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En grönare
stad med
fröbomber
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TRAFIK: Allt ﬂer bilister
struntar i 30-gränsen

Vittsjö är
med och
slåss om
serieguldet
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KONST: Kyung-Jin Cho på Wanås Konsthall
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MISSA INTE: Veckans kluriga korsord
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SKÅNES STÖRSTA GRATISTIDNING!
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Gick från
utmattad
till egen
företagare

FOTO: PRIVAT

Intresset för
skivor pekar
uppåt inför
skivmässan
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Då tvingas boende på ett äldreboende i Hässleholm att gå och lägga
sig enligt en anhörig. Sid 6

Marianne Larsson såg inte vad som höll på att hända förrän det var försent. Men efter 6 månaders sjukskrivning började hon långsamt hitta tillbaka till sig
själv igen.
FOTO: PAOLA NORDGREN



För varma räkor
gjorde kund sjuk
9

Yoga med Gilda - morgonyoga 06.30-07.30
eftermiddagsyoga många olik a dagar och tider

Väpnaregatan 17, max 8 elever

www.yogaterapeut.se • 0739-24 84 11

Hantverk & trädgård
ROT och RUT på fakturan!

FRANSSONS BYGG
Ring eller maila: Tony 0705-13 70 01 •
FRANSSONS BYGG HäStvedA AB
Mobil
070-513 70 01
Telefon
0451-300 28

– Sommaren är här, boka dina
hantverks- och trädgårds-jobb
redan idag så slipper du göra
jobbet själv!

FRANSSONS B
Ring BYGG
eller maila: Hä
Tony 07
FRANSSONS
Åsgatan 1 • 280 23 Hästveda

Tony 0705-13

g.se

70 01 • info@franssonsbygg.se
Mobil
070-513 70 01
Telefon
0451-300 28

Åsgatan 1 • 280 23 Hästveda

•
info@franssonsbygg.se
Ring eller
maila: Tony 0705-13 70 01 • info@f

TELEFON 0705-13 70 01

HäS
0451–74 10 60 kristianstad@veteranpoolen.se

Glöm inte att ladda ner appen och
samla McPoints. Poäng på varje köp.

tvedA AB

01 • info@franssonsbygg.se
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SKÅNES STÖRSTA GRATISTIDNING!

KONTAKTUPPGIFTER
Karlsgatan 12
291 59 Kristianstad
Telefon 010-206 45 29
www.lokaltidningen.se
förnamn.efternamn@lokaltidningen.se
MEDIASÄLJARE (För annons ring:)
Pernilla Frid 010-206 46 47
Tojje Sildén Glenmark 010-206 46 46
JOURNALIST
Paola Nordgren 010-206 47 37
NYHETSTIPS SKICKAS TILL
redaktion.hassleholm@lokaltidningen.se
FÖRSÄLJNINGSCHEF
Andrée Bruhn 010-206 46 71
ANSVARIG UTGIVARE/CHEFREDAKTÖR
Anders Sjölin
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
Facebook.com/lokaltidningen.se.
UPPLAGA cirka 14 300-24.900 ex.

Allt ﬂer struntar i 30-gränsen:

"Utsätter barn för livsfara"
NORDOST. Allt ﬂer traﬁkanter struntar i hastighetsbegränsningarna.
Det visar en riksomspännande undersökning som
Motormännen gjort."Om
vi hade haft makt att bötfälla hade 92 personer
blivit av med körkortet
samma morgon – bara i
Hässleholm", säger Mikael Kullberg, vägombud
för Motormännen i Östra
Skåne.

vara sämst på att hålla hastigheterna.
– Det är fruktansvärt. Jag
vill inte ens tänka på vad
som kan hända om ett gäng
elever plötsligt går rakt ut i
gatan tittandes på sina mobiler, samtidigt som någon
drar förbi i 60 kilometer i
timmen.

"När skolorna nu åter är
igång är det
dags att lätta
på gasen"

DISTRIBUTION Svensk Direktreklam
VID UTEBLIVEN TIDNING:
http://utebliventidning.lokaltidningen.se
TRYCKERI Erritsø Tryk A/S, Erritsø
Miljöcertifierat enligt ISO 14001.

BRA ATT VETA
För inskickat ej beställt material ansvaras inte.
Allt material i tidningen lagras digitalt och publiceras och tillhandahålls i digitala medier liksom i vår arkivdatabas. Den som s änder mate
rial till tidningen, eller medverkar på a nnat sätt,
anses medge sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande. Tidningens
ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden. Ev. vinstskatt på tävlingar betalas av vinnaren.
Lokaltidningen är en del av Politikens Lokalaviser, med över 50
svenska och danska
lokaltidningar.
Medlem i GRATISTIDNINGARNA.SE.

Det är en deprimerande utveckling av traﬁkläget som
Motormännen beskriver i
sin nya rapport om hur väl
30-gränsen
respekteras
utanför svenska skolor.
Under två tillfällen i slutet
av våren och början av sommaren gjordes mätningar
utanför 33 svenska skolor i
totalt 20 kommuner.
I NORDÖSTRA SKÅNE gjordes
kontroller utanför ﬂera skolor i både Hässleholm och
Kristianstad och resultatet
var nedslående.
– Det var väldigt dåligt.
Man blir mörkrädd över hur
lite respekt som visas utanför våra skolor. Under en
och samma morgon hade

Vägombud Mikael Kullberg med kollegan Gert Jacobsson under en inspektion.
PRESSBILD: MOTORMÄNNEN

totalt 92 förare i Hässleholm
förlorat körkortet till följd
av fortkörning om vi hade
haft makt att bötfälla, berättar Mikael Kullberg.
ENLIGT Motormännen som
kontinuerligt gör undersökningar utanför skolor
och andra platser där allmänheten upplever att

BLÅBÄR – HJORTRON & SYLT

Nyplockade svenska bär. Litervis eller hela lådor.
Lingon finns till försäljning från mitten av augusti. Nykokt
hjortron- lingon- blåbärs- hallon- jordgubbs- tranbärs& salmbärssylt (ca 60-65% bärhalt) Säljes från lastbil:
VARJE TORSDAG 18/7 - 12/9: Sösdala Hanåsvallen
19.15, Hässleholm Österåshallen 19.45
VARJE FREDAG 19/7 - 13/9: Osby ishall 07.30, Tyringe
Tyrs hov 08.45
Tel. 070-298 39 40 (ingen förbeställning)
www.potatisbilarna.se

BUGGKURSER
FÖR VUXNA

DAGS
ATT
FIRA?

hastigheterna inte hålls,
har problemet eskalerat på
senare år.
– Det har blivit mycket värre än vad det var förr, vilket
jag delvis tror beror på att
ordningsmakten syns ute
mer sällan. När polisen står
och mäter hastigheten syns
de, vilket automatiskt får
folk att lätta på gasen. Likaså

är det med de digitala skyltarna. Folk är ögontjänare.
Det kan man inte komma
ifrån, säger Mikael Kullberg.
OM MAN LÄGGER ihop Kristianstad och Hässleholms resultat från vårens mätning
hamnar de två nordostskånska kommunerna på en
andra plats vad gäller att

– MAN TJÄNAR ingenting på
att köra så fort i tätbebyggt
område. Samtidigt utsätter
man barn för livsfara. När
skolorna nu åter är igång är
det dags att lätta på gasen,
säger Mikael Kullberg.

SANNA HJALMARSSON
sanna.hjalmarsson@lokaltidningen.se

HÄSSLEHOLMS STADSMUSIKKÅR
A TRIBUTE TO

FRANK SINATRA
Solist: Niklas Gabrielsson/Lind

Välj annons, skapa och
betala enkelt med kort.
www.lokaltidningen.se
Klicka dig fram Annonser,
Privatannonser.
Eller gå in direkt på:
lokaltidningen.se/privat

Kom och lär er dansa bugg!
Roligt är det och bra motion får du.
Stoby Bygdegård strax utanför Hässleholm
Kursstart 4 september
Fortsättningskurs 1-2 kl. 18.00 - 19.00
Fortsättningskurs 3-4 kl. 19.00 - 20.00
Nybörjarkurs
kl. 20.00 - 21.00
500:- för 7 tillfällen
Vi har även kurser i Tollarp på tisdagar!

Kursledare är Paul Krona som har 27 års erfarenhet
som dansare och instruktör.
Utbildad av svenska danssport förbundet.
Maila eller ring för frågor, Anmälan sker senast
3 februari på www.brasteg.se
paul@brasteg.se eller 0708-60 23 70 (Marie)
Ta med vänner och bekanta som också vill lära
sig dansa och få lite kul motion.
Välkomna! Paul & Marie

jag vill
inte gifta
mig, jag
vill gå i
skolan
Bli Flickafadder
plansverige.org

Niklas Gabrielsson/Lind har jobbat med hela Sveriges artistelit som
både sångare, låtskrivare, trumslagare och gitarrist. Tillsammans
med Hässleholms Stadsmusikkår får vi en hejdundrande kväll, fullt
av gamla örhängen, ös och Rat-pack känsla.
För när Niklas tar sig an Frank Sinatra låter det som om Ol' Blue
Eyes själv har återuppstått...
Dirigent: Berndt Sjögren

HÄSSLEHOLM KULTURHUS RÖDA SALONGEN
SÖNDAG 13 OKTOBER KL 17:00
Entré 250kr Biljetter: www.hassleholmkulturhus.se
Biljettkassan Hässleholm kulturhus 0451 - 26 66 70

www.BRASTEG.SE

HSMK.SE
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OSBY SOMMARMÖBLER

Varje stroke
är en kamp
mot klockan.
Din insats
räddar liv.

