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KJØKKENGJENGEN: Kjøkkenet og kafeen er splitter nytt hos det 15 år gamle Robin Hood-huset. Her er ansatte og frivillige: Alicija, Fakra, Marcos og Jan Erik.  FOTO: Rune JOhansen

– Det blir litt galt å 
kalle oss et fat tig hus, 
for dem som kom mer 
hit er rike på res sur
ser, sier Mar cos Ama
no. Nå fei rer Ro bin 
Hoodhu set 15 år.

Dag Bjørn Dal
dag.bjorndal@ba.no?

ENGEN: – Vi har fått til mye 
sam men dis se 15 åre ne og vi 
skal fort satt å være et hus der 
folk blir sett og tatt vare på, sier 
Mar cos Amano.

41-år in gen har selv vært le der 
for det rus frie og livs syns nøy-
tra le mø te ste det for øko no misk 
van ske lig stil te og nett verks sø-
ken de si den 2011.

Nå er de for før s te gang no
mi nert til tit te len Årets ber
gen ser.

Fra 40 land
I de hyg ge li ge lo ka le ne i Mag-
nus Bar fots gate spil ler stand 
og lom me bok in gen rol le. Alt er 
gra tis, både mat og til bud som 
hu set gir til gjes te ne sine.

– Vi har fem an sat te og 
knappe to hund re fri vil li ge fra 
om lag 40 land, sier Amano og 

ser litt stolt ut der han sit ter.
Det er ro lig og fre de lig i hu-

set. Bak oss sit ter fire-fem gjes-
ter ved PC-skjer me ne. Nede er 
ka fe en fylt opp av all slags folk. 
Noen le ser, and re drik ker kaf e. 
En kar sit ter og klimp rer på en 
gi tar i et hjør ne. 

På det nye kjøk ke net er fri vil-
li ge og an sat te i full gang med 
det som må være lunsj. En her-
lig kjøtt sup pe, el ler bare smør-
brød og bol ler, til bys alle som 
har be hov for mat ved si den av 
fel les ska pet i det te lil le pus te-
hul let i hver da gen.

– Du kan si vi har mel lom 100 
og 150 bru ke re her hver enes te 

dag. En halv time før åp nings ti-
den (kl. 0930) står som re gel et 
tret ti talls men nes ker i kø. Det 
er folk som har so vet på nød-
over nat tin gen i Hollenderga-
ten, har lig get ute el ler på en 
mad rass hos ven ner. Til fel les 
har de at de ikke har spist fro-
kost, for tel ler Amano.

Ikke for be redt
Da de star tet opp i Hollenderga-
ten for 15 år si den var det flest 
langtidssosialklienter, ufø re og 
noen al ders pen sjo nis ter som 
fyl te rom me ne.

Et ter åp nin gen av gren se ne i 
Eu ro pa, fi nans kri se og Eu ro kri-

se er det blitt mer uten lands ke 
mi gran ter, fra det sør li ge og 
øst li ge Eu ro pa, men også flykt-
nin ger fra Syria og and re land 
opp sø ker hu set.

�� Robin Hood-huset kan bli Årets Bergenser: 

15 år med trygghet

KÅRER: Sigvald Sveinbjørnsson 
ber om tips fra leserne.

For 22. gang  kårer BA 
Årets Bergenser. Hvem 
synes du bør få den æreful-
le tittelen? Send oss ditt 
forslag allerede nå!
 – Snart kommer tiden hvor ber-
gensere som virkelig har gjort 
Bergen til en bedre by blir he-
dret. Vi har fått mange gode tips 
fra våre lesere og tar gjerne imot 

flere. Det er ikke vanskelig å fin-
ne bergensere som har gjort en 
ekstra innsats for å gjøre Bergen 
til en enda bedre by, sier sjefre-
daktør Sigvald Sveinbjørnsson. 

Siden 1998 har BA delt ut 
denne hederen ved juletider, 
en tradisjon som naturligvis 
holdes i hevd også i år.

– Som alltid ber vi BA-leserne 
om råd. Alle kan foreslå kandi-

dater til Årets Bergenser. Prisen 
deles ut til en eller flere perso-
ner som gjennom sitt virke, 
profesjonelt eller privat, har 
gjort en ekstra innsats for å gjø-
re Bergen til en enda bedre by å 
leve i, sier Sveinbjørnsson.

