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Tibro får toppbetyg för högtiderna
Skaraborgs Allehanda. Publicerat på webb 2015-08-12 13:10. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Anita Enocksson 0500-46 75 80 anita.enocksson@sla.se.

Tibro får toppbetyg i Ungdomens

Nykterhetsförbunds, UNF:s, rapport Ungas uteliv

2015 - fritid är en fråga för ungas hälsa för

satsningar under högtider som traditionellt

förknippas med hög alkoholkonsumtion bland

unga.

DELA ARTIKEL Rätta fel

257 av Sveriges 290 kommuner deltog i

undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på

89 procent. Undersökningen har sju frågor och en

jämförelse av kommunernas ekonomiska

satsningar.

Betyg ges mellan 1-5 för ungas inflytande, arbete

under högtider, aktiviteter, nyktra mötesplatsers

öppettider, marknadsföring av mötesplatser,

satsningar på drogfritt föreningsliv och

ekonomiska satsningar.

Frågan om självskattning poängsätts inte men

jämförs med hur resultaten ser ut i kommunen.

Västra Götaland får 2,7 poäng av fem möjliga där

en trea är godkänt.

Totalt är 114 kommuner (44 procent) godkända.

Av dem är tjugotre (9 procent) väl godkända med

minst fyra poäng i snitt. 56 procent är därmed

underkända med under tre poäng.

Mötesplatserna för unga marknadsförs på olika sätt;

kommunens hemsida, sociala medier, affischering och

direktkontakt med skolor är vanligt medan annonsering i

media är ovanligt.

De flesta kommunerna i länet får godkänt för sina

satsningar under högtider; Tibro, Falköping, Uddevalla,

Göteborg och Trollhättan får alla toppbetyg och gör alla

föreslagna insatser.

I länet genomförs generellt sett få insatser i länet för att

främja ungas möjligheter att ta del av ett föreningsliv fritt

från alkohol och andra droger. 20 av 45 svarande

kommuner kräver att föreningar som får kommunalt stöd

ska ha en alkohol-/drogpolicy.

Totalt sett fick Tibro 2,7 poäng i enkäten (underkänt), i

fjol deltog man inte, 2013 2,0 och 2012 2,9 poäng.

© Skaraborgs Allehanda

Se webartikeln på http://ret.nu/dEeiPSTh
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Ungdomens Nykterhetsförbund i Värmland underkänner...
Sveriges Radio Värmland. Publicerat på webb 2015-08-12 14:20. (Uppdaterad 2015-08-13 18:22) Profil: IOGT-NTO, UNF.

Ungdomens Nykterhetsförbund i Värmland

underkänner flera kommuner i länet, för att ha

brist på nyktra mötesplatser. (Uppdaterad: 2015-

08-13 18:22)

Dela

Förbundet har undersökt 12 av Värmlands 16

kommuner och pekar ut Kil som en av Sveriges

sämsta kommuner, när det kommer till

förebyggande nykterhetsarbete och att arrangera

drogfria aktiviteter för målgruppen 16-19 år.

Forshaga är enligt förbundet bäst i Värmland med

att ordna nyktra aktiviteter för ungdomar.

Nyheterna P4 Värmland p4varmland@sverigesradio.se

Dela

Facebook (0) Twitter (0) E-post Fler

© Sveriges Radio Värmland

Se webartikeln på http://ret.nu/HwMYKXCk
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Göteborg högt rankad av UNF
Sveriges Radio Göteborg. Publicerat på webb 2015-08-12 15:22. (Uppdaterad 2015-08-13 19:24) Profil: IOGT-NTO, UNF.

Göteborg hamnar på högst på listan när

Ungdomens nykterhetsförbund rankar hur bra

Sveriges kommuner är på att skapa meningsfulla

fritidsaktiviteter för unga. (Uppdaterad: 2015-08-

13 19:24)

Dela

Ungas alkoholkonsumtion sjunker och

förebyggande insatser tros vara ett av skälen.

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har

undersökt kommunens arbete för ungas fritid i

fyra år. Göteborgs Stad är bäst i landet med 5 av

5 poäng.

Kommunerna har berättat om insatser under

högtider, ungas inflytande, vilka nyktra

mötesplatser och andra aktiviteter som erbjuds

samt hur kommunen arbetar för drogfritt

föreningsliv. Göteborgs höga betyg beror bland annat på

att staden erbjuder många nyktra evenemang för unga.

P4 Göteborg talar om detta med Miranda, Johan och

Emelie som befann sig i Bältesspännarparken i dag.

Simon Rissvik simon.rissvik@sverigesradio.se

Dela

Facebook (0) Twitter (0) E-post Fler

© Sveriges Radio Göteborg

Se webartikeln på http://ret.nu/M4SEwdEV
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Ungas fritid får godkänt i betyg
Trelleborgs Allehanda. Publicerat på webb 2015-08-12 15:50. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Johanna Lundsgård johanna.lundsgard@trelleborgsallehanda.se.

I en ny undersökning får Trelleborgs kommun

godkänt för sitt arbete för ungas fritid. Högst

betyg får kommunen för fritidsgårdarnas

öppettider.

För fjärde året i rad undersöker Ungdomens

nykterhetsförbund, UNF, kommunernas arbete för

ungas fritid i syfte att förebygga

alkoholkonsumtion. Alkoholkonsumtionen hos

unga de senaste åren har minskat visar den

senaste undersökningen från Centralförbundet

för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

- Fritiden är viktig för att vi unga ska må bra. Vi

vill ha trygga och schyssta platser att umgås på.

Ingen ska behöva dricka alkohol för att det inte

finns något annat att göra, säger Simon

Schönbeck, sekreterare i UNF Skåne i ett

pressmeddelande.

Trelleborgs kommun får betyget 3,3 på en skala

av 5, där 3 är godkänt och 4 är väl godkänt.

Kommunen har förbättrat sig från förra året då de

fick 3,1 poäng.

I Skåne har 30 av länets 34 kommuner deltagit.

Frågorna handlar till exempel om vilka insatser

kommunen gör för att förebygga alkoholkonsumtion på

högtider och vad det finns för nyktra mötesplatser.

Frågorna poängsätts och läggs ihop till ett slutbetyg.

Tillsammans med Malmö och Kävlinge får Trelleborg

beröm för sina öppningstider på nyktra mötesplatser

som till exempel fritidsgårdar. Sämst betyg får Trelleborg

i kategorin nyktra och kostnadsfria aktiviteter, där landar

de på poängen 2,5 - alltså underkänt.

- Trelleborg gör också ett bra jobb när det kommer till

ungas ungas inflytande, men det saknas aktiviteter där

ungdomar kan umgås utan att någon är påverkad, säger

Simon Schönbeck.

Hela Skåne län blir underkänt med betyget 2,9 - alltså

precis under gränsen för godkänt.

© Trelleborgs Allehanda

Se webartikeln på http://ret.nu/cfbAFIs1
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Skellefteå bäst på nykterhet i länet
Norran. Publicerat på webb 2015-08-12 15:57. Profil: IOGT-NTO, UNF.

Får toppbetyg. UNF har undersökt länets

kommuner i fyra år. I årets undersökning går

Skellefteå om Umeå som länets bästa kommun.

Dela0 Tweeta0

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) har

undersökt hur landets kommun arbetar med

ungas fritid för att fler ska vara nyktra. Skellefteå

går i årets undersökning om Umeå som länets

bästa kommun och rankar sig nu som en av de

bästa i Sverige. Skellefteå får i undersökningen

betyget 4,7 av 5 där betyget 3 ger godkänt. Det

är en stor förbättring från resultatet 2012 då

betyget var endast 2,3.

- Det förebyggande arbetet ger valmöjligheter till oss

unga istället för att tvinga oss in i alkoholnormen, säger

Eric Tegnander, förbundsordförande för UNF.

Etiketter:

© Norran

Se webartikeln på http://ret.nu/jQl1h5Eg
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Göteborg bäst i landet för unga
Göteborgs-Posten. Publicerat på webb 2015-08-12 16:32. Profil: IOGT-NTO, UNF.

I fyra år har Ungdomens nykterhetsförbund, UNF,

undersökt kommunernas arbete för ungas fritid. I

år svarade 257 av 290 kommuner på svaren i

undersökningen.

Frågorna handlade bland annat om ungas

inflytande, nyktra mötesplatser och förebyggande

arbete vid högtider. Kommunerna berättade

också om hur de arbetar för ett drogfritt

föreningsliv.

Resultatet visar att Göteborgs stad är bäst i

landet med fem av fem möjliga poäng, skriver

UNF i ett pressmeddelande.

- Jag är stolt över Göteborg och hoppas att

kommunen kommer inspirera andra kommuner

att förbättra sitt arbete. Fritiden är viktig för att vi

unga ska må bra. Ingen ska behöva dricka

alkohol för att det inte finns något annat att göra,

säger Kim Söderberg, distriktsordförande UNF

Göteborg och Bohuslän.

Förra året var Göteborg en av de kommuner som

fick godkänt med tre poäng. Årets betyg beror,

anser UNF, bland annat på att kommunen

erbjuder många nyktra evenemang och

mötesplatser, alltifrån sportevenemang,

fritidsgårdar och studiecirklar till festivaler och

samtalsgrupper. Att de också är tillgängliga under

vardagskvällar samt helger, lov och högtider bättrar

också på resultatet, menar UNF.

Efter Göteborg placerade sig Stockholm med 4,9 poäng,

Skellefteå och Västerås med 4,7, Ludvika och Karlstad

med 4,5, och Kalmar, Malmö, Borås och Örebro med

4,4.

Lägst snitt fick Aneby med 0,7 poäng, Kil med 0,9,

Ragunda och Lessebo med 1,1, Nykvarn och Mariestad

med 1,2 samt Båstad, Åsele, Gullspång, Svenljunga,

Munkedal, Hallsberg och Ydre med 1,4 poäng.

Christina Carmbrant 031-62 45 26

christina.carmbrant@gp.se

Göteborg får högsta betyg i en undersökning om

kommunernas arbete för ungas fritid.

En undersökning av ungas fritid och alkoholkonsumtion

ger Göteborgs stad högsta möjliga poäng.

© Göteborgs-Posten

Se webartikeln på http://ret.nu/hXD3LFAT
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Mariestads ungdomsliv sågas i undersökning
Mariestads-Tidningen. Publicerat på webb 2015-08-12 16:36. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Freddy Berg 0501-687 47 freddy.berg@mariestadstidningen.se.

Mariestad är en usel kommun att bo i som ung. I

alla fall om man ska tro Ungdomens

nykterhetsförbunds landsomfattande

undersökning.

DELA ARTIKEL Rätta fel

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) tar årligen

reda på hur Sveriges kommuner arbetar för att

stimulera ungdomarnas fritid.

Kommunerna har bland annat fått svara på vilka

insatser som sker under högtider, vilka nyktra

mötesplatser som finns och hur man arbetar för

ett drogfritt föreningsliv.

Av landets 290 kommuner valde 257 att svara -

och Mariestad landade på 253:e plats med

betyget 1,2. Inte heller Gullspångs kommun

utmärkte sig positivt och fick betyget 1,4, vilket

innebar 247:e plats. Töreboda kommun valde att

inte delta.

- Det verkar som att Mariestad har gjort färre

satsningar under det senaste året, eller så har

personen som svarat inte känt till satsningarna. I

nuläget verkar inte kommunen göra något för att

öka ungas inflytande över sin fritid. Vi ser även

att Mariestad gör få ekonomiska satsningar på

kultur och fritid, säger Sophie Brömster på UNF.

Inte förvånad

Kommunens fältassistent Bengt-Inge Sparring tog

emot UNF:s frågor i våras. Han blir inte särskilt

förvånad när han får veta att Mariestad hamnat i

botten.

- Jag var bara ärlig när jag svarade på undersökningen.

Några nyktra evenemang finns ju knappt längre. Förr

arrangerades högstadie- och gymnasiediscon, men de är

ju totalt nedlagda. De enda nyktra mötesplatserna är väl

Lockerudsgården och Elvärket, som bara har öppet på

vardagskvällar, säger Sparring och fortsätter:

- I våras var kommunen medarrangör för konserten

Musik mot narkotika. Det är väl den enda satsningen i år

som jag kan komma på.

UNF:s undersökning görs för att uppmärksamma

förbättringsmöjligheter och öka ungas chanser till

meningsfullhet och utveckling. Toppade årets lista gjorde

Göteborgs stad, som fick högsta betyg.

Nattvandrare minskat

- Det är lite orättvist att jämföra kommunerna. Göteborg

har helt annorlunda förutsättningar och en annan

ekonomi. För att få en rättvis bild behöver man kolla

skillnaderna mellan jämförbara orter.

- Samtidigt har umgängesvanorna förändrats på senare

tid. Unga umgås mer på sociala medier och är inte lika

många ungdomar på stan längre. Det har gjort att

antalet nattvandrare minskat, vilket också betygsattes i

undersökningen, säger Bengt-Inge Sparring.

© Mariestads-Tidningen

Se webartikeln på http://ret.nu/2Pm4G1ac
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Unga dricker mindre alkohol - utom i Nykvarn
Länstidningen Södertälje. Publicerat på webb 2015-08-12 16:58. Profil: IOGT-NTO, UNF.

Ungas alkoholkonsumtion sjunker, främst tack

vare förebyggande aktiviteter. Södertäljes unga

dricker lite men Nykvarns unga hör till de värsta i

hela landet.

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) har

undersökt kommunens arbete för ungas fritid i

fyra år. I årets undersökning bland länets 26

kommuner hamnar Stockholm stad i toppen med

Södertälje som nummer två. Nykvarn är sämst i

länet och bland de sämsta i Sverige.

Undersökningen har tittat på insatser som görs

under högtider, om ungas inflytande, om

aktiviteter och nyktra mötesplatser samt hur

kommunen arbetar för ett drogfritt föreningsliv. -

Fritiden är viktigt för att vi unga ska må bra. Vi vill

ha trygga och schysta platser att umgås på.

Ingen ska behöva dricka för att det inte finns

något annat att göra, säger Fredrik Sjöström på

UNF Stockholm.

Södertälje hör till de fem kommuner i länet som

arrangerar alla föreslagna aktiviteter. - Jag har inte sett

undersökningen och vet inte om vi gör vårt jobb bättre än

någon annan men vi har fältarbetare ute flera kvällar i

veckan för att söka upp unga och skapa relationer.

Fritidsgårdarna är viktiga och vi besöker alla skolor. Vi

har även regelbundna träffar med polis, väktare och

säkerhetpersonal för att alla ska ha en gemensam bild

av vad som hänt var, säger Agneta Sundqvist,

resultatenhetschef.

LT har sökt Nykvarns kommun för en kommentar.

Karolina Önnebro karolina.onnebro@lt.se

Fotograf: Christine Olsson/TT

© Länstidningen Södertälje
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Göteborg i topp när UNF rankar kommuners satsningar på unga
Accent. Publicerat på webb 2015-08-12 17:37. (Uppdaterad 2015-08-13 21:50) Profil: IOGT-NTO, UNF.
Maria Zaitzewsky Rundgren.

Varje år skickar UNF ut en enkät till landets 290

kommuner med frågor om ungas inflytande,

nyktra mötesplatser, samarbete med föreningsliv

och förebyggande arbete vid högtider. I år

svarade 257 kommuner, varav 114 kommuner.

(Uppdaterad: 2015-08-13 21:50)

44 procent godkändes med resultat på minst 3

av 5.

23 kommuner fick betyg 4 eller 5.

Förra året godkändes 49 procent av

kommunerna, men färre av dem fick väl godkänt.

Lägst i årets kommunrankning hamnar bland

andra Aneby, Kil, Nykvarn och Båstad.

Nästan alla kommuner erbjuder nyktra och

kostnadsfria mötesplatser, som exempelvis

fritidsgårdar. Däremot är bara hälften av dem

öppna på helgkvällar - då de ju behövs som mest.

- Ungas alkoholkonsumtion är historiskt låg och

unga vill hellre göra annat under sin fritid än att

dricka alkohol. Kommunerans satsningar kan

göra stor skillnad för alla unga, men inte minst

för dem som inte trivs hemma, säger Eric

Tegnander, ordförande i UNF.

Han tror att det faktum att storstäderna hamnar

så högt i rankningen handlar om att

storstadskommunerna har mer resurser och större utbud

än de mindre kommunerna.

- Jag tycker det är tråkigt att det ska behöva vara så att

det är avgörande var man bor. Att den som bor i en

storstad har bättre möjligheter än den som bor i en liten

kommun, säger han.

Mikael Göransson, sektionschef för kultur- och fritid på

Västra Hisingen - som är en av de kommuner som fick

högst betyg i UNFs rankning - tycker att det känns väldigt

roligt att de uppmärksammas för sitt goda arbete med

unga.

- Det ligger ju mycket arbete bakom resultaten och det

tror jag beror på att vi har mycket egen verksamhet på

fritids och i biblioteken och att vi är väldigt bra på att

samverka med föreningslivet. Det gör att vi kan erbjuda

barn och unga en mängd verksamheter som tennis,

fotboll sjöscouter, cirkusskola och mycket annat, säger

han.

I dag presenterar UNF sin årliga rankning av

kommunernas satsningar på unga. Göteborg, tätt följd

av Stockholm, får högsta betyg.

© Accent

Se webartikeln på http://ret.nu/P45MbWNG
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Dåligt utbud för unga
Skaraborgs Allehanda. Publicerat på webb 2015-08-12 18:00. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Linda van Lith 0500-46 75 00 linda.van.lith@sla.se.