EGEN IMPORT - BILLIGARE ÄN INTERNET

!
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Stöd forskningen på
hjarnfonden.se

OSBY SOMMARMÖBLER
VÄSTRA STORGATAN 2, OSBY
0705-80 38 68

BilsEmEsTEr

Öppettider:
Lör, Sön 10-15

i samarBETE mEd

LOKALTIDNINGEN

Upplys reskoden ”LokaLtidningen” – så får du automatiskt rabattpriset.

NYHET

Herrgård nära Köpenhamn
Hotel Schæffergården HHH i Gentofte, Nordsjälland
Vill du besöka Köpenhamn och samtidigt bo idylliskt på
en historisk herrgård? Här har du ett perfekt alternativ
för en weekend eller minisemester: Schæffergården ligger nämligen endast 12 km från de centralaste delarna
av Danmarks huvudstad, där du bland annat kan uppleva Tivoli, Ströget och Nyhavn. Storstadspuls mixat
med en romantisk semesterinkvartering, som dessutom
passar perfekt för både par och familjer; efter dagens
äventyr kan man njuta av den sköna parken som omger
hotellet, har du barn med kommer de att älska att få
leka av sig i det gröna. Den historiska 1700-talsherrgården ligger också nära en annan av Köpenhamns oaser,
nämligen Dyrehaven.

Pris per person i dubbelrum

1.399:Pris utan reskod 1.549:Superiorrum m. balkong tillägg: 250:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Välkomstkorg på rummet
• Fri parkering

Ankomst: Fredag och lördag t.o.m. 20/12 samt
valfri 11-19/10 2019.
Beställ på:

xlbygg.se

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift på 99:- tillkommer.
Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

www.happydays.nu eller 020 79 33 84

Bangårdsgatan 17, 243 21 Höör • Telefon: 0413-55 99 55
Öppettider: Mån-fre 07.00-18.00. Lör 09.00-13.00

Öppet vardagar kl. 9-17.
Weekend & helgdagar kl. 10-14.

Kom ihåg reskoden: Lokaltidningen

Mer än

Årets IVT återförsäljare 2017-2018

Vi älskar värmepumpar
så du kan älska annat.
DITT

CENTER

En kontakt som lönar sig!

Vi erbjuder dig ett av
marknadens bredaste utbud
av värmepumpar fyllda med
den senaste tekniken som
kombinerar effektivitet,
miljöhänsyn och ekonomi.

Välkomna!
Stora vägen 48, Everöd • 044-23 83 50

I

Pumpvägen 2, Höör • 0413-225 80

I

www.everod-el.se • info@everod-el.se

När du köper en värmepump
från oss på IVT ingår marknadens
mest omfattande garanti med 10 års
garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen.
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Flera simhallar
i akut behov
av renovering
HÄSSLEHOLM. Flera av badhusen i Hässleholms kommun är i behov av renovering. När Tekniska förvaltningen nu sett över kostnaderna för detta så skulle det
de närmaste åren innebära
en kostnad på 138 miljoner
kronor,
det
skriver
Kristianstadsbladet.
En stor del av detta, runt
40 procent av summan skulle krävs för att få Qpoolen i
fullgott skick
– Det är mycket pengar
men baden är hårt utsatta
med eftersatt underhåll, säger Mats Svensson, teknisk
chef, till tidningen.
För att få simhallen i Tyringe i bra skick krävs runt
18,5 miljoner och för att
kunna öppna upp Sösdala
simhall igen skulle det krävas en renovering på runt 23
miljoner. Även Bjärnums
simhall behöver de närmaste åren rustas upp.
Enligt Henrik Samevik, avdelningschef på kultur- och
fritidsförvaltningen så anser
han att politikerna måste
fundera på vad som ska hända med alla beﬁntliga bad
och om man ekonomiskt
klarar av att behålla alla.
– Var går gränsen för vad
det får kosta? Det är det siffrorna belyser och det blir
en strategisk fråga för politikerna att besvara, säger
Henrik Samevik.

Genom ett Facebookinlägg
lyckades man fylla på lagret
med barnkläder igen. FOTO:
MOSTPHOTOS

Vädjan fyllde
på lagret av
barnkläder
HÄSSLEHOLM. Barnkläderna
hos Pingstkyrkans Secondhandbutik i Hässleholm
gick i somras hårt åt. Det var
också därför man la ut ett inlägg där man bad Hässleholmsborna att gå igenom
sina gömmor och lämna in
barnkläder i bra skick till Secondhandbutiken. Inlägget
gav dessutom resultat och
nu har man åter igen ett bra
lager med barnkläder.
– Ja, det var lite tunt på
barnkläder under sommaren, det var därför en av våra
kolleger la ut det här inlägget och det gjorde att det
kom in en hel del. Vi har
börjat göra lite så att vi efterlyser det vi är i behov av just
såhär, berättar Pelle Enochsson Pingstkyrkans Secondhand.

Naturen har betytt mycket som en del i återhämtningsprocessen. Skogen är också det verktyg hon använder i sitt jobb som samtalscoach.
FOTO: PAOLA NORDGREN

Från utmattad till egen företagare
– skogen blev väg till läkning
HÄSSLEHOLM. Marianne
Larsson lyssnade inte
när hennes omgivning
började se varningstecknen för utmattningssyndrom. Hon fortsatte att köra vidare, jobbade mycket, reste i arbetet och
stressade för att hinna
med alla arbetsuppgifter.
Att hon allt oftare ﬁck
migrän, hade fått ont i
benen, ﬁck hjärtklappning och ofta kände sig
febrig blundande hon för.

Det var först när hon ﬁck så
ont i benen att hon inte visste var hon skulle ta vägen
som hon sökte sig till läkare
för att höra vad det kunde
bero på. Ingen av kontrollerna visade något fel på hennes kropp men istället sa läkaren att hon visade alla
tecken som fanns på utmattningssyndrom.
– Inte ens då gick det
egentligen in, jag tittade bara på klockan eftersom jag
hade ett möte inplanerat på
jobbet och sa att jag måste
skynda mig iväg. Men väl i
bilen började det gå in vad
läkaren sagt. När jag satt där
så insåg jag att jag kommer
inte att åka på något möte,
berättar Marianne Larsson.
Två veckors sjukskrivning
blev nio månader och dagarna handlade i början om

att orka ta sig upp ur sängen
och överleva, äta och bara
vara.
– Vissa dagar ﬁck jag be
om hjälp att gå ut med hunden, då orkade jag inte ens
ta mig utanför huset. Hos läkaren hade jag fått tipset att
börja göra sådant jag mådde bra av men när jag funderade på vad jag tyckte om så
kunde jag inte komma på
någonting. Men med tiden
började jag ge mig ut i skogen och gå, samma runda
varje gång för att få rutin
och för att slippa göra val,
vilket jag tyckte var väldigt
jobbigt. Huvudet kunde inte sortera eller ens välja vilken väg jag skulle ta, till en
början lät jag till och med
hunden välja väg, berättar
Marianne Larsson.
JU MER hon vistades i skogen desto mer insåg hon
dock vilken betydelse skogen och naturen hade för
henne. Marianne insåg att
det var i skogen hon mådde
som bäst och hon som i ﬂera
år tidigare jobbat som affärsområdeschef med naturen
i fokus, som rekreationsplats och att bygga upp
stadsnära
friluftsområde
hade på vägen själv glömt
bort vad hon jobbade för att
skapa åt andra.
Samtidigt som hon gick in

bad och planering av rekreationsskogar.
Förutom
samtalscoachning så har Marianne sett
vilket betydelse naturen
haft för henne och därför
kombinerar hon nu också
skogen i sina samtal. Förutom skogsbad erbjuder
hon samtal under skogspromenader, så kallade "walk
and talk".
Marianne Larsson såg inte vad som höll på att hända förrän
det var försent. Men efter 6 månaders sjukskrivning började
hon långsamt hitta tillbaka till sig själv igen.
FOTO: PAOLA NORDGREN

i väggen och drabbades av
utmattningshälsa började
hon också gå i terapi för att
försöka hitta tillbaka till sig
själv. Hon insåg att hon någonstans på vägen hade
glömt bort sig själv och att
prioritera saker hon själv
mådde bra av.
– Jag levde så hårt i min
bubbla att jag inte såg själv.
Men med facit i hand kan
jag se att en anhörigs bortgång 2014 var den utlösande faktorn till att jag började känna efter hur jag mådde.
NÄR HON efter nio månader
kom tillbaka till arbetet på
halvtid så insåg hon att platsen stressade henne och att

allt det som kroppen reagerat på kom tillbaka när hon
gick in genom dörrarna på
arbetsplatsen. Kort därefter
omorganiserade företaget
och Mariannes tjänst försvann.
– DET SÅG JAG som en chans
att göra något annat och jag
började läsa till samtalscoach och utbildade mig också inom empatisk kommunikation. Även om jag gjorde det främst för mig själv så
insåg jag att jag kunde väva
samman detta med mina tidigare kunskaper och i våras
tog jag till slut steget och
startade Källarbacken, sitt
eget företag inom föreläsning och coachning, skogs-

"Skogen
blev min
medicin"
– SKOGEN BLEV min medicin
och det ﬁnns forskning på
vad naturen gör för hälsan,
vi sänker vår puls, får bättre
blodtryck och stärker vårt
immunförsvar om vi vistas i
skogen. Dessutom får vi lättare att fatta beslut och det
ökar vår kreativitet att vara
ute i naturen. Mycket handlar också om att stanna upp
och lyssna på sin egen kropp
kroppen är bra på det sättet.
Även om jag numera känner
igen varningstecknen så är
det viktigt att stanna upp
ibland och bara vara.

