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Lørdag klokken 1045: 
G14:  
Brann - Lillestrøm.  
Lørdag klokken 1300:  
Toppserien:  
Sandviken - Stabæk. 
Lørdag klokken 1300:  
Fotball 2. divisjon, 
menn:  
Sotra - Fram Larvik
Lørdag klokken 1400:  
Fotball 2. divisjon, 
menn:  
Øygarden - Kjelsås
Lørdag klokken 1400:  
Toppserien:  
Rosenborg -  
Arna-Bjørnar
Lørdag klokken 1500:  
Fotball 3. divisjon, 
menn:  
Ready - Fana

Lørdag klokken 1600:  
Fotball 3. divisjon, 
menn:  
Frigg - Lysekloster
Lørdag klokken 1600:  
G14: Stabæk - Brann

Søndag klokken 0830:  
G14:  
Brann - Bodø/Glimt
Søndag klokken 1230:  
G14:  
Kristiansund - Brann
Søndag klokken 1330:  
Fotball 1. divisjon, 
kvinner: 
Fløya - Åsane 
Søndag klokken 1700:  
Fotball 3. divisjon, 
menn:  
FK Fyllingsdalen - 
Brann 2

SUMMETONEN

ba hjelper dyr
Stormen: Superskjønne Stormen er født i april.  Stormen 
er en kosete, nysgjerrig pus, men også en smarting som gjerne 
tenker seg litt om før han kaster seg ut i leken. Han er til og 
med glad i vann! 

KontaKt: Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen  
og Hordaland for mer informasjon.  
Tirsdag til torsdag.  
E-post: db.bergen.hordaland@gmail.com 
tElEfon: 954 57 776

Trang by
– Helt enig med summer som 
mener byen er for trang til at 
Bybanen skal gjennom sen-
trum. Skal den bygges må den 
gå raskt ut av byen, Jernbanen/
Kong Oskars gate er best sted. 
Sandviksboere har ikke bruk 
for bybane. Vi må gå fra Bus-

stasjonen alle fra vår kom-
mune. Åsane er for vid-
strakt og har ikke ledig 

areal til parkering ved termina-
ler. Overganger er for slitsomt 
for mange, og reisen vil ta for 
lang tid. Jeg trodde meningen 
var å føre folk raskt på tvers av 
byen, til for eksempel Hauke-
land sykehus. Elsa

Morgen- 
andakt
– Dagen starter med å 
skru på radioen. Der 
får jeg mye interes-
sant med meg idet 
dagen starter. På 
mange måter sitter 
det bedre som jeg 
tar inn via ørene, enn i andre 
medier. Det jeg synes er ekstra 
koselig, er den lille stunden med 
morgenandakt. NRK Hordaland 
har alltid mer og mindre kjente 
personer til denne lille starten på 
en ny dag. Denne morgenen var 
det skuespiller Ingjerd Ekeberg 
som hadde andakten. Som alltid 
starter og slutter hver dag med et 
«Fader vår» for meg.

Ha en fin ny dag. 
Ingjerd Hatland, sentrum

Ta kontakt
– Undertegnede vil svært gjerne 
få hedre min gode venn og bus-
sjåfør på Askøybussene, svensk-
italieneren Christian. Jeg fikk ny-
lig høre at han var gått bort for 
noen måneder siden. Jeg og han 
hadde felles interesser bl.a. film, 
fotball, romfart og verdensrom-
met. Jeg kjente også til samboe-
ren hans, og jeg håper hun vil 
kontakte meg.

 Hilsen per Jørn Krydsby,  
telefon 90297164

H i S SigprOppE N

Nå er det nok
– Jeg blir så sint! Det er snart 
ikke en parke-
ringsplass igjen i 
denne byen!   Jeg 
var et lite ærend 
på det gamle post-
huset og det kos-
tet meg en liten 
formue i parkeringsavgift 
i et parkeringshus og bom-
penger! Hvor skal det ende?   
Ikke rart folk ikke handler i 
byen lenger! Det er på tide å set-
te foten ned! leifen

Stakkars eldre
– Nå må det bli slutt på å snakke 
om nedlegging av kjøkken på 
sjukeheimar. Vi treng kvart 
kjøkken. Skal hjelpepleiaren 
gjere klar mosa mat? Ja, då blir 
den seig. Stakkars eldre, og vi 
kjem alle i den same situasjon! 

liv Ånneland Misje, 
 fagarbeider kokk,  
straume på sotra

Strømprisene
– Strømprise er en varslet katas-
trofe for dem med knappe res-
surser. I Agder fylke  har frivillige 
organisasjoner som f eks «Hjelp 
oss til å hjelpe» økt sin kapasitet 
på hjelpetelefonen siden en bru-
tal økning av pågang for hjelp 
med betaling av strømregningen 
skylte inn i september ... Da er 
ikke Nav sine egne tall fra Agder 
kommet på bordet.

Landets politikere visste om 
denne trenden allerede i slut-
ten av juli. Så hvordan påvirker 
dette Bergen? Vel, Ap styrer nå 
Norge og byen og har en histo-
risk sjanse til endring. Rune 
«Bakeren» fra Ap var nylig på 
«Avisrunden» på Nyhetskana-
len. Der var strøm-
prisen et av te-
maene. Han 
mente at gode 
ordninger 
måtte på plass, 
slik at vanlig 
folk ikke ble 
rammet. Den 
beste ordningen 
er å fjerne alle statlige 
avgifter på strømmen for 
en periode på 6 måneder. Det 
siste Nav og Robin Hood-huset 
trenger nå er flere som renner 
inn dørene. 

frodo fra ´Dalen

trangt: Har vi plass til bybane? 
 Arkivfoto: MAgne turøy

Ingjerd ekeberg 
foto: ntb

– Tunnel er et dårlig alternativ. 
Noen vil prioritere at folk skal 
være nødt til å bli transportert 
langt inn i en tunnel med lange 
avstander ut til dagen. 

Vi er jo heldige som har mu-
ligheten til å ha banen i dagen 
hvor folk kan gå rett på og av 
ute i dagen. 

Nå er det slått fast at det har 
ingen ting å si for 
verdensarvste-
det. Da er det vel 

Banen bør gå over Bryggen

Strømprisene 