Bara tre av kommunerna i Skaraborg har ett

godkänt uteliv för unga. - Alla kommuner borde

kunna bli godkända, det är ett rimligt krav, säger

Sophie Brömster, pressansvarig på Ungdomens

nykterhetsförbund, Unf.

DELA ARTIKEL Rätta fel

Förbundet har granskat hur kommunerna arbetar

för sänka alkoholkonsumtionen bland deras

yngre invånare. De tar reda vilka aktiviteter som

erbjuds på fritiden, vilket förebyggande arbete

som bedrivs och vilket inflytande ungdomarna

själva har.

Inte tillräckligt

Av de tretton kommuner i Skaraborg som deltog i

undersökningen var det bara Falköping, Skara

och Skövde som gjorde tillräckligt bra ifrån sig.

De blev nätt och jämt godkända.

Skaras och Skövdes styrka är att de har

fritidsgårdar som har öppet även på helgkvällar.

Svagheten är att båda kommunerna saknar

nyktra mötesplatser under lov och högtider.

Falköping, som låg bäst till i länet kunde erbjuda

fler aktiviteter och var dessutom bra på att

marknadsföra dem.

Mariestad och Gullspång hamnade bland de

sämst rankade kommunerna i hela Sverige. Där

har ungdomarna väldigt lite att säga till om och

kommunerna hittar sällan på saker för att

stimulera dem på deras fritid.

I hela landet

Alla utom 33 av landets kommuner deltog i

undersökningen. Svaren visade att ungas

alkoholkonsumtion har sjunkit något, framförallt på orter

som arbetar med förebyggande insatser.

- Kommunernas satsningar är väldigt viktiga, säger

Sophie Brömster.

Undersökningen gjordes för fjärde året i rad och lite

mindre än hälften av kommunerna blev underkända även

i år. Resultatet blev till och med något sämre än i fjol.

Fritidsutbudet varierar mycket mellan olika platser och

det är ett problem eftersom yngre personer är mer

bundna till de orter de bor på.

- Många ungdomar har svår att ta sig från en kommun till

en annan, säger Sophie Brömster.

Resultat

Kommunerna får poäng på en skala mellan ett och fem

där tre är godkänt.

Källa:

© Skaraborgs Allehanda
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Jämtlands kommuner dåligt på alkoholfria aktiviteter för ungdomar
Östersunds-Posten. Publicerat på webb 2015-08-12 19:38. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Maria Immefors.

Jämtlands läns ligger dåligt till när det gäller att

erbjuda ungdomar alkoholfria aktiviteter. Det

menar UNF som undersökt och rangordnat

kommunernas arbete.

Ungdomens Nykterhetsförbund har i fyra år i rad

ställt frågor till landets kommuner om hur man

arbetar för att erbjuda unga människor alkoholfria

aktiviteter.

Alla kommuner har fritidsgårdar eller andra nyktra

mötesplatser men det är den enda satsningen

som Ragunda gör, enligt UNF:s kartläggning.

Öppettiderna på de nyktra mötesplatserna

varierar mellan länets kommuner. Härjedalen

ligger i topp och har öppet alla vardagar, helger

och de flesta lovdagar. Bräcke, Strömsund och

Berg har däremot bara öppet vissa vardagar.

Alla länets åtta kommuner deltog i undersökningen.

UNF har poängsatt kommunerna och i genomsnitt får

Jämtlands kommuner 2,5 poäng av 5 möjliga. Det är inte

godkänt, enligt nykterhetsorganisationen som menar att

kommunernas poäng bör ligga på minst 3 poäng.

Med 2,5 poäng hamnar Jämtlands län bland bottenlänen

i en jämförelse. Endast Jönköpings och Östergötlands

län har sämre poäng.

© Östersunds-Posten

Se webartikeln på http://ret.nu/11d4jSns
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Ungas fritid får godkänt
Trelleborgs Allehanda. Publicerat i print 2015-08-13. Profil: IOGT-NTO, UNF.
JOHANNA LUNDSGÅRD. Sida: 4.

tRELLEBORGS ALLEHANDA
torsdag 13 augusti 2015

4  trelleborg

Ungas fritid 
får godkänt
I en ny undersökning får 
Trelleborgs kommun 
godkänt för sitt arbete 
för ungas fritid. Högst 
betyg får kommunen för 
fritidsgårdarnas öppet-
tider. 

Trelleborg. För fjärde 
året i rad undersöker 
Ungdomens nykterhets-
förbund, UNF, kommu-
nernas arbete för ungas 
fritid i syfte att före-
bygga alkoholkonsum-
tion. Alkoholkonsum-
tionen hos unga de 
senaste åren har mins-
kat visar den senaste 
undersökningen från 
Centralförbundet för 
alkohol- och narkotika-
upplysning (CAN). 

– Fritiden är viktig för 
att vi unga ska må bra. Vi 
vill ha trygga och schys-
sta platser att umgås på. 
Ingen ska behöva dricka 
alkohol för att det inte 
finns något annat att 
göra, säger Simon 
Schönbeck, sekreterare i 
UNF Skåne i ett press-
meddelande.

Trelleborgs kommun får 
betyget 3,3 på en skala 
av 5, där 3 är godkänt 
och 4 är väl godkänt. 
Kommunen har förbätt-
rat sig från förra året då 
de fick 3,1 poäng.

I Skåne har 30 av 
länets 34 kommuner 
deltagit. Frågorna hand-
lar till exempel om vilka 
insatser kommunen gör 
för att förebygga alko-
holkonsumtion på hög-
tider och vad det finns 
för nyktra mötesplatser. 
Frågorna poängsätts 
och läggs ihop till ett 
slutbetyg. 

Tillsammans med 
Malmö och Kävlinge får 
Trelleborg beröm för 
sina öppningstider på 
nyktra mötesplatser 
som till exempel fritids-
gårdar. Sämst betyg får 
Trelleborg i kategorin 
nyktra och kostnadsfria 
aktiviteter, där landar 
de på poängen 2,5 – 
alltså underkänt.

– Trelleborg gör också 
ett bra jobb när det kom-
mer till ungas infly-
tande, men det saknas 
aktiviteter där ungdo-
mar kan umgås utan att 
någon är påverkad, 
säger Simon Schönbeck.

Hela Skåne län blir 
underkänt med betyget 
2,9 – alltså precis under 
gränsen för godkänt. 

Johanna lundsgård

” Vi vill ha trygga 
och schyssta plat-
ser att umgås på.”

simon schönbeck
sekreterare i UNF Skåne

Trelleborg. En som rea-
gerat över hur det ser ut är 
Christer Jönsson, före detta 
fackordförande på Pergo.

– Det ser för jäkligt ut. 
Det är skrämmande att ett 
företag kan komma hit, 
lägga ner och sen låta det 
förfalla på det här sättet, 
säger Christer Jönsson.

I januari 2013 köptes 
Pergo av belgiska Unilin. 
Kort efter köpet meddelade 
Unilin att produktionen 
skulle flyttas till Belgien. 
Produktionen avslutades 
under sommaren samma 
år och under hösten avveck-
lades verksamheten på 
Strandridaregatan.

– Jag var en av dem som 
gick kvar här till nyår, vi 
höll rent och klippte gräset 
för att det skulle se prydligt 
ut. Och nu ser det ut så här, 
jag tycker det är skandal, 
säger Christer Jönsson.

Verksamheten i Trelle-
borg består i dag av ett 
nordiskt huvudkontor och 
ett nordiskt distributions-
centrum på Persåkersvä-
gen där ett 40-tal personer 
jobbar. Enligt chefen där, 

Mattias Thedius, är det de 
som har ansvar för fastig-
heterna vid Strandridare-
gatan.

– Ja, det är fortfarande 
Pergo Europe AB som äger 
fastigheterna, utom den 
östligaste delen som kom-
munen äger, säger Mattias 
Thedius som medger att 
skötseln fallit mellan sto-
larna.

– Vi har haft mycket 
fokus på att anpassa vårt 
arbete efter uppköpet och 
på att behålla våra mark-
nadsandelar i de nordiska 
länderna. Det gör att vi 
tyvärr inte har tänkt så 
mycket på fastigheterna 
längs Strandridaregatan. 
Vi sköter byggnaderna men 
gräsklippningen har nog 
inte prioriterats. Att det är 
skräpigt beror på att det 

blåser mycket där nere och 
att skräp fastnar i staketen. 
Det är en nedlagd fabriks-
lokal och den sköts inte lika 
väl som en bebodd fastig-
het, säger Mattias Thedius.

Efter att TA uppmärk-
sammat honom på proble-
met uppger Mattias The-
dius att han ska se till att 
tomten rensas upp. 

Pergo Europe planerar 
att sälja fastigheterna.

– Vi har inget behov av 
lokalerna och har ingen 
verksamhet som passar 
där, säger Mattias Thedius.

Trelleborgs kommun är en 
av intressenterna.

– Vi har diskuterat med 
kommunen men jag kan 
inte gå in i detalj på hur dis-
kussionerna gått, säger 
Mattias Thedius.

tEXt
andreas mårTensson

andreas.martensson
@trelleborgsallehanda.se

0410-545 25

●● För två år sedan lades produktionen i Pergos lokaler på Strandridaregatan ner. 
Nu växer ogräset okontrollerat och skräp flyger omkring på tomten.

Ogräset och skräpet på Pergos tomt upprör Christer Jönsson. ”Jag tycker det är skandal.” Foto: Moa Dahlin

Ogräset växer meterhögt utanför ingången till gamla Pergo.

Skräpig Pergotomt 
retar gammal fackbas

”Det ser för jäkligt ut. 
Det är skrämmande 
att ett företag kan 
komma hit, lägga ner 
och låta det förfalla 
på det här sättet.”

chrisTer Jönsson
Tidigare fackordförande på Pergo.

I en ny undersökning får Trelleborgs kommun

godkänt för sitt arbete för ungas fritid. Högst

betyg får kommunen för fritidsgårdarnas

öppettider.

TRELLEBORG. För fjärde året i rad undersöker

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF,

kommunernas arbete för ungas fritid i syfte att

förebygga alkoholkonsumtion.

Alkoholkonsumtionen hos unga de senaste åren

har minskat visar den senaste undersökningen

från Centralförbundet för alkohol- och

narkotikaupplysning (CAN).

- Fritiden är viktig för att vi unga ska må bra. Vi

vill ha trygga och schyssta platser att umgås på.

Ingen ska behöva dricka alkohol för att det inte

finns något annat att göra, säger Simon

Schönbeck, sekreterare i UNF Skåne i ett

pressmeddelande.

Trelleborgs kommun får betyget 3,3 på en skala

av 5, där 3 är godkänt och 4 är väl godkänt.

Kommunen har förbättrat sig från förra året då de

fick 3,1 poäng.

I Skåne har 30 av länets 34 kommuner deltagit.

Frågorna handlar till exempel om vilka insatser

kommunen gör för att förebygga

alkoholkonsumtion på högtider och vad det finns

för nyktra mötesplatser. Frågorna poängsätts och

läggs ihop till ett slutbetyg.

Tillsammans med Malmö och Kävlinge får

Trelleborg beröm för sina öppningstider på nyktra

mötesplatser som till exempel fritidsgårdar.

Sämst betyg får Trelleborg i kategorin nyktra och

kostnadsfria aktiviteter, där landar de på

poängen 2,5 - alltså underkänt.

- Trelleborg gör också ett bra jobb när det

kommer till ungas inflytande, men det saknas

aktiviteter där ungdomar kan umgås utan att

någon är påverkad, säger Simon Schönbeck.

Hela Skåne län blir underkänt med betyget 2,9 -

alltså precis under gränsen för godkänt.

" Vi vill ha trygga och schyssta platser att umgås på. "

SIMON SCHÖNBECK

sekreterare i UNF Skåne

© Trelleborgs Allehanda
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Utelivet i Örebro får godkänt
Nerikes Allehanda. Publicerat i print 2015-08-13. Profil: IOGT-NTO, UNF. Sida: 9.
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Örebro
Kungsgatan 14
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ÖREBRO. Under fyra år har
Ungdomens Nykterhetsför-
bund, UNF, undersökt kom-
munens arbete för ungas fri-
tid. Örebro län underkänns
med betyget 2,8 av 5 där 3 är
godkänt. Men Örebro kom-
munfårgodkända4,4poäng.

Åtta av länets tolv kom-
muner har deltagit i under-
sökningen och svarat på
frågor om insatser under
högtider, ungas inflytande,
vilka nyktra aktiviteter som
erbjuds samt hur kommu-
nenarbetar för drogfritt för-
eningsliv.

Hallsbergärbland landets
sämsta kommuner i under-
sökningen,medbetyget 1,4.

Utelivet
iÖrebrofår
godkänt

ÖREBRO.Örebroarenshöjdar-
vinst:Flygastridsflyg i 2000
km/timmen.

Här är priset som skulle
få de flesta att ångra att de
vann det. I alla fall omman
ärflygrädd. Lars Löfdahl, 43
år, frånÖrebrovannenvaru-
märkestävling förSaab, som
handlade om trygghet. Alla
somvilleuppmanades ladda
uppenbildochmed200ord
motivera vad trygghet bety-
der för dem.

Systemingenjören från
Rynningeåsen fotade och
skrev om sina barn. Så bra
att han i dag, torsdag, får
resa till Linköping för attfly-
gaGripenmed testpiloter.

– Jag kan inte säga att jag
är nervös. Det är ju den ulti-
mata upplevelsen och alla
killars pojkdröm, säger han.
Detblir ingen frukost
innan?
–Hehe,nja.Debrukar tip-

sa om att inte äta något till
frukost. Jagskaäven fåvida-
re instruktioner och läkar-
undersökas.
Klararkroppenavalla
G-krafter?
– Jag har kollat på lite oli-

kaklippmed liknande resor.
Tydligenkandekommaupp
i 9G och i en hastighet av 2
mach.Det skabli riktigthäf-
tigt. Jaghoppas jag får vara i
luften i en timme.
JOHANARVIDSSON
johan.arvidsson@na.se
019-15 50 66

Örebroare
vann tur
med
stridsflyg

LarsLöfdahl vannenflygtur
medstridsflygplanetGripen.

TIPSA OSS! NYHET@NA.SE❖ 019-155055❖ 72019 (SMS/MMS)
FACEBOOK.COM/NERIKESALLEHANDA❖ TWITTER.COM/NAPUNKTSE

ÖREBRO. Under fyra år har Ungdomens

Nykterhetsförbund, UNF, undersökt kommunens

arbete för ungas fritid. Örebro län underkänns

med betyget 2,8 av 5 där 3 är godkänt. Men

Örebro kommun får godkända 4,4 poäng.

Åtta av länets tolv kommuner har deltagit i

undersökningen och svarat på frågor om insatser

under högtider, ungas inflytande, vilka nyktra

aktiviteter som erbjuds samt hur kommunen

arbetar för drogfritt föreningsliv.

Hallsberg är bland landets sämsta kommuner i

undersökningen, med betyget 1,4.

© Nerikes Allehanda eller artikelförfattaren.
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Säffle ligger bra till
Ungdomars alkoholvanor kartlagda
Säffle-Tidningen. Publicerat i print 2015-08-13. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Claes Österman. Sida: 24.
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13 AUGUSTI

Nytt  
villainbrott
ÅRJÄNG. Ytterligare ett 
villainbrott har polisan-
mälts. Natten till tisdagen 
bröt sig någon in i en villa 
på Högdalsvägen i Årjäng. 
Fastigheten var larmad 
och utrustad med övervak-
ningskamera men denna 
hade blivit övertäckt av 
tjuvarna. Det är okjlar vad 
som stals.

Systemet 
blev rånat
ÅRJÄNG. Systembolaget i 
Årjäng utsattes vid 17-tiden 
på tisdagen för ett rån. En 
man som kom in i buti-
ken plockade på sig olika 
drycker och hotade därefter 
att sätta kniven i halsen på 
den försökte hindra honom 
från att gå därifrån. Man-
nen försvann från platsen 
och eftersöktes av polisen, 
dock utan att han kunde 
gripas.

NOTERAT. 

Ungas alkoholkonsumtion 
sjunker och förebyggande 
insatser tros vara en av or-
sakerna. Ungdomens Nyk-
terhetsförbund, UNF, har 
i fyra års tid undersökt hur 
svenska kommuner arbetar 
för ungas fritid. Undersök-
ningen resulterar i ett bra 
betyg för Säffle som rankas 
på 33:e plats av de 257 kom-
muner som har deltagit i 
kartläggningen.

Olika insatser
UNF har kartlagt vilka insat-

ser kommunerna gör för att 
ungas alkoholkonsumtion 
ska vara så låg som möjligt 
under högtider, hur unga 
har inflytande över sin fritid, 
vilka nyktra mötesplatser 
och andra aktiviteter som 
erbjuds samt hur kommu-
nen arbetar för ett drogfritt 
föreningsliv.

På en skala 1-5 är Göteborg 
ensam om att få högsta be-
tyg. Säffle får 3,7 vilket be-
döms som bra.

– Fritiden är viktig för att 
vi unga ska må bra. Vi vill ha 
trygga och schysta platser 
att umgås på. Ingen ska be-
höva dricka alkohol för att 
det inte finns något annat att 
göra, säger Robert Fahles-
son, Distriktsordförande 
UNF Värmland.

I Värmland deltog 12 av 
kommunerna och bara Karl-
stad fick ett bättre resultat 
än Säffle med en sjätteplats i 
hela landet. Betydligt sämre 

resultat fick exempelvis Kil 
som är näst sämst i landet 
och Grums som rankas på 
plats 224 med ett betyg på 

blygsamma 1,9. Flera andra 
värmländska kommuner får 
också underkända betyg.