PAOLA NORDGREN
paola.nordgren@lokaltidningen.se

Svensk kedja

DIN OPTIKER

Skattar i Sverige

WWW.AOPTIK.SE

*Gäller vid köp av kompletta glasögon.

ALLA
50%

MÄRKESBÅGAR
*

MASSOR AV NYHETER FRÅN

BRA

BÄTTRE

BÄST

Intuitiv

TM

Europas bästa
progressiva glas!
Prisbelönt Silmo d'Or -Intuitiv

1000 kr rabatt

fr

3500:-*

fr

4500:-*

292 kr/mån i 12 mån

375 kr/mån i 12 mån

ETT ENKLARE
GLAS

SENASTE
TEKNIKEN

5500:-*

1

fr

6500:-

458 kr/mån i 12 mån
EUROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS

*Kostnad tillkommer för övrig märkesbåge, högbrytande glas och behandling. *1 Pris gäller med kupong.

Hässleholm: Frykholmsgatan 11 · Tel 0451-101 00
Kristianstad: Östra Storgatan 32, 044-12 88 88
Olofström: Östra Storgatan 34. 0454-41 444

Kostnadsfri delbetalning 0:- ränta 0:- aviavgift 0:- uppläggningsavgift.
GRATIS
ÖGONUNDERSÖKNING*
HELT UTAN KÖPKRAV

Utförd av Socialstyrelsen leg. optiker

Svensk kedja

Vår aﬀärsidé = hög kvalité till lågt pris
Ring för tidsbokning

Skattar i Sverige

Värdecheck

710:E RABATT*

L PÅ GLAS/BÅGE
L
Gäller progressiva
E
R
Gäller enkelslipade

Gäller dubbelslipade

*Gratis ögonundersökning gäller glasögon, ej linser recept och intyg. 710kr rabatt gäller vid köp
av kompletta glasögon. Erbjudanden går ej kombinera med varandra.

50 %

ALLA MÄRKESBÅGAR*
*Gäller vid köp av kompletta glasögon.

Värdecheck

1000 KR

RABATT PÅ EUROPAS
BÄSTA PROGRESSIVA GLAS
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Anhörig: Äldre på boende
tvingas lägga sig klockan 17
HÄSSLEHOLM. En av de
anhöriga till en boende
på ett äldreboende i
Hässleholm har reagerat
på att de gamla ibland
får gå till sängs redan
klockan 17 på eftermiddagen. Vilket innebär att
de missar hela kvällen,
något man nu slår larm
om.
Enligt den anhörige så är
den är situationen inte rimlig och man poängterar
dessutom att den tidigare
läggningen innebär att de
äldre blir utan både dricka
och kvällsﬁka, rapporterar
Norra Skåne.
– Jag blir väldigt ledsen
och bedrövad om det är så
som det beskrivs. De äldre
ska få vara uppe till elva eller
tolv om de så vill, säger chefen för särskilda boenden i
kommunen, Maria Elfblad,
till tidningen.
Hon ska nu också ha tagit
kontakt med övriga enhetschefer och informerat om
vikten av en värdig äldreom-

sorg, där varje enskilds önskemål ska ses över.
Den person som nu slår
larm om situationen har
valt att vara anonym för att
inte dennes anhörig ska
drabbas ytterligare men
hon poängterar också i sitt
brev att hon är orolig för övriga boende också då hon
märkt att hennes egen anhörig lidit av att inte få någon dricka efter 17, särskilt
under sommaren.
Om de äldre nattas redan
runt 17-tiden innebär att de
är utan mat upp till 16 timmar, vilket innebär att boendet i så fall inte uppfyller Socialstyrelsens riktlinjer.
Enligt Maria Elfblad är det
dock varje brukares rättighet att fortsätta leva livet
fullt ut även om man valt att
bo på ett äldreboende.
– Man ska själv få välja när
man ska gå och lägga sig
och när man ska stiga upp,
säger Maria Elfblad.
Anhörig till en boende vittnar om hur personalen tjatar om läggning redan vid 17-tiden på ett av äldreboendena i Hässleholm.
FOTO: MOSTPHOTOS/GENREBILD

PAOLA NORDGREN

Fröbomber ska göra
Hässleholm till en blomsteräng
HÄSSLEHOLM. På Hässleholm Miljö har man de
senaste veckorna kastat
ut fröbomber med förhoppning om att de ska
börja gro nästa gång det
regnar och på så sätt få
Hässleholm att börja
växa.

Vittsjö GIK slåss om serieguldet.

FOTO: WIKIMEDIA.COMMONS

Vittsjös damer är
med i toppstriden
VITTSJÖ. Skånederbyt mot
Malmölaget, Limhamn
Bunkeﬂo innebar att
Vittsjö tog en plats i ledningen i serien när den
drog igång igen. Men
ledningen i föreningen är
ödmjuka inför toppstriden men säger samtidigt
att det sporrar tjejerna
att ligga där uppe och
kriga om guldet.
– Vi är väldigt ödmjuka inför
framtiden och njuter av nuet. Det är klart att vi skulle
vilja nå toppen, det är därför
man gör det här, för att man
vill vinna, vi vill vinna varje

match så är det alltid. Det är
några matcher kvar så vi är
ödmjuka för framtiden som
sagt. Det är dock klart att det
kittlar lite i magen att vi nu
ligger där vi ligger, säger Erika Nilsson klubbchef, Vittsjö GIK.
Inför årets säsong har man
inte bara tränat hårt utan
också slipat på detaljerna
och på anfallstekniken.
– Vi har tidigare haft ett
kompakt lag och ett bra försvar. Inför årets säsong har vi
slipat på detaljerna och alla
runt laget har verkligen jobbat hårt. Dessutom har laget
bättre sammanhållning än

någonsin vilket gör det lättare för tjejerna att också
spela bra. Man har lyckats
forma ett bra lag och man
kände inför säsongen att
wow vilket lag vi har. Jag
känner verkligen att det är
vårt år i år och det är en välförtjänt placering vi har just
nu, säger Erika Nilsson.
Hösten innebär dock ﬂer
poäng att vinna och bland
annat väntar matcher mot
Göteborg och Örebro. Den
13 oktober är det dessutom
dags att ta emot Kristianstad på hemmaplan i Vittsjö
igen.
PAOLA NORDGREN

Fröbomberna är nämligen
fulla med frön från olika
ängsblommor, lera och jord
och är ett sätt att skapa en
blomsterbuffé för hungriga
bin och insekter. På det här
sättet hoppas man också att
Hässleholm framöver står i
blom och kan minska matbristen för dagens bi och insekter.
Det är Hässleholm Miljös

chaufförer som fått uppgiften att de närmaste veckorna kasta ut fröbomberna på
lämpliga platser. Bomberna
skyddas av ett lerhölje så att
fåglar och andra djur inte
äter upp fröna tills dess att
regnet kommer och fröna
kan slå rot.
– Våra chaufförer har med
sig bomberna i bilen och
kastar ut när de hittar lämpliga ställen runt om i kommunen, berättar Emma
Krantz
kommunikatör
Hässleholm Miljö.
Idén med fröbomber är
något som ursprungligen
kommer från 70-talets New
York från "guerilla gardening" (busodling) men som
numera och skridit sig till

Sverige och Hässleholm.
– Vi har fått mycket inspiration från Naturskyddsföreningen och andra aktörer
som bryr sig om vår natur,
precis som vi gör. Bina är ju
livsviktiga för vår matproduktion och en tredjedel av
Sveriges vilda biarter håller
på att försvinna. Så vi vill
vara med och göra vad vi
kan. Vi hoppas att fröbomberna börjar gro efter lite
regn och skapar härliga
blomsterängar åt bina. Vi
har också satt upp insektshotell vid återvinningscentralen i Vankiva, berättar
Emma Krantz.
PAOLA NORDGREN

