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Lyderhorntunnelen var stengt i 
en periode lørdag ettermiddag, 
noe som førte til lange køer i 
retning Sotra. – Det var feil på 
stengesystemet, som gjorde at 
vi ikke kunne stenge tunnelen 
herfra. Det må være på plass i 
tilfelle det skjer noe, derfor 
sendte vi en elektriker for å 
ordne det, sier operatør Tom 
Hansen hos veitrafikksentralen. 
Det var også køer mot Askøy 
tidligere lørdag ettermiddag. – 
Det skyldtes at en bil hadde 
mistet støtfangeren, ifølge 
Hansen.

Stengte 
tunnel

KØ: Det ble kø mot Sotra da Lyder-
horntunnelen måtte stenges. FOTO: 
LESERBILDE

Inkassogjelden i det såkalte 
oljebeltet har vokst med 16 
prosent det siste året. Det viser 
en analyse fra inkassoselskapet 
Lindorff. Siden oljeprisfallet 
sommeren 2014 har inkassogjel-
den i fylkene Vest-Agder, 
Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal 
økt med mer enn 50 prosent, 
skriver selskapet i en pressemel-
ding. – Utviklingen bekymrer 
oss. Den stadige veksten i 
inkassogjeld tyder på at 
gjeldsproblemene vil øke også i 
2018, sier Anette Willumsen, 
administrerende direktør i 
Lindorff Norge, i pressemeldin-
gen.

Kraftig 
økning

LINDORFF-TOPP: Anette 
Willumsen. FOTO: LINDORFF

LYSE UTSIKTER: 
Nav i Hordaland tror 
at arbeidsledigheten i 
fylket vil gå ned med 
seks prosent i 2018. – Vi tror at 
etterspørselen etter arbeids-
kraft i Hordaland vil vokse 
raskere enn veksten i arbeids-
styrken. Vi venter en reduksjon 
i antall ledige på 500 perso-
ner, sier assisterende direktør 
Tommy Johansen i en presse-
melding. Nav venter størst sys-
selsettingsvekst i Bergen, Askøy 
og Sunnhordland.

Arrangøren doblet 
antallet stoler i ka-
feen. Likevel måtte 
folk dele stoler i Robin 
Hood-huset.

Ole Martin røssland
ole.rossland@ba.no

– Dette er et kjempebra arran-
gement, sier Raniim Jarkas.

Hun besøker Robin Hood-hu-
set sin julefest sammen med fa-
milie og venner. 

– Dette er første gang jeg fei-
rer norsk jul, og første gang jeg 
smaker pinnekjøtt. Det er litt 
salt for min del, sier hun og ler.

Tidligere har hun feiret jul i 
hjemlandet Syria, hvor de van-
ligvis har et stort utvalg kjøtt.

– Det blir syrisk julemat i 
morgen forsikrer hun.

Måtte dele stoler
Det gleder nok hennes sønn 
Karim. Han synes også pinne-

kjøttet var i overkant salt, og 
foretrakk julepølser. 

Det var imidlertid et høyde-
punkt da julenissen kom.

– Jeg fikk lego, sier han, og 
holder legoboksen beskjedent 
frem foran ansiktet.

Nissen hadde med seg gaver 
til alle de 42 barna som dukket 
opp på julefesten.

I alt var det nesten 80 besø-
kende på Robin Hood-huset sin 
julefest.

– Dette er første gang vi ar-
rangerer, og vi hadde kanskje 
trodd at det kunne komme 30, 
kanskje 40, personer så dette er 
utrolig bra, sier aktivitetsleder 
Hege W. Eriksen.

Kafeen til Robin Hood-huset 
tar vanligvis ikke mer enn 35 
personer. Interessen for arran-
gementet var imidlertid så stor 
at arrangøren hadde satt inn en 
del ekstra stoler i forkant.

– Vi hadde 64 stoler her i dag, 
men vi var vel 77 personer her 
på en gang en stund, sier Erik-
sen.

– Det løste seg heldigvis greit 
ved at barn delte stol eller satt 
på fanget til foreldrene.

– Det gir mening
For å brødfø alle de oppmøtte 
hadde Eriksen egenhendig rul-
let inn to trillebager med til 
sammen 30 kilo pinnekjøtt i.

I tillegg ble det tilberedt 
rundt 25 kilo kålrabi, 20 kilo po-
teter og over 20 liter riskrem.

Til å tilberede maten stilte 
fem kokker fra Bergen kokke-
laug opp frivillig. I tillegg stilte 
en hotellservitør opp for å ser-
vere maten.

– Dette er et så positivt arran-
gement at da vi hadde anled-
ning, så ville vi stille opp på det, 
sier oldermann Frode Jensen.

Det er kjekt å få være med på 
noe som gir mening, sier Eva 
Danielsen i kokketeamet.

Til sammen samlet julefesten 
til Robin Hood-huset familier 
med ti ulike nasjonaliteter til en 
tradisjonell, norsk julemiddag.

– For barna arrangerte vi kino 

oppe, så de ikke skulle kjede 
seg før nissen kom, forteller 
Eriksen.

Etter å ha gjennomført Robin 
Hood-husets første julefest er 
hun sikker på at dette er et ar-
rangement de kommer til å 
gjenta.

– Og med så mange folk må vi 
kanskje se oss om etter et større 
lokale til neste år.

Robin Hood-husets hensikt 
er å gi et tilbud til lavinntektsfa-
milier som gjerne synes en del 
andre arrangementer blir for 
dyre.

– Men vi har ikke noen be-
hovsprøving for å få være med 
her. Dette er åpent for alle, og 
helt gratis, forsikrer Eriksen.

Til sammen har Robin Hood-
huset kontakt med rundt 200 
familier, og godt over hundre 
familier benytter tilbudene hu-
set har.

I romjulen vil de daglig arran-
gere ulike barneaktiviteter før 
de arrangerer en stor julefest 
neste lørdag.

Full julekos
JuLemIDDag: (f.v.) Mari Andraws, Ketty Louzi, Raniim Jarkas og Nema Bijoun hygget seg med julemiddag i godt lag. Alle var strålende fornøyd, 
selv om pinnekjøttet ble i overkant salt.  FOTO: EmIL WEaThERhEaD BREISTEIN

FORNØyD: – Dette gikk utrolig bra, sier aktivitetsleder Hege Eriksen. FRIvILLIge: Kokkelauget stilte gladelig opp.  FOTO: EmIL W. BREISTEIN