Han legger til at prisvinnerne 
må ha gjort en prestasjon som 
utmerker seg ut over det vanli-
ge for å nå opp.

Allerede har BA nominert 
personene du ser på disse side-
ne, men det er også mulig å 
komme med nye navn.

Sjefredaktøren oppfordrer 
dem som har tips til hvem som 
bør bli Årets Bergenser 2016 om 
å sende e-post til aaretsbergen-
ser@ba.no innen 1. desember.

I e-posten må du fortelle 
hvorfor du synes personen(e) 

Vær med å foreslå hvem som blir Årets Bergenser

"

Det er folk som 
har sovet på 
nødovernattingen 

i Hollendergaten, har ligget 
ute eller på en madrass hos 
venner. Til felles har de at de 
ikke har spist frokost,
marcos amano, daglig leder 

15 ÅR MED TRYGGHET 
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STOLT: Marcos Amano er daglig leder ved Robin Hood-huset, og er stolt 
over hva de har fått til på 15 år. FOTO: Rune JOhansen

AKTIVITETER: Robin Hood-huset tilbyr aktiviteter for barn og for-
eldre, i tillegg til kurs og sosialt samvær. 

�� Robin Hood-huset kan bli Årets Bergenser: 

15 år med trygghet
En ting er mat og so si alt sam

vær, men her til bys også norsk
kurs og and re kurs, hjelp til å 
skrive søk na der, fa mi lie ak ti vi
te ter og mye mer.

– Man ge av dem som har 
kom met de siste åre ne har 
ikke vært for be redt på hva 
som møt te dem. De har lest 
om at det er lav ar beids le dig
het i Norge og tror der for det 
er lett å få jobb. Men ar beids li
vet vårt er så for ma lis ter og 
or ga ni sert, at man får ikke 
jobb med det sam me, sier 
Amano.

For and re kan det kal de og 
våte væ ret og ikke minst de 

Solrun TofT IverSen (48): Sjef ved Det 
Vestnorske Teateret, tidligere Hordaland Teater. 
Har tatt teateret til byen, revitalisert det, og 
åpnet det for flere. «Heim»- suksessen er fulgt 
opp av flere publikumsfavoritter, og teateret er 
det eneste renes nynorsk-teateret i Bergen.

robIn Hood-HuSeT: Da styrer Marcos 
Amano fylte 40 startet han innsamling til nytt 
kjøkken. Det tok av, og dermed ble det ny kafe 
for det rusfrie og livssynsnøytrale møtestedet for 
økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende. 
I 15 år har Robin Hood-huset gjort en fantastisk 
jobb for å gi tilbud til dem som faller utenfor.

MeTTe nygård Havre: Driver «Grønne 
verdier» og folkebevegelsen «Spis opp maten». 
Hun har 70 000 følgere i sosiale medier og ga ut 
boken «Spis opp maten» i februar. I 2018 vant 
hun fylkeskommunes miljøpris. Hun har blant 
annet har fått Q-meieriene til å endre merkin-
gen på melk til «Best før, men ikke dårlig etter». 

alan WalKer: Fra sin base på Hjellestad 
drar stjernen ut i verden og spiller for langt stør-
re publikum i dag enn for få år siden. Gjorde sin 
største konsert i Norge i Spektrum i november. I 
motsetning til byens andre EDM-stjerner, Kygo, 
turnerer Walker nesten ustoppelig og pumper 
ut nye utgivelser med jevne mellomrom.

KevIn vågeneS: Han har ikke bare kvalifi-
sert seg til tittelen årets bergenser, de siste to 
årene har han fått hele nasjonen til å gapskratte 
av «Parterapi» på NRK. For andre året på rad 
funkler humorstjernen for oss bergensere på en 
scene nær deg. Terningkast 5.

KjeTIl KnuTSen: Arna-karen har hatt suksess 
som trener for Bodø/Glimt. 51-åringens lag var 
lenge med i kampen om seriegullet. Knut-
sens mannskap kjemper ennå om medalje og 
europacup neste sesong. Sammen med Morten 
Kalvenes har Knutsen gjort Glimt til et topplag, 
og utviklet spillere som er solgt til større ligaer. 