Hässleholms Miljö är just nu i full gång att kasta ut fröbomber på olika platser i kommunen,
fulla med fröer av ängsblommor.
FOTO: MOSTPHOTOS
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Intresset för
skivor växer igen –
skivmässa
väntar på Markan
HALLÅ DÄR...
MARKO RUNNE SOM ARRANGERAR SKIVMÄSSA PÅ MARKAN I HÄSSLEHOLM DEN 13
OKTOBER
W Hur ser intresset för
skivor ut nu för tiden?
– Det har varit en liten
svacka de senaste året, Men
jag skulle nog säga att det är
ett större intresse än någonsin för våra mässor i år. Vi har
aldrig haft så många besökare som vi haft i år och även de
yngre besökarna har hittat
till mässorna, vilket jag tycker
är väldigt roligt.
W Hur mycket tid lägger
du på mässor som denna?
– Vi arrangerar eller är med
på väldigt stora mässor,
bland annat i Lund och Malmö där vi är väldigt många
säljare på plats. Men nu kände vi att vi ville anpassa mässorna även till lite mindre stä-

der och kommer därför vid
höstens tre stopp att vara
mellan fyra till sex säljare, vilket också blir ett litet test för
att se om detta koncept passar städer i storlek med Hässleholm.
W Går det att konkurrera
med
den
digitala
branschen som numera är
en stor del av artisternas
liv?
– Vi säljer både CD, vinyl
samt musikböcker och fördelen med vinyl är främst ljudet
och tyngden. Sedan att kunna sitta och titta på ett ﬁnt
omslag samtidigt som man
lyssnar, det är något speciellt.
Jag är också lite anti det digitala, artister idag överlever inte enbart av digitala nedladdningar.
W Hur mycket tid lägger
du själv på musik?
– Jag har en vinylsamling på
5000 skivor och det har tagit
sina år att samla. Min första

skiva köpte jag 1975, då var
jag åtta år. Musiken och skivorna har blivit ett levnadssätt och jag har en förstående
fru som vet att jag brinner för
det här.
W Vad bör man behålla om
man står i valet och kvalet
att göra sig av med sina
gamla plattor?
– Punken i från 70-talet är
många gånger värt en del
precis som cd-skivor från 80talet när de gjordes i små
upplagor. De är svåra att få
tag på idag och kan vara värda en del.
W Någon
skiva
du
fortfarande drömmer om?
– Ja, en maxisingel från Depeche Mode, jag har alla
utom en färg och den vill jag
ha. Den ligger mellan 800014 000 när den väl ligger ute
men förhoppningsvis hoppas jag kunna göra ett klipp
någon gång.
PAOLA NORDGREN

Marko Runne ser positivt på skivmarknaden som ser ut att växa igen.

FOTO: PRIVAT

Kyung-Jin Cho, Swing Jam,
installationsbild.
FOTO:
KYUNG-JIN CHO

Kyung-Jin Cho
på Wanås Konsthall

WANÅS. Hösten på Wanås
innebär ﬂera nya utställningar. Bland annat
skildrar Kyung-Jin Cho
sina upplevelser från
jordbävningen i Seoul
2016 genom sin konst.

Utställningen av Kyung-Jin
Cho har fått namnet Swing
Jam och är en ljudinstallation som har sin utgångspunkt i konstnärens upplevelser från Seoul 2016. Dess-

utom kommer hon också att
presentera ett alldeles nytt
projekt som för första gången någonsin visas på just
Wanås och som även det innebär ljud och rörelse.

Konstnärens egen förhoppning är att skapa en spirituell upplevelse för besökarna.
– Jag använder ljud som
mitt främsta element eftersom ljud har vibrationer,

som en jordbävning. Utifrån
forskning om keramikkrukor i relation till vibration
beroende på skala, tjocklek
och material, vill jag tillverka storskaliga krukor för att

uppnå starkare vibrationer
från ljud, och hitta en metod
för att interagera med
slumpmässiga
rörelser.
Slumpmässigheten representerar en längtan och
makt i naturen, berättar Kyung-Jin Cho i ett pressmeddelande.
Utställningen Swing Jam
består av nio drejade skålar
placerade på ett cirkelformat podium. Från taket
hänger tre träkläppar som
sätts i rörelse, och likt ett
klockspel, skapar klangerna
från skålarna olika toner.
Kyung-Jin Cho var en av de
29 utvalda deltagare i Ung
Svensk Form 2018, och hennes utställning Swing Jam
har bland annat visats på
Malta. Utställningen går att
se på Wanås mellan den 28
september och 22 december.
Även årets stora utställning just nu på Wanås, Not
A Single Story II, visas i
skulpturparken och inomhusbyggnader och pågår
fram till 3 november 2019.
Den externa utställningen,
Blickachsen 12 – Bad Homburg, Tyskland visas till och
med den 6 oktober.
PAOLA NORDGREN
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Nytt handelsområde
byggs i Läreda. FOTO:
MOSTPHOTOS/GENREBILD

Handelsområde
Läreda växer nu fram
HÄSSLEHOLM. Snart har
Hässleholm ett nytt handelsområde. Byggnationen av det nya området i
Läreda intill Stobyvägen
håller på att ta form
Nu påbörjas byggnationen
av det nya handelsområdet i
Hässleholm Läreda. TK Development har i samarbete
med Hässleholms kommun
arbetat med utvecklingen av
fastigheten intill Stobyvägen,
där tekniska kontoret tidigare låg. Handelsområdet som
byggs av Famera Fastigheter
består av en Biltema-butik, en
livsmedelsbutik och ytterligare tre till fyra välkända aktörer är på gång
– Vi är mycket glada och
stolta över att kunna utveckla detta handelsområde i
Hässleholm. Det kommer
att bli ett mycket ﬁnt handelsområde med ett stort
varierat utbud för kommuninvånarna som skapar
många nya arbetstillfällen i

kommunen. Att detta nu
blir möjligt har till stor del
varit Hässleholms kommuns förtjänst som genom
en aktiv handläggning och
visst tålamod givit oss på TK
rätt förutsättningar för att
kunna lyckas med utvecklingen av handelsområdet,
säger Peter Krait, VD på TK
Development i Sverige i ett
pressmeddelande.
Målet är att området ska
stå färdigt någon gång mellan hösten 2020 och våren
2021 och i projektet ﬁnns
dessutom en mindre outnyttjad byggrätt som Famera Fastigheter nu också arbetar med att utveckla.
– Hässleholms kommun
ser med förväntan fram
emot ett utökat handelsområde vid stadens östra infart.
Projektet har dock dragit ut
lite på tiden, säger Torsten
Nilsson (M) ordförande i
tekniska nämnden.
PAOLA NORDGREN

Räkor förvarades i varm kyl
– en person uppges ha blivit sjuk
HÄSSLEHOLM. Under en i
sommar oanmäld inspektion på en restaurang i
Hässleholm uppdagades
brister i livsmedelshållningen. Flera av kylarna,
där bland annat räkor
förvarades, höll en alldeles för hög temperatur.
Under inspektionen berättade personalen att de
inte visste hur länge kylarna varit felinställda.
Nu förlorar verksamheten sin smiley som kommunen använder som utmärkelse till verksamheter med god livsmedelshygien.
Det var efter ett klagomål
från en gäst som blivit sjuk
efter ett besök på restaurangen som inspektionen
gjordes i mitten av juli. Gästen hade ätit en bakad potatis med räkor och ägg. Livsmedel, som är känsliga för
temperaturväxlingar.
När kommunens miljöinspektör besökte verksamheten uppmätte en kyl där
bland annat räkor förvarades 9 grader och skaldjuren som förvarades i den 11
grader. Detta trots att räkor
ska ha en temperatur på
högst 6 grader för att inte
sjukdomsframkallande

FOTO: ADOBE STOCK

mikroorganismer ska växa
till.
I en annan kyl förvarades
lax och kyckling. Även dessa
livsmedel höll för hög temperatur.
– Det är allvarligt. När det
gäller den här typen av livsmedel så får kylkedjan inte
brytas, säger Orhideja Kovacevic, livsmedelsinspektör
på Hässleholms kommun.
ENLIGT PERSONALEN hade
samtliga livsmedel levererats dagen innan inspektionen, men då ingen dokumentation gjorts över kylkedjan var det ingen som
visste hur länge maten legat
för varmt.
Efter inspektionen hörde
ägaren av sig och berättade

att samtliga livsmedel som
förvarats i de defekta kylarna kasserats och att en reparatör tillkallats för att se
över kylarna.
– Det handlar om en isolerad händelse som uppkom
till följd av slarv från personalen. Vi har nu skärpt våra
rutiner och den aktuella
personalen är inte lägre
kvar, säger ägaren.
Vid kommunens återkontroll en vecka senare var
samtliga påtalade brister åtgärdade. Trots det förlorar
caféet sin smiley som Hässleholms kommun använder
för att utmärka verksamheter med god livsmedelshygien. Smileyn visar att verksamheten är välskött och att
verksamheten har bra ruti-

ner i sin egenkontroll.
– Har man en smiley får
den här typen av avvikelser
inte förekomma. Verksamheten klassas även om från
erfarenhetsklass A till B enligt livsmedelsverkets riktlinjer säger, Orhideja Kovacevic.
FÖR ATT FÅ en smiley ska en
verksamhet inte ha några
avvikelser vid miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningens inspektion.
– Systemet är dock frivilligt
och det ﬁnns ﬂera bra restauranger som valt att inte
använda sig av utmärkelsen,
säger Orhideja Kovacevic.
SANNA HJALMARSSON
sanna.hjalmarsson@lokaltidningen.se
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"Vi måste undersöka om vi har det rätta skyddet", säger statminister Mette Frederiksen (S).
FOTO: RITZAU SCANPIX/KELD NAVNTOFT

SÖDRA SVERIGE. Polisregion Syd rekryterar 62
nya medarbetare till sektionen för brott i nära relation. Både personer
med och utan polisiär
bakgrund efterfrågas.
Rekryteringen är del i en nationell satsning för att stärka arbetet med att utreda
brott mot särskilt utsatta.
Det kan exempelvis röra sig
om våld i nära relation och
sexualbrott mot barn.
– Vi har sett att det ﬁnns ett
stort behov av stöd och avlastning till utredarna inom
denna kategori för att de ska
kunna bli mer effektiva i sitt
utredningsarbete. Förutom
att anställa ﬂer civila utredare, anställer vi därför också
administrativt stöd och
handläggare som kan hjälpa till med att analysera och
hantera exempelvis telefontömningar, säger Petter Ankarberg vid Polismyndigheten i ett pressmeddelande.
Den som söker bör ha en
polisexamen eller en akademisk examen i till exempel
beteendevetenskap. Efter
några veckors vidareutbildning är målet är att de nya
medarbetarna ska vara på
plats under hösten.

