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Har funnet en  
løsning for  
byens trengende

– Kafeen er stengt. Men vi tilbyr take away, både mat og drikke, sier Marcos Amano i Robin Hood-huset.

Bymisjonen og Blå Kors 
får åpne dørene for 
mindre grupper, og det 
skal deles ut mat og 
drikke utendørs.
ROAR LYNGØY 
roar.lyngoy@bt.no

foto ADRIAN BROCH JENSEN

Robin Hood-huset, Kirkens By-
misjon og Blå Kors er frivillige 
organisasjoner som tilbyr mat, 
samtaler og varme til mange av 
byens trengende.

Med de nye, strenge korona-
restriksjonene sto tilbudet i fare. 

– Greier vi som by å ta vare 
på de mest utsatte? Jeg er litt 
spørrende til det, sa daglig leder 
Marcos Amano i Robin Hood-
huset mandag formiddag.

De fant selv frem til en krise-
løsning.

– Kafeen er stengt. Men vi 
tilbyr take away, både mat og 
drikke, fortalte Amano, som 
spesielt uttrykte bekymring for 
de svakeste i samfunnet som 
gjerne ikke har et dagtilbud der 
de kan komme inn og varme seg,

Det samme bekymret Blå 
Kors.

– Jeg er spesielt bekymret 
med tanke på kulden som er nå, 
sa daglig leder Tore Vindenes i 
Blå Kors.

Åpner dørene
Mandag morgen var det ti 
minusgrader i Bergen. Det var 
femte dagen på rad med slike 
temperaturer.

I utgangspunktet måtte 
de stenge ned tilbudet, men 
mandag ettermiddag var hjel-

petilbudene i møte med Bergen 
kommune. 

I møtet kom de frem til  
følgende:
n Kirkens Bymisjon sitt tilbud i 
Korskirken åpnes fra tirsdag og 
vil være åpen hverdager. Det kan 
samles grupper på maksimalt ti 
innendørs. Det deles ut matpak-
ker fra onsdag. Vanligvis er det 
kun matutdeling torsdager og 
fredager.
n Hos Blå Kors kan det også sam-
les mennesker inne, så lenge 
smittevernreglene overholdes. 
Også her blir det servering 
av take away-mat og drikke 
utendørs, inkludert matposer 
tirsdag.
n Robin Hood-huset har fått 
på plass en take away-ordning 
for mat og drikke. Her går det 
også an å bestille time til råd og 
veiledning innendørs. Kurs og 
familieaktiviteter er satt på vent.
Tidligere mandag kom det 
kritikk mot kommunen fra SV-
politiker Diane Berbain, som er 
nestleder i utvalget for helse og 
sosial i bystyret. Hun var kritisk 
til at kommunen ikke hadde en 
tydelig plan.

– Man burde hatt en bered-
skapsplan klar. Kommunen 
burde ha lært. Jeg synes det 
er sjokkerende at vi havner i 
samme situasjon som i mars, sa 
Berbain.

Ikke glemt, sier byråden
Lubna Jaffery (Ap), byråd med 
ansvar for sosiale tjenester, slår 
tilbake mot kritikken.

– Det er synd at noen prøver 
å slå politisk mynt på dette. 
Dette skal ikke være en konkur-
ranse i barmhjertighet. Vi står 

i en alvorlig situasjon med to  
mutantvirus. I tillegg er det snakk 
om en nasjonal forskrift som ble 
klar søndag, påpeker Jaffery.

Hun sier at de svakeste i sam-
funnet har vært i kommunens 
tanker hele veien.

– Søndag kveld hadde vi møte 
om kommunens egne tilbud, 
som Nav og MO-sentrene. Alle 
kommunale tiltak holdes åpne, 
sier Jaffery.

Nødvendig ærend
De frivillige hjelpetilbudene 
visste imidlertid fint lite man-
dag formiddag. Så kom altså 
løsningen med at flere steder får 
åpne opp fra tirsdag, men med 
begrensning på antall mennes-
ker som er inne samtidig.

– Den generelle oppfordrin-
gen nå er at folk holder seg mest 
mulig i ro og kun er ute på helt 
nødvendige ærend. Men for 
mange er dette et nødvendig 
ærend, sier Ap-byråd Jaffery.