Värmlands uteliv under-

känns med resultatet 2,7 av 
5 där 3 är godkänt.

Claes Österman

Alkoholvanorna bland ungdomar i Säffle kommun har kartlagts. FOTO: TOR JOHNSSON/SVD/TT

SÄFFLE. Ungdomars alkoholvanor kartlagda

Säffle ligger bra till
Säffle ligger jämförelse-
vis bra till när det gäller 
ungdomars alkoholkon-
sumtion och utbudet av 
kostnadsfria och drog-
fria aktiviteter. En under-
sökning som Ungdomens 
Nykterhetsförbund 
har gjort visar att Säffle 
tillhör de bättre kommu-
nerna i landet.

Vi köper och säljer i parti och minut! Allt till lågpris!

Vard 07-19
Lörd 09-16
Sönd 10-16 Handla räntefritt upp till 24 

mån. Uppläggningsavgift 
och aviavgift tillkommer.

Ansök om
NORDSJÖ-

KORTET 
idag!

Res. för slutförsäljning & tryckfel.

BROMSGATAN 5, VÅXNÄS, KARLSTAD, 054-18 11 97
WWW.STUVBUTIKEN.COM

Vi köper och säljer i parti och minut! Allt till lågpris!

S   MMARFESTEN FORTSÄTTER

TRÄOLJATRÄOLJATRÄOLJA

Träolja V Basic
Färglös 2,5 liter (99:-)

34:-/st

Kinesisk Träolja
Colorex, 3 liter (399:-)

199:-/st

Terass & Möbelolja
Färglös 4,65 lit (644:-)

269:-/st

Rödfärg Basic
Röd 10 liter (169:-)

89:-/st

Tranemo Rödfärg
Röd 10 liter (299:-)

169:-/st

Falu Rödfärg
Faluröd 10 liter (535:-)

449:-/st

QPT Penselset
för rödfärg

98:-/st

SLAMFÄRGSLAMFÄRGSLAMFÄRG

Color Träolja V
Tryckad grön 2,7 l (139:-)

29:-/st

Kinesisk Träolja

Förstklassig!Förstklassig!Förstklassig! Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!
Kan pigmenteras!

S   MMARFESTEN FORTSÄTTER
med låga priser hos oss på Stuvbutiken. Välkomna!
med låga priser hos oss på Stuvbutiken. Välkomna!

SUPERPRISER FÖR TRÄDGÅRDEN!SUPERPRISER FÖR TRÄDGÅRDEN!SUPERPRISER FÖR TRÄDGÅRDEN!

Fligo
Trädgårdsplatta
Akacia.
30x30
(22:-/st) 14:36/st

Mursten
Byasten. Grå
420-210-140 mm
(79:-/st)

59:-/st

Fligo
Garage- och förrådstrall
Plast. Svart, antracit, grå 30x30

(169:-/kvm)  Från 109:-/kvm

LAGERVARA!LAGERVARA!LAGERVARA!

Marksten
Bya Nova. Grå
210-140-40 mm
(199:-/kvm)

159:-/kvm

Marksten
Basic. Grå
210-140-40 mm (149:-/kvm)

105:-/kvm

LAGERVARA!LAGERVARA!LAGERVARA!LAGERVARA!LAGERVARA!LAGERVARA!

Laminatgolv
Basic 
6 mm (99:-) .... från 39:-/kvm

Standard 
7 mm (149:-) .. från 69:-/kvm

Dynamic 
8 mm (199:-) .. från 99:-/kvm

FYNDA KVALITETSFÄRG FRÅN NORDSJÖ!FYNDA KVALITETSFÄRG FRÅN NORDSJÖ!FYNDA KVALITETSFÄRG FRÅN NORDSJÖ!FYNDA KVALITETSFÄRG FRÅN NORDSJÖ!FYNDA KVALITETSFÄRG FRÅN NORDSJÖ!FYNDA KVALITETSFÄRG FRÅN NORDSJÖ!

TINOVA
PREMIUM EXTERIOR
Vit 10 liter
(1899:-) 995:-/st

TINOVA
OLJETÄCKFÄRG
Vit 10 liter
(1802:-) 699:-/st

SUPER-SUPER-SUPER-
PRIS!!!PRIS!!!PRIS!!!

TINOVA VX
2 IN 1 EXTERIOR
Vit 10 liter
(2412:-) 1290:-/st

IngenIngenIngen
grundmålninggrundmålninggrundmålninggrundmålninggrundmålninggrundmålninggrundmålninggrundmålninggrundmålning

behövs!behövs!behövs!behövs!behövs!behövs!behövs!behövs!behövs!

ONE  SUPER TECH TILL SUPERPRIS!

Håller i upp
till 16 år!

ONE SUPER TECH
Vit 10 liter (2401:-)

1395:-/st
SLAMFÄRGSLAMFÄRGSLAMFÄRGSLAMFÄRGSLAMFÄRGSLAMFÄRGSLAMFÄRGSLAMFÄRGSLAMFÄRG

KONSTGRÄS TILL SUPERPRIS!KONSTGRÄS TILL SUPERPRIS!KONSTGRÄS TILL SUPERPRIS!KONSTGRÄS TILL SUPERPRIS!KONSTGRÄS TILL SUPERPRIS!KONSTGRÄS TILL SUPERPRIS!KONSTGRÄS TILL SUPERPRIS!KONSTGRÄS TILL SUPERPRIS!KONSTGRÄS TILL SUPERPRIS!

Poesta 
Grön 200 & 
400 cm (59:-) 28:-/kvm

Cricket 
133, 200 & 
400 cm (129:-) fr 59:/kvm

HÖGSTA KVALITÉT!HÖGSTA KVALITÉT!HÖGSTA KVALITÉT!HÖGSTA KVALITÉT!HÖGSTA KVALITÉT!HÖGSTA KVALITÉT!HÖGSTA KVALITÉT!HÖGSTA KVALITÉT!HÖGSTA KVALITÉT!

VI DIREKTIMPORTERAR KERAMIK FRÅN EUROPAS VI DIREKTIMPORTERAR KERAMIK FRÅN EUROPAS VI DIREKTIMPORTERAR KERAMIK FRÅN EUROPAS 
LEDANDE FABRIKER! HÖG KVALITET TILL LÅGA PRISER!LEDANDE FABRIKER! HÖG KVALITET TILL LÅGA PRISER!LEDANDE FABRIKER! HÖG KVALITET TILL LÅGA PRISER!

Fiona
Easy Up

fr. 59:-/rle
Eco Decorama
13 Easy Up (239:-)

fr.139:-/rle
Borosan
14 Easy Up (239:-)

fr.139:-/rle

Granitkeramik
Aura Antracit och grå
30x60 (295:-/kvm)

99:-/kvm

Kakel
Vit blank & matt
25x40
från .....................88:-/kvm

Garageklinker
Homogen Silver SD
30x30 (169:-/kvm)

69:-/kvm

FYNDA TAPETER HÄR!FYNDA TAPETER HÄR!FYNDA TAPETER HÄR!FYNDA TAPETER HÄR!FYNDA TAPETER HÄR!FYNDA TAPETER HÄR!FYNDA TAPETER HÄR!FYNDA TAPETER HÄR!FYNDA TAPETER HÄR!

LAMINAT- & PARKETTGOLV TILL SUPERPRISER!LAMINAT- & PARKETTGOLV TILL SUPERPRISER!LAMINAT- & PARKETTGOLV TILL SUPERPRISER!LAMINAT- & PARKETTGOLV TILL SUPERPRISER!LAMINAT- & PARKETTGOLV TILL SUPERPRISER!LAMINAT- & PARKETTGOLV TILL SUPERPRISER!

Björk Sarek
2-stav (599:-)

295:-/kvm

Parkettgolv Ek
Standard 3-stav (319:-)

198:-/kvm

Arkitekt-
kakel

från 29:-/kvm
Postlåda
Berglund 910

(259:-/st)199:-/st
Berglund Stil 90

(289:-/st) 219:-/st

HögstaHögstaHögstaHögstaHögstaHögstaHögstaHögstaHögsta
kvalitet!kvalitet!kvalitet!kvalitet!kvalitet!kvalitet!kvalitet!kvalitet!kvalitet!

SÄFFLE.

Säffle ligger jämförelsevis bra till när det gäller

ungdomars alkoholkonsumtion och utbudet av

kostnadsfria och drogfria aktiviteter. En

undersökning som Ungdomens

Nykterhetsförbund har gjort visar att Säffle tillhör

de bättre kommunerna i landet.

Ungas alkoholkonsumtion sjunker och

förebyggande insatser tros vara en av orsakerna.

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har i fyra

års tid undersökt hur svenska kommuner arbetar

för ungas fritid. Undersökningen resulterar i ett

bra betyg för Säffle som rankas på 33:e plats av

de 257 kommuner som har deltagit i

kartläggningen.

Olika insatser UNF har kartlagt vilka insatser

kommunerna gör för att ungas

alkoholkonsumtion ska vara så låg som möjligt

under högtider, hur unga har inflytande över sin

fritid, vilka nyktra mötesplatser och andra

aktiviteter som erbjuds samt hur kommunen

arbetar för ett drogfritt föreningsliv.

På en skala 1-5 är Göteborg ensam om att få

högsta betyg. Säffle får 3,7 vilket bedöms som

bra.

- Fritiden är viktig för att vi unga ska må bra. Vi

vill ha trygga och schysta platser att umgås på.

Ingen ska behöva dricka alkohol för att det inte

finns något annat att göra, säger Robert

Fahlesson, Distriktsordförande UNF Värmland.

I Värmland deltog 12 av kommunerna och bara

Karlstad fick ett bättre resultat än Säffle med en

sjätteplats i hela landet. Betydligt sämre resultat

fick exempelvis Kil som är näst sämst i landet

och Grums som rankas på plats 224 med ett

betyg på blygsamma 1,9. Flera andra

värmländska kommuner får också underkända

betyg.

Värmlands uteliv underkänns med resultatet 2,7 av 5

där 3 är godkänt.

Bildtext: Alkoholvanorna bland ungdomar i Säffle

kommun har kartlagts.

© Säffle-Tidningen
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Borås är bäst i länet på ungdomsnykterhet
Borås Tidning. Publicerat i print 2015-08-13. Profil: IOGT-NTO, UNF.
VEDRANA SIVAC. Sida: 8.

8 / BORÅS BORÅS TIDNING
torsdag 13 augusti 2015

Borås. Antalet saneringar 
av råttor ökar drastiskt i lan-
det. Förra året genomförde 
Anticimex 37 135 saneringar 
av råttor i Sverige – det är en 
ökning med 50 procent på 
bara sju år. 

– Vi har fått fler uppdrag 
gällande råttor. Procentuellt 
sett så är ökningen i Borås i 
stort sett den samma som i 
hela Sverige, säger Anders 
Skeppstedt, platschef på An-
ticimex i Borås.

Och årets regniga sommar 
har medfört att djuren sökt 
sig inomhus för att ta skydd 
från ovädret. 

– Fastigheter matar råttor 
utan att vi vet om det. En 
kompostanläggning som 

inte är gnagsäker är ett smör-
gåsbord för råttor. Om man 
inte sköter sophanteringen 
ordentligt eller slänger mat 
ute så drar det också till sig 
djuren.

Enligt Anders Skeppstedt 
har råttorna alltid följt män-

niskan eftersom de vet att vi 
slänger mat omkring oss 
som de gärna mumsar i sig. 
Men många tycker att det är 
lite pinsamt att de fått in gäs-
terna i huset.

– Det ses ju som ett orent 
djur med taskigt bordsskick 
men man behöver inte alltid 
ha gjort något fel för att få in 
dem, säger han.

Kommunen har tio mekanis-
ka råttfällor utplacerade i av-
loppssystemen runt om i 
Borås. Fällorna sköts av An-
ticimex och har sedan star-
ten 2012 avlivat 3 500 råttor. 
Efter att användningen av 
vissa effektiva bekämp-
ningsmedel förbjudits inom 
EU från juni i år så letar man 

efter allt fler giftfria meto-
der. Mikael Andersson, spe-
cialtekniker på Anticimex i 
Borås, tror att användandet 
av bekämpningsmedel helt 
kommer att försvinna på sikt. 

– Det är stor skillnad på tio 
år. Allt fler saker blir förbjud-
na och jag tror att det kom-
mer att fortsätta så.

Antalet saneringar av 
kackerlackor och vägglöss 
ökar också enligt Anticimex. 

– Vi reser i större utsträck-
ning i dag och då kan man få 
med sig kackerlackor hem 
från resan, säger Anders 
Skeppstedt.

På kommunens miljökontor 
tar man emot många samtal 
under sommaren om just 

olika djur som stör. Kanada-
gäss, fiskmåsar och grävling-
ar är vanligast enligt Jenny 
Pleym som är kommunbio-
log i Borås.

– Många vill att kommu-
nen ska komma och skjuta 
av djuren. Men vi sysslar inte 
med sådant. Det är ett gam-
maldags tankesätt. Man 
måste tåla vilda djur, de är 
en del av den svenska fau-
nan, säger hon.

tEXt
Caroline Högrud

caroline.hogrud@bt.se
033-700 07 00

FOtO
Jan Pettersson
jan.pettersson@bt.se

033-700 07 33

●● Med sommarvärme kommer getingar, mygg och flugor. 
●● Men årets kalla sommar har fört med sig andra gäster.
●● – Råttor söker sig in när det är ruggigt ute, säger platschefen på Anticimex i Borås.

Kommunen har tio mekaniska råttfällor utplacerade i avloppssystemen i Borås. Fällorna känner av rörelse och värme och har avlivat 3 500 råttor sedan 2012.

Så bekämpas råttorna

% Fakta

Godbitar i fällorna

Många sätter korv eller ost 
i sina råttfällor men Mikael 
Andersson, specialtekni-
ker på Anticimex i Borås, 
tipsar om tre andra ovän-
tade godbitar: Snickers, 
äpple eller böckling.

Borås är bäst i länet på ungdomsnykterhet
Ungas alkoholkonsumtion 
sjunker och förebyggande 
arbete tros vara en av orsa-
kerna. 
Borås toppar listan över 
kommuner i Västra Göta-
land som arbetar bäst med 
förebyggande insatser för 
unga. 

Borås. Det visar en under-

sökning av Ungdomens nyk-
terhetsförbund som under 
fyra års tid har kartlagt hur 
kommunerna arbetar för att 
främja ungas fritid. 

De 257 kommunerna som 
deltog i undersökningen har 
berättat om insatser under 
högtider, ungas inflytande, 
vilka nyktra mötesplatser 

som erbjuds samt hur kom-
munen arbetar för ett drog-
fritt föreningsliv.

– Jag är stolt över Borås 
som placerar sig högt i kom-
munrakningen. Fritiden är 
viktig för att vi unga ska må 
bra. Ingen ska behöva dricka 
alkohol för att det inte finns 
något annat att göra, säger 
Mattias Edquist, Distrikts-

ordförande UNF Älvsborg i 
ett pressmeddelande.

Toppar listan gör Göteborg 
och Stockholm. 

Borås placerar sig tillsam-
mans med Malmö, Kalmar 
och Örebro på en femteplats 
bland alla Sveriges kommu-
ner.  
 Vedrana siVaC

% Fakta

UNF:s lista

Inget svar 
om ned-
sänkt hund
Nära tre månader har 
gått sedan det makabra 
fyndet gjordes i Äkta-
sjön – men ännu står 
utredningen och stam-
par utan vittnen och 
obduktionsprotokoll.
– Det är semestertider, 
det går långsamt då, är 
polisens förklaring.

I mitten av maj hittades 
den med fälgar nedsänkta 
hunden i Bosnäs strax sö-
der om Borås, en händel-
se som blev mycket upp-
märksammad i Sjuhärad 
och på sociala medier.

Trots att utredningen på-
gått sedan dess har poli-
sen ännu inte kommit 
fram till hur hunden dog 
och vem som kan tänkas 
ha utfört det grymma då-
det.

– Det är semestertider 
och har varit så ett tag nu, 
det går långsamt då. Vi 
väntar fortfarande på att 
obduktionsprotokollet 
som kan ge vissa svar ska 
hamna på vårt bord. Så 
fort vi får det ska vi ta itu 
med det här, säger Sven-
Göran Berg, utredare vid 
Boråspolisen.

Även vittnen till hän-
delsen lyser med sin från-
varo.

– Det är konstigt att så få 
har hört av sig. Man tyck-
er att någon borde ha sett 
när hunden kastades i, 
det rör ju sig vanligtvis en 
hel del folk runt sjön.

Hundens ägare kontakta-
de själv polisen efter ny-
heten om fyndet. I förhör 
kom det fram att han före 
händelsen gett bort hun-
den till någon som han 
bara kände till förnamn, i 
stället för att avliva djuret 
som var hans första av-
sikt. 

– Det är väldigt svårt att 
spåra någon med så pass 
få uppgifter som vi har 
om den misstänkte. Vi 
kommer inte mycket 
längre än vi hittills gjort 
utan fler tips, säger Sven-
Göran Berg.

Brottet har inlednings-
vis rubricerats som djur-
plågeri. Visar obduktions-
protokollet att hunden 
inte levde då den sänktes 
ned kan rubriceringen 
ändras till miljöbrott.

niClas lilJenBy
niclas.liljenby@bt.se

033-700 07 86

Den döda hunden hitta-
des i Äktasjön i maj.

1 Göteborg.
2 Stockholm.
3 Skellefteå, Västerås. 
4 Ludvika, Karlstad. 
5 Kalmar, Malmö, Borås, 

Örebro.

Ungas alkoholkonsumtion sjunker och

förebyggande arbete tros vara en av orsakerna.