Genrebild.

FOTO: ADOBE
STOCK

– Det här är en långsiktig
satsning som kommer att ge
resultat på sikt. Men att rekrytera så många nya medarbetare är en utmaning,
och det måste vi ha respekt
för, säger Petter Ankarberg.

FAKTA:
De 62 medarbetarna fördelas
över hela regionen enligt följande:
S Polisområde Blekinge nordöstra Skåne: 11
S Polisområde Kalmar Kronoberg: 12
S Polisområde Malmö: 14
S Polisområde nordvästra Skåne: 13
S Polisområde södra Skåne: 12
Källa: Polismyndigheten
MAREK STEFANIAK
marek.stefaniak@lokaltidningen.se

Danmark vill stärka gränsen
KÖPENHAMN. Den danska statsministern vill stärka
gränskontrollen mot Sverige. Utspelet kommer sedan
en man hemmahörande i Skåne gripits misstänkt för
sprängdådet mot skattemyndigheten i Köpenhamn.
"Vi måste undersöka om vi har det rätta skyddet",
säger statsminister Mette Frederiksen (S) enligt Danmarks Radio.
Sedan årsskiftet har nio
sprängdåd inträffat i Köpenhamn. Ett av dåden visar
sig ha kopplingar till kriminella miljöer i Sverige, vilket
fått den danska statsministern att reagera.
– Det här är ett angrepp på

våra myndigheter och vår
säkerhet, säger Mette Frederiksen (S).
Därför har statsministern
väckt frågan om dansk polis
ska börja kontrollera personer som kommer från Sverige.

MEN ALLA POLITIKER i Danmark är inte imponerade av
utspelet.
– Vi ska akta oss för att
hänfalla åt snabba ﬁxlösningar som gränskontroll
på grund av enskilda händelser. Symbolpolitik som
gränskontroll har generellt
inte löst så mycket, säger
Kristian Heegaard från Radikale Venstre.
I ett mejl till SVT Nyheter
skriver inrikesminister Mikael Damberg (S) att han respekterar Danmarks vilja att

stärka gränskontrollen ”i
syfte att hålla kriminella
kort, så väl i Danmark som
på väg in i landet.”
HAN PÅPEKAR ATT Sverige
själv sett positiva effekter sedan landet införde den tillfälliga gränskontrollen efter
ﬂyktingvågen 2015.
"När vi införde inre gränskontroll mot Danmark såg
vi hur bostadsinbrotten gick
ner i södra Sverige.”
MAREK STEFANIAK
marek.stefaniak@lokaltidningen.se

Antibiotikaanvändningen
minskar – men inte i Skåne
SKÅNE. I kampen mot resistenta bakterier är en
mer restriktiv receptskrivning av antibiotika
nödvändig. Trots det
skrivs det fortfarande ut
alldeles för många recept av läkemedlet.

Den avlidna kvinnan är från Tyskland och ska ha badat på den tyska sidan av Östersjön.
FOTO: ADOBE STOCK

Kvinna död efter att ha
badat i Östersjön – läkare
uppmanar till försiktighet
ÖSTERSJÖN. I samband
med fjolårets hetta insjuknade ﬂera personer i
Skåne av den ovanliga,
men farliga bakteriesjukdomen "badsårsfeber".
Nu har nya fall konstaterats och en kvinna i
Tyskland har avlidit efter
bad i Östersjön.
– Sjukdomsfallen ökar under varma somrar och då
ska man vara varsam när
man badar, säger Torsten

Holmdahl, överläkare på infektionskliniken på Skånes
Universitetssjukhus,
till
Kvällsposten.
BADSÅRSFEBER
KOMMER
från en bakterie som alltid
ﬁnns i låg halt i våra badvatten. Varma somrar är dock
gynnsamt för bakterietillväxten och då vattnet under
lång tid har höga temperaturer bör man vara försiktig
när man badar, menar infektionsläkaren.

– Man märker att man är
smittad om man har ett sår
som blir infekterat och svullet. Om det går djupare kan
det utvecklas till blodförgiftning, säger Torsten
Holmdahl, till tidningen.
FÖRRA ÅRET AVLED tre personer i just blodförgiftning efter bad i Östersjön och i år
har alltså ytterligare en
kvinna mist livet.
SANNA HJALMARSSON
sanna.hjalmarsson@lokaltidningen.se

– Det man behöver göra är
att få upp frågan på dagordningen och att den måste
prioriteras. Läkarna måste
få utbildning och möjlighet
att jobba utifrån förutsättningar som gör att förskrivningen kan minska, säger

distriktsläkare Oskar Smede
som är med i Stramas lokala
grupp för öppenvården i
Skåne, till SVT.
NÄST EFTER GOTLAND är Skåne det landsting som mellan
30 juni 2018 och 1 juli 2019
skrev ut ﬂest recept på antibiotika.
Under perioden skrevs det
ut 311 recept per 1000 invånare i Skåne, vilket är 60 ﬂer
än de nationella riktlinjerna.
Anledningen till att Skåne
ligger i topp vad gäller anti-

biotikaföreskrivning
kan
ligga i att det är en storstadsregion.
– DET HAR ATT göra med
smittovägar och tillgången
till läkare. Men det är också
stora skillnader inom Skåne,
till och med inom städer i
Skåne. Exempelvis är det
väldigt stor skillnad mellan
vårdcentraler i Malmö, säger Oskar Smede, till SVT.

SANNA HJALMARSSON
sanna.hjalmarsson@lokaltidningen.se

Donald Trump kommer till Köpenhamn
KÖPENHAMN. Det ﬁnns
statsbesök och sedan ﬁnns
det STATSBESÖK. Till den
sistnämnda kategorin tillhör deﬁnitivt de gäster
som kommer till Köpenhamn den 2-3 september:
Donald
och
Melania
Trump!
TIDIGARE I ÅR BJÖD drottning Margerethe in USA:s
president och första dam
och sent på onsdagskvällen
kom beskedet att de kommer. Förutom ett officiellt
besök hos den danska drottningen kommer Donald
Trump också att träffa den

danska statsministern Mette
Frederiksen (S).
– Jag ser fram emot att möta den amerikanske presidenten i Danmark, där vi
kommer att diskutera globala ämnen av gemensamt
intresse och tillsammans
kan förstärka samarbetet
mellan Danmark och USA,
säger den danska statsministern i ett pressmeddelande
enligt Jyllandsposten.
Om nästan exakt en månad
kommer Donald Trump till
Danmark på statsbesök.
FOTO: SAUL LOEB/
RITZAU SCANPIX

DONALD TRUMP kommer
också att delta i ett antal
möten med det skandinaviska näringslivet, enligt
den officiella resplanen.

Namn: Lokaltidningen 76
Bild: mostphotos.com
LOKALTIDNINGEN.SE
Konstruktör: Marie Nilsson
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Det här kan vi tänka
oss att dela med grannen

Totalt har 41 personer drunknat hittills under 2019. Att jämföra med 97 personer under motsvarande period 2018.
FOTO: TRYGG HANSA/CREATIVE COMMONS

Så många drunknade
under juli månad
SVERIGE. Under juli månad omkom 17 personer i
drunkningsolyckor i Sverige. Det är en kraftig
minskning jämfört med
motsvarande period i fjol
då 35 personer drunknade.

