
titalls foreldre og barn, fra tolv
ulike nasjoner, er der på besøk i
regi av stiftelsen Robin Hood
Huset.
Solstrålene fra himmelen ly
ser opp Dalen, det grønne gres
set og de små fjesene.
Latteren sprer seg når de
høye og merkelige fuglene
snirkler den lange halsen sin
ned mot brødbitene på den
andre siden av gjerdet.
– Vet du hvorfor de har så
lang hals, Linnea? spør gårdsei
er Birthe Larsen blidt.
– Jeg tror det er fordi de skal
rekke tak i ting, svarer femårin
gen kvikt.
– Helt riktig. Veldig, veldig
bra Linnea, sier Birthe.
Det var i fjor at Robin Hood
Huset startet opp med aktivite
ter for barn fra vanskeligstilte
familier. Og tilbudet skulle bli
mye mer populært enn de had
de forestilt seg.
Så langt i år har 185 barn fra
109 familier deltatt.

STrUTS: Linnea (5) mater den pussige fuglen, og strutsefar sa ikke nei
takk til en liten brødbit eller to.
Foto: aRne RistesUnd
Ikke minst er det
veldig fint at vi får
gjøre dette sam
men som en familie.

"

REBECKA (29)

– Det er en bredt sammensatt
gruppe mennesker. Deltakerne
kommer fra Norge og hele 32
ulike andre land. Språk er
egentlig ikke noe problem. Det
viktigste er at man har det kjekt
sammen. Det går alltid på et
vis, sier aktivitetsleder Hege
Wagtskjold Eriksen.
– Vi har et annet språk som
fungerer bedre enn noe annet.
Kroppsspråk, sier Marcos Ama
no, daglig leder ved Robin Hood
Huset.

Gode støttespillere
Midler fra Barne, ungdoms og
familiedirektoratets tiltakspak
ke mot barnefattigdom, BKK og
Stiftelsen Anna Jebsens har
gjort det mulig for dem å ansat
te Hege som aktivitetsleder.
I hvert fall i fjor og dette året.
Hva som skjer med tilbudet
neste år er fortsatt uvisst. Hå
pet er at de skal klare å få inn
nok midler til å fortsette.
– Det er viktig for oss er at
dette er helt gratis. Det er også
viktig for oss at fritiden barna
tilbringer sammen med oss er
så normal som mulig. Naturlig
vis er det ikke slik at alle barn
får gå på kino eller i Ado hver

eneste helg. Slik tenker ikke vi
heller, sier Marcos.
– Det er ikke hver gang vi tar
utflukter som dette, supplerer
Hege.

Som en familie
Hovedformålet er å gi familier
som ikke har råd eller mulighet
til å reise på ferie eller delta på
dyre aktiviteter i helger og sko
leferier gode opplevelser og fe
rieminner.
Målgruppen er i
første rekke økonomisk van
skeligstilte familier, men tilta
ket er åpent for alle da tilbudet
ikke er behovsprøvd.
Gjennom skoleåret arrange
res det familiekafe hver fredag
kveld, samt en aktivitet på lør
dag. I sommerferien er det flere
aktiviteter enn til vanlig.
– Vi har fått være med på
mange ulike ting. Tur til Fløy
en, teater og kino. Mange gode
minner, sier Rebecka.
– Det betyr alt for meg. Ikke
minst er det veldig fint at vi får
gjøre dette sammen som en fa
milie, legger hun til.
Alle barna har med seg en
foresatt på alle aktivitetene.
– Vi skulle jo gjerne ha gitt til
bud om at begge kunne bli med.
Men per nå har vi ikke råd til
det, sier Marcos Amanos.
– Men uansett er også nett
verksbygging en viktig del. Her
får barna møte nye venner, og
de voksne møte andre voksne.
Det kan føre til mye positivt. Vi
opplever i hvert fall at det sprer
ufattelig mye glede, sier Hege.