Borås toppar listan över kommuner i Västra

Götaland som arbetar bäst med förebyggande

insatser för unga.

BORÅS. Det visar en undersökning av

Ungdomens nykterhetsförbund som under fyra

års tid har kartlagt hur kommunerna arbetar för

att främja ungas fritid.

De 257 kommunerna som deltog i

undersökningen har berättat om insatser under

högtider, ungas inflytande, vilka nyktra

mötesplatser som erbjuds samt hur kommunen

arbetar för ett drogfritt föreningsliv.

- Jag är stolt över Borås som placerar sig högt i

kommunrakningen. Fritiden är viktig för att vi

unga ska må bra. Ingen ska behöva dricka

alkohol för att det inte finns något annat att göra,

säger Mattias Edquist, Distriktsordförande UNF

Älvsborg i ett pressmeddelande.

Toppar listan gör Göteborg och Stockholm.

Borås placerar sig tillsammans med Malmö,

Kalmar och Örebro på en femteplats bland alla

Sveriges kommuner.

 FAKTA

UNF:s lista

1 Göteborg.

2 Stockholm. 3 Skellefteå, Västerås. 4 Ludvika,

Karlstad. 5 Kalmar, Malmö, Borås, Örebro.

© Borås Tidning eller artikelförfattaren.
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Tibro får toppbetyg för högtiderna
UTELIVET FÖR UNGA. Totalt sett underkänns kommunen i rapporten men...
Skaraborgs Allehanda. Publicerat i print 2015-08-13. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Anita Enocksson. Sida: 14.
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SLA14 Torsdag 13 augusti 2015TIBRO

UTELIVET FÖR UNGA. Totalt sett underkänns kommunen i rapporten men...

Tibro får toppbetyg 
för högtiderna

257 av Sveriges 290 kom-
muner deltog i undersök-
ningen vilket ger en svars-
frekvens på 89 procent. 
Undersökningen har sju 
frågor och en jämförelse av 
kommunernas ekonomiska 
satsningar.

 Betyg ges mellan 1-5 för 
ungas inflytande, arbete 

under högtider, aktiviteter, 
nyktra mötesplatsers öp-
pettider, marknadsföring 
av mötesplatser, satsningar 
på drogfritt föreningsliv och 
ekonomiska satsningar.

 Frågan om självskatt-
ning poängsätts inte men 
jämförs med hur resultaten 
ser ut i kommunen. Västra 
Götaland får 2,7 poäng av 
fem möjliga där en trea är 
godkänt.

 Totalt är 114 kommuner 
(44 procent) godkända. Av 
dem är tjugotre (9 procent) 
väl godkända med minst 
fyra poäng i snitt. 56 procent 
är därmed underkända med 
under tre poäng.

 Mötesplatserna för unga 

marknadsförs på olika sätt; 
kommunens hemsida, soci-
ala medier, affischering och 
direktkontakt med skolor är 
vanligt medan annonsering 
i media är ovanligt.

 De flesta kommunerna 
i länet får godkänt för sina 
satsningar under högtider; 
Tibro, Falköping, Uddevalla, 
Göteborg och Trollhättan får 
alla toppbetyg och gör alla 
föreslagna insatser.

I länet genomförs gene-
rellt sett få insatser i länet 
för att främja ungas möjlig-
heter att ta del av ett fören-
ingsliv fritt från alkohol och 
andra droger. 20 av 45 sva-
rande kommuner kräver att 
föreningar som får kommu-

nalt stöd ska ha en alkohol-/
drogpolicy.

 Totalt sett fick Tibro 2,7 

poäng i enkäten (under-
känt), i fjol deltog man inte, 
2013 2,0 och 2012 2,9 poäng.

Anita Enocksson
anita.enocksson@sla.se

Tibro får toppbetyg i 
Ungdomens Nykterhets-
förbunds, UNF:s, rapport 
”Ungas uteliv 2015 - fritid 
är en fråga för ungas 
hälsa” för satsningar 
under högtider som 
traditionellt förknippas 
med hög alkoholkonsum-
tion bland unga. 

Tibro får toppbetyg för satsningar under högtider som traditionellt förknippas med hög 
alkoholkonsumtion bland unga. Här fritidsledarna Robin Ekman och Helene Axelsson inför 
påsklovet. FOTO: ANITA ENOCKSSON/ARKIV

En skön oas med vattenspegel intill scenen skänker ro.

CENTRALA TIBRO. Jazz och vildsvin i trädgården

Towe och Lars är gäster
Towe sjunger gärna låtar 
som gjorts kända genom 
favoritsångerskan Monica 
Zetterlund.

Gröna äpplen
–  Ja, det blir bland annat 
”Små gröna äpplen” och lite 
andra Zetterlundska örhäng-
en och Ulla Billkvists kända 
sånger.

Fredagskvällens under-
hållning är inte tänkt som 

någon regelrätt konsert från 
den nybyggda utomhussce-
nen vid trädgårdsdammen 
betonar hon.

– Nej, jag går upp på sce-
nen och sjunger lite då och 
då under kvällens lopp.

1940-1960
– Det blir gamla pärlor från 
1940-1960-talen både jaz-
ziga svenska och engelska 
låtar.

Lunchunderhållningen ska 
ses som en liten försmak in-
för kvällen då hon kommer 
att ackompanjeras av gitar-
risten Ingemar Bengtsson.

 En erfaren musiker som 
medverkat i många skilda 
sammanhang genom åren 
i allt från revy till allsångs-
kvällar med tusentals i pu-
bliken.

VillAnns Cafés Bengt Djur-
berg och Ann Ronnby driver 

sin verksamhet i den gamla 
röda villan mitt i centrala Ti-
bro och firar den 23 septem-
ber femårsjubileum.

Signum
Bengt Djurberg om företa-
gets signum under dessa 
fem år:

– Alltid hembakt! Det är 
viktigt för oss med kvalitet.

Det är också därför man 
bjuder in lokala matprodu-

center i Tibro att bestämma 
temat för fredagsluncherna 
under augusti månad:

– Jonsboda var här i fre-
dags, nu är det Naturbordet, 
nästa vecka Fisk med mera 
och sedan kommer Slaktarn 
i Tibro hit.

Anita Enocksson
anita.enocksson@sla.se

 Lars Klint, Towe Lindström och VillAnns cafés Bengt Djurberg. Saknas på bilden gör Ann Ronnby. FOTO: ANITA ENOCKSSON

Jazz till helgrillat vildsvin. 
Tibros gröna oas VillAnns 
café vilar inte på sina 
lagrar. De bjuder varje fre-
dagslunch i augusti in en 
lokal matproducent som 
visar sin specialitet. Denna 
vecka är det Lars Klint från 
Naturbordet och till det 
grillade bjuder Towe Lind-
ström på jazziga toner som 
aptitretare till lördagens 
tradjazzfestival.

Tibro får toppbetyg i Ungdomens

Nykterhetsförbunds, UNF:s, rapport "Ungas uteliv

2015 - fritid är en fråga för ungas hälsa" för

satsningar under högtider som traditionellt

förknippas med hög alkoholkonsumtion bland

unga.

257 av Sveriges 290 kommuner deltog i

undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på

89 procent. Undersökningen har sju frågor och en

jämförelse av kommunernas ekonomiska

satsningar.

Betyg ges mellan 1-5 för ungas inflytande, arbete

under högtider, aktiviteter, nyktra mötesplatsers

öppettider, marknadsföring av mötesplatser,

satsningar på drogfritt föreningsliv och

ekonomiska satsningar.

Frågan om självskattning poängsätts inte men

jämförs med hur resultaten ser ut i kommunen.

Västra Götaland får 2,7 poäng av fem möjliga där

en trea är godkänt.

Totalt är 114 kommuner (44 procent) godkända.

Av dem är tjugotre (9 procent) väl godkända med

minst fyra poäng i snitt. 56 procent är därmed

underkända med under tre poäng.

Mötesplatserna för unga marknadsförs på olika

sätt; kommunens hemsida, sociala medier,

affischering och direktkontakt med skolor är

vanligt medan annonsering i media är ovanligt.

De flesta kommunerna i länet får godkänt för

sina satsningar under högtider; Tibro, Falköping,

Uddevalla, Göteborg och Trollhättan får alla

toppbetyg och gör alla föreslagna insatser.

I länet genomförs generellt sett få insatser i länet

för att främja ungas möjligheter att ta del av ett

föreningsliv fritt från alkohol och andra droger. 20

av 45 svarande kommuner kräver att föreningar

som får kommunalt stöd ska ha en alkohol-/

drogpolicy.

Totalt sett fick Tibro 2,7 poäng i enkäten (underkänt), i

fjol deltog man inte, 2013 2,0 och 2012 2,9 poäng.

Bildtext: Tibro får toppbetyg för satsningar under

högtider som traditionellt förknippas med hög

alkoholkonsumtion bland unga. Här fritidsledarna Robin

Ekman och Helene Axelsson inför påsklovet.

© Skaraborgs Allehanda
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Dåligt utbud för unga
Undersökning av ungas uteliv
Skaraborgs Allehanda. Publicerat i print 2015-08-13. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Linda van Lith. Sida: 7.
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SKARABORG. Undersökning av ungas uteliv

Förbundet har granskat 
hur kommunerna arbetar 
för sänka alkoholkonsum-
tionen bland deras yngre 
invånare. De tar reda vilka 
aktiviteter som erbjuds på 
fritiden, vilket förebyg-
gande arbete som bedrivs 
och vilket inflytande ung-
domarna själva har.

Inte tillräckligt
Av de tretton kommuner i 
Skaraborg som deltog i un-
dersökningen var det bara 
Falköping, Skara och Skövde 
som gjorde tillräckligt bra 
ifrån sig. De blev nät och 
jämt godkända. 

Skaras och Skövdes styrka 
är att de har fritidsgårdar 
som har öppet även på helg-
kvällar. Svagheten är att 
båda kommunerna saknar 
nyktra mötesplatser under 
lov och högtider. Falköping, 
som låg bäst till i länet kunde 
erbjuda fler aktiviteter och 
var dessutom bra på att 
marknadsföra dem.

Mariestad och Gullspång 
hamnade bland de sämst 
rankade kommunerna i hela 
Sverige. Där har ungdomarna 
väldigt lite att säga till om 
och kommunerna hittar säl-
lan på saker för att stimulera 
dem på deras fritid.

I hela landet
Alla utom 33 av landets 
kommuner deltog i under-
sökningen. Svaren visade 
att ungas alkoholkonsum-
tion har sjunkit något, fram-
förallt på orter som arbetar 
med förebyggande insatser.

– Kommunernas satsning-
ar är väldigt viktiga, säger 
Sophie Brömster.

Undersökningen gjordes 
för fjärde året i rad och lite 
mindre än hälften av kom-
munerna blev underkända 
även i år. Resultatet blev 
till och med något sämre än 
i fjol. 

Fritidsutbudet varierar 
mycket mellan olika plat-
ser och det är ett problem 
eftersom yngre personer är 
mer bundna till de orter de 
bor på.

– Många ungdomar 
har svår att ta sig från en 
kommun till en annan, säger 
Sophie Brömster.

Linda van Lith

Bara tre av kommunerna 
i Skaraborg har ett god-
känt uteliv för unga.

– Alla kommuner borde 
kunna bli godkända, det 
är ett rimligt krav, säger 
Sophie Brömster, press-
ansvarig på Ungdomens 
nykterhetsförbund, Unf.

 FOTO: MATS ROSLUND/ARKIV

Dåligt utbud 
för unga
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åt att svara och du får en bra överblick 

över vem som kan ta samtalet.

Hur mycket är
egentligen 100 GB?

Det är tillräckligt mycket för 
att du ska klara både jobb och fritid. 

Hösten är räddad!

12 000
internetsidor

50 timmar
fi lm

150 timmar
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iPhone 6
Jobbmobil Multi 5 GB
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Varsågod företagare:
100 GB att starta 

hösten med.

SKARABORG.

Bara tre av kommunerna i Skaraborg har ett

godkänt uteliv för unga. - Alla kommuner borde

kunna bli godkända, det är ett rimligt krav, säger

Sophie Brömster, pressansvarig på Ungdomens

nykterhetsförbund, Unf.

Förbundet har granskat hur kommunerna arbetar

för sänka alkoholkonsumtionen bland deras

yngre invånare. De tar reda vilka aktiviteter som

erbjuds på fritiden, vilket förebyggande arbete

som bedrivs och vilket inflytande ungdomarna

själva har.

Inte tillräckligt Av de tretton kommuner i

Skaraborg som deltog i undersökningen var det

bara Falköping, Skara och Skövde som gjorde

tillräckligt bra ifrån sig. De blev nät och jämt

godkända.

Skaras och Skövdes styrka är att de har

fritidsgårdar som har öppet även på helgkvällar.

Svagheten är att båda kommunerna saknar

nyktra mötesplatser under lov och högtider.

Falköping, som låg bäst till i länet kunde erbjuda

fler aktiviteter och var dessutom bra på att

marknadsföra dem.

Mariestad och Gullspång hamnade bland de

sämst rankade kommunerna i hela Sverige. Där

har ungdomarna väldigt lite att säga till om och

kommunerna hittar sällan på saker för att

stimulera dem på deras fritid.

I hela landet Alla utom 33 av landets kommuner

deltog i undersökningen. Svaren visade att ungas

alkoholkonsumtion har sjunkit något, framförallt

på orter som arbetar med förebyggande insatser.

- Kommunernas satsningar är väldigt viktiga,

säger Sophie Brömster.

Undersökningen gjordes för fjärde året i rad och

lite mindre än hälften av kommunerna blev

underkända även i år. Resultatet blev till och med

något sämre än i fjol.

Fritidsutbudet varierar mycket mellan olika platser och

det är ett problem eftersom yngre personer är mer

bundna till de orter de bor på.

- Många ungdomar har svår att ta sig från en kommun till

en annan, säger Sophie Brömster.

© Skaraborgs Allehanda

Nyhetsklipp - IOGT - NTO Uttag 2015-09-21 Källa: Retriever

Sida 19 av 92



Ungdomsliv får bottenbetyg
Mariestads-Tidningen. Publicerat i print 2015-08-13. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Freddy Berg. Sida: 6-7.
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MARIESTAD. Kommunen utmärker sig negativt i undersökning

Ungdomens nykterhetsför-
bund (UNF) tar årligen reda 
på hur Sveriges kommuner 
arbetar för att stimulera 
ungdomarnas fritid. 

Kommunerna har bland 
annat fått svara på vilka 
insatser som sker under 
högtider, vilka nyktra mö-
tesplatser som finns och hur 
man arbetar för ett drogfritt 
föreningsliv.

Av landets 290 kommu-
ner valde 257 att svara – och 
Mariestad landade på 253:e 
plats med betyget 1,2. Inte 
heller Gullspångs kommun 
utmärkte sig positivt och 
fick betyget 1,4, vilket inne-
bar 247:e plats. Töreboda 

kommun valde att inte 
delta.

– Det verkar som att Ma-
riestad har gjort färre sats-
ningar under det senaste 
året, eller så har personen 
som svarat inte känt till sats-
ningarna. I nuläget verkar 
inte kommunen göra något 
för att öka ungas inflytande 
över sin fritid. Vi ser även att 
Mariestad gör få ekonomiska 
satsningar på kultur och fri-
tid, säger Sophie Brömster 
på UNF.

Inte förvånad
Kommunens fältassistent 
Bengt-Inge Sparring tog 
emot UNF:s frågor i våras. 

Han blir inte 
särskilt för-
vånad när 
han får veta 
att Marie-
stad hamnat 
i botten.

– Jag var 
bara ärlig 
när jag sva-
rade på undersökningen. 
Några nyktra evenemang 
finns ju knappt längre. Förr 
arrangerades högstadie- och 
gymnasiediscon, men de är 
ju totalt nedlagda. De enda 
nyktra mötesplatserna är 
väl Lockerudsgården och 
Elvärket, som bara har öp-
pet på vardagskvällar, säger 
Sparring och fortsätter:

– I våras var kommunen 
medarrangör för konserten 
”Musik mot narkotika”. Det 
är väl den enda satsningen i 
år som jag kan komma på.

UNF:s undersökning görs 
för att uppmärksamma för-

bättringsmöjligheter och 
öka ungas chanser till me-
ningsfullhet och utveckling. 
Toppade årets lista gjorde 
Göteborgs stad, som fick 
högsta betyg.

Nattvandrare minskat
– Det är lite orättvist att 
jämföra kommunerna. Gö-
teborg har helt annorlunda 
förutsättningar och en an-
nan ekonomi. För att få en 
rättvis bild behöver man 
kolla skillnaderna mellan 
jämförbara orter.

– Samtidigt har umgäng-
esvanorna förändrats på 
senare tid. Unga umgås mer 
på sociala medier och är inte 
lika många ungdomar på 
stan längre. Det har gjort att 
antalet nattvandrare mins-
kat, vilket också betygsat-
tes i undersökningen, säger 
Bengt-Inge Sparring.

Freddy Berg

LÅNGT EFTER. Mariestad är en usel 
kommun att bo i som ung. I alla fall 
om man ska tro Ungdomens nyk-
terhetsförbunds landsomfattande 
undersökning.

Ungdomsliv får 
bottenbetyg

Bengt-Inge 
Sparring 

Ljumma sommarkvällar är vi 
inte bortskämda med detta 
år. Under onsdagskvällen 
solglittrade dock vattnet vid 
Bäcken till tonerna av Emilia 
Lindbergs egna tappningar 
av kända kyrkliga sånger och 
några svensktoppshits, allt i 
countrystil.