Uppgifterna bygger på preliminär statistik från Svenska Livräddningssällskapet
(SLS).
TOTALT HAR 41 personer
drunknat hittills under
2019. Att jämföra med 97
personer under motsvarande period 2018.
Den främsta förklaringen

till minskningen är att vädret inte varit lika ﬁnt som
förra sommaren. Men när
temperaturerna steg i slutet
av juli märktes det av direkt i
statistiken.
”UNDER NÅGRA få dagar i
slutet av juli inträffar en
kraftig ökning av antalet
drunkningstillbud och således också antalet omkomna
i drunkningsolyckor. Åtta
personer mister livet och ytterligare åtta personer är inrapporterade som allvarliga
drunkningshändelser”, skriver SLS i ett pressmeddelande.
MAREK STEFANIAK

SVERIGE. Ett mer ﬂexibelt
boende och att till exempel dela boyta med grannarna är något som diskuteras med anledning
av landets bostadsbrist.
Men att dela boyta med
grannen verkar inte populärt, enligt en ny undersökning.
Det är Sveriges BostadsrättsCentrum AB, SBC, som
i sin Bostadsrättsrapport
konstaterar att delningsekonomi aldrig har varit så
populärt som nu. Några exempel på detta är samåkningstjänster och andrahandsuthyrning.
Enligt
SBC är några av de lösningar som diskuteras för att
komma till rätta med landets bostadsbrist ﬂexibelt
boende och att dela boyta
med sina grannar.
MEN ENLIGT Bostadsrättsrapporten, i vilken bostadsrättsägare gett sin syn på delat boende, vill majoriteten
inte dela sitt boende med
andra vilket 86 procent av
de tillfrågade svarar. Bland
de som kan tänka sig att dela utrymmen i lägenheten

Få vill dela tv-rum med grannen, enligt en ny undersökning.

toppar tv-rummet listan, vilket fem procent svarar.
Verktyg och gymredskap
kan dock varannan svensk
tänka sig att dela med grannen i framtiden enligt undersökningen.
– Dagens familjer ser inte
ut som de en gång gjorde. Vi
har ﬂer äldre än någonsin
och singelhushåll eller familjer som lever varannan
vecka-liv är betydligt vanligare i dag. Bostadsbristen i
städer gör dessutom att

FOTO: ADOBESTOCK

ungdomar bor hemma allt
UNDERSÖKNINGEN
längre. I samband med detta talas det mer om ﬂexibla
bostäder och lösningar med I Sveriges Bostadsrättsrapport
ﬂer delade funktioner. Det 2019 har drygt 1 000 bostadsär intressant att det skiljer rättsägare i åldrarna mellan 18
sig så pass mycket mellan och 65 år gett sin syn på svenska
vilka som är villiga att dela bostadsrättsföreningar utifrån
vad med sina grannar. En ett ekonomiskt, juridiskt samt
bostadsrättsförening
är hållbarhets- och framtidspertrots allt redan en stor del- spektiv. Undersökningen geningsekonomi, säger Hele- nomfördes under januari 2019 i
na Klåvus, CIO på SBC Sveri- form av en webbenkät.
ges BostadsrättsCentrum
AB, i ett pressmeddelande.
SARAH BERNSHED

Så vill regeringen skärpa
kampen mot narkotika
SVERIGE. Samtidigt som
ﬂera länder lättar på narkotikalagstiftningen väljer den svenska regeringen att gå i motsatt
riktning.

I framtiden kan svensk polis få avlastning av nykterhetskontrollanter.
FOTO: RITZAU SCANPIX/MADS CLAUS RASMUSSEN

Förslag: Ny yrkeskategori
ska minska rattfylleriet
SVERIGE. Förra året omkom 75 personer i traﬁkolyckor i Sverige där antingen droger eller alkohol var inblandade. Regeringen och ﬂera
myndigheter vill införa
nykterhetskontrollanter
som ska hjälpa polisen i
dess arbete mot påverkade förare.
Såväl Traﬁkverket som Polismyndigheten är positiva till
förslaget. Likaså Nationalföreningen för traﬁksäkerhetens främjande (NTF).

– Vi behöver se ﬂer kontroller ute i traﬁken. Och vi
vet att polisens resurser inte
räcker till. Kan en ny yrkesgrupp genomföra kontroller är det bara positivt, säger
generalsekreteraren Marie
Nordén till TT.
REGERINGEN KAN i dagsläget
inte svara på om och när den
nya yrkesrollen kan bli verklighet.
– Det är för tidigt att säga
men jag är väldigt engagerad i att vi ska hitta ﬂer kontrollmöjligheter. Vi behöver

avlasta polisen, säger säger
infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.
KLART ÄR I ALLA FALL att det
måste till en lagändring innan vi får se de nya kontrollnaterna ute på vägarna.
– Du behöver inte en hel
polisutbildning för att göra
de kontrollerna. Men det behövs en lagändring, för att
kunna frigöra en annan resurs än polisen, säger Maria
Krafft, traﬁksäkerhetsdirektör på Traﬁkverket till TT.
MAREK STEFANIAK

Under en pressträff nyligen
meddelade inrikesminister
Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren
att den restriktiva synen på
narkotika ligger fast. Några
planer på att legalisera bruket av cannabis, som i exempelvis Kanada eller delstaten Colorado i USA, ﬁnns inte.
SAMTIDIGT HAR DEN nuvarande strategin mot narkotika inte minskat användandet av droger i Sverige. Därför får Polismyndigheten i
uppdrag att förstärka sin bekämpning av illegal handel
med narkotika.
Regeringen vill även se
över lagen så att postanställda ska få rätt att kontrollera
och stoppa försändelser
med narkotika.
– Att tillgången och missbruket av narkotika ska
minska i samhället är ett
prioriterat arbete för regeringen. Genom att bekämpa
narkotikabrottsligheten
kan vi försvåra ﬁnansiering-

En kvinnai Colorado röker cannabis, som avkriminaliserades i den amerikanska delstaten 2014.
FOTO: RITZAU SCANPIX/SØREN BIDSTRUP

"Genom att bekämpa narkotikabrottsligheten kan vi försvåra ﬁnansieringen av den
organiserade brottsligheten"
en av den organiserade
brottsligheten. Så ökar vi
tryggheten och skapar ett
starkare samhälle, säger inrikesminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.
EN ANNAN NYHET är att
Brottsförebyggande rådet

(Brå) får i uppdrag att kartlägga den svenska narkotikamarknaden. Senast en liknande studie gjordes var för
över tio år sedan.

MAREK STEFANIAK
marek.stefaniak@lokaltidningen.se

S 50% lskenspriser
UPP TILL

BÄST PÅ SÄNGAR I SKÅNE!

hos Blomsterbergs Sängar.

Sveriges största oberoende rekommendationssajt.
4.7 / 5 i betyg

24 h

Köp till kampanjgavel
för halva priset 1.995:-!
(Ord.pris 3.990:-)

FIRST KONTINENTAL LIMITED. 180x200 cm
inkl softline bäddmadrass och ben. Finns på
lager i färg 463 och 452, omgående leverans.
Begränsat antal. Köp till kampanjgavel för 1.995:-.

LEVERANS INOM

24 h

14.995:-

*

Spara
14.000:-

[Ord.pris: 28.995:-]

*) Gäller utvalda lagersängar leverans
vardagar i Skåne t o m 1/9.

24 månaders delbetalning

625:-

I ditt sovrum
inom 24 timmar!

/mån*

Spara
6.000:-

Spara
14.180:-

24 h

9.990:[Rek.pris: 15.990:-]
ORIGINAL KONTINENTALSÄNG.
180x200 cm i tyg grafit inkl bäddmadrass Harmony Original
och ben. (övriga färger/storl 11.990:-). Beställningsvara.
Köp till gavel från 2.995:-.

24 h
FAMILY PLUS STÄLLBAR. 90x200 cm
fast eller medium i färg grafit eller
dimma med bäddmadrass Style Design
och svängda ekben. Finns på lager,
omgående leverans. Pris 2 st sängar
39.980:-. Övriga färger/storl från 47.980:-.
Köp till 180 cm gavel (7.990:-) Nu 4.995:-.

24 månaders delbetalning

416:-

19.990:[Rek.pris: 31.990:-]
24 månaders delbetalning

833:-

Som du bäddar
får du ligga.

/mån*

24 h
JUBILEUMSSÄNG KONTINENTALSÄNG.
180x200 cm inkl bäddmadrass och
ben ”Design Chrome”. Finns på lager,
omgående leverans. Köp till djupknappad välvd gavel (11.990:-) Nu 6.990:-.

24 h

Få en gratis BJ bäddmadrass när
du blir ägare till en ny Hästenssäng.

Passa på!

Reservation för ev. slutförsäljning och felskrivningar.

Gäller tillsammans med Superia, Adjustable, Novoria, Maranga,
Eala, Herlewing, och 2000T. Prisskillnaden på en BJ bäddmadrass kan
tillämpas vid köp av BJX eller BJX Luxury bäddmadrass. Värde upp till 26.800:-

Fri hemkörning

Ända in i sovrummet.
Gäller vid köp över 12.000:-.

AMBASSADÖR KONTINENTALSÄNG. 180x200 cm i tyg 463 och
465 inkl bäddmadrass Softline II och ben. Finns på lager, omgående
leverans. Köp till gavel för halva priset (7.990:-) Nu 3.995:-.

/mån*

Spara
12.000:-

Delbetala

Helt räntefritt
upp till 24 månader.

Gäller till och
med 31/8.

Boka sängprovning

Du får 1.000:- i rabatt när du bokar
din sängprovning via vår hemsida.

MALMÖ Trelleborgsvägen 14 (Vid Mobilia). Tel: 040-92 62 26. Öppet: Va 11-19, Lö-Sö 11-17
LUND / NOVA Avtalsvägen 13. Tel: 046-12 55 50. Öppet: Va 11-19, Lö-Sö 11-17
LÖDDEKÖPINGE / CENTER SYD Marknadsvägen 12. Tel: 046-130606. Öppet: Va 11-19, Lö-Sö 11-17
ÄNGELHOLM Midgårdsgatan 11 (Vid Elon/Hedin bil). Tel: 0431-41 12 11. Öppet: Va 10-18, Lö 10-16, Sö 11-16
KRISTIANSTAD Karlsgatan 12 (Granne med Leander Persson). Tel: 044-130520. Öppet: Va 10-18, Lö 10-16, Sö 11-16
*24 månaders räntefri delbetalning.

24.990:[Rek.pris: 39.170:-]

Dela upp på 24 månader. Uppläggningsavgift 495:- och aviavgift 35:- tillkommer.

