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Flere butikkjeder fjerner engangsplast fra butikkhyllene
Lørdag kunngjorde regjeringen at de ønsker å forby
engangsplast i 2020. Nå
fjerner både Meny og Kiwi
flere engangsartikler i
plast fra sine butikkhyller.

– Vi ønsker ikke å bidra til at
plast flyter rundt på stranden
og i parken. Vi tar vår del av

ansvaret og fjerner engangsartikler i plast på typiske piknikprodukter, og erstatter med
bedre alternativer, sier miljøansvarlig Erik Halstensen i
Meny.
Butikkene erstatter nå pakninger med sugerør og bestikk
i plast med henholdsvis papp
og nedbrytbart tre. Dette vil

ifølge butikkjeden utgjøre en
plastreduksjon på 11 tonn i
året.
– Samtidig som vi fjerner
plastforsøplings-værstinger,
må vi fortsette å oppmuntre
kundene til å ta med seg bosset
sitt, samt gi dem informasjon
om hvordan de skal kaste avfallet slik at vi oppnår høyest mu-

lig grad av gjenvinning, sier
Halstensen.
Ifølge NRK har også butikkjeden Kiwi innført lignende tiltak. Nyheten kommer dagen
etter at regjeringen kunngjorde
sine ambisjoner om å forby vil
forby engangsbestikk i plast,
plasttallerkener, sugerør og qtips i løpet av neste år.(©NTB)

ut: Plasten forsvinner fra flere butik-

ker.
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Kavlifondet støtter Robin Hood Huset

sikrer driften
for tre nye år
Samarbeidet med
Kavlifondet gjør at
Robin Hood Huset er i
stand til å ta seg godt
av sine frivillige.
– Uten dem hadde vi
ikke kunne drive.
Camilla Fosse

camilla.fosse@ba.no

Bergen: Det sier frivillighetskoordinator
Marianne
Rødseth Espelid til BA.
Fondets bidrag finansierer
hennes stilling, samt samlinger
for alle dem som jobber gratis
for Robin Hood Huset.
– I fjor hadde vi frivillige fra
41 land, som til sammen utførte
9,5 årsverk. Vi er bare fem fast
ansatte her, så uten de frivillige
hadde det ikke gått, sier hun.

Lærer norsk på jobben
To av dem som jobber frivillig
er Renate Furset og Shihab Mohammad. Hun jobber som
norsklærer, han jobber i kjøkkenet.
Begge to løfter frem samhold, mulighet til å lære noe
selv samt noe å fylle dagene
med som grunner til at de bruker fritiden sin på Robin Hood
Huset.
– Vi treffer veldig mange flotte folk her, både andre frivillige
og de som kommer innom, sier
Mohammad.
– Vi blir fulgt tett opp og tatt
godt vare på, legger Furset til.
Ettersom Robin Hood Huset
har mulighet til å ha en frivillighetskoordinator i fast stilling,
kan også personer som trenger
litt ekstra oppfølging jobbe her.
– Jeg kunne ikke et ord norsk
før jeg begynte her, sier sudanske Mohammad – på norsk.
Espelid understreker at de er
veldig takknemlige for at Kavlifondet ønsker å støtte dem.
– Det gjør at vi kan tilby
språkundervisning, mat, CV- og
jobbsøkerkurs, barneaktiviteter, seniorkafe og klesutdeling.

Deler ut overskuddet
Kavlifondet delte i fjor ut re-

Trives: Shihab Mohammad fra Sudan har jobbet som frivillig på Robin Hood Huset i to år. Han forteller at han både har lært seg å snakke norsk og
å lage mat etter at han begynte her. 
foto: Arne Ristesund
kordstore 131 millioner kroner
til ulike formål.
Inger Elise Iversen, daglig leder for Kavlifondet, sier til BA
at den røde tråden i hvilke organisasjoner de støtter er utdanning.
– Andre viktige tema for oss
er barn og unges psykiske helse, inkludering og utenforskap.
Vi i Kavlifondet har troen på fellesskapet og dugnadsånd, og at
vi
skal
møte
fremtiden
sammen.
Hun forteller at det som fascinerer henne mest med Robin
Hood Huset er det frivillige arbeidet de har bygget opp.
– De har treff på alle de punktene vi ser etter. De gjør et vel-

dig godt inkluderingsarbeid, og
hjelper mennesker som faller
utenfor det offentliges hjelpetilbud. De driver også med utdanning, og jobber for å sette
folk i stand til å klare seg selv.
Det er den type ringvirkninger
vi synes det er viktig å støtte.

Kavlifondet
■■ Overskuddet fra Kavli-konsernet
går til Kavlifondet.
■■ Fondet støtter humanitære,
kulturelle og forskningsmessige
prosjekter. Mesteparten går til
landene hvor selskapene har produksjon: Norge, Sverige, Finland og
Storbritannia. Fondet støtter også
prosjekter i utvalgte land i Afrika
og i Asia.

Samhold: Frivillighetskoordinator Marianne Rødseth Espelid og frivillige
Renate Furset og Shihab Mohammad forteller om et godt miljø blant de frivillige.