– Folk har sagt att jag är 
kyrkans svar på Jill Jonsson, 
säger Emilia innan spel-
ningen. 

Något som även detta 
med ”veranda” härleder 
till...

Rolig
Emilia tog hjälp av lokala 
musiker: Morgan Forsberg 
(piano), Ulric Carlén (bas) 

och Fredrik Sjösten (trum-
mor) och de gick hårt ut med 
den av alla välkända ”Han 
har öppnat pärleporten”. Så 
snart Emilia började sjunga 
hördes stämmor även från 
publiken.

Emilia bjöd på svängig 
countrysång samt mellan-
snack fyllt av humor.

–  Jag har åkt ända från 
Husqvarna idag så nu är 
jag väl på rätt sida om Vä-
nern, eller Vättern eller vad 
det var... säger hon följt av 

skratt från publiken.
Emilia spelade bland an-

nat vad som kallas läsar-
sånger.

– Det är berättande sång-
er om gud, förklarar Emilia 
i samtal med pastor Arne 
Josefsson, som varit med 
och arrangerat veranda-
kvällarna.

Tove Gontran
0501-68700
tove.gontran@mariestads-
tidningen.se

Lotta och Thimothy Forsberg klappade takten på Bäcken. 

Emilia Lindberg sjön allt från ”Han har öppnat pärleporten” till svensktoppsdängan ”Du är 
min man” FOTO: TOVE GONTRAN 

BÄCKEN. ”Sommarkväll på verandan”

Emilia Lindberg 
bjöd på läsarsånger
För fjärde och sista 
gången (för i år) anord-
nade Equmeniakyrkan 
”Sommarkväll på veran-
dan” på Bäcken under 
onsdagskvällen.

Emilia Lindberg fram-
förde kristna country-
sånger inför en hänförd 
publik.
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Cyklister och bilister som 
får ett telefonsamtal under 
körning kompenserar den 
uppmärksamheten genom 
att köra långsammare, visar 
forskning från Statens väg- 
och transportforskningsin-
stitut (VTI) och Karlstads 
universitet. Den har obser-
verat hur testpersoner age-
rar när de pratar i mobilen 
och lyssnar på musik.

–  Om det ringde under 
körning så stannade cyklis-
ten helt eller drog ner far-
ten. Bilisten körde automa-
tiskt långsammare och tog 
längre avstånd till medtra-
fikanter, säger Maria Krafft, 
trafiksäkerhetsdirektör på 
Trafikverket som varit med 
och finansierat studien.

Motsatt förhållande blev 
det när försökspersonen 
fick, i sitt tycke, riktigt bra 
musik i hörlurarna.

– Med viss musik ökade 
hastigheten.

Enligt statistik i studien 
kan mobiltelefoner ha bi-
dragit till 0,2 procent av alla 
inrapporterade skadefall till 
sjukvården under en fem-
årsperiod. Men något klart 
samband mellan hög hastig-
het och fler olyckor går inte 
att se.

– Det korrelerar inte ef-
tersom man kompenserar 
sitt beteende tills viss del. Vi 
är inte jätteoroade. Men det 
betyder inte att vi rekom-
menderar folk att ha musik 
i lurarna, säger Maria Krafft.

Sarah Nylund

Fotgängare blir mer distraherade

Utan distraktion trampade cyklister i snitthastighet av 17,6 
km/h. Vid prat i telefon sjönk farten till cirka 13 km/h men 
med musik ökade den till 18,2 km/h.
En liknande studie från Nederländerna visade att fotgängare 
löper större risk än cyklister att råka ut för en olycka medan 
de talar i mobiltelefon. Fotgängarna tittade sig inte omkring 
och korsade övergångsställen i lägre fart än normalt.
Källa: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
och Karlstads universitet.

TRAFIKSÄKERHET.

Musik i örat ger inte fler 
olyckor i trafiken
Att prata i telefon samti-
digt som du cyklar eller 
kör bil leder inte till fler 
olyckor. Men att köra 
med bra musik i lurarna 
gör att du sannolikt 
trampar lite fortare.

Att köra med bra musik i lurarna gör att du sannolikt 
trampar lite fortare, visar forskning.  FOTO: DARKO VOJINOVIC

MARIESTAD. Kommunen utmärker sig negativt i undersökning

TILLHÅLL. Ungdomarna i 
Mariestad har få nyktra mötesplatser att 
vända sig till. Fritidsgården vid Elvärket 
samt Lockerudsgården hör dock till 
undantagen. FOTO: JOHANNA DRATH
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MARIESTAD. Kommunen utmärker sig negativt i

undersökning

LÅNGT EFTER. Mariestad är en usel kommun att

bo i som ung. I alla fall om man ska tro

Ungdomens nykterhetsförbunds landsomfattande

undersökning.

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) tar årligen

reda på hur Sveriges kommuner arbetar för att

stimulera ungdomarnas fritid.

Kommunerna har bland annat fått svara på vilka

insatser som sker under högtider, vilka nyktra

mötesplatser som finns och hur man arbetar för

ett drogfritt föreningsliv.

Av landets 290 kommuner valde 257 att svara -

och Mariestad landade på 253:e plats med

betyget 1,2. Inte heller Gullspångs kommun

utmärkte sig positivt och fick betyget 1,4, vilket

innebar 247:e plats. Töreboda kommun valde att

inte delta.

- Det verkar som att Mariestad har gjort färre

satsningar under det senaste året, eller så har

personen som svarat inte känt till satsningarna. I

nuläget verkar inte kommunen göra något för att

öka ungas inflytande över sin fritid. Vi ser även

att Mariestad gör få ekonomiska satsningar på

kultur och fritid, säger Sophie Brömster på UNF.

Inte förvånad Kommunens fältassistent Bengt-

Inge Sparring tog emot UNF:s frågor i våras.

Han blir inte särskilt förvånad när han får veta att

Mariestad hamnat i botten.

- Jag var bara ärlig när jag svarade på

undersökningen. Några nyktra evenemang finns

ju knappt längre. Förr arrangerades högstadie-

och gymnasiediscon, men de är ju totalt

nedlagda. De enda nyktra mötesplatserna är väl

Lockerudsgården och Elvärket, som bara har

öppet på vardagskvällar, säger Sparring och

fortsätter:

- I våras var kommunen medarrangör för konserten

"Musik mot narkotika". Det är väl den enda satsningen i

år som jag kan komma på.

UNF:s undersökning görs för att uppmärksamma

förbättringsmöjligheter och öka ungas chanser till

meningsfullhet och utveckling. Toppade årets lista gjorde

Göteborgs stad, som fick högsta betyg.

Nattvandrare minskat - Det är lite orättvist att jämföra

kommunerna. Göteborg har helt annorlunda

förutsättningar och en annan ekonomi. För att få en

rättvis bild behöver man kolla skillnaderna mellan

jämförbara orter.

- Samtidigt har umgängesvanorna förändrats på senare

tid. Unga umgås mer på sociala medier och är inte lika

många ungdomar på stan längre. Det har gjort att

antalet nattvandrare minskat, vilket också betygsattes i

undersökningen, säger Bengt-Inge Sparring.

Bildtext: Bengt-Inge Sparring|TILLHÅLL. Ungdomarna i

Mariestad har få nyktra mötesplatser att vända sig till.

Fritidsgården vid Elvärket samt Lockerudsgården hör

dock till undantagen.

© Mariestads-Tidningen
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Kalmar län tappar i nykterhetsarbetet
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Oskarshamn  9NYHETERNA
torsdag 13 augusti 2015

KLIPP!

Påslakanset i 
percale 

199:
(ord. pris 399.-)
Gäller t.o.m. 16/8

Gardiner 

2för
299:
(ord. pris 199.-/st)

Gäller på ord. pris t.o.m. 19/8 2015.Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Med reservation för tryckfel, slutförsäljning och lokala

avvikelser. Handla och hitta din närmaste butik på hemtex.se

Färre ungdomar  
var arbetslösa 
under sommaren 
Ungdomsarbetslös heten 
i länet var under juli 12,1 
procent. Det är en minsk
ning jämfört med samma 
månad förra året. 

Kalmar län. I slutet av juli 
var det 1613 personer i åld-
rarna 18 till 24 som var 
inskrivna som arbetslösa 
hos arbetsförmedlingarna 
i länet. Det är en minskning 
med 187 personer jämfört 
med samma månad förra 
året. Med en ungdomsar-
betslöshet på 12,1 procent i 
år ligger länet strax under 
genomsnittet i landet som 
ligger på 12,9 procent. 
Förra året var 13,4 procent 
av länets ungdomar arbets-
lösa.

Totalt i alla åldrar var det 
7854 personer i länet som 
var inskriven hos någon av 
länets arbetsförmedlingar 
under juli månad i år. Det 
är en ökning med 180 per-
soner jämfört med samma 
månad förra året. Denna 
siffra ger länet en total 
arbetslöshet på 7 procent, 
vilket kan jämföras med 
genomsnittet i landet som 
ligger på 7,6 procent. 

Sett till kön utgör män 
större delen av de arbets-
lösa i länet; 4  491 män 
 respektive 3 363 kvinnor är 
inskrivna som arbetslösa. 

Siffrorna är framtagna 
av Statistiska centralbyrån. 

DEsiRéE WiDEll

Ungdomsarbetslösheten minskade förra månaden jämfört 
med juli månad förra året.  Foto: Mattias Rubin

Kalmar län har tappat förstaplatsen till Gotland när det gäller förebyggande insatser för minskad alkoholkonsumtion bland 
unga.  Foto: FRedRik sandbeRg/tt

Kalmar län tappar 
i nykterhetsarbetet

Kalmar län. Ungas alko-
holkonsumtion sjunker och 
förebyggande insatser bland 
kommunerna tros vara ett 
av skälen. 

Kommunerna har berät-
tat vilka insatser de gör för 
att minska på ungdomarnas 
alkoholkonsumtion, hur 
unga har inflytande över sin 

fritid, vilka nyktra aktivite-
ter och mötesplatser som 
finns samt hur kommunen 
arbetar för ett drogfritt 
 föreningsliv. 

Det här ligger sedan till 
grund för var  kommunen 
hamnar på en femgradig 
skala. I fjol låg  Kalmar län i 

topp på 3,4, i år ligger länet 
på snittet 3,04 i mätningen. 

– Jag hoppas att alla kom-
muner i länet satsar mer så 
att vi hamnar i topp igen, 
säger Marcus Nilsson, 
distriktsordförande UNF 
Kalmar. 

I länet finns två kommu-
ner med betyget väl god-

känt: Kalmar och Oskars-
hamn. Över fyra av fem ger 
väl godkänt. Kalmar 
 kommun har 4,4 vilket är 
bland de bästa i Sverige. 

TEXT
EmEliE looYENgA

emelie.looyenga
@ostrasmaland.se

0480-42 93 26

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har undersökt 
 kommunernas arbete för ungas fritid i fyra år. 
Förra året toppade Kalmar statistiken med ett snitt på 3,4 av 5, 
men i år får länet precis godkänt. 

SPF:s bridgesektion i Oskarshamn. Höstens spel startade 
den 10 augusti och resultatet blev 6 par över medel som var 
88 poäng. 1) Bo Falk/Berit Andersson 103, 2) Klaus & Karin 
Wilde 102, 3) Samuel Sturesson/Mikael Lindquist 96, 
4) Birgitta Kjellgren/Ulla Jansson 90, 5) Lars & Gudrun Dahl-
berg 89, 6) K-G Samuelsson/Peder Hjalmarsson 89.

Folk i FöRENiNg
Oskarshamns skytteförening. Resultat från korthåll för 
 veteraner den 23 juli. 1. Sune Nilsson 195,7p. 2. Olle Hjelm 
194,0p. 3. Åke Henning 192,8p. 4. Sven Berg 192,5p.  
5. Per-Inge Berg 185,7p. 6. Lars Svensson 183,0p. 7. Ain 
Kumm 182,5p. 8. C.E Streijffert 177,1p. 9. Erik Arbrink 
158,6p.

Oskarshamns skytteförening. Resultat från korthåll för 
 veteraner den 30 juli. 1. Sune Nilsson 199,2p. 2. Olle Hjelm 
195,6p. 3. Jan Helgosson 194,7p. 4. Åke Henning 191,4p.  
5. Peter Staaf 190,1p. 6. Sven Berg 189,2p. 7. Pelle Nordén 
184,7p. 8. Lars Svensson 183,8p. 9. C.E Streijffert 182,5p. 
10. Erik Arbrink 175,1p.

Oskarshamns skytteförening. Resultat från korthåll för 
 veteraner den 6 augusti. 1. Sune Nilsson 197,7p. 2. Sven 
Berg 196,8p. 3. Olle Hjelm 195,8p. 4. Gösta Karlsson 
192,6p. 5. Åke Henning 190,9p 6. Pelle Nordén 190,6p. 
7. Ulf Östlund 189,8p. 8. Ain Kumm 189,4p. 9. Bertil Svan-
ström 189,4p. 10. Lars Svensson 186,8p. 11. Peter Staaff 
186,2p. 12. C.E Streijffert 181,8p. 13. Roger Östlund 180,6p. 
14. Erik Arbrink 180,1p.

Närboende vill få 
rätt att föra talan
Grannar till The Circle 
Resort i Figeholm fort
sätter kampen för att 
stoppa den andra etappen 
av projektet.

Figeholm. I yttranden till 
Mark- och miljööver-
domstolen påtalas bland 
annat att detta unika stor-
skaliga projekt, måste bli 
föremål för en särskild 
bedömning.

”Skärgårdsmiljön kom-
mer att urbaniseras. Jag får 
ett villakvarter med 70 fly-
tande villor som närmaste 
granne och det blir en 
gigantisk förändring för 
mig och min familj”, skri-

ver en av de närboende till 
domstolen.

En annan granne påtalar 
att avskildheten varit avgö-
rande för valet av sommar-
boende, och att man kom-
mer att känna sig tvungna 
att avyttra sin fastighet om 
den andra etappen av 
 projektet blir verklighet.

”Om området går från 
ostört till urban miljö bör 
var och en förstå att vi 
berörs på många sätt”, 
skriver de i sitt yttrande.

Därför begär man att 
man måste beredas möjlig-
het att få bli sakägare och få 
talerätt i saken.

ANNA-lENA kARlssoN

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har

undersökt kommunernas arbete för ungas fritid i

fyra år. Förra året toppade Kalmar statistiken

med ett snitt på 3,4 av 5, men i år får länet

precis godkänt.

KALMAR LÄN. Ungas alkoholkonsumtion sjunker

och förebyggande insatser bland kommunerna

tros vara ett av skälen.

Kommunerna har berättat vilka insatser de gör

för att minska på ungdomarnas

alkoholkonsumtion, hur unga har inflytande över

sin fritid, vilka nyktra aktiviteter och mötesplatser

som finns samt hur kommunen arbetar för ett

drogfritt föreningsliv.

Det här ligger sedan till grund för var kommunen

hamnar på en femgradig skala. I fjol låg Kalmar

län i topp på 3,4, i år ligger länet på snittet 3,04

i mätningen.

- Jag hoppas att alla kommuner i länet satsar

mer så att vi hamnar i topp igen, säger Marcus

Nilsson, distriktsordförande UNF Kalmar.

I länet finns två kommuner med betyget väl

godkänt: Kalmar och Oskarshamn. Över fyra av

fem ger väl godkänt. Kalmar kommun har 4,4

vilket är bland de bästa i Sverige.

Bildtext: Kalmar län har tappat förstaplatsen till

Gotland när det gäller förebyggande insatser för

minskad alkoholkonsumtion bland unga.

© Nyheterna

Visa liknande träffar

Kalmar län tappar i nykterhetsarbetet

Östra Småland 2015-08-14
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Alkoholstrategi får bra betyg
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Senaste nyttsaffletidningen.se

VÄDER • D1 • S12
Övervägande soligt och 
20 till 22 grader. Svag vind.

NYHETER • D2 • S19

På besök 
i bagarboden

NYHETER • D1 • S4–5

En lyckad 
sommar 
för Ekenäs

NÖJE • D1 • S8–9

Plura ett 
dragplåster 
för Folk & Rock

BLÅBÄRSSKOGEN. Hos odlingsexperten Peter Kjellberg på Gillberga Bär växer det i år gott om blåbär på de 3 000 blåbärsbus-
karna. Intresset för självplock av bär tycks enligt Svenska Bärfrämjandet öka och har blivit en populär upplevelseutflykt för alla åldrar.          
D1 • S6–7 FOTO: THERESE HÅKANSSON 

GILLBERGA. ST besökte Gillberga Bär

NYHETER • D1 • S12

Vill ha dialog 
för utveckling

 FOTO: THERESE HÅKANSSON

SPORT • D2 • S14

Säffle FF vann 
toppmatch

 FOTO: CLAES ÖSTERMAN

Alkoholstrategi 
får bra betyg
SÄFFLE. Säffle kommun får bra betyg och rankas 
därmed högt i den undersökning om ungdomars 
alkoholvanor som Ungdomens Nykterhetsförbund har 
genomfört.

Säffle får höga betyg för ett strategiskt och före
byggande arbete och rankas på 33:e plats av de 257 
kommuner som kartlagts. I Värmland får bara Karlstad 
bättre betyg.  D2 • S24

BUTIKEN – vi � xer det meste
Köpcentrum 45, Säffl e. Tel. 0533-161 50

Vardagar 10-19 
Lör 10-15  Sön 11-15 

VAXDUK
29:-Olika färger och mönster

/m

1 975 000 kr
Visning den 17/8. Ring för bokning!