Spara
15.000:-

19.990:[Rek.pris: 34.990:-]
24 månaders delbetalning

833:-

/mån*

24 månaders delbetalning

1.041:-

24 h
ELEMENT STÄLLBAR. 2 st 90x200 cm
i tyg granit inkl bäddmadrass Fastex
och ekben. Finns på lager, omgående
leverans. Köp till gavel för halva priset
(7.990:-) Nu 3.995:-.

/mån*

Spara
16.910:-

24.990:[Rek.pris: 41.990:-]
24 månaders delbetalning

1.041:-

/mån*

”Sista veckan”
– Solskensfinal söndag 1/9

BLOMSTERBERGS
SÄNGAR
Vi har fått människor
att sova gott sedan 1926

**Fri hemkörning vi köp över 12.000:-. Vid köp under 12.000:- tillkommer 795:- leverans till dörr. Fullservice 1.495:-.

WWW.BLOMSTERBERGSSANGAR.SE
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Städannons fälls
för könsdiskriminering:

"Ligger i
betraktarens
ögon"
NORDOST. En tecknad städannons fälls nu för könsdiskriminering av Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). Detta efter att en privatperson anmält
företagets reklambild som marknadsfört företaget
sedan starten 2009.
Bilden man använts i företagets annonser föreställer en
kvinnlig städare klädd i
"french maid klädsel", det
vill säga en kort, svart klänning med korsettsnörning
och en vit hätta på huvudet
poserande på en räfsa med
dammvippa i handen.
Nämnden anser att kvinnan, med sin "french maid
klädsel" och pose, framställs
som ett sexobjekt och anser
därför att reklamen är könsdiskriminerande och fäller
därför företagets annons.
–Det är tråkigt att det är en
person som tycker såhär.
Men vi har aldrig haft några
avsikter med annonsen att
den skulle anspela på något
sexuellt. Det är i så fall an-

dras fantasier som får den
till det, säger Tintin Jönsson
på Städ & Trädgårdsakuten.
Detta är också första gången som någon haft synpunkter på företagets logga
och enligt Tintin Jönsson så
hade den som ritade annonsen för många år sedan inte
heller några sexuella anspelningar.
– Alla våra bilar och kläder
har den här loggan så det är
svårt att bara ta bort den så
som det ser ut nu kommer vi
att fortsätta använda oss av
loggan i vår marknadsföring precis som vi gjort de senaste tio åren, säger Tintin
Jönsson.
PAOLA NORDGREN
paola.nordgren@lokaltidningen.se

Tintin Jönsson på Städ & Trädgårdsakuten har fått synpunkter på sin företagslogga, då Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) anser den vara sexistisk.
FOTO: FACEBOOK

Fortsatt slarv hos bilverkstäder
MOTOR. Trots löften från
bilverkstadsbranschen
om mindre slarv fortsätter många verkstäder att
brista i sitt arbete. När M
Sverige testade fem bilverkstäder ﬁck endast en
godkänt!

kontrollpunkter som anges
i serviceprotokollet.

Efter påtryckningar från
ﬂera olika aktörer, bland
annat från försäkringsbranschen, utlovade bilverkstadsbranschen bättring. En granskning från
just försäkringsbranschen,
som publicerades i april i
år, visade nämligen på omfattade slarv på landets
verkstäder. Endast åtta av
de närmare 80 kontrollerade verkstäderna nådde en
acceptabel nivå.
FÖR ATT RÅDA BUKT med problemet infördes kvalitetsstandarden ”Godkänd bilverkstad”, GBV, som innebär
att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som
administrativt. Bakom standarden står Motorbranschens riksförbund, MRF, och
Sveriges fordonsverkstäders
förening, SFVF, som har den
gemensamma målsättningen att alla verkstäder som
omfattas av medlemsvillkoret ska ha startat upp GBV
innan årets slut.

Ingen förbättring, trots löfte från bilverkstadsbranschen.

MEN NÅGRA FÖRBÄTTRINGAR
verkar det inte ha blivit. Nyligen genomförde M Sverige, tidigare Motormännen,
stickprovskontroller på fem
verkstäder, endast en ﬁck
godkänt!
– Det är under all kritik. Resultatet är sämre än vi väntat
oss och vittnar om att branschens utlovade bättring har
uteblivit. Våra tester visar
tydligt att bilägarna inte har
fått det de har betalat för, sä-

ger Heléne Lilja, chef för
kommunikation och samhälle på M Sverige.
Kvalitetstestet utfördes genom att M Sverige lämnade
in fem helt vanliga bilar på
fem verkstäder för service
och kontrollerade efteråt
om rätt arbeten utförts.
Några var märkesauktoriserade, andra tillhörde en
verkstadskedja och en bilverkstad var dessutom GBVansluten.

FOTO: PIXABAY

– Det var förvånande att
se att så många verkstäder
inte kunde leverera en felfri och fackmässig tjänst.
Även om många punkter i
protokollet är utförda har
kunden trots allt betalat
för alla punkterna och har
verkstaden missat, eller
struntat i, att utföra en del
av dem, så är det varken
fackmässigt eller enligt
gällande branschpraxis, säger Carl-Erik Stjernvall,

teknisk expert på M Sverige
och fortsätter:
– De värsta missarna i årets
tester gäller bilarnas bromssystem. Här har vi anmärkningar på nästan varje bil.
Antingen är det arbeten
som inte har utförts eller så
är det reparationsbehov
som bilägaren inte har fått
information om. Vad vi kan
se ﬁnns det bara en orsak till
det – verkstaden har slarvat
och inte utfört de jobb eller

MRF OCH SFVF svarar på kritiken genom att välkomna
M Sveriges test.
– Det är bra att M Sverige
som konsumentorganisation följer upp de tjänster
som bilverkstäder tillhandahåller och uppger sig genomföra, vad kunden betalar för och förväntas få, säger MRFs Joachim Due-Boje
som tillsammans med Ulf
Stefansson från SFVF utgör
styrgruppen för Godkänd
Bilverkstad.
Några förändringar utlovas dock inte.
– Erfarenhetsmässigt vet vi
att verkstäder som använder
GBV på rätt sätt i sin verksamhet får med sig kundnyttan och kvaliteten i och
med det. Från motorbranschens sida välkomnar vi tester och förstår att GBV är ett
viktigt dokument samt att
det ﬁnns en hel del kvar att
göra. Precis som att vi har en
löpande dialog med Konsumentverket informerar vi
konsumentorganisationerna kring branschens kvalitetsarbete, säger Joachim
Due Boje.
ANDREAS LINDEGREN

SUCCÉN FORTSÄTTER – NU I LAGER!

Välj ditt äventyr
Våra populära crossover!

FORD KUGA E85 – ETANOL

Finns i lager för omgående
leverans!

MINSKA PÅVERKAN PÅ MILJÖN. OCH PLÅNBOKEN.
50-85% LÄGRE CO2 UTSLÄPP
OCH LÄGRE FORDONSSKATT, SPARA UPP TILL 27 000 KR DE TRE
FÖRSTA ÅREN JÄMFÖRT MED BENSINUTGÅVAN.

Nya Ford Focus Dahlqvists
Active Limited Edition
DAHLQVISTS PRIS FRÅN 219 900 kr
(ORD.PRIS 251 500 kr)
Privatleasing fr. 2 999 kr/mån.

Nya Ford Fiesta Dahlqvists
Active Edition
DAHLQVISTS PRIS FRÅN 173.900 kr
(ORD.PRIS 193 450 kr)
Privatleasing fr. 2 799 kr/mån.

Sverigepremiär
– Självladdande elhybrid

Upptäck biokraften Helt nya Ford Kuga EcoBoost E85
Ford Kuga Dahlqvists ST-Line Limited Edition E85 150hk – Fullutrustad!

Helt nya Ford Mondeo Dahlqvists Titanium Edition 2,0 elhybrid 187hk Kombi

DAHLQVISTS PRIS FRÅN 274 900 kr (Ord.pris 321 800 kr)
KÖP TILL AUTOMAT 6 900 kr (ORD.PRIS 15 000 kr).

DAHLQVISTSPRIS FRÅN 314 900 kr
(ORD.PRIS 375 600 kr).

Finns även som Titanium E85 150hk, från 259 900 kr.

TR

Kom in till oss och få din bil värderad. Enkelt, snabbt
& pengarna direkt på ditt konto!

Y

T

Du vet väl att vi både säljer och köper begagnade
bilar på ett enkelt & tryggt sätt.

DAHLQVISTS TRYGGHETSPAKET

LQVIST
AH
S
D

G
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VI KÖPER DIN BIL!

GH

ETSP

A

K

• Rätt Pris Direkt
• 10 dagars bytesrätt
• Dahlqvists 1 års begagnatgaranti
• Dahlqvists Däckförvaring & tvätt

• Dahlqvists VägAssistans

Läs mer på www.dahlqvists.se

Begräns at antal - Nya Ford Focus

Dahlq vis t s Titanium & ST-Line Limited Edition

INKLUSIVE 3 ÅRS
FRI SERVICE,
FRI LÅNEBIL &
VÄGASSISTANS!
DAHLQVISTS PRIS FR ÅN

199 900 kr

Nya Ford Focus Dahlqvists Titanium Limited
Edition 1.0 Ecoboost 125 hk 5D. Fullutrustad!

