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Hordaland

Homofile skal
få asyl lettere

Rammet av
jordskjelv

Justisdepartementet har
oversendt ny instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI)
som gjør det lettere å få asyl
for asylsøkere som er lesbiske, homofile, bifile, trans- eller intersexpersoner, og som
risikerer forfølgelse.  
UDI kan ikke lenger regne
med at søkere som blir returnert, vil skjule sin seksuelle identitet for å unngå forfølgelse. Hvis det er fare for
forfølgelse fordi søkeren er
åpen om sin seksuelle identitet, fyller søkeren vilkårene for asyl. (NTB)

Et jordskjelv med styrke 3,0
var i går morges godt merkbart i store deler av Hordaland. Skjelvet ble registrert
kl. 09.03, og hadde episenter midt mellom Vaksdal og
Norheimsund i Hardanger,
sier Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen til Bergens Tidende.
– Det ble merket veldig
lokalt. I magnitude-målestokk er det et lite jordskjelv,
og ikke uvanlig. Etterskjelv
kan komme, men de vil være
såpass små at de ikke blir
merkbare, sier Atakan. (NTB)

Været

Mens vi venter på
drømmesommeren

Etter en uvanlig varm tyvstart i mai har det stabile
sommerværet vært fraværende i Oslo-området. Juni
var kaldere enn normalt. Og
det blir ikke stort bedre denne uken, sukker vakthavende meteorolog Bjart Eriksen
ved Meteorologisk institutt.
– Stikkordet er ettermiddagsbyger. Den neste uken
blir veldig vekslende, med
glimt av sol og skiftende

vær, sier han. Temperaturmåleren på Blindern, der
Eriksen holder til, kommer
ikke til å vise 20-gradersmerket i dag, men utover i uken
kan det bli noe varmere.
– Torsdag og fredag kan vi
komme opp i 23–24 grader,
men vi ser samtidig at det
kommer en skummel østavind som kan trekke temperaturen ned, sier han.
Drømmesommeren for
mange – lange dager med
sol og varme – ser ikke Eriksen snurten av.
– Det vanlige på sommeren er at man får en eller to
perioder med fem til ti dager sammenhengende blå
himmel og høy varme.

Aldring

Skolen

Kristoffer Rønneberg

– Vi får håpe at det skjer
noe senere i juli. Det blir
ikke stabilt sommervær
denne uken, sier meteorologen.

Elretur til kunde:
Har samlet inn 12,5 tonn
– I løpet av årene 2008 til 2010 samlet Elretur inn 12 573 kilo ioniske
røykvarslere tilsammen. I tillegg
kommer de optiske røykvarslerne, som utgjør en mye større tonnasje, skrev Elreturs kommunikasjonssjef Guro Kjørsvik Husby i en
e-post til kommunikasjonsrådgiver Camilla Tully hos butikkjeden
Clas Ohlson.
E-posten ble sendt da Clas
Ohlson tidligere denne uken ønsket å få opplysninger om omfanget av returavfallet. Da Aftenposten konfronterte adm. direktør

Stig Ervik i Elretur med e-posten
– og en innsamlingsmengde som
rimer lite med det selskapet har levert til Himdalen-deponiet – svarte han at tallet i e-posten ikke er
riktig. Kommunikasjonssjef Guro
Kjørsvik Husby gir følgende forklaring på hvordan feilen oppsto:
– Jeg hadde slått sammen ioniske og optiske røykvarslere, samtidig som det er brukt for høy
fordelingsnøkkel til å beregne
mengden. Den misforståelsen
tar jeg på min kappe, sier Guro
Kjørsvik Husby.

– Viktig at det blir
håndtert riktig
Butikkjeden Clas Ohlson, en av Elreturs kunder, bruker returselskapets miljørapporter og statistikker
internt for å øke miljøbevisstheten blant ansatte. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Tully hos
Clas Ohlson opplyser at kjeden har
investert i returstasjoner og markedsføring for at kundene skal bli
klar over at de kan levere alt elektronisk avfall i butikkene. – Men vi
har ikke kompetanse internt til å
kunne sjekke om dette skjer. Vi må
stole på at Elretur gjør jobben sin,
og at myndighetene kontrollerer
dem godt nok gjennom rapporteringssystemer og revisjoner.

Daglig hjernetrim
motvirker trøbbel

Lærermangelen er
på vei ned

Lege og hjerneforsker Andreas Engvig presenterte
nylig doktorgraden sin i
hukommelsespsykologi.
Han har studert hjernen til
23 personer før og etter et
intensivt treningsprogram.
– Den aldrende hjernen ser
ut til å være et mer livsstilspåvirkelig organ enn vi
trodde. Daglig mental hukommelsestrening har en
målbar fysisk effekt på hjernen, og det er gode nyheter
for dem som ønsker å gjøre
noe med hjernens helse, sier
Engvig. (NTB)

Satsingen på lærerrekruttering har gitt resultater. Men
fortsatt vil det mangle 11 300
lærere i 2020. Det viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB), under forutsetning av at opptaket av
studenter og fullføringsgrader holder seg på samme nivå som i 2010.
I 2008 ble underdekningen anslått til å bli 15 000
årsverk. SSB-rapporten viser samtidig at utviklingen
går i motsatt retning for førskolelærere. (NTB)
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Lån opptil kr 300.000 uten sikkerhet
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