Säffle | Örrud, Södra Ny
Öröhamn Sjöbo

Säffle - Örrud, Södra Ny
Öröhamn, Sjöbo

0533-124 35

Varför 
inte ringa 
Sveriges 
största 
mäklare?

Fastighetsbyrån

Visning  17/8.  Ring för bokning!

Gilla oss på 
facebook
Gilla oss på Välkommen in

Välkommen in

Välkommen in

Välkommen in
      SISTA 

   RYCKET PÅ 

SOMMARREAN!

Stortorget 2 Säffl e 0533-103 90
Kungsg. 16  Åmål  0532-103 65 
Jordbrov. 8  Ed  0534-121 20 
Kyrkog. 28 Arvika 0570-138 55
(ovanför Kappahl/Lindex)

SOMMARREAN!

SOMMARREAN!

SOMMARREAN!

SOMMARREAN!

SÄFFLE. Säffle kommun får bra betyg och rankas

därmed högt i den undersökning om ungdomars

alkoholvanor som Ungdomens Nykterhetsförbund

har genomfört.

Säffle får höga betyg för ett strategiskt och

förebyggande arbete och rankas på 33:e plats av

de 257 kommuner som kartlagts. I Värmland får

bara Karlstad bättre betyg.

© Säffle-Tidningen

Nyhetsklipp - IOGT - NTO Uttag 2015-09-21 Källa: Retriever

Sida 22 av 92



Skellefteå bäst på nykterhet i länet
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6 · nyheter
NORRAN · tORsdAg 13 Augusti 2015

LOKALT

SKELLEFTEÅ 
På onsdagen föll  
domen vid Skellef-
teå tingsrätt mot den 
33-årige man som åta-
lats för grova stölder, 
bland annat på City-
guld i Skellefteå. 

Mannen döms för grov 
stöld vid sex tillfällen och 
påföljden blir fängelse i ett 
år och sex månader. 

Stöldturné
Stölderna har skett bland 
annat på guldsmedsaffä-
ren Cityguld i Skellefteå, 
i Norrbotten och även i 
södra Sverige under 2014. 

Men utredningen kring 
stölderna har dragit ut 
på tiden. Den nu dömde 
33-årige mannen frihets-

berövades i Georgien 
redan i januari i år, lämna-
des sedan ut till Sverige och 
häktades i Skellefteå den 10 
juli. 

På onsdagen föll domen. 
Där skriver Skellefteå 
tingsrätt att straffvärdet 
för den samlade brottslig-
heten är så högt att någon 
annan påföljd än fängelse 
inte kan komma ifråga. 
Rätten menar också att det 
handlar om en systematisk 

och organiserad brottslig-
het. 

Full avräkning
Men 33-åringen har suttit 
frihetsberövad i Georgien 
ända sedan den 16 januari 
i år. Därför menar rätten, 
i ett särskilt förordnande, 
att full avräkning ska ske 
även för den tiden, sam-
manlagt 175 dagar. 

Som bevisning mot man-
nen finns bland annat fil-

mer från övervaknings-
kameror på butiker där 
mannen, tillsammans 
med en annan 32-årig 
man som tidigare dömts 
för grov stöld, stulit bland 
annat smycken. Dess-
utom finns beslag av dyrk- 
pistol, hålstans för nyckel-
kort och stöldgods i form av 
smycken.  

33-åringen har hela 
tiden nekat till brotten och 
hävdade även vid rätte-
gången att det inte är han 
som syns på bilderna från 
övervakningsfilmerna. 

Han menar också att han 
inte begått brotten han nu 
döms för. 

Det skadestånd som till-
erkänns målsägarna ligger 
på totalt 255 581 kronor. 

Karin israelsson

Norran den 24 juli och 5 augusti. 

Förslag: ”Försköna fula elskåp”
SKELLEFTEÅ 
■■ ”Låt oss slippa de fula 

elskåpen” föreslår kultur-
arbetaren och Schillmark-
experten Guy Nordström i 
Skellefteå. 

Han har skrivit ett med-
borgarförslag på temat där 
han föreslår att ungdomar 
kan få i uppdrag att för-
sköna elskåpen med konst. 

Skolorna kunde få i upp-

drag att tillsammans med 
Skellefteå kraft utlysa en 
tecknartävling, skriver 
han. De målade elskåpen 
skulle då bli en del av den 
offentliga konsten i Skel-
lefteå.

Nordström tror även att 
projektet skulle aktivera 
konstintresserade ungdo-
mar och ”få dem att känna 
sig delaktiga i samhället.”

i korthet

Skellefteå bäst på nykterhet i länet
SKELLEFTEÅ
■■ Ungdomens nykterhets-

förbund (UNF) har under-
sökt hur landets kommun 
arbetar med ungas fritid 
för att fler ska vara nyktra. 
Skellefteå går i årets under- 
sökning om Umeå som lä-
nets bästa kommun och 
rankar sig nu som en av de 
bästa i Sverige. Skellefteå 
får i undersökningen be-

tyget 4,7 av 5 där betyget 3 
ger godkänt. Det är en stor 
förbättring från resultatet 
2012 då betyget var endast 
2,3.

– Det förebyggande 
arbetet ger valmöjligheter 
till oss unga istället för att 
tvinga oss in i alkoholnor-
men, säger Eric Tegnan-
der, förbundsordförande 
för UNF.

Utlämnad 33-åring fick fängelsestraff

Måndag-fredag 10-18
Lörd 10-16 • Sönd lediga

Lösviktsgodis

3,90
kr/hg

Lösviktsgodis

3,90
kr/hg

S:a Järnvägsg 57, Skellefteå
Tel 0910-852 85Öppet: Vardagar 8-17

Vi har allt för solskydd, både ute och inne!
NU ÄR SOLEN HÄR! 

Öppettider t o m 17/8: 

Vardagar 09.30–17.00

Stängt lördag & söndag

Kundparkering  
inne på gården. Storg 39, Ske-å. Tel 0910-144 33 

www.omansmattor.se

Slutrea
Halva
reapriSet

Sista dag 14/8

KLIPP!

Påslakanset i 
percale 

199:
(ord. pris 399.-)
Gäller t.o.m. 16/8

Gardiner 

2för
299:
(ord. pris 199.-/st)

Gäller på ord. pris t.o.m. 19/8 2015.Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Med reservation för tryckfel, slutförsäljning och lokala

avvikelser. Handla och hitta din närmaste butik på hemtex.se

Upp till

40%
rabatt!

Slutspurt på
sommarrean!

Passa på! Bara 4 dagar kvar...

SKELLEFTEÅ/SOLBACKEN Varugatan 6. 
Tel: 0910-72 78 20. E-post: skelleftea@sova.se. Öppet: Vardagar 10-19, Lördag 10-16, Söndag 11-16.

 

slutrea  
70%

konfektion 

Start idag

PIteå Storgatan 45  0911-350 36 
Gilla oss på Facebook: berlinsfashion 

 
 

 Skellefteå Nygatan 52 • 0910-145 55

GE BARN SOM HEIDI  
EN BÄTTRE FRAMTID

Bli planfadder på plansverige.org

SKELLEFTEÅ

 Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) har

undersökt hur landets kommun arbetar med

ungas fritid för att fler ska vara nyktra. Skellefteå

går i årets undersökning om Umeå som länets

bästa kommun och rankar sig nu som en av de

bästa i Sverige. Skellefteå får i undersökningen

betyget 4,7 av 5 där betyget 3 ger godkänt. Det

är en stor förbättring från resultatet 2012 då

betyget var endast 2,3.

- Det förebyggande arbetet ger valmöjligheter till

oss unga istället för att tvinga oss in i

alkoholnormen, säger Eric Tegnander,

förbundsordförande för UNF.

© Norran
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Mia Grane är hopptränare. Här ger hon instruktioner till Evelina Broo, 14 år, från Trollhättan.  Foto: HP Skoglund

Ridläger för barn och ungdomar med diabetes
HAMMARÖ 

Det är tredje året i rad som barn 
och ungdomar med diabetes kan 
åka till Hammarö på ridläger. Nu-
mera är det Diabetesföreningen 
Karlstad som står bakom arrang-
emanget, men från början kom 
idén från ett par värmländska 
mammor som själv hade barn 
med diabetes. 

– När vi inte kunde hitta något 
ridläger för barn med diabetes 
bestämde vi oss helt enkelt för 
att starta vårt eget, säger Petra 
Jernfält Wingefors, arrangör 
och mamma till en av lägrets 
deltagare. 

Årets sex deltagare har kom
mit från olika delar av landet 
med sina egna hästar, bland an
nat Stockholm, Söderhamn och 

Trollhättan. I fyra dagar har de 
haft allmänt kul på hästryggen 
med en mängd olika aktiviteter.

– Vi åker och badar, tar lång
turer och har teori och i år har 
vi ett träningspass med en Wes
terntränare som heter Katarina 
Björklund från Sunne, berättar 
Petra. 

FlERA Av dElTAGARnA är återvända
re från förra året. 

– Det har gått bra i år och det 
enda som är annorlunda är att vi 
sover i sovsal istället för enskil
da rum. Och hästarna har inga 
boxar i år utan bor ute i betesha
garna, säger Malin Berglund, 14 
år, från Stockholm.

Det var Petra Jernfält Winge
fors och Jenny Forsberg som 
drog igång lägret för tre år se

dan. Med sig i paddocken har de 
också Therese Gunnarsson som 
är sköterska på plats och som 
hjälper till att mäta ungdomar

nas blodsockervärden kontinu
erligt under dagen och natten.

Hopptränaren heter Mia Gra
ne som leder gruppen tillsam

mans med ungdomsledaren 
Beatrice Ljungqvist. Och för att 
se till att barnen äter ordentligt 
har man också Kristina Ljung
qvist med som lagar mat åt alla. 

MAn äR igång från sex på morgo
nen fram till tio på kvällen med 
en mängd aktiviteter och trä
ning samt skötsel av hästarna 
däremellan. 

– Vi hade till exempel utbild
ning i första hjälpen härom da
gen för att lära ut vad man ska 
göra om det sker en hästolycka. 
Det var jättekul och vi improvi
serade och låtsades med teater 
och rollspel, berättar Beatrice 
Ljungqvist.

JEnniFER SundElin

jennifer.sundelin@vf.se  |  054-17 55 00

utelivet i värmland underkänns
väRMlAnd

Värmlands uteliv håller inte måttet.
Det slår Ungdomens nykterhets-
förbund, UNF, fast i sin senaste un-
dersökning.

Under fyra års tid har UNF un
dersökt landets kommuners ar
bete för ungas fritid.

Undersökningen ingår i kam
panjen ”Bra uteliv” och har som 
mål att uppmärksamma kom
munerna på vilka som bör lägga 
mer resurser på alkoholfria ak
tiviteter för ungdomarna.

I Värmland har 12 av 16 kom
muner svarat på undersökning
en – och resultaten varierar 
kraftigt.

Karlstad har bäst betyg och är 
också bland de främsta i landet 
ur den aspekten.

KilS KoMMun är motsatsen enligt 
UNF. De fick ett betyg på 0,9 av 5 
och är därmed näst sämst i hela 
Sverige.

I Värmland som helhet blir 
betyget underkänt. Det landar 
på 2,7 av 5.

Robert Fahlesson, distrikts
ordförande för UNF i Värmland, 
är kritisk och menar att många 
kommuner bortser från proble
met.

– Det är jättedåligt. Jag tycker 
att det är konstigt att man inte 
satsar mer på att ge möjligheten 
för ungdomarna att få en trygg 
och schysst plats att umgås på. 

– Man ska inte behöva dricka 
alkohol för att det inte finns nå
got annat att göra. Så är det för 
många i dag, säger han.

Kampanjen som UNF håller 

är skapad i synnerhet för att 
man vill ge ungdomar en me
ningsfull fritid utan några alko
holnormer. Då menar man att 
en nykter mötesplats är en cen
tral del i detta.

MAn AnSER att många kommuner 
tagit detta i beaktning i och med 
att man har fritidsgårdar. Men 
många av dem vänder sig till 
en yngre målgrupp och att de i 
gymnasieåldern därmed ham
nar i kläm.

– Anledningen till att vi gör 

det här är helt enkelt att vi vill 
få upp ögonen på de kommu
ner som halkat efter. Och den 
här statistiken tyder ju på stora 
skillnader, säger Fahlesson.

• Vad kommer ni att göra för 
åtgärder?

– Vår förening har ju inte jät
testora resurser. Men vi kom
mer i alla fall att kolla standar
den på krogarna lite noggranna
re vid de kommuner som ligger 
dåligt till. Ålderskontroller och 
sådana saker.

oSKAR lindwAll

Från vänster syns Petra Jernfält wingefors, Evelina Broo, Mia Grane, Adam 
Forsberg, Malin Berglund, Felicia Marjamaa, viktoria Hall, Beatrice ljungqvist, 
Kristina ljungqvist, Stella wingefors och sköterskan Therese Gunnarsson.  

VÄRMLAND

Värmlands uteliv håller inte måttet. Det slår

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, fast i sin

senaste undersökning.

Under fyra års tid har UNF undersökt landets

kommuners arbete för ungas fritid.

Undersökningen ingår i kampanjen "Bra uteliv"

och har som mål att uppmärksamma

kommunerna på vilka som bör lägga mer resurser

på alkoholfria aktiviteter för ungdomarna.

I Värmland har 12 av 16 kommuner svarat på

undersökningen - och resultaten varierar kraftigt.

Karlstad har bäst betyg och är också bland de

främsta i landet ur den aspekten.

KILS KOMMUN är motsatsen enligt UNF. De fick

ett betyg på 0,9 av 5 och är därmed näst sämst i

hela Sverige.

I Värmland som helhet blir betyget underkänt.

Det landar på 2,7 av 5.

Robert Fahlesson, distriktsordförande för UNF i

Värmland, är kritisk och menar att många

kommuner bortser från problemet.

- Det är jättedåligt. Jag tycker att det är konstigt

att man inte satsar mer på att ge möjligheten för

ungdomarna att få en trygg och schysst plats att

umgås på.

- Man ska inte behöva dricka alkohol för att det

inte finns något annat att göra. Så är det för

många i dag, säger han.

Kampanjen som UNF håller är skapad i synnerhet

för att man vill ge ungdomar en meningsfull fritid

utan några alkoholnormer. Då menar man att en

nykter mötesplats är en central del i detta.

MAN ANSER att många kommuner tagit detta i beaktning

i och med att man har fritidsgårdar. Men många av dem

vänder sig till en yngre målgrupp och att de i

gymnasieåldern därmed hamnar i kläm.

- Anledningen till att vi gör det här är helt enkelt att vi vill

få upp ögonen på de kommuner som halkat efter. Och

den här statistiken tyder ju på stora skillnader, säger

Fahlesson.

• Vad kommer ni att göra för åtgärder? - Vår förening har

ju inte jättestora resurser. Men vi kommer i alla fall att

kolla standarden på krogarna lite noggrannare vid de

kommuner som ligger dåligt till. Ålderskontroller och

sådana saker.

© Värmlands Folkblad
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Tjuvar bröt sig in på golfklubb
OlOfström. Under natten till onsdagen fick Olofströms 
golfklubb ovälkommet besök. Det var vid fyratiden på 
onsdagsmorgonen som ett larm utlöstes och på plats kon-
staterades det att någon gjort inbrott i golfklubben genom 
att krossa en ruta. Dessutom var tre dörrar uppbrutna 
inuti lokalen. Enligt uppgift ska växelkassan på 1 400 kro-
nor ha stulits.

Vilbokenområdet ska få en ny detaljplan. Synpunkterna på plan-
förslaget, som varit ute på samråd, är få. Trafikverket oroas över 
att trafikbullret blir för högt.
OlOfström. I dag omfattas 
det 40,7 hektar stora områ-
det av hela elva olika planer. 
Syftet med den nya planen 
är att ersätta dessa med en 
enda för att skapa bättre för-
utsättningar för dagens och 
framtidens behov.

Planförslaget innebär 
generellt en mer flexibel 
användning av byggnader. 
Det innebär också ökade 
möjligheter till förtätning. 
En ny detaljplan är dess-
utom en förutsättning för att 
kunna bygga den nya försko-
lan i området.

Grönområdet mellan skol-
område och äldreboende 
kommer att minskas. I plan-
förslaget konstateras att det i 
grönområdet finns ”ett antal 
skyddsvärda träd”. Miljöpå-
verkan bedöms ändå att bli 
liten och därför ansågs inte 
att någon miljökonsekvens-
beskrivning behövdes.

Vid nytillkommen bygg-
nation ska största hänsyn tas 
till de stora bokar, ekar och 
tallar som bedöms som 
skyddsvärda. 

Anmälan ska dessutom 
göras till länsstyrelsen om 

något av träden behöver fäl-
las.

Samrådstiden är nu slut 
och det är anmärkningsvärt 
få synpunkter som kommit 
in. 

Länsstyrelsen delar kom-
munens bedömning om att 
det inte behövs någon miljö-
konsekvensbeskrivning. 
Olofströms kraft poängterar 
att det är viktigt att trädsäkra 
den nätstation som måste 

flyttas i och med den nya för-
skolan. Och att bolaget bör få 
tillstånd att avverka skydds-
värda träd som finns i nätsta-
tionens riskområde.

Två privatpersoner god-
känner inte planförslaget 
eftersom de oroas över att 
det ska bli ohållbart mycket 
trafik i området i och med 
den nya förskolan.

Trafikverket vill att prick-

mark införs konsekvent i 
plankartan utmed det kom-
munala vägnätet: ”För att 
säkerställa trafiksäkerhet, 
siktförhållanden, framkom-
lighet med mera bör den 
prickade zonen vara minst 
sex meter.”. Planförslaget 
medger inom flera fastighe-
ter byggnation ända ner till 
gatuliv: ”Vilket inte är lämp-
ligt, framför allt inte vid 
korsningar”, slås fast.