Imponerande
lastutrymme

(Ord. pris 239 500 kr)
inklusive 3 års/4500 mils service via DSA-Dahlqvists serviceavtal.
DAHLQVISTS PRIVAT VÄRDELÅN FRÅN 1 799 kr/mån*
DAHLQVISTS PRIVATLEASING FRÅN 2 692 kr/mån**

Dahlqvists Bil AB
Löparevägen 1
Telefon : 0451-74 55 50
www.dahlqvists.se

Hässleholm I Kristianstad I Ängelholm

facebook.com/dahlqvists

Ford Focus kombi
Volvo V90
Volvo V60
Audi A6 Avant

Bilmarknaden
Måndag - Fredag
Lördag

09.00 - 18.00
11.00 - 14.00

Måndag - Torsdag
Fredag

07.00 - 17.00
07.00 - 16.00

Servicemarknaden

Nu finns
våra bilar på
wayke.se

608 liter
560 liter
529 liter
565 liter

Alltid 300
fabriksnya
& begagnade
bilar i lager!*

Bränsledeklaration bl. körning Fiesta Active: WLTP 5,1-6,9l/100km, CO2 134-156g/km. NEDC korr 4,2-6,1 l/100km, CO2 108-138 g/km. Focus Active: WLTP 4,7-7,1l/100km, CO2 123-161g/km. NEDC korr 3,5-5,9 l/100km, CO2 93-134 g/km. Mondeo Titanium HEV kombi: WLTP 5,7 l/100km, CO2 130g/
km. NEDC korr 4,4 l/100km, CO2 101 g/km. *Körs Kuga på E85 reduceras CO2-utsläppen med 50-85% beroende på bla kvalitet, förädlingsgrad och ursprung av etanolen Källa: Energimyndigheten. E85 är befriat från energi- och koldioxidskatt. Bränsledeklaration . Kuga EcoBoost E85 ej fastställt,
typgodkännande sker slutet maj 2019. Miljöklass Euro 6D-Temp. Erbjudanden gäller fordon ordertecknade av kund senast 30/9 2019. Nya Ford Focus Dahlqvists Titanium Limited Edtion 125 hk 5-dörrars med kampanjpris 199 900 kr (Ord. pris 239 250 kr), Focus Dahlqvistst ST-Line Limited Edition
125 hk 5-dörrars med kampanjpris 204 900 kr (Ord. pris 244 300 kr). Gäller begränsat antal bilar i lager! Kan ej kombineras med andra avtalsrabatter eller kampanjer. *Dahlqvists privat värdelån ex. är på 36 mån, 30 % kontant/inbyte, RV 45 %, 3,95 % rörlig ränta via DnB. Tillkommer endast
uppläggningsavgift 595 kr. **Dahlqvists Privatleasing 36 mån/4500 mil. Ingen kontantinsats, garanterat restvärde, rörlig ränta via DnB, uppläggningsavgift och aviseringsavgift tillkommer. Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Garantin gäller 5 år eller 10.000 mil. Rekommenderad
kampanj för företagskunder, kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Bilarna på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar. *Inom Dahlqvist-gruppen. Fråga våra kunniga säljare så berättar de mer!

FRI FRAKT TILL NÅGON AV VÅRA 71 BUTIKER NÄR DU HANDLAR PÅ MIO.SE

SOFFA

7.995·
(8.995·)
1.000·

KÖP SOFFA/FÅTÖLJ

FÅ RABATT MED*

5.995· – 8.994·

500· I VÄRDECHECK

8.995· – 12.994·

1.000·

12.995· – 16.994·

1.500·

16.995· – 19.994·

2.000·

19.995· – 24.994·

2.500·

FRÅN 24.995·

3.000·

BLI
MEDLEM
IDAG!

LÖS IN DIN VÄRDECHECK
HANDLA FÖR 600· FÅ 300·
I RABATT**

RABATT
*

NYHET!

799·

NYHET Taklampa Macy i svart eller mässingsfärgad
metall, rökfärgat glas, opal- eller klarglas, Ø 30 cm 799·

99·

MEDLEMSERBJUDANDE

SNABB
LEVERANS

Nyhet i rost och olivgrön

15%
PÅ ALLA

0-5 DAGAR

SOFFBORD

2,5-sits soffa med divan County i tyg Alex light blue, svartbetsade ben, B 287, D 95/221, H 85 cm 7.995· (8.995·) Pris fr. 6.995· NYHET Fåtölj Daisy i grön sammet med
underrede i svartlackerad metall 1.295· NYHET Soffbord Bella, Ø 80, H 48 cm 1.495· Ryamatta Madison, 200x300 cm 2.995· Pris fr. 1.595· Taklampa Isolde 2.995·
NYHET Tavla Zuni, 60x90 cm 699· NYHET Tavla New York City, 50x70 cm 299· NYHET Ljuslykta Vianne 249· NYHET Vas Shaped 249·

Kuddfodral Velvet i sammet med keder, rost, grå eller
olivgrön, 50x50 cm 99· Finns i flera färger.

SOFFDAGAR!
UPP TILL 3.000· I RABATT VID KÖP AV SOFFA ELLER FÅTÖLJ SENAST 16 SEPTEMBER.
MEDLEMSPRIS

VÄRDECHECK

849·
(999·)

500·
***

SE PRISET!

5.995·

SNABB
LEVERANS
0-5 DAGAR

3-sits soffa med divan Nevada i tyg Rocco dark grey,
armstöd A och svarta ben, B 294, D 92/196, H 80 cm 5.995·

9.495·
(10.495·)

1.000·

12.495·
(13.995·)

Klassiskt uttryck
med fi na detaljer

RABATT
*

(9.490·)

1.356·
(1.595·)

NYHET!

MEDLEMSPRIS

9.732· 20%
RABATT
(12.165·)

15%
RABATT
NYHET Soffbord Amy i svartlackerad metall, Ø 60,
H 45 cm 999·, Ø 90, H 39 cm 1.595· Finns även i vitt.

1.500·

NYHET 3-sits soffa Sierra i tyg Trento olive med armstöd A,
wengébetsade ben, B 222, D 92, H 80 cm 4.995·

NYHET!

Höga ben som underlättar vid städning

3-sits soffa med divan Bridge i tyg Nordby beige med
ekben, B 278, D 90/202, H 88 cm 12.495· (13.995·)

Tålig bordsskiva

****

349·

Fina höstfärger!

NYHET Pall Magda i gult eller rostfärgat sammetstyg, svartlackerade ben, H 40 cm 349·

12.746·

PAKETPRIS

11.995·
(15.490·)
VÄRDECHECK

2.399·
*****

1.000·

(16.995·)
INKL. BÄDDMADRASS

Bredd 210 cm

RABATT
*

Fåtölj Life i läder Naturelle black med
svartbetsad ekstomme, snurrfot i
svart/aluminium 8.490· (9.490·)

Prisvärd soffa i modern tappning

4.995·

RABATT
*

3-sits soffa svängd Eden i tyg Luiza red, svartbetsade sneda ben,
B 237, D 93, H 87 cm 9.495· (10.495·) Pris fr. 8.495·

8.490·

MEDLEMSPRIS

Matbord Mario i vitt högtryckslaminat, svarta ben,
2 iläggsskivor, 100-200x100 cm 4.995· Stol Viktor i svartlackerat trä 1.195· Medlemspris 9.732· (12.165·)

Kontinentalsäng Roma i tyg Roma light grey med bäddmadrass och ben, 210x200 cm 9.995:- (11.995·) Huvudgavel Roma, B 214 cm 3.495· Paketpris 11.995· (15.490·)

2.996·
(3.995·)

25%
RABATT
******

Kontinentalsäng Sleep Delux i tyg Lova ljusgrå med
bäddmadrass och ben, 180x200 cm cm 12.746· (16.995·)
Huvudgavel Sleep XL, B 180 cm 2.996· (3.995·)

Stad.
Läge. Härlövs handelsområde
Kristianstad.
044-22 33
Sön
11-17.
*Gäller
nybeställning
av soffor/fåtöljer,
ej specialpriser.
**Har
du inte
fåttfått
någon
katalog
el. värdecheck?
KomKom
till butik,
bli bli
Adress. Tel. XXX-XX
XX 50.
XX. Mån-fre
Mån-fre 10-18.
XX-XX.Lör
Lör10-17.
XX-XX.
Sön
XX-XX.
*Gäller
nybeställning
av soffor/fåtöljer,
ej specialpriser.
**Har
du inte
någon
katalog
el. värdecheck?
till butik,
specialpriser. ****Gäller Mario el. Kansas
Kansas matbord
matbord med
med valfri
valfri stol
stol för
fördig
digsom
somär/blir
är/blirmedlem
medlemt.o.m.
t.o.m.2/9.
2/9.
medlem och nyttja rabatten. ***Gäller nybeställning av soffor/fåtöljer, inkl. specialpriser.
Lova. Erbjudandena
Erbjudandena gäller t.o.m.
t.o.m. 16/9
16/9 om
om inget
ingetannat
annatanges.
anges.
*****Gäller Roma/Visby sängserier
sängserier t.o.m. 2/9, även paketpriser. ******Gäller på ordinarie priser, även gavlar valbara i tyg Lova.
Merinfo
infopå
påmio.se
mio.se
Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation
Reservation för slutförsäljning
slutförsäljning och ev tryckfel. Mer

