Bergensavisen

LØRDAG 8. DESEMBER 2018

| nyhet |

| 11

Vil støtte Robin Hood-huset med 200.000 kroner
– Dette betyr enormt mye for oss,
for vi har hatt en betydelig økning i
antall mennesker som benytter seg
av tilbudene våre, og vi ser at flere
og flere gjester fra kommunene
rundt Bergen også kommer, sier
Marcos Amano, leder for Robin
Hood-huset.
Det er Sosialistisk Venstreparti,
Arbeiderpartiet, Kristelig Folke-

parti og Senterpartiet som foreslår
200.000 kroner i budsjettforslaget
som vedtas i fylkestinget neste uke.
Han mener derfor det er naturlig
at også fylket går inn med
driftsstøtte.
– Det har vært næring etter
tæring i alle år. Vi har alltid vært
forsiktig økonomisk og utvidet i
tråde med de rammene vi har,

forteller Amano.
Marthe Hammer (SV), nestleder i
utvalg for miljø og samferdsel i
fylkestinget, forteller at fordi
Robin Hood-huset er et viktig
samlingssted for mange, ønsker de
å gi fylkeskommunal støtte.
– Både Bergen kommune og
staten bidrar, så nå er det på tide at
fylkeskommunen også bidrar. Selv

om dette er noe som er lokalisert i
Bergen, er det mange fra omegnskommunene som bruker det også.
Hun forteller at de kommer til å
jobbe for at Robin Hood-huset får
støtte også i budsjettene fremover.
– De er beskrivelsen og eksempelet på det å ta vare på dem som
faller mellom stolene, og de treffer
mange på ulike arenaer, sier hun.

glad: Daglig leder av Robin Hood
huset, Marcos Amano.

e, ville klassevennene hjelpe familien

NG FOR KEVIN

Liland skole, fikk familien beskjed om at gutten deres er rammet av en alvorlig kreftdiagnose. På grunn av familiens vanskelige økonomiske situasjon, har foreldre og barn tilknyttet 3B på Liland
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men, men heldig med de gode
folkene rundt oss, sier faren.
Kevins far sier at sønnen er
glad for at så mange vil hjelpe.
– Vi har ennå ikke fått sjanse
til å møte dem personlig og
takke. Vi vil gjerne si at dette
er stort og at vi er dypt berørt.
På spørsmål om klassen vil
si noe til Kevin, svarer Eleah
Sleire Håvardstun:
– Vi savner han, og gleder
oss til han kommer tilbake.
– Vi håper han blir snart frisk
igjen, legger Julie Skorve til.
18. desember arrangeres
støttekonsert i Ytrebygda kir
ke, hvor Ragnhild Grov Nilsen
står i bresjen. Innsamlingen
fortsetter til julaften.

mat teundervisning: Kontaktlærer Ingunn Vatshelle Bratberg har startet
denne ukens skoledager med å telle pantepenger.

følger med: Når Kevin ikke får hjemmeundervisning, kan han følge med
på det som skjer i klasserommet gjennom roboten «AV1.»

