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 Du kan følge utdelingen på BA.no:

Skal kåre Årets Be
Fredag kan hele Bergen følge kåringen av
Årets Bergenser
direkte. For selv om
festen er nedtonet,
blir det feiende flott
på nettet!
Dag BjørnDal

dag.bjorndal@ba.no

sentrum: – Med Årets Bergenser-utdelingen tenner vi
håpet for at neste år blir lysere
og bedre. Vi skal også feire dem
som har fått oss gjennom denne pandemien, sier utviklingsredaktør Rune Eriksen i BA.

Direkte på BA.no

PROgRAMLEDER: Utviklingsredaktør Rune Eriksen.
Også Julens Magi med Musikaljentene er på programmet.
– Jeg tror det blir en både tettpakket og flott sending, sier
Eriksen.

Sammen med sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson har han nå
klart programmet for TV-sen- Smil og alvor
dingen som går av stabelen i en Han har stått på noen uker for å
direktesending fra det nye BA- sikre gode og interessante gjeshuset midt i Bergen sentrum ter.
førstkommen– Men det
de fredag ettervar ingen sak.
middag.
I år var det natur- Alle takket ja,
Sendestart er
sier Eriksen.
lig å knytte prisen
klokken 1800,
Han ser for
opp
mot
korog vi vil holde
seg en kveld
på med repor- onakrisen. Det er så veldig
fylt opp av
tasjer, artister
både smile og
og intervjuer mange som har gjort en helt
alvor.
frem til klok- fantastisk innsats for felles– Jeg håper
ken 2100.
dette skal bli
skapet.
– Vi har vært Sigvald SveinbjørnSSon,
en herlig innpå Haukeland sjefredaktør ba
gang til julen,
og
snakket
sier han.
med leger og sykepleiere, og
Sjefredaktør Sigvald Sveinogså selveste toppsjefen, Ei- bjørnsson har ledet arbeidet
vind Hansen. De forteller om med å kåre dette årets bergenutfordringene de har støtt på, ser. Han har fått hjelp av en rekog om hvordan det har vært å ke BA-lesere.
jobbe helt i frontlinjen i kam– Vi har gjort en rekke underpen mot pandemien, sier Rune søkelser før vi havnet opp med
Eriksen.
vinneren. I år var det naturlig å
Han har også vært på Meto- knytte prisen opp mot koronadisthjemmet, der de mistet 18 krisen. Det er så veldig mange
innlagte denne våren.
som har gjort en helt fantastisk
– Her forteller de ansatte om innsats for fellesskapet. Likevel
hvor sterkt det var å stå i den har vi kommet opp med et
veldig krevende situasjonen, navn, sier Sveinbjørnsson.
sier Eriksen.
Fredag får hele Bergen svaret. Gå inn på BA.no!

"

Julemusikk

Dette er den 23. gang at BA rett
før jul samler (noen) ansatte og
andre til kåring av Årets Bergenser.
Som vanlig er både byrådsleder og ordfører til stede for å
hylle den som blir overrakt
blomster og et kunstverk.
I tillegg er blant andre legevaktsjef Dagrun Linchausen,
Marcos Amanos ved Robin
Hood-huset, Steinar Kristoffersen fra Bergen Sentrum AS og
kjendispsykolog Ingvard Wilhelmsen til stede for å snakke
om tiden vi har vært igjennom.
Det blir musikk med gruppen
«This was My Life», som spiller
Kim Larsen og julemusikk.
Tron Jensen bidrar også.
Fra Johanneskirken deltar
Eivind Berg og Tore Kloster
med vakker julesang.

