
Kreativ bussjåfør løste problem med bleier 
Hva gjør vår eminente kvinnelige sjåfør på avdeling Straume når servoen på bussen 
ryker og oljen fosser utover veibanen? Jo, - tar beina på nakken og løper til 
nærmeste butikk for å handle...  bleier.  

I begynnelsen av september kjørte sjåfør Solfrid Sandal, fra avdeling Straume, sin vanlige 
bussrute i Bergen.  
- Jeg startet ruten fra Hetlevikåsen. Passasjerer kom på, og alt var vel. Men da jeg skulle 
ta en sving ble rattet slått ut av hendene mine. Jeg skjønte fort at dette var servoen og 
stoppet opp. I mellomtiden fosset oljen ut av bussen.  

Saken i egne hender 
Passasjerene fikk beklagelse og det ble ordnet videre transportmidler for dem. 
Brannvesenet hadde ikke muligheter til å rykke ut før det var gått en time. Og det var en 
time for lenge. Solfrid Sandal kjører selv motorsykkel og vet hvor lett de kan gli på 
veibanen – Oljelekkasjen rant ut mot veibanen og jeg ville forhindre ulykker for andre 
kjøretøy. Derfor løp jeg til Kiwi og kjøpte en pakke med absorberende bleier, forteller 
den løsningsorienterte og kreative sjåføren.  

  

 

 

 

 

 

Lang erfaring fra helsevesenet 
Sandal har jobbet i helsevesenet store deler av sitt liv før hun for tre år siden begynte som 
sjåfør i Tide. Takket være den avgjørelsen var det nok et annerledes syn som møtte 
bilister den dagen. En stillestående buss med 36 bleier og to poser  
med spon liggende fint plassert ved bussens bakende.  
 I ettertid har mange vært begeistret og overrasket over handlingen 
 hun gjorde. - En del har sagt at de aldri hadde kommet  
på ”bleieløsningen” selv. Men der spilte nok min erfaring  
fra helsevesenet inn, forteller Sandal lattermildt.    

Fantastisk! Hadde en mann tenkt på handling i en sådan stund?  
Spør en mannlig kollega fra Straume. 

 Solfrid Sandal her med de gode hjelperne, bleiene. 


