
Har du behov for å komme deg rundt?
Drømmer du om en biltur?

Ønsker du å låne en bil?
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Kreftforeningen låner ut denne Mini One-bilen til kreftpasienter og 
pårørende ved Haukeland Universitetssykehus. 

PRAKTISK INFORMASJON
> Bilen står parkert ved Haukeland 
 Hotell – og parkeres der  
 igjen etter lån.
> Førerkort må frem -  
 vises ved utlån.
> Bilen lånes gratis,  
 bompengeavgiften  
 er betalt, bilen har  
 autopassbrikke.
> Bensin etterfylles av  
 den som låner bilen.
> Bilen kan lånes i inntil 24 
 timer. Ønsker du å låne bilen 
 utover 24 timer, kan dette i noen tilfeller gjøres etter avtale med resepsjonen. 
> Låneavtale signeres ved utlevering av nøkler

HVEM KAN LÅNE BILEN?
Alle kreftpasienter og deres pårørende ved Haukeland Universitetssykehus kan låne 
denne bilen. Vi håper den kommer til nytte for deg!

HVORDAN LÅNE BILEN?
Ta kontakt med Haukeland Hotell, på tlf. 55 20 92 00, for reservasjon.

OM BILEN
Bilen er en Mini One, 2003-modell med plass til 5 personer.

Del gjerne din biltur på www.facebook.com og finn gruppen «Den rosa bilen».



Kreftforeningen er en landsdekkende 
medlemsorganisasjon som jobber 
for å
>  bidra til at færre får kreft
>  bidra til at flere overlever
>  sikre best mulig livskvalitet for   
 kreftrammede og pårørende  

Arbeidet vårt er basert på innsamlede 
midler, testamentariske gaver og  
tippe midler.

Vil du vite mer om Kreftforeningens 
tilbud, se www.kreftforeningen.no 
eller ring 07877. 

HISTORIEN OM ROSA BIL
Sommeren 2006 tok en liten gjeng initiativet til å samle inn penger for å kjøpe en 
bil til sin kreftsyke venninne, Ingrid Wiggen. I løpet av en hektisk sommermåned 
ga over 350 personer og bedrifter sitt bidrag til Rosa bil-aksjon. Vennene kjøpte 
en rosa Mini One. Tanken var at Ingrid skulle bruke bilen så lenge hun trengte den. 
Deretter skulle bilen selges, og pengene gis videre til Rosa sløyfe.  
 
Ingrid Wiggen var 34 år gammel da hun døde 31. mars 2008. Under Nattjazzen 
samme året, den 31. mai 2008, ble bilen auksjonert bort. Nattjazzen fikk tilslaget 
under auksjonen med 130.000 kroner, og pengene ble gitt til Rosa sløyfe.  
 
Sommeren 2009 tok Nattjazzen initiativet til at Rosa bil skulle overleveres Kreft-
foreningen. Nok en gang sluttet svært mange opp om innsamlings aksjonen, og det 
ble arrangert støtte konserter både  under Nattjazzen og Moldejazzen.  1. oktober 
2009 ble de rosa bilnøklene overrakt Kreftforeningen, i forbindelse med avsparket 
for Rosa sløyfe-aksjon 2009.

Kreftforeningen seksjon Vest var klar på at bilen skulle gjøres tilgjengelig for kreft-
pasienter, og nå står den parkert ved Haukeland Hotell og kan lånes gratis av kreft-
pasienter.  
 
Ingrid Wiggen skrev en bok om sin historie, som fikk navnet «Rosa bil». Boken kan 
lånes på Haukeland Hotell.

Takk til aksjonsgruppen for rosa bil og Nattjazz som gir Kreftforeningen 
mulighet til å gi dette tilbudet til kreftpasienter og deres pårørende. 


