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SERVICE?
EU-KONTROLL?
• Kort ventetid
• høy Kompetanse
• KonKurransedyKtige priser
Vi utfører service og reparasjoner
samt ivaretar din nybilgaranti
- uansett bilmerke!

KOM OG GI: Erlend Fardal Lunde håper folk vil henge gavelapper på juletreet, som skal gå til inntekt for Robin Hood-huset.

Ensomt juletre
og ensomt julehotell
FLESLAND: Kjøp en gavelapp og
heng på vårt ensomme juletre,
så gir vi 60 kroner til et veldedig formål, sier hotelldirektør
Erlend Fardal Lunde på Comfort
Hotel Bergen Airport.
av ståle melhus

melhus@fanaposten.no

I hele desember vil det stå et ensomt juletre i lobbyen på Comfort
Hotel Bergen Airport.
– Alle som ønsker kan komme
innom og kjøpe gavelapper som
kan henges på treet. Gavelappene
har en verdi på kr. 50 og overføres
i sin helhet til Robin Hood Huset i
Bergen. Nordic Choice Hotels gir
i tillegg 10 kroner til UNICEF sitt
arbeid med beskyttelse av barn for
hver gavelapp som henges på treet,
sier hotelldirektør Erlend Fardal
Lunde.

Har hjulpet mange

Juleaksjonen “Ensomt juletre søker gaver” ble gjennomført for første gang i 2012 og Nordic Choice
Hotels har siden da samlet inn
over 300.000 gaver som har bidratt
til å gi vanskeligstilte barn og unge
en god jul.

– I jula er vi opptatt av tradisjoner. Selv om Comfort Hotel Bergen Airport bare feirer sin andre
jul, er Ensomt juletre en viktig og
sterk tradisjon i Nordic Choice
Hotels. Vi håper at mange av våre
gjester og personer i lokalmiljøet
tar turen innom for å kjøpe gavelapper. Det koster så lite, men vil
bety mye for de som trenger det,
sier Erlend Fardal Lunde, hotelldirektør for Comfort Hotel Bergen
Airport.
Alle som ønsker, både gjester,
medarbeidere og forbipasserende
kan enkelt bidra til julegaveaksjonen. Konseptet er også så enkelt
at alt en giver trenger å gjøre er å
kjøpe en verdi-lapp i lobbyen til
kroner 50,- og henges på treet. Det
ensomme juletreet står fremme til
julaften.
– Sammen med Robin Hood
Huset kan vi gjøre juletiden litt
gladere for mange barn som har
det vanskelig. Jo flere gavelapper vi
får inn, dess flere barn får det litt
bedre og jo mer penger donerer vi
til UNICEF. Jula handler jo om å
gi, fortsetter Erlend Fardal Lunde.

Ensomt julehotell

For Comfort Hotel Bergen Airport var det likevel ikke nok med

bare et juletre. Hotellet er også
litt ensomt på selveste julaften, så
sammen med Robin Hood Huset
inviterer de til Ensomt julehotell.
– På julaften gir vi bort hotellrom med julemiddag til Robin
Hood Huset. Jula er en periode
der vi har ledig kapasitet, og da vil
vi gjerne benytte denne muligheten til å gi de som trenger det en
ekstra god opplevelse på julaften.
Vi ønsker at Ensomt julehotell blir
en like viktig tradisjon som vårt
ensomme juletre, avslutter Erlend
Fardal Lunde.
Nordic Choice Hotels har vært
signaturpartner med UNICEF siden 2008. I løpet av 10 år har hotellselskapet donert 32 millioner
norske kroner til UNICEF. Julekampanjen er et av flere initiativ
som drives av hotellene med mål
om å gjøre egne nabolag til et enda
bedre sted.
– “Ensomt juletre”-aksjonen baserer seg på et ‘du gir-vi gir’-prinsipp. For hver gave som samles inn
og for hver verdi-lapp som selges,
gir Nordic Choice Hotels 10 kroner til UNICEF. Man kan legge
julegaver under ensomme juletrær
i lobbyen på alle 194 hotell i Nordic Choice Hotels.
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ØNSKER DU FAKTURA?
Spør oss om faktura
eller delbetaling.
Faktura 30–60 dager uten gebyr.
Del opp betalingen uten nominell rente
i opptil 12 måneder.
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