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Nyhet

Førstehjelpstips for jul og nyttår:

Høytid for hjerteinfarkt

Mola får penger 
til å redde 
ungdomsklubb

  LAKSEVÅG

Laksevåg bydel prioriteres 
når byrådet nå deler ut 550 
000 kroner til kriminali-
tets- og rusforebyggende 
arbeid blant barn og unge 
i Bergen. MOLA får 100 
000 kroner.

Av Henning Jensen
henning@lyderhornavis.no

– Vi er glade for å kunne gi penger som støt-
ter de mange gode tiltakene i nærmiljøet, 
og det er spesielt viktig at vi nå kan støtte 
tiltak i områder med levekårsutfordringer. 
Vi kan forebygge mange problemer ved å 
gi risikoutsatte barn og unge gode tilbud i 
deres eget nærmiljø, sier byråd for helse og 
omsorg, Hilde Onarheim (H).

Redd Nattkafeen
SLT midlene til kriminalitets- og rusfore-
byggende arbeid blant ungdom er satt av 
på bybudsjettet, og organisasjonene må 
søke om støtte til prosjekter, og begrunne 
søknaden godt. Stiftelsen Meningsfull opp-
vekst i Laksevåg (MOLA) har fått støtte til 
tre prosjekter i bydelen.

Kommunen sitt mål med å dele ut SLT-
midlene er å redusere kriminalitet, fore-
bygge rus og redusere utvikling av psykiske 
vansker og atferdsproblematikk blant barn 
og unge i Bergen. SLT-midlene skal støtte 
opp om aktivitetstiltak, ikke faste stillinger, 
og kommer i tillegg til andre kommunale 
bevilgninger.

Nattkafeen i kjelleren på Nygård kirke 
har i 25 år vært et viktig rus- og kriminali-
tets forebyggende tiltak på Nygård. I år har 
Nattkafeen vært lukket i perioder på grunn 
av manglende lederkrefter. Dette bekymrer 
MOLA.

– Det er nå bekymring for ungdomsmil-
jøet hvor det er registrert en økning i rus-
bruken, ifølge MOLA.

Stiftelsen ønsker derfor å starte et pro-
sjekt de kaller «Redd Nattkafeen». MOLA har 
som mål å ansette en person i en deltidsstil-
ling for å jobbe for å redde ungdomstilbudet 
i Nygård kirke. Byrådet gir 35 000 kroner 
til «Redd Nattkafeen». MOLA skal bruke 
pengene til aktiviteter, ikke til å sponse del-
tidsstillingen.

MOT-skole
Olsvikåsen vgs skal til våren satse enda 
mer på kriminalitets- og rusforebyggende 
arbeid. Skolen skal bli en MOT-skole. 
Olsvikåsen ønsker å arbeide med elevenes 
holdninger både i og etter skoletid. Målet 
er at skolen skal være åpen på dagtid og 
etter skoletid for å starte alt fra samtaler til 
aktiviteter av ulik karakter. Både politiet og 
MOLA er engasjert i den nye SLT-prosjektet 
til Olsvikåsen skole.

MOLA får 35 000 kroner som skal brukes 
til aktivitetstiltak på skolen.

I tillegg til de 70 000 kronene stiftelsen 
får til prosjektene på Nygård og i Olsvik 
har byrådet bevilget 30 000 kroner av SLT-
midlene til MOLA sitt årlige seminar for 
bydelens organisasjoner, arbeidssteder og 
personer som arbeider tverretatlig med rus- 
og kriminalitetsforebyggende arbeid for 
bydelens barn og unge. Byrådet fremhever 
dette arbeidet som svært positivt og sam-
lende for bydel med levekårsutfordringer.

  LAKSEVÅG/
BERGEN VEST

– Det er min erfa-
ring at det kommer 
flere pasienter med 
hjerteinfarkt og 
blodpropp til akutt-
mottakene i løpet av 
juleukene enn ellers i 
året. Det er livsviktig 
å reagere raskt.

Av Henning Jensen
henning@lyderhornavis.no

Det sier Tommy Nybakk i Røde 
Kors Førstehjelp. Han har over ti 
års erfaring som akuttsykepleier, 
blant annet på Haukeland Univer-
sitetssykehus. Nå er han hovedin-

➥ MOLA stiftelsen - 30 000 kroner. 
(mola-stiftelsen.no).
➥ MOLA prosjekt Olsvik videregående 
skole - 35 000 kroner.
➥ MOLA prosjekt Redd Nattkafeen, 
Nygård kirke - 35 000 kroner.
➥ Hordaland Idrettskrets prosjekt for 
inaktiv ungdom - 80 000 kroner.

SLT-midler til Laksevåg:

➥ Samordningsmodell for Lokale, 
forebyggende Tiltak mot rus og krimi-
nalitet. (SLT).
➥ SLT sikrer at de ressursene som 
allerede finnes hos kommunen og poli-
tiet, blir mer samkjørt og målrettet.  
➥ SLT er i hovedsak rettet mot barn og 
unge og deres foreldre og foresatte.
Målet er at kommunens barn og unge 
skal få riktig hjelp til riktig tid, av et 
hjelpeapparat som samarbeider godt 
på tvers av etater og faggrupper.
➥ SLT-modellen inkluderer også to 
andre viktig deler av lokalsamfunnet: 
Næringslivet og de frivillige organisa-
sjonene.
(Kilde: Det kriminalforebyggende råd)

Fakta

Nattkafeen i kjelleren på Nygård kirke har i mange år arrangert LAN-party for ungdom i nærmiljøet. (Foto: Arkiv)

Tommy Nybakk i Røde Kors Førstehjelp forteller at For         hvert minutt som går, før man får førstehjelp, synker sjansen for å overleve et hjerteinfarkt med ti prosent. (Foto: Røde Kors)


