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Avslørt på videoovervåking: Forsynte seg grovt fra Power
Nå er en 36-åring siktet for å ha
stjålet varer for 16.000 kroner.
I går ettermiddag ble han
fremstilt for fengsling i Bergen
tingrett. – Han er siktet for tyverier fra flere butikker, oppbevaring av narkotika samt vold
og trusler, sier Trine-Benedikte

Opedal, politiadvokat i Vest
politidistrikt. Siktelsen omfatter
tyveri både fra Power-butikken
i Strandgaten og fra samme butikk på Åsane senter. – Tyveriet
fra Power i Åsane ble anmeldt av
butikken på bakgrunn av videoovervåking, sier Opdal.

Mannen er siktet for å ha stjålet
elektronikk for 16.000 kroner i
den aktuelle butikken. Tyveriet
ble begått 14. mai. I 02-tiden
natt til 22. mai ble han pågrepet
i forbindelse med en annen sak.
36-åringen er kjent for politiet
fra tidligere. Han ble sist domfelt

13. mars i år. Da ble han dømt til
ett års fengsel, hvorav halvparten av straffen skulle gjøres
betinget. – Den ubetingede straffen var allerede sonet i varetekt
da han ble domfelt. Disse nye
forholdene er gjort under soning
av den betingede dommen, sier

politiadvokaten.
Totalt er det snakk om ti nye
forhold siden forrige dom.
På grunn av gjentakelsesfare ba
politiet om fire ukers varetekt,
noe de fikk medhold i. – Han har
erkjent noen av forholdene, sier
Opdal til BA.

SJEKK: Redningsselskapet
sjekker redningsvester.
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Viktig
sjekk

Har du båt og redningsvest, kan du i morgen
benytte anledningen til
å få sjekket vesten før
sommersesongen
begynner. Over hele
landet er det Sjekk
vesten-dagen.

Voldsom interesse: Bybo bygger ti leiligheter i Skansemyrsveien 4. 1500 personer har meldt sin interesse for leilighetene. 
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Utbygger har ikke opplevd lignende:

1500 kjemper
om ti boliger
– Vi har aldri opplevd
en så voldsom interesse for et boligprosjekt tidligere.
Bente-Line Svellingen
benteline@ba.no

Bergen: Det sier salgs- og
markedsansvarlig i Bybo, Elisabeth Hope.
Prosjektet hun snakker om,
er elleve leiligheter som skal
bygges i Skansemyrsveien 4 i
Fjellsiden. Bybo har jobbet i
fem år med å få godkjent rammetillatelsen for prosjektet, og
den kom i februar.
– Allerede fra den dagen vi
kjøpte tomten fra Bergen kom-

mune for over fem år siden, tok
folk kontakt for å melde sin interesse. Gjennom fem år har vi
notert oss 1500 personer på listen, forteller Hope.

– Påkostet prosjekt
Hun tror den store interessen
handler mye om den unike beliggenheten de nye leilighetene
vil få.
– De vil få fantastisk utsikt
over sentrum. Det er veldig sjeldent det bygges noe nytt her i
området. Kanskje er det mange
som allerede bor i området som
ønsker seg noe annet enn en
enebolig, sier Hope.
Prosjektet har elleve leiligheter fordelt på tre bygg, ti av dem
skal selges. Prisene er ikke fast-

satt ennå, men leilighetene vil
være fra 8 til 175 kvadratmeter.
– Det er et påkostet prosjekt
med leiligheter i høy prisklasse,
sier hun.
Selv om prisene på leilighetene ikke er fastsatt ennå, anslår megler Remy Brekke i Privatmegleren at kvadratmeterprisen vil ligge i snitt på rundt
110.000 kroner. Det vil si at man
antakeligvis må ut med minst
ni millioner for de minste leilighetene på rundt 80 kvadrat.
– Vi sender ut prislistene til
interessentene i starten av juni,
da vil prisene være klare. Vi vil
oppfordre utbygger til å legge
dem ut til prisantydning, da
kan folk komme med bud på
leilighetene, sier Brekke.

Også han lar seg imponere
over interessen for boligprosjekt.
– Det er ikke ofte man ser så
stor interesse, og i alle fall ikke
at så mange holder på interessen gjennom flere år. Det tror
jeg skyldes den ekstremt gode
beliggenheten. Dessuten bygges det nesten aldri her, og det
som finnes fra før er stort sett
eldre eneboliger eller tomannsboliger, sier Brekke.
Han tror det er mange av de
potensielle boligkjøperne som
allerede bor i området, men
som ønsker seg en lettere bolig.
Det er planlagt byggestart til
høsten, og deretter i underkant
av to års byggetid før prosjektet
står ferdig.

Hittil i år har 21 personer
druknet. I fjor gikk antallet
som druknet opp med 10
prosent til 102 personer,
mye som følge av en veldig
varm sommer.
Havarikommisjonens rapport om fritidsbåtulykker,
som ble lagt frem i april, viser at manglende eller feil
bruk av flyteplagg er en av
årsakene til at folk drukner i
forbindelse med kantringsulykker eller fall over bord.
Bruk av vest kan sammen
med tidlig varsling redde
mange liv.

Mange slurver
Har du båt under åtte meter,
er du pliktig til å bruke redningsvest, men tidligere undersøkelser viser at veldig
mange slurver med å sjekke
at vesten er i stand.
Det er grunnen til at Redningsselskapet i flere år har
arrangert Sjekk vesten-dagen. Da kan du ta med deg
vesten til en av Redningsselskapets stasjoner eller skøyter og få sjekket den gratis.
Bruk av oppblåsbare vester er veldig populært, men
svært få tenker på at en slik
vest må ha vedlikehold. Vestene inneholder både CO2patroner og cellulosetabletter. Tablettene kan ha blitt
fuktige, og CO2-patronene
har begrenset varighet.
– Det er dessverre mange
vester der ute som har gått ut
på dato eller som kan ha blitt
defekte som følge av dårlig
lagring og vedlikehold. Det
er viktig å sjekke vesten før
bruk, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet. (NTB)