Dessutom är Trafikverket 
oroat för att det finns risk att 
riktvärdena för trafikbuller 
överskrids på Västra Storga-
tan. Här finns sex meter 
prickad mark, men Tra-
fikverket gör alltså bedöm-
ningen att det inte räcker. 
Därför uppmanas kommu-
nen att göra en utredning 
som visar på vilket avstånd 
som behövs för att uppnå 
godkända bullernivåer.

Länsstyrelsen anser också 
att kommunen bör redovisa 
beräknade värden för 
omgivningsbuller där det 
finns risk för störningar, 
exempelvis Västra Storgatan 
och intill Volvo. 

PäR TRulSSoN

Trafikverket är oroligt för att det finns risk att riktvärdena för 
trafikbuller överskrids längs Västra Storgatan. Det framgår av 
det samråd som nu genomförts för en ny detaljplan för Vilbo-
ken. Foto: Pär trulsson

Oro för trafikbuller 
i Vilbokenområdet

Bäst nyktert        
uteliv i Olofström
Olofström är bland de 
bästa kommunerna i lan-
det på att erbjuda unga en 
alkoholfri fritid. Det visar 
en rakning som Ungdo-
mens nykterhetsförbund, 
UNF, har gjort.

OlOfström. Undersök-
ningen som genomförts 
sedan 2012 är en kampanj 
för att alla unga ska få till-
gång till en meningsfull fri-
tid utan en tvingande alko-
holnorm.

UNF har skickat ut enkä-
ter till kommunerna med 
frågor om deras arbete vid 
högtider, aktiviteter för 
unga, nyktra mötesplatser, 
öppettider på fritidsgår-
dar, marknadsföring av 
mötesplatser, satsningar 
på drogfritt föreningsliv 
och de ekonomiska sats-
ningarna.

Även de ungas möjlighe-
ter att påverka har under-
sökts.

I år har 257 kommuner 
deltagit i undersökningen 
och för Olofström är resul-
tatet positivt.

Kommunen får betyget 
”väl godkänd” med en 
poäng på 4,1. Resultatet är 
bäst i Blekinge och ger en 
fjortonde plats i hela lan-
det.

Totalt sett har endast 44 
procent av kommunerna 
blivit godkända. Endast 23 
kommuner når upp till ett 
snitt på högre än 4 och 

betyget väl godkänd, däri-
bland alltså Olofström.

Blekinge som län ham-
nar näst högst i landet i ran-
kingen. Alla kommuner 
utom Karlshamn når upp 
till betyget godkänt. 

Länet är särskilt bra på 
arbetet kring högtider som 
traditionellt förknippas 
med hög alkoholkonsum-
tion. Även öppettiderna på 
nyktra mötesplatser 
bedöms som bra. Olof-
ström är här i topp med att 
ha öppet på fritidsgård alla 
vardagar samt fredag och 
lördag till minst klockan 
23.

Däremot finns mer att 
göra när det gäller möjlig-
heterna för unga invånare 
att påverka. Ungdomsfull-
mäktige eller ungdomsråd 
saknas. Här blir ingen av 
länets kommuner god-
känd även om det finns 
strategier och handlings-
planer för att öka inflytan-
det anses insatserna vara 
för få.

 
PäR TRulSSoN

Fakta

Rankingen

Olofström: 14
Karlshamn: 170
Ronneby: 69
Sölvesborg: 82
Karlskrona: 70

Hund påkörd - fastnade under bil
OlOfström. Det var vid klockan 18 på tisdagskvällen 
som en hund blev påkörd av en bil i låg hastighet på Eke-
rydsplan. Hunden fastnade under bilen och när de inte 
fick loss den larmades räddningstjänsten till platsen.
Under tiden räddningstjänsten var på väg till olyckan 
hade personerna lyckats lyfta upp bilen med en domkraft 
och hade på egen hand fått bort hunden som överlevde 
och enligt räddningstjänsten mår bra.

Landsbygdsstationen Strö-
byn är överfull med skräp 
och sopberget bara växer.
– Det har skett en miss mel-
lan oss och entreprenören, 
säger Stefan Järlemyr på 
VMAB.

Gaslunda. Sydöstran berät-
tade i förra veckan om att 
boende längs Gaslundavä-
gen är upprörda över att 
sopstationen i området inte 
töms.

– Det har säker gått flera 
månader sedan sist, så här 
kan det inte se ut. Det värsta 
är för alla turister som ser 
det här. Det kan inte vara så 
roligt se massa skräp, säger 
en boende Sydöstran talat 
med.

Sedan förra veckan har 
problematiken dessutom 
förvärrats. Soptunnorna 
som står under tak är nu 
överfulla och detsamma gäl-
ler containern utanför. 

– Folk har inget annat val 
än att sätta sina sopor på 
marken.

Västblekinge Miljö, 
VMAB, har nu blivit varse 
situationen.

– Det har skett en miss mel-
lan oss och entreprenören 

Stena. Där finns ett upplägg 
om att vi turas om att tömma 
men av någon anledning har 
det inte gjorts. Nu är det 
beställt och det ska bli av 
senast tisdag i nästa vecka, 
säger Stefan Järlemyr.

Hur missen har kunnat 

ske är i nuläget oklart. 
Semestertider kan vara en 
orsak.

– Vi får såklart titta på hur 
det har kunnat bli så här, 
säger Järlemyr.

PäR TRulSSoN

VMAB meddelar nu att det skett en miss med entreprenören vilket gjort att landsbygdsstatio-
nen Ströbyn inte har tömts. Nu ska det göras. Foto: Privat 

Sopberget 
växer i       
Ströbyn

oloFSTRÖM

MoTIoN

Cykel– och fotoorientering: 
17/6-20/9 kl 00.00-00.00. 
OK Vilse 87 ordnar cykel-
trim. Karta finns att köpa på 
Apoteket Hjärtat och Gulf. 
Vägar runt Olofströms kom-
mun, Olofström

uTSTällNINGAR

Svenska Konstnärsförbun-

det: 27/6-16/8 kl 12.00-
17.00. Keramik och mål-
ningar i olja, akryl samt 
akvarell. Måndagar stängt. 
Konsthallen Längan i Holje 
Park, Olofström

Vilshults Stenmuseum: 
24/7-16/8 kl 13.00-16.00. 
Utställning om diabasbryt-
ning – svart granit. Öppet: 
Fre–sön. Stenlängan, Vils-
hult

Olofström är bland de bästa kommunerna i

landet på att erbjuda unga en alkoholfri fritid. Det

visar en rakning som Ungdomens

nykterhetsförbund, UNF, har gjort.

OLOFSTRÖM. Undersökningen som genomförts

sedan 2012 är en kampanj för att alla unga ska

få tillgång till en meningsfull fritid utan en

tvingande alkoholnorm.

UNF har skickat ut enkäter till kommunerna med

frågor om deras arbete vid högtider, aktiviteter

för unga, nyktra mötesplatser, öppettider på

fritidsgårdar, marknadsföring av mötesplatser,

satsningar på drogfritt föreningsliv och de

ekonomiska satsningarna.

Även de ungas möjligheter att påverka har

undersökts.

I år har 257 kommuner deltagit i undersökningen

och för Olofström är resultatet positivt.

Kommunen får betyget "väl godkänd" med en

poäng på 4,1. Resultatet är bäst i Blekinge och

ger en fjortonde plats i hela landet.

Totalt sett har endast 44 procent av

kommunerna blivit godkända. Endast 23

kommuner når upp till ett snitt på högre än 4 och

betyget väl godkänd, däribland alltså Olofström.

Blekinge som län hamnar näst högst i landet i

rankingen. Alla kommuner utom Karlshamn når

upp till betyget godkänt.

Länet är särskilt bra på arbetet kring högtider

som traditionellt förknippas med hög

alkoholkonsumtion. Även öppettiderna på nyktra

mötesplatser bedöms som bra. Olofström är här i

topp med att ha öppet på fritidsgård alla vardagar

samt fredag och lördag till minst klockan 23.

Däremot finns mer att göra när det gäller

möjligheterna för unga invånare att påverka.

Ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd saknas.

Här blir ingen av länets kommuner godkänd även

om det finns strategier och handlingsplaner för

att öka inflytandet anses insatserna vara för få.

Rankingen

Olofström: 14

Karlshamn: 170

Ronneby: 69

Sölvesborg: 82

Karlskrona: 70
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Länet bra på att hålla nere ungas drickande
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Länet bra på att hålla 
nere ungas drickande 
PIteÅ
Hälften av länets 
kommuner gör ett bra 
förebyggande arbete 
för att alkoholkon-
sumtionen bland unga 
sjunker. Det framgår 
av den undersök-
ning som Ungdomens 
nykterhetsförbund 
genomfört när det gäl-
ler ungas fritid. Piteå 
och Arvidsjaur tillhör 
de kommuner som får 
godkänt.

Överlag får Norrbotten 
godkänt i UNF:s landsom-
fattande kommunranking 
när det gäller att bedöma 
det förebyggande arbetet 
mot hög konsumtion av al-
kohol bland unga under de-
ras fritid.

Granskningen har pågått 
sedan 2012 och länstrenden 
är tydlig, arbetet ute i kom-
munerna blir, totalt sett, 
bättre.

Två bättre
Anledningen sägs vara allt 

bättre förebyggande arbete 
ute i kommunerna.

2014 var det bara fem av 
länets kommuner som fick 
betyget tre eller mer av fem 
möjliga. I år är antalet kom-
muner sju. Piteå exempel-
vis når betyget 3,7, strax ef-
ter Luleå som får betyget 3,8.

Dessa två kommuner 
hamnar på 30:e respektive 
34:e plats i landet.

I årets undersökning av 
UNF har tretton av länets 
fjorton kommuner deltagit. 
De har berättat vilka insat-
ser de gör för att ungas al-
koholkonsumtion ska vara så 
låg som möjligt under högti-
der, hur unga har inflytande 
över sin fritid, vilka nyktra 
mötesplatser och andra ak-

tiviteter som erbjuds samt 
hur respektive kommunen 
arbetar för ett drogfritt för-
eningsliv.

Piteå 34
Från UNF-distriktet upp-

levs länssiffrorna självklart 
positivt.

– Fritiden är viktig för att 
vi unga ska må bra. Vi vill ha 
trygga och schysta platser 
att umgås på. Ingen ska be-
höva dricka alkohol för att 
det inte finns något annat att 
göra, säger Victor Emmoth, 
som är kassör för UNF Norr-
botten.

Luleå kommun ligger 
alltså i länstopp och ge-
nomför alla föreslagna sats-
ningar. De har festivaler, 
kulturarrangemang, sport-
evenemang, studiecirklar, 
samtalsgrupper, arrangera-

de utflykter, möjlighet för 
unga att få pengar för att 
driva egna idéer och fritids-
gårdar.

Detta gäller även till stora 
delar Piteå kommun. Även i 
Arvidsjaur klarar kommu-
nen gränsen för godkänt 
med betyget 3,3. Arjeplog 
ligger däremot strax under 
med 2,8. Beträffande Älvs-
byn finns inga siffror efter-
som den var den enda av lä-
nets kommuner som inte 
svarat på frågorna i årets un-
dersökning

Fritidsgårdar, aktivi-
tetshus eller liknande finns 
kostnadsfritt i alla kommu-
ner i Norrbotten. 

Mer att göra
Trots de förhållandevis 

goda siffrorna finns det ing-
en anledning att slå sig till ro. 

Det anser exempelvis Sven-
Gösta Pettersson, ordföran-
de för IOGT-NTO i Öjebyn.

– Så är det. Det här är ett 
ständigt pågående arbete, 
säger han.

Pettersson anser vidare 
att det går göra mer.

– Visst är det bra att vi 
håller oss i framkant, men för 
Piteås del skulle jag önska att 
det går göra mer.

Som exempel nämner han 
en kommunal samordnare 
av drog- och alkoholfrågor.

– En person som bland 
annat kunde styra upp in-
formationen i skolor, säger 
Sven-Gösta Pettersson.

UNF driver kampanjen 
Bra Uteliv för att unga ska 
få större inflytande över sin 
egen fritid. Undersökningen 
av kommunernas satsning-
ar på ungas fritid är en del 

av att uppmärksamma möj-
ligheterna att förbättra för 
unga och öka ungas chanser 
till meningsfullhet och ut-
veckling

Urban edin
urban.edin@pt.se

0911-645 29

Alla kan vara med i motorklubben
ÄLVSByN
För ett och ett halvt år 
sedan drog Älvsbyns 
Motorsällskap igång 
ett stort projekt för 
att bland annat öka 
tillgängligheten. I höst 
avslutas projektet och 
under tisdagen be-
sökte huvudfinansiä-
ren, Arvsfonden, ÄMS 
för att se vad som 
gjorts.

Hela projektet har kos-
tat närmare två och en halv 
miljon kronor och Arvsfon-
den har stått för 75 procent 
av det.

– Vi sökte ett så kall-
lat lokalstöd för att bygga 
en sanitär anläggning med 

det som behövs för att kun-
na samordna verksamheten 
med mer barn och ungdom, 
samt att ta kontakt med DHR 
(tidigare De Handikappades 
Riksförbund), säger Göran 
Östman, ordförande i ÄMS.

Just handikappanpass-
ningen har varit en stor del 
i projektet. Det har byggts 
ramper, toaletter, duschar 
och bastu anpassade för 
handikappade för att de ska 
få samma tillgänglighet som 
andra.

– Vi ska se till att vår mo-
torklubb ska vara vänlig för 
funktionshindrade. Vi vill 
få med så många som möj-
ligt så att de får vara med i 
kamratskapen och få en bra 
social plattform här i mo-
torklubben. Det är hög med-

elålder på handikappade i 
Älvsbyn men det är öppet 
för hela Norrbotten att bli 
delaktig i ÄMS, säger Göran 
Östman.

Pengarna har även bland 
annat gått till motorkollot 
som Piteå-Tidningen skrev 
om tidigare i sommar.

– Det är något som kom-
mer att återkomma år för år, 
säger Göran Östman.

Från Arvsfondens sida 
var man positiv till vad som 
gjorts i Älvsbyn.

– De har gjort väldigt bra 
ifrån sig. Vi var tre som åkte 
upp och alla var imponerade 
av utvecklingen och hoppas 
att många barn och unga ska 
hitta dit och komma när-
mare det här med motorer 
och att meka, säger Andre-

as Pierrou, handläggare på 
Arvsfonden.

Andra finansiärer i pro-
jektet har varit Riks-

idrottsförbundet, Älvsbyns 
kommun och den egna för-
eningskassan.

håkan Öberg

StOCKhOLM
Sexköpare har blivit allt 
yngre de senaste åren, 
enligt Stockholmspo-
lisen.

– När jag började job-
ba med det här 2008 re-
gelbundet, då var ju den 
typiska sexköparen en 
svensk man i 50-års-
åldern och uppåt. Men 
nu de senaste åren har 
vi märkt att sexköparna 
blir allt yngre. Och det 
är inte alls ovanligt att vi 
griper unga män, 18 till 
25, säger Simon Hägg-
ström, kriminalinspek-
tör på Stockholmspoli-
sens prostitutionsgrupp, 
till Ekot i Sveriges Radio.

KAST-verksamheten 
i Stockholm, där sex-
köpare kan få hjälp med 
sitt beteende, anar också 
tendensen att yngre män 
söker sig dit.

– Man blir lite över-
raskad när folk i 20-års-
åldern dyker upp, säger 
Johan Christiansson, 
socialarbetare vid KAST, 
till Sveriges Radio.  TT

Sexköparna blir 
allt yngre

StOCKhOLM
Något fler har sökt till 
lärarutbildningarna den 
här höstterminen jäm-
fört med förra, enligt 
Universitets- och hög-
skolerådet. I fjol sökte 
31 614 personer till lä-
rare, mot 33 081 i år – en 
ökning med fyra pro-
cent.

Samtidigt ökade an-
talet antagna med 10 
procent.

”Det är glädjande att 
kunna konstatera att 
den trend med ett större 
antal sökande till lärar-
utbildningar vi sett de 
senaste åren fortsätter”, 
säger Carina Hellgren, 
utredare på Universi-
tets- och högskolerådet, 
i en kommentar.

Det är också något fler 
som både söker och an-
tas till socionomutbild-
ningar samt utbildning-
ar till civilingenjör och 
sjuksköterska.  TT

Fler söker till 
lärarutbildning

StOCKhOLM
Drygt åtta procent av 
landets elever, eller 1–2 
i varje klass, mobbas i 
skolan. I drygt hälften 
av fallen har mobbning-
en pågått i flera måna-
der eller längre, visar 
Friends årliga rapport 
som presenteras på DN 
Debatt.

För att komma till-
rätta med problemet vill 
Friends införa ett trygg-
hetslyft i skolan, liknan-
de kunskapslyftet för 
matematik.

Det behövs också ett 
normkritiskt förhåll-
ningssätt i lärarutbild-
ningen och ökad medve-
tenhet bland rektorer.  TT

Över 60 000 
elever mobbas

Dans- och kulturarrangemang för unga vägs också in i undersökningen när det gäller fritidsutbud. (Arkivbild) 
 FoTo: Camilla Berglund

Sven-Gösta Pettersson ser 
positivt på att Piteå ligger 
i länstopp, men betonar 
att det gör göra mer för 
de ungas fritid. (Arkivbild)
 FoTo: ulrika BaCkesTröm

Från vänster Göran Östman, Cecilia Eriksson, Andreas 
Pierron, Per Lundmark,  Ann-Louise Lunds, Sofi Lundberg 
och Ingela Strandberg. FoTo: sTerling nilsson

PITEÅ

Hälften av länets kommuner gör ett bra

förebyggande arbete för att alkoholkonsumtionen

bland unga sjunker. Det framgår av den

undersökning som Ungdomens nykterhetsförbund

genomfört när det gäl ler ungas fritid. Piteå och

Arvidsjaur tillhör de kommuner som får - godkänt.

