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Bergensavisen

DYRT: En kvinne fikk bot på 5500
kroner for andre gang på to måneder.
Foto: EIRIK HAGESÆtER

Dobbel
snikebot

En kvinne må ut med
11.000 kroner totalt
etter å ha kjørt snikeveien over Kalfaret.

UENIGE OM BEKLEDNINGEN: Shortsvær, synes Jakob Vik (t.h.). Ullgenservær, synes Eivind Nielsen.
Foto: BIRtHE StEEN HANSEN

RekoRdvaRm
novembeRdag
Gullfjellet slo den
gamle novemberrekorden med 0,2
grader.
Birthe Steen hanSen
birthe.hansen@ba.no

BERGEN: Det var en uvanlig
varm novemberdag i går. Så
uvanlig at den gamle varmerekorden fra 2011 ble slått.
– Ja nå har vi ny rekord for
Bergen og Hordaland. Målestasjonen på Gullfjellet kom opp i
18,1 grader i går ettermiddag og
det er 0,2 mer enn den gamle
rekorden for november som var
på 17,9 grader, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.
Allerede i går morges var gradestokken på vei opp. Mellom
klokken 0600 og 0700 ble det

– Dere fra Sør-Norge tåler jo
ingenting. Jeg har vært ute for
mye kaldere vær enn dette,
skyter Vik inn på klingende
trønderdialekt.

målt 16,4 grader på Florida.
Det lokket mange bergensere
ut for å nyte temperaturen.
Jon Ivar Betten (29) valgte å
spise lunsjen sin på uteserveringen til Dromedar kafe på
Torgallmenningen.
– Det er veldig behagelig at vi
fikk litt varme igjen, å sitte ute
er helt topp. Tenk at jeg kan sitte ute uten å fryse i hjel, det er
veldig deilig, sier han og smiler.
horts i november

Shorts og stillongs
Like bortenfor tok Eivind Nielsen (32) og Jakob Vik (25) en
pause i scenerigging. De hadde
kledd seg veldig ulikt i rekordvarmen, hvor Nielsen valgte
ullgenser med høy hals mens
Vik gikk for shorts.
– Jeg synes ikke det er kaldt,
jeg er litt svett i pannen, faktisk. Men jeg har jukset litt, for

– Ingen grunn til panikk

UTELUNSJ: På Jon Ivar Betten.
jeg har stillongs under, sier Vik.
Kollegaen misunner ham
ikke.
– Jeg har ullgenser og stillongs under buksen, men synes
ikke det er for varmt. Det er helt
passelig. I hvert fall bedre enn
isregn og vind, sier Nielsen.

KrF vil fjerne tollfritak
Når KrF nå skal i forhandlinger med
regjeringspartiene om samarbeid
og budsjett, blir fjerning av
grensen på 350 kroner for tollfri
import en av fanesakene.
Det bekrefter nestleder Kjell
Ingolf Ropstad, som skal lede
forhandlingene med Høyre,
Venstre og Frp, skriver Dagens
Næringsliv. – En av de viktige
prioriteringene på inntektssiden er
å fjerne 350-kronersgrensen. Den
kommer vi til å kjøre veldig hardt
på i forhandlingene. Både fordi vi
mener at det reelt sett er viktig,

men det vil også gi inndekning, sier
Ropstad.
KrF regner med en økning i
momsinntektene på 750 millioner
kroner årlig ved å fjerne grensen
på tollfri import. I utgangspunktet
er det flertall på Stortinget for å
fjerne grensen, men KrF har
tidligere sikret flertall for å
beholde den. Nå snur de altså
totalt. Partiet ønsker også å justere
sukkeravgiften ved at drikkevarer
med høyt sukkerinnhold får høy
avgift, mens de med lavt sukkerinnhold får lav avgift. (NTB)

Det er ingen grunn til å være
skeptisk til varmen, ifølge klimaforsker Tore Furevik.
– Slik uvanlig varme for sesongen skjer en gang iblant.
Men vi har også et bakgrunnsklima som blir varmere og varmere. For noen tiår siden ville
en uvanlig varm dag vært kaldere enn det er i dag.
– Denne varmen skyldes
vindforhold og det er vanskelig
å si i hvilken grad klimaendringer påvirkes av vind. Men fremover kan vi forvente høyere
temperaturer, hyppigere varmerekorder og sjeldnere kulderekorder, sier Furevik.

SKANSEN: Tidlig i går morges tok trafikkpolitiet oppstilling ved Skansen brannstasjon.
Bilister som kjørte snikeveien fra Kalfarlien via Leitet
og Brattlien til Øvre Blekeveien for å unngå bomstasjonen i Kalfarveien, ble møtt
med kontroll og bøter på
5500 kroner.
– Vi har stoppet fire stykker i dag som alle fikk 5500
kroner hver i forelegg, sier
politiførstebetjent Erik Hanson.

Dobbelt opp
En av dem var en kvinne
som bor i området. Hun ble
tatt for andre gang på to måneder. Det betyr en totalregning på 11.000 kroner. Til
sammenligning koster en
Autopass-avtale maks 2592
kroner i måneden.
– Hun fortalte oss selv at
hun også ble stoppet sist
gang vi hadde kontroll her,
som var cirka to måneder siden. Dette var en som bor i
området og sparer tid på å
kjøre denne veien. Hun har
tydeligvis ikke lært siden
sist, sier politibetjent Christian Jonas Nilsen.
For det er ikke tillatt å kjøre snikeveien samtidig som
rushtidsavgiften gjelder i
bomringen – mellom klokken 0700 og 0900. Om ettermiddagen er det gjennomkjøringsforbud mellom klokken 1500 og 1700.
– Man vet aldri når vi står
her. Tar man en sjanse, så
kan vi plutselig stå der og da
blir det dyrt, sier Nilsen.

To døde da småfly styrtet

SNUR: KrF og Kjell Ingolf Ropstad.
Foto: SKJALG EKELAND

To personer omkom da
et småfly styrtet i
Meråker i Trøndelag i
går ettermiddag.
Trøndelag politidistrikt fikk
melding om at et småfly hadde
utløst nødsignal klokken 15.42
og iverksatte en stor leteaksjon
for å finne det savnede flyet.
Både politi, militære,
brannmannskap, Norsk Folkehjelp og en rekke frivillige var
involvert i søket etter småflyet.

Ifølge NRK anga mobilsporing
og sporing av nødpeilesenderen
fra flyet et mulig område hvor
flyet kunne ha gått ned, og like
før klokken 18 ble flyet lokalisert
fra luften av et Sea King-helikopter. Flyet ble funnet i et ulendt
område med tett kratt og skog.
Flyet hadde styrtet om lag 600
meter nord for flystripen på
Meråker. Det er foreløpig uklart
om de to pilotene forsøkte å
lande på flystripen. (NTB)