Årets Bergenser
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 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.
2019: Marcos Amano/Robin
Hood-huset.
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KLAR: Sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson er klar til fredagens kåring av Årets Bergenser. Det skjer i puben i det nye

BA-huset. – Følg oss

FORTELLER: Legevaktsjef Dagrun W. Linchausen skal fortelle om helsevesenet utfordringer under koronakrisen.
FOTO: ANDERS KJØLEN

Amano ble gratuler
Begge deltar i år. FOT

ÅRETs BERgEnsER: Marcos
Mjøs Persen da han fikk prisen i fjor.
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HER sKjEddE dET: Politiet jobbet på stedet der påkjørselen fant sted.
FOTO: RUNE JOHANSEN

E39: Person påkjørt på Søfteland
En eldre mann ble fraktet
til Haukeland etter han
ble påkjørt på E39 i
60-sonen.
Politiet fikk melding om ulykken i 1100-tiden mandag.
En mann ble påkjørt like
ved YX-stasjonen og Er-An
ved Røykenes, like ved kommunegrensen mellom Bergen
og Bjørnafjorden på E39.

Var bevisst
– Han var ved bevissthet da
nødetatene kom til stedet.
Han er fraktet til akuttmottaket på Haukeland, opplyste
innsatsleder Atle Birkeland.
Det er uklart hvor mye føreren av bilen klarte å bremse
ned før sammenstøtet.
– Vi har snakket med sjåfø-

ren av bilen. Han er preget av
hendelsen, men det går etter
forholdene bra med ham, sier
innsatslederen.
Hendelsesforløpet var ikke
helt klart for politiet i går.

Ikke fotgjengerfelt
Erling Andersen driver YXstasjonen på Søfteland like
ved der ulykken skjedde.
– Jeg så ikke akkurat hva
som skjedde, men det var en
person som skulle krysse veien og ble påkjørt. Personen
ble hentet av ambulanse for
litt siden, sier Andersen til BA.
Han opplyser at det ikke er
fotgjengerovergang på stedet.
– Det så ut som om personen var uoppmerksom da han
skulle krysse veien, sier Andersen.

Slutt på munnbind
Idar Vollvik tror pandemien snart er over. For ham
ble satsingen på munnbind og håndsprit ingen
suksess. Nå kvitter han
seg med lageret.
Olav SundvOr

olav.sundvor@ba.no

BA-huset. – Følg oss på BA.no fra klokken 16.00 til 21.00, oppfordrer han.

FOTO: ARNE RISTESUND

– Salget av smittevernprodukter har totalt sett ikke vært
noen god erfaring for oss,
men likevel en erfaring, sier
Vollvik til BA.
I september fikk han politiet
på døren og satt halvannet
døgn i forskjellige avhør i forbindelse med etterforskningen av påstander om feilmerking og ompakking av munnbind.
Den saken er fortsatt under
etterforskning.

Avvikler salget

Amano ble gratulert av Marte
Begge deltar i år. FOTO: ANDERS KJØLEN

TRAVEL: Roger Valhammer får et pusterom fra en hektisk hverdag når han
skal delta på utdelingen fredag.
FOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

I en periode fikk Vollviks selskap omsetningsforbud, men
det ble senere opphevet.
Nå har han bestemt seg for å
avvikle hele salget av smittevernprodukter.
– Jeg tror spesielt salg av
munnbind vil avta i løpet av
første halvdel 2021 når folk
blir vaksinert. Jeg kan ta feil,
og har tatt feil før, men jeg tror
det vil skje, sier forretningsmannen.
Enkelte andre smittevernprodukter tror han det vil
være behov for en god stund
fremover, men når sommeren

giR opp: Idar Vollvik gir opp satsingen på smittevernutstyr.
FOTO: OLAV SUNDVOR

kommer vil munnbind bli mer
og mer sjelden, tror trønderen.
Nå vil han ikke risikere å sitte igjen med et par containere
med munnbind og har satt i
gang opphørssalg. Mens konkurrenter selger munnbind
for cirka fem kroner stykket,
tar han knapt én krone.
Han understreker at maskene er godkjente i henhold til
alle avtaler.

Klær og utstyr
– Vi ønsker å gi folk tilgang på
rimelige varer, i stedet for at vi
skal sitte igjen med store
mengder av varer på lager når
pandemien er over, sier Vollvik til BA.
Trønderen sier han nå vil fokusere på det han har hatt god
erfaring med tidligere, som
salg av festdrakter, klær og utstyr til hjem.

