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Tre litauiske statsborge
re i 20årene stjal barber
blader som ravner fra 
butikker i Bergensområ
det. 
Nå er de dømt til fengsels
straffer på mellom fire og 
åtte måneder for en serie 
tyverier i fjor høst.

Da de tre ble arrestert 
var de i besittelse av bar

berblad og høvler til en 
samlet verdi av minst 70 
000 kroner.

Fremgangsmåten var 
ofte slik: En av dem plasser
te barberblader og barber
utstyr i en handlekurv som 
han siden tildekket med 
kjøkkenpapir eller doruller 
for å skjule innholdet. 

Deretter tok en annen 

tyvegodset over i en sekk 
og forlot lokalet med den
ne.

Dommerne i Bergen 
tingrett mener de tre har 
drevet med omfattende 
vinningskriminalitet, og 
har operert profesjonelt 
med ulike oppgaver i til
knytning til tyveriene.

OLAV SUNDVOR 

Barberbladbande i fengsel
Mens syv av ti ville ha 
vin i butikkene i 2005, 
mente bare seks av ti 
det samme i fjor.
Det går frem av rappor
ten Alkoholpolitikken og 
opinionen, som Sirus har 
laget på oppdrag fra Hel
sedirektoratet.

I 2005 mente 75 pro
sent at alkohol var for 
dyrt. I fjor mente 59 pro
sent det samme.

Andelen som mener 
det er greit å smugle alko
hol til eget forbruk har 
sunket fra 57 prosent til 
46 prosent.

Kun en av fem mener 
det er for vanskelig å få 
kjøpt alkohol. Bare fire 
prosent er enig i at alders
grensen for alkoholkjøp 
er for høy, mens 14 pro
sent synes promillegren
sene er for streng.

Færre vil ha mer frislepp 

Graveklubben starter opp igjen 
graving i Nøstegaten. Fra man
dag 1. februar vil omkjøringen 
til Verftet gå gjennom Skotte
gaten, Nedre Strangehagen og 
Verftsbakken. 

Det betyr at parkeringsmulig
heten nord for Vestre Murallmen
ningen forsvinner i tre måneder. 
De som allerede har soneparke
ring i området får tilbud om å 
betale 500 kroner per måned i 

tillegg til soneavgiften for å stå 
i Klostergarasjen.

VANSKELIG: Mens BA snakker 
med Haltbakk utenfor huset hans 
i Skottegaten, åpner han brevet 
fra Bergen Parkering som forkla
rer problemet. 

– Dette er helt latterlig. Det 
er så sjeldent ledig parkering 
her fra før. Jeg kommer ikke til 
å betale for å stå i Klostergara
sjen, sier Tommy Haltbakk, som 
bor i Skottegaten.

Han er ikke den eneste som 
velger å ikke benytte seg av tilbu
det til Bergen Parkering.

– Dette kommer til å gjøre situa
sjonen enda vanskeligere. Det er 
bare tull at vi må betale ekstra for 
en tjeneste vi allerede har betalt 
for, sier Odd Magne Øgreid som 
bor i Claus Frimanns gate.

IKKE PROBLEM: Bergen Par
kering på sin side tror ikke de 
fjerningen av parkeringsplassene 
blir noe problem for folk. – Nord 
for Vestre Holdbergsallmenningen 
har det i hovedsak vært gatetun og 
bare et fåtall parkeringsplasser. Dis
se forsvinner, så det blir ikke mye 
nytt, forteller seksjonsleder i Ber
gen Parkering Arvid Heggestad.

– Ble folk som kjøpte sone
kort i oktober informert om at 
det kom til å bli innskrenkede 
parkeringsmuligheter i deler av 
perioden?

– Det ble de sannsynligvis 
ikke. Vi har ikke detaljer på 
hva som skjer med gravingen til 
enhver tid. Parkeringsrestriksjo
nen har vært der lenge og dette 

vil ikke gi en dramatisk forver
ring, forklarer Heggestad.

Heggestad forteller også at 
han forstår folks frustrasjon. 
Det er trangt om plassene, og 
Bergen Parkering har forsøkt 
alternative parkeringsmulighe
ter.

LARS SELVIK 
lars.selvik@ba.no

 Her mister Tommy 
 P-PLASSEN

Kommunen stenger 
Nøstet for parkering

Skottegaten (BA): Fra 
mandag av fjerner kom
munen parkeringsmu
lighetene i Skottega
ten. – Helt latterlig, 
sier beboer Tommy 
Haltbakk (30)

LATTERLIG: Tommy Haltbakk mener det er latterlig at kommunen fjerner enda flere parkeringsplasser på Nøstet. I går fikk han brev fra kommunen. De tilbyr ham plass i Kloster
garasjen. FOTO: LARS SELVIK

På fredag avgjøres 
det om kommunen får 

beholde parkeringsplassene ved 
Jonsvollskvartalet.
Fredag skal Graveklubben og Spa
rebanken Vest i møte om en mulig 
forlenget avtale av parkeringsplas
sene ved Jonsvollskvartalet. Den 
nåværende avtalen går ut ved 

månedsskiftet, og beboerne på 
Nordnes og Nøstet kan miste enda 
flere parkeringsplasser. 

Dette kommer ubeleilig fordi 
kommunen allerede fjerner en del 
parkeringsplasser i og rundt Skot
tegaten fra og med mandag.

– Det er vanskelig å si hva utfallet 
av møtet blir. Vi har godt håp om at 

avtalen vil bli forlenget, men vi sitter 
ikke med noen løsning nå, sier seni
oringeniør i Vann og avløpsetaten i 
Bergen kommune, Arne Jensen.

Jensen forsikrer om at selv 
om utfallet av møtet blir at par
keringsplassene forsvinner, vil de 
få tid på seg til å informere bebo
erne om fjerningen. 

   FAKTA
PARKERING 
PÅ NØSTET

Nøstegaten vil være stengt 
på grunn av graving fra slutten 
av januar.

Ny vei for gjennomkjøring til 
Verftet vil bli gjennom Skotte
gaten, Nedre Strangehagen og 
Verftsbakken.

Bergen Parkering tilbyr sone
kortkunder som bor i området 
midlertidig månedskort i Klos
tergarasjen.

Det vil koste 500 kroner per 
måned i februar, mars og april.
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Kan miste flere parkeringsplasser