GØY PÅ LaNDeT: Småbarnsmor Rebecka (29) er ufattelig takknemlig for
Nå i sommerferien arrangerer stiftelsen ekstra mange aktiviteter. I går var de
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Mann tiltalt for å ha overvåket og voldtatt ekssamboer
En mann i 20-årene er tiltalt
for å ha overvåket, voldtatt og
mishandlet ekssamboeren sin i
en periode på over fire måneder. Mannen skal blant annet ha
overvåket sin ekssamboer med
skjulte GPS-sendere og lydopptakere, ifølge tiltalebeslutningen

fra Statsadvokatene i Hordaland.
Han skal ha overvåket sin tidligere samboer ved bruk av skjult
lydopptaker og GPS-sender i
kvinnens bil. Den tiltalte kommer fra en av Bergens omegnskommuner og er i begynnelsen
av 20 årene. Mannen er også

tiltalt for mishandling i nære relasjoner, straffeloven § 282, etter
å ha utøvd vold mot kvinnen
gjentatte ganger. Ved ett tilfelle
skal han ha dyttet kvinnen inn
på badet, presset et håndkle inn
i munnen på henne og voldtatt
henne. Hun gjorde både fysisk

og verbal motstand. De første
voldstilfellene han er tiltalt for
skjedde desember 2016, ifølge
tiltalebeslutningen. Da skal mannen blant annet ha holdt henne
fast og bitt henne i kinnet. Gjentatte ganger etter dette, over en
flere måneder lang periode, skal

mannen ha utøvd vold og skadet
sin tidligere samboer, frem til
april i år. Mannen ble pågrepet
i mai i år, og sitter nå i varetekt.
saken skal opp for Bergen tingrett. Mannen risikerer inntil seks
års fengsel for forholdene han er
tiltalt for.

fra vanskeligstilte familier

FOR DE SMÅ

Flom: Flom har ført til at
begge veiene inn mot Utvik i
Sogn og Fjordane ble ødelagt.

Setter
inn bro

Det jobbes med å få på
plass en midlertidig bro
der Storelva bro var i
Utvik, slik at bygden får
gjenopprettet veifor
bindelse. Brobyggingen
kan ta dager.
NTB

tilbudet fra Robin Hood Huset. Hver helg kan hun ta med seg barna Liam Rami (2) og Linnea (5) på ulike aktiviteter sammen med andre familier helt gratis.
på besøk på Bergen strutsefarm.
FOTO: ARNE RISTESUND

Den midlertidige broen skal
bygges på Stryn-siden av Utvik, skriver Firda. Mandag
førte uvær og flom til at begge veiene inn mot den lille
bygden i Sogn og Fjordane
ble ødelagt.
– I dag skal vi jobbe med å
forberede og gjøre det klart
for å få på plass en midlertidig bro der Storelva bro var,
slik at bygden blir samlet
igjen og at folk i Utvik kan
komme seg til Stryn. Vi håper å få på plass broen i løpet
av noen dager, sier Kai Jonny Bugjerde i Statens vegvesen til avisen.
Den andre veien som leder inn i bygden, fylkesvei
60 over Utvikfjellet, vil trolig ta flere uker å åpne.
– Her er enda en bro tatt, i
tillegg til at elven har vasket
bort store deler av veien,
sier Bugjerde.
Den manglende veiforbindelsen har vanskeliggjort
opprydningsarbeidet
og
hindret hjelpen å komme
frem til bygdens om lag 250
innbyggere. I går kom deler
av strømforsyningen på
plass, mens det ble jobbet på
spreng for å forsyne bygden
med vann. I tillegg har kommunen i samarbeid med
Røde Kors satt inn båter slik
at folk kan komme seg til og
fra Utvik.
Stryns kommuneledelse
satt i går i krisemøte. Deretter dro ordføreren og teknisk sjef til Utvik for å ta skadene i øyesyn. Hvor store
verdier som er gått tapt, er
det foreløpig umulig å anslå,
ifølge Stryn-ordfører Sven
Flo. (NTB)

