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Konsertene til symfoniorkesteret i Donetsk starter tidligere enn før,  men musikerne fortsetter som normalt: 

Spiller opp i krigslarmen

BØNN: Sopran Karina Amirkhanjan synger  Schuberts «Ave Maria», 
førstefiolinist Vladimir Gamar til venstre. 

PUBLIKUM: Konsertsalen i Donetsk er nesten helt full. 

BESØK HL-SENTERET 
 - VILLA GRANDE - I SOMMER! 

kl. 10.00 - kl. 17.00 hver dag

Huk Aveny 56, 0287 Oslo - Buss nr. 30 til Bygdøhus
www.hlsenteret.no
Tlf. nr. 22 84 21 00

GÅ GJERNE TUR I DEN VAKRE 
HAGEN MED STI TIL HUK

KAFÉ VILLA GRANDE
Uteservering
Tirsdag - søndag 
kl. 11.00 - kl. 17.00

TEMPORÆRE UTSTILLINGER:
Gulag - det farfar ikke fortalte
Inscriptions II - verk til minne om 
sovjetiske krigsfanger
Anna-Eva Bergmans krigskarikaturer

DAGLIGE OMVISNINGER
i permanent utstilling og bunker

Schibsteds digitale 
tjeneste for privatøko-
nomi, penger.no, sliter 
med lønnsomheten. 
Tross nesten tredobling 
av omsetningen, ble 
det nytt underskudd i 
fjor.

MEDIER
Av Fredrik Ljone Holst, NTB

De siste fem årene har sel-
skapet tapt nesten 80 millio-
ner kroner. I fjor ble resulta-
tet før skatt 12,6 millioner 
kroner i minus, skriver Fi-
nansavisen.

– Det har tatt vesentlig 
lengre tid å få modenhet i 
markedet enn det vi hadde 
forutsett, vedgår daglig le-
der Anette Romdahl i pen-
ger.no. 

Hun sier selskapet til dels 
fortsatt er i en investerings-
fase. I år er målet å gå i null, 

og Romdahl ser omsetnings-
økingen i fjor som et godt 
tegn.

– Vi så en markant end-
ring i slutten av fjoråret. Den 
kraftige veksten tar vi som 
et tegn på at befolkningen 
nå er klar for denne typen 
tjenester, sier hun.

Omsetningen i 2015 endte 
på 23,7 millioner kroner, opp 
fra 8,9 millioner året før.

Penger.no er en sammen-
ligningstjeneste for privatø-
konomi. Brukerne betaler 
ingenting, men selskapet får 
provisjon for formidling av 
lånesøknader og salg av for-
sikring. Penger.no er eid av 
Schibsted-selskapet Finn. 
Morselskapet eier også for-
brukslånstjenesten Lendo. 
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Taper på nettside

SLITER: Pengetjeneste.

BLI
MED!

www.klassekampen.no


