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Bønes
Våkleivåsen 220, 5155 Bønes

Prisantydning kr 3 390 000,-
Fellesgjeld kr 124 483,- • Totalt kr 3 514 483,-

+ omkostninger

Lekker leilighet over to plan i barnevennlig område.
Leiligheten har en flott beliggenhet i et attraktivt område
sentralt på Bønes. Fra boligen er det kort vei til skole,

barnehage, idrettsanlegg, Bønes senter med butikker og
gode bussforbindelser. Leiligheten går over to plan og
inneholder: Gang med trapp, to bad/wc, vaskerom, tre
soverom, stue, kjøkken og to disponible rom (brukt som

soverom av selger). Leiligheten har også altan og terrasse
med svært gode solforhold. Fast garasjeplass i felles

garasjeanlegg.

VELKOMMEN TIL VISNING
mandag 15. oktober, kl. 17.30-18.30

KONTAKT
Jan Kristoffer Sletteland
48 60 23 22
jan.sletteland@
emvest.no

Eieform: Andel
Boligtype: Bolig
Fellesutgifter: 4 321,- pr. md.
Bruksareal: 118 m²
Primærrom: 118 m²
Byggeår: 1984
Antall soverom: 3 + 2 disponble
Parkering: Tilhørende plass i felles
garasjeanlegg og gjesteparkering

Ny pris

Politi, ambulanse og 
brannvesen har rykket 
ut til Haraldsplass syke-
hus, der vinden har tatt 
tak i deler av taket.
PÅL ANDREAS MÆLAND 
paal.maeland@bt.no
TONJE AURSLAND 
CHRISTIAN NICOLAISEN 
foto RUNE SÆVIG
En forbipasserende ble truffet 
av en metallplate som løsnet fra 
et overbygg ved Haraldsplass 
diakonale sykehus fredag kveld.

– Vedkommende fikk et kutt 
i hodet og er skadet i en hånd, 
men skal ikke være alvorlig ska-
det, opplyser politiet.

80 til 100 kvadratmeter
Et øyenvitne forteller BT at det 
skal være deler av taket over 
inngangspartiet som har blåst 
av. Politiet sperret av området 
fra apoteket og opp.

Nye Haraldsplass sykehus 
skal snart åpne, og hendelsen 
skal ha skjedd i nybygget.

– Det er ingen pasienter i ny-
bygget. Vi har full beredskap, og 
jobber med å få avklart hva som 
har skjedd, sier Ingrid Færøyvik, 
kommunikasjonssjef på Ha-
raldsplass Diakonale Sykehus.

Ifølge politiet har et område 
på cirka 80 til 100 kvadratme-
ter med metallplater løsnet fra 
overbygget.

– Vi sikrer taket nå sammen 
med brannvesenet, sier 
Rebnord.

Ifølge BTs fotograf på stedet 
tok brannmannskaper ned tak-
platene som sto igjen.

Full storm 
Fredag ettermiddag var vindfull 

i Bergen. På Florida har Geofy-
sisk institutt registrert vindkast 
opp mot 20 meter pr. sekund, 
eller sterk kuling.

– Det er begynt å blåse opp. 
Det blir liten storm, full storm 
natt til lørdag på kysten av Sogn 
og Fjordane og på fjellet i Hor-
daland, opplyser vakthavende 

Aslaug Skålevik Valved, fredag 
kveld.

I Bergen sentrum er det 
ventet vind på mellom 20 og 25 
meter i sekundet.

– Det er ikke vanlig midt i 
byen, sier hun.

Vinden skal minke lørdag 
morgen. Men så kommer det en 

ny vindøkning lørdag ettermid-
dag. Det er da ventet liten storm 
flere steder i fylket.

– Jeg vil oppfordre folk til 
å sikre løse gjenstander som 
bosspann og liknende. Jeg reg-
ner med folk allerede har sikret 
trampolinene sine, sier hun.

Taket traff forbipasserende

VIND: Takplater skal ha blitt flerret av det nye sykehusbygget på Haraldsplass fredag kveld.


