
23BERGENS TIDENDE SØNDAG 9. JANUAR 2011 byen

Tips oss om smått og stort som skjer i byen. 
Send en e-post til byen@bt.no eller ring telefon 55 21 45 70

UNDER
PARAPLYEN

ØIVIND ASKTRUDE HAUGMAJ-BRITT DAHL ANNE-GRETHE DAHL

Innbyggertallet i Fana bydel, som er den fjerde største i 
Bergen kommune.

37.821

HAVNEN
SKOLTEN: «Bergensfjord» kommer i dag kl. 08.00 
fra Hirtshals og går i retur kl. 13.00. 
BRADBENKEN: «Artic Fjord» kom onsdag og går 
videre mandag kl. 12.00.
NØSTEKAIEN: «Vestfrakt» kommer i dag kl. 17.00 

fra Askvoll og går i retur i morgen kl. 13.00.
HURTIGRUTETERMINALEN: «Lofoten» kommer fra Kirkenes 
kl. 14.30 i dag og returnerer kl. 22.30 i dag.
FRIELENESKAIEN: «Nordkyn» kommer fra Florø kl. 11.00 i dag og 
seiler videre til Lysekil kl. 15.00 i dag.
«NORDKINN» KOMMER FRA CUXHAVEN KL. 24.00 I DAG OG SEILER VIDERE 
TIL FLORØ KL. 15.00 I MORGEN.
MØHLENPRISKAIEN: «Euro Trans» kommer fra Stavanger kl. 01.00 
natt til i morgen.

KILDE: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

LESERBILDE
Send dine blinkskudd til leserbilder@bt.no eller som 
mobilfoto til 2211. Hver måned kårer vi en vinner 
som får fl axlodd i posten.

FROST PÅ GLASET: Ikke frostroser denne gangen, frosttrær, er kanskje 
mer dekkende.  FOTO: STEIN LARSEN

Trøblete med nye postnumre 
«I forbindelse med innføring av nye postnumre på Bønes fra 1. 
oktober i fjor, har dette fått en del konsekvenser for beboerne 
der. Tidligere hadde Bønes kun postnum-
mer 5152 Bønes, mens det nå er inndelt i 
forskjellige postnumre. For eksempel har 
ett område fått det nye postnummeret 
5154 Bønes, et postnummer som 
tidligere tilhørte Mongstad. Dette har ført 
til at regninger som er adresserte til 5152 
Bønes (som nå bare gjelder området 
rundt Kråkenes), blir sendt i retur til 
avsender (som fremdeles har postnum-
mer 5154 Mongstad i systemene sine). 
Fakturaavsendere sender så regningene sine videre til inkasso-
byråer, slik at beboere i området 5154 Bønes får brev fra inkas-
sobyråer med påløpende renter. Å hele tiden måtte ringe til in-
kassobyråene for å forklare situasjonen fører til mye frustrasjon, 
og vi blir pålagt å betale rentene», skriver Venche Engelsen i et 
e-brev fra Bråtet. 

nå 

GRØT ER 
KJEMPEGODT, 
ALTSÅ!: Mamma 
Solveig Kavli og 
døtrene Alva (3, 
til venstre) og 
Lea (snart 7) fra 
Møhlenpris synes 
Vitalitetssenterets 
juletrefest er blant 
årets høydare. 

av mimikk og kroppsspråk formidlet sine innerste tanker og følelser. 