TryM aafløy: Mannen som snudde opp 
ned på bergenspolitikken ved valget. Ledet 
Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) fra 
Facebook-gruppe til politisk parti., og har vært 
et talerør for bompengemotstanderne. Havnet 
i bystyret med elleve representanter, men også i 
fylkestinget, der FNB har seks mandater.

vInSKveTTen: De har holdt på i en manns-
alder og vel så det, og har for lengst vunnet 
bergensernes hjerter med sin småfrekke og 
slagferdige strilehumor. Over 100.000 har løst 
billett til et Vinskvetten-show i Bergen sentrum 
gjennom årene, og i høst er de piskandausen i 
sving igjen. 

arIld Hovland: Leder for Sportsklub-
ben Trane, Arild Hovland, er også talsmann for 
folkeaksjonen på Slettebakken. Legger ned 
et enormt arbeid for strøket og krever både 
at avfallsdeponiet må bort og at et skikkelig 
idrettsanlegg må på plass.

Hva Mener du?
Send inn din kandidat til  
aaretsbergenser@ba.no

fortjener å bli hedret.
Prisen består vanligvis av et 

kunstverk, som gis under en se
remoni i Galleri Nygaten fredag 
13. desember.

Det er en egen jury i BAre
daksjonen, ledet av sjefredak
tør Sigvald Sveinbjørnsson, 
som kårer Årets Bergenser. Av
gjørelsen baseres blant annet 
på råd fra avisens lesere.

Årets  
Bergenser

Send din kandidat til aaretsbergenser@ba.no

?

høye pri se ne være van ske lig å 
leve med.

Ro bin Hoodhu set kan vise til 
at man ge får en bedre hver dag. 

– Om det er å få ven ner og 
noen å snakke med, bli bedre i 

norsk, skaf e jobb el ler bo sted. 
At de bru ker byen, går på Fløy
en og får mer inn hold i da ge ne. 
Om vi ser på det på den må ten 
er det man ge sol skinns his to ri
er, sier Mar cos Amano. 

faKTa
 ■ Rus fritt og livs syns nøy tralt mø te-

sted for øko no misk van ske lig stil te 
og nett verks sø ken de, som dri ves av 
Stif tel sen Ro bin Hood-Hu set. 

 ■ Hu set lig ger i Mag nus Bar fots 
gate 22 i Bergen og åp net i 2004.

 ■ I til legg til å drive mø te ste det Ro-
bin Hood-Hu set er Stif tel sen Ro bin 
Hood Hu set en so si al po li tisk ak tør. 

Den øns ker å på vir ke sam fun net 
gjen nom å syn lig gjø re og ska pe 
de batt rundt da gens vel ferds ut ford-
rin ger.

 ■ Stif tel sen Ro bin Hood Hu set 
dri ves med støt te fra Bergen kom-
mu ne, Nav, pri va te gi ve re og en 
be ty de lig dug nads inn sats.

TIdlIgere vInnere:
 ■ 1998: Herborg Kråkevik
 ■ 1999: Kvinner på randen
 ■ 2000: Thor Brekkeflat
 ■ 2001: Rolf B. Wegner
 ■ 2002: Erna Solberg
 ■ 2003: Herman Friele
 ■ 2004: Kurt Nilsen
 ■ 2005: Trond Mohn
 ■ 2006: Davy Wathne
 ■ 2007: Mons Ivar Mjelde
 ■ 2008: Anne-Grete Strøm-

Erichsen

 ■ 2009: Bjarte Hjelmeland
 ■ 2010: Gunnar Staalesen
 ■ 2011: Inga Alice Næss Blaha og 

Tor Blaha
 ■ 2012: Nathan Eshete
 ■ 2013: Bård og Vegard Ylvisåker
 ■ 2014: Frank Aarebrot
 ■ 2015: Kygo – Kyrre Gørvell-

Dahll
 ■ 2016: Helge Jordal
 ■ 2017: Fargespill
 ■ 2018: Håvard Lorentzen.