Marcos Amano i Robin 
Hood-huset hadde håpet at 
kommunen hadde tatt kontakt 
tidligere. Men han er fornøyd 
med resultatet fra møtet.

– Det var et godt møte, sier 
Amano.

– Det er positivt at vi kan ta 
mennesker inn i varmen, sier 
Vindenes i Blå Kors.

Det er positivt at 
vi kan ta mennes-
ker inn i varmen.
Tore Vindenes i Blå Kors
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DROTNINGSVIK: Én person 
tilknyttet Kanutten Læ-
ringsverkstedet barnehage 
i Drotningsvik har testet 
positivt for koronavirus. 
Nå er tre ansatte og 13 
barn satt i såkalt «vente-
karantene». Det skriver 
BA. Ifølge avisen har bar-
nehagen vært stengt man-
dag, men vil holde åpent 
tirsdag. – Vi valgte å holde 
den stengt i dag på grunn 
av den uavklarte smitte-
situasjonen, sier regions-
leder i Hege Haldorsen 
til BA. Hun vet ikke om 
personen har fått påvist en 
mutert virusvariant.

Sykehjemsansatt i 
Øygarden smittet
ØYGARDEN: En ansatt på 
Sundheimen i Øygarden 
er smittet av koronaviru-
set. Smitteveien er kjent. 
18 beboere og fem ansatte 
er i karantene til og med 
søndag, ifølge styrer Janne 
Thode. – De nærmeste 
pårørende er informert. 
Alle beboere og de fem 
ansatte blir testet, sier 
Thode i pressemeldingen. 
Sundheimen er stengt for 
besøk inntil videre. En av 
nærkontaktene er en elev 
på Ågotnes skole. – Det 
innebærer at en klasse på 
syvende trinn er satt i ka-
rantene frem til det fore-
ligger et prøvesvar, sier 
rektor Dagfinn Ellingsen. 

Stor pågang for testing på Festplassen
BERGEN: Mandag var det stor pågang på teststasjonen på 
Festplassen. Legevaktsjef Dagrun Linchausen opplyser 
at kapasiteten er økt, og at de kan ta unna 100-120 perso-
ner i timen. – Det er mye folk, men det går unna. Vi har 
testet fem hundre allerede, sier Linchausen ved 13.20-
tiden. Teststasjonen på Spelhaugen som har vært stengt 
på grunn av kulde vil åpnes tirsdag. – Nå har vi satt inn 
tiltak slik at de som jobber der ikke skal bli påvirket av 
kulden i like stor grad, sier Linchausen. I 14-tiden var det 
omtrent én times ventetid i køen på Festplassen. 

Trafikkulykke ved Krambua
FJØSANGER: Like 
før klokken 15 
mandag var det 
en ulykke på Sjø-
linjen, Fritz C. 
Riebers veg, ved 
Krambua. Veien 
er stengt på ste-
det på grunn av 
ulykken, skriver Vest politidistrikt på Twitter klokken 
15.24. – En varebil skal ha kjørt på en parkert bil, kun 
fører i varebilen, heter det. De materielle skadene om-
tales som store, årsaken som ukjent. BTs fotograf kunne 
fortelle om store køer sørfra, altså mot byen. Det er ikke 
meldt om personskade.

Ikke nye tilfeller av mutert virus 

Fire nye smittede i Bergen 

Tre ansatte og 13 
barnehagebarn i 
karantene

ASKØY:Askøy kommune 
melder om to tilfeller av 
covid-19 i løpet av helgen. 
Begge tilfellene er nærkon-
takter og smittesporingen 

er avsluttet, skriver kom-
munen i en pressemelding. 
Ingen av de tre siste posi-
tive testene som er analy-
sert, er med mutert virus.

BERGEN: Det er registrert fire nye smittede i Bergen mandag, 
opplyser Bergen kommune. De smittede er i alderen 6-37 
år. Et av tilfellene er importsmitte og to har ukjent smitte-
vei. Det er til nå ikke meldt om nye tilfeller av mutert virus, 
men det forventes flere utover dagen, skriver kommunen i 
en twittermelding. 1035 personer testet seg i søndag.
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