Överlag får Norrbotten godkänt i UNF:s

landsomfattande kommunranking när det gäller

att bedöma det förebyggande arbetet mot hög

konsumtion av alkohol bland unga under deras

fritid.

Granskningen har pågått sedan 2012 och

länstrenden är tydlig, arbetet ute i kommunerna

blir, totalt sett, bättre.

Två bättre Anledningen sägs vara allt bättre

förebyggande arbete ute i kommunerna.

2014 var det bara fem av länets kommuner som

fick betyget tre eller mer av fem möjliga. I år är

antalet kommuner sju. Piteå exempelvis når

betyget 3,7, strax efter Luleå som får betyget

3,8.

Dessa två kommuner hamnar på 30:e respektive

34:e plats i landet.

I årets undersökning av UNF har tretton av länets

fjorton kommuner deltagit. De har berättat vilka

insatser de gör för att ungas alkoholkonsumtion

ska vara så låg som möjligt under högtider, hur

unga har inflytande över sin fritid, vilka nyktra

mötesplatser och andra aktiviteter som erbjuds

samt hur respektive kommunen arbetar för ett

drogfritt föreningsliv.

Piteå 34 Från UNF-distriktet upplevs länssiffrorna

självklart positivt.

- Fritiden är viktig för att vi unga ska må bra. Vi

vill ha trygga och schysta platser att umgås på.

Ingen ska behöva dricka alkohol för att det inte

finns något annat att göra, säger Victor Emmoth,

som är kassör för UNF Norrbotten.

Luleå kommun ligger alltså i länstopp och genomför alla

föreslagna satsningar. De har festivaler,

kulturarrangemang, sportevenemang, studiecirklar,

samtalsgrupper, arrangerade utflykter, möjlighet för unga

att få pengar för att driva egna idéer och fritidsgårdar.

Detta gäller även till stora delar Piteå kommun. Även i

Arvidsjaur klarar kommunen gränsen för godkänt med

betyget 3,3. Arjeplog ligger däremot strax under med

2,8. Beträffande Älvsbyn finns inga siffror eftersom den

var den enda av länets kommuner som inte svarat på

frågorna i årets undersökning Fritidsgårdar, aktivitetshus

eller liknande finns kostnadsfritt i alla kommuner i

Norrbotten.

Mer att göra Trots de förhållandevis goda siffrorna finns

det ingen anledning att slå sig till ro.

Det anser exempelvis Sven-Gösta Pettersson,

ordförande för IOGT-NTO i Öjebyn.

- Så är det. Det här är ett ständigt pågående arbete,
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säger han.

Pettersson anser vidare att det går göra mer.

- Visst är det bra att vi håller oss i framkant, men

för Piteås del skulle jag önska att det går göra

mer.

Som exempel nämner han en kommunal

samordnare av drog- och alkoholfrågor.

- En person som bland annat kunde styra upp

informationen i skolor, säger Sven-Gösta

Pettersson.

UNF driver kampanjen Bra Uteliv för att unga ska

få större inflytande över sin egen fritid.

Undersökningen av kommunernas satsningar på ungas

fritid är en del av att uppmärksamma möjligheterna att

förbättra för unga och öka ungas chanser till

meningsfullhet och utveckling

Bildtext: Dans- och kulturarrangemang för unga vägs

också in i undersökningen när det gäller fritidsutbud.

(Arkivbild)|Sven-Gösta Pettersson ser positivt på att Piteå

ligger i länstopp, men betonar att det gör göra mer för de

ungas fritid. (Arkivbild)

© Piteå-Tidningen eller artikelförfattaren.
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Halmstad bra på att stötta drogfri fritid
Hallandsposten. Publicerat på webb 2015-08-14 19:29. (Uppdaterad 2015-08-14 21:31) Profil: IOGT-NTO, UNF.
Yvonne Persson.

Halmstad Halmstads kommun får bra betyg i

Ungdomens Nykterhetsförbunds rankning av

kommunernas arbete med ungas fritid och

drogfria mötesplatser. Av 257 granskade

kommuner tar Halmstad en 24:e plats.

(Uppdaterad: 2015-08-14 21:31)

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har för

fjärde året kartlagt vad kommunerna gör för att

ge unga inflytande över sin fritid, vilka insatser

man gör för unga vid högtider som midsommar

och Lucia och om det finns drogfria

mötesplatser. Insatserna betygssätt på en skala

1-5 och räknas sedan samman till ett slutbetyg.

På tre år har Halmstads kommun gått från

betyget 2,1 till nuvarande 3,9, vilket placerar

kommunen på en 24:e plats. I Halland är det

bara Falkenberg som får bättre betyg, 4,0,

medan Hylte endast får 1,7.

Halmstad utmärker sig särskilt när det gäller tillgången

på drogfria och kostnadsfria aktiviteter och för öppettider

på nyktra mötesplatser, där man får högsta betyg.

- Jag är stolt över Halland. Fritiden är viktig för att vi unga

ska må bra. Vi vill ha trygga och schysta platser att

umgås på.Ingen ska behöva dricka alkohol för att det

inte finns något annat att göra, säger Roman Karlsson,

distriktsordförande för UNF i Halland.

Yvonne Persson yp@hallandsposten.se

© Hallandsposten

Se webartikeln på http://ret.nu/TarWmYR2
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Få drogfria alternativ för unga
Norrköpings Tidningar (1 lik träff). Publicerat på webb 2015-08-14 10:24. (Uppdaterad 2015-08-14 12:27) Profil: IOGT-NTO, UNF.

Norrköping Underkänt och sämst i landet. Det

blev resultatet för Östergötlands län i den årliga

undersökning som Ungdoms nykterhetsförbund,

UNF, gör för att kartlägga vilket möjlighet unga

har till ett drogfritt uteliv. (Uppdaterad: 2015-08-

14 12:27)

Eftersom ungas alkoholkonsumtion visat sig

sjunka under senare tid tack vare förebyggande

insatser, ser UNF, vikten av kommunerna

verkligen engagerar sig. Så för fjärde året i rad

har förbundet nu gjort en kartläggning.

I år deltog 257 av landets 290 kommuner. De

svarade bland annat på frågor om vilka nyktra

mötesplatser som erbjuds, samarbetet med

föreningslivet och förebyggande arbete vid

högtider.

Men årets summering är knappas något för

Östergötlands län att skryta med. Länet visar sig

ha det sämsta utelivet i landet för unga med

resultatet 2,5, av 5, där godkänt är 3.

Jag är besviken på länets arbete. Fritiden är viktig

för att vi unga ska må bra. Vi vill ha trygga och

schysta platser att umgås på. Ingen ska behöva

dricka alkohol för att det inte finns något anant

att göra, säger Eric Tegnander,

förbundsordförande för UNF, i ett pressmeddelande.

Det är främst ariationen på drogfria och kostnadsfria

aktivteter för unga som brister, konstaterar UNF. Men

det finns kommuner som ändå har lyckats. Söderköping

lyfts fram som ett exempel.

Högst rankade kommunen i länet, sett utifrån hela

undersökningen, är Åtvidaberg med 3,5. Sämst är Ydre

med 1,4. Norrköping hamnar på femte plats och på plats

113 i landet med 2,9. Det är en försämring jämfört med

förra året då resultatet låg på 3,3.

Inger Ramstedt 011-200 172

© Norrköpings Tidningar

Se webartikeln på http://ret.nu/jUnxq4OG

Visa liknande träffar

Få drogfria alternativ för unga

Östgöta Correspondenten 2015-08-14 12:07
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Blandat betyg kring ungas alkoholintag
Vestmanlands Läns Tidning. Publicerat på webb 2015-08-14 07:09. Profil: IOGT-NTO, UNF.

Ungas alkoholkonsumtion har minskat i Västerås.

Men kommunens utbud av meningsfulla fritids-

aktiviteter underkänns i den undersökning som

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, gjort.

Förebyggande insatser tros vara ett av skälen till

att ungdomars alkoholkonsumtions minskat.

Västerås är bland de bäst rankade kommunerna i

landet och får betyget 4,7 av 5 som innebär väl

godkänt.

Men när det gäller möjligheter till en bra och

meningsfull fritid får Västmanland inte godkänt.

För länet som helhet ges betyget 2,9 av 5 där 3

är godkänt.

Sex av de nio västmanländska kommuner som

deltagit i undersökningen får underkänt, endast

två är alltså godkända.

UNF har undersökt kommuners arbete för ungas fritid i

fyra år.

I undersökningen har ansvariga i kommunerna fått

berätta vilka insatser som görs för ungdomarna under

olika högtider under året, vilket inflytande de har när det

gäller deras uteliv och vilka nyktra mötesplatser som

erbjuds de unga, samt hur kommunen arbetar för ett

drogfritt föreningsliv.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

© Vestmanlands Läns Tidning

Se webartikeln på http://ret.nu/5NmqbO9v
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Blandat betyg kring ungas alkoholintag
VLT. Publicerat i print 2015-08-14. Profil: IOGT-NTO, UNF.
BIRGITTA CAVALLINI. Sida: 8.

8 FREDAG 14 AUGUSTI 2015

TrebilarpåHemdal
harblivitskadade
HEMDAL.TrebilägarepåHem-
dal har fått sina bilar skada-
de. På Geijersgatan hade
någon brutit sönder sido-
speglarna på en bil. Det
skedde någon gång mellan
tisdag och onsdag. Samma
dygn förstördes också en
backspegel och glaset till
ett dimljus på enbil påFolk-
parksgatan. Bilen stod par-
kerad i en carport. Någon
gång mellan måndag och
i går har en bil på Hemdals-
vägen fått repor på förar-
dörren och på en bakskärm.
En buckla fanns också på
bilen.Polisen rubricerar alla
fallen som skadegörelse.

Brötupptanklock
menstal intebensin
RÅBY. Någon bröt upp tan-
klocket och försökte slanga
bensin från en bil på Siden-
svansgatan. Ägaren upp-
täckte att tanklocket var
borta. Ingen bensin fatta-
des dock i tanken. Stödför-
söket inträffade någon gång
mellanonsdagkväll och igår
morse.

Gungorstulafrån
Barkaröskola
BARKARÖ. Barnen på Barka-
rö skola har blivit av med
flera gungor. Mellan den 13
juli och10augustiharnågon
stulit de tre gungorna med
kedjoroch fästen.Gungorna
varuppställdabakomskolan
i en stor gungställning.

Skullefunderamen
stalentröja
CENTRUM. Mannen var i en
butiken Rexellen på Köp-
mangatan för att titta på
kläder.Han sa att han skulle
köpaenpresent.Han tittade
på en tröja och frågade efter
storleken. Sedan skulle han
fundera på saken. Perso-
nalen upptäckte då att han
tagitmed sig en tröja.

Brott&olyckor

ButikschefenförSefina
pantbanktänkerpårånet
varjekväll. ”Detspelas
uppimitthuvudomochom
igen”.

VÄSTERÅS.Det berättade han
i går på rättegångens andra
dagmotdemisstänktapant-
banksrånarna.

Han och en kollega hade
just öppnat banken när
rånarna slog till.

– Jag hade väl kommit 20
minuter tidigare och utfört
de vanliga morgonsysslor-
na. Klockan 9 kom första
kunden in, den togmin kol-
legahandom.Straxdärefter
kom ytterligare en, honom
tog jag hand om.

Efter bara någon minut

hörde de hur det började
banka mot pantbankens
fönster och dörr.

– Jag tittadeutoch sågfle-
rapersonermedskyddsglas-
ögon. Jag sa tillmin kollega:
”Viblir rånade”ochså tryck-
te vi på larmknapparna.

Butikschefen berätta-
de sedan hur han drogs ner
i källaren där han tvingades
öppna valvet.

– Till en början kom jag
inte ihågkoden. Jagvarbåde
rädd och stressad.

En av rånarna ska ha gett
honomett knytnävsslag.

– Då kom jag ihåg koden
och öppnade valvet. En av
rånarna ville att jag skulle
hjälpa till att lasta inväskor-
na men det klarade jag inte

av.Då ladedenermigpågol-
vet.

Från sin plats kunde han
se tre personer i valvet.

Efter ett tag märkte han
att rånarna hade försvun-
nit. På skakiga ben tog han
sig uppför trappan och in
i banklokalen.

– Jag ser att en kund finns
kvar och jag frågade hur det
var med honom. Han sa att
han var okej.

Butikschefen pratade lugnt
och sansat under hela för-
höretmenhelahanskropps-
språkvittnadeomattdetvar
en anspänning för honom
att sitta där.

Han berättar att han fort-
farande går till psykotera-

peut för att bearbeta rånet.
Enkvinnliganställdberät-

tade i rättssalen att hon var
rädd för sitt liv när rånarna
slog till.

En av de åtta misstänkta,
en 19-årig man, har erkänt
brott, grov stöld.

– Tanken var inte grovt
rån. Tanken var grov stöld.
Jag skulle aldrig hota eller
skada en annanmänniska.

– Till dem som var där på
pantbanken: Jag är hemskt
ledsen. Men jag var där för
att ”make money”, fortsat-
te han.

De övrigamisstänkta sva-
rade kortfattat eller inte alls
på frågor från åklagaren.

Enfick redogöra förvarför
han var klädd som han var

med flera lager kläder den
här dagen. Mannen förkla-
rade att hanhöll på att träna
och ville gå ned i vikt.

– Jag ville svettas, sade
mannen som förklarade att
han råkadebefinnasig iVäs-
terås under råndagen för att
han har släktingar här.

Två av de misstänkta
erkänner att de var där och
placerade ut fotanglar. De
nekar till grovt rån.

En representant från Sefi-
na pantbanks huvudkon-
tor uppskattade värdet på
de försvunna föremålen till
7–8miljoner kronor.

Rättegången fortsätter på
tisdag.
ANN-SOFIESANNEMALM

DANIELBERGLUND

Pantbanksrånet – andra rättegångsdagen

Anställda i skräck
vid pantbanksrån
Fruktade för sina liv närgärningsmännenslog till

TVINGADESÖPPNA.Rånarna tvingadebutikschefen för Sefinapantbankatt öppna valvet i källaren. Butikschefens ansikte är doldmedsvart platta påbilden från
övervakningsfilmenmorgonennär rånet skedde. Foto: Ur polisens förundersökning

Ungasalkoholkonsumtion
harminskat iVästerås.
Menkommunensutbudav
meningsfullafritids-
aktiviteterunderkänns
idenundersökningsom
UngdomensNykterhets-
förbund,UNF,gjort.

VÄSTMANLAND. Förebyggan-

de insatser tros vara ett av
skälen till att ungdomars
alkoholkonsumtionsmins-
kat.

Västerås är bland de bäst
rankade kommunerna
i landet och får betyget 4,7
av 5 som innebär väl god-
känt.

Men när det gäller möj-

ligheter till en bra och
meningsfull fritid får Väst-
manland inte godkänt. För
länet som helhet ges bety-
get 2,9 av 5 där 3 är god-
känt.

Sex av denio västmanländ-
ska kommuner somdeltagit
i undersökningen fårunder-

känt, endast två är alltså
godkända.

UNF har undersökt kom-
muners arbete för ungas fri-
tid i fyra år.

I undersökningen har
ansvariga i kommunerna
fått berätta vilka insatser
som görs för ungdomarna
under olika högtider under

året, vilket inflytande de
har när det gäller deras ute-
liv och vilka nyktra mötes-
platser somerbjudsdeunga,
samt hur kommunen arbe-
tar för ett drogfritt fören-
ingsliv.
BIRGITTACAVALLINI
birgitta.cavallini@vlt.se
021-19 94 90

Blandat betyg kring ungas alkoholintag

Seövervakningsfilmen
vlt.se

Nyheter NYHETSCHEFER: HELENA GRAHN, CECILIA RINDBÄCK VANGBO
HELENA.GRAHN@VLT.SE❖ 021–199199, CECILIA.VANGBO@VLT.SE❖ 021–199199

1.36-åringenerkände
–23-åringen släpps
2.35-åringen skulle avvisas
3.Förmånga invandrare för
att integrera alla
4. I chockefter knivattacken
5.LIVE:Rättegångenmot
pantbanksrånarna

Frånvlt.se
Mestläst

Hålldigupp-
dateradmed
nyheterdygnet
runtpåvlt.se!

vltUngas alkoholkonsumtion har minskat i Västerås.

Men kommunens utbud av meningsfulla

fritidsaktiviteter underkänns i den undersökning

som Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, gjort.

VÄSTMANLAND. Förebyggande insatser tros vara

ett av skälen till att ungdomars

alkoholkonsumtions minskat.

Västerås är bland de bäst rankade kommunerna i

landet och får betyget 4,7 av 5 som innebär väl

godkänt.

Men när det gäller möjligheter till en bra och

meningsfull fritid får Västmanland inte godkänt.

För länet som helhet ges betyget 2,9 av 5 där 3

är godkänt.

Sex av de nio västmanländska kommuner som

deltagit i undersökningen får underkänt, endast

två är alltså godkända.

UNF har undersökt kommuners arbete för ungas

fritid i fyra år.

I undersökningen har ansvariga i kommunerna

fått berätta vilka insatser som görs för

ungdomarna under olika högtider under året,

vilket inflytande de har när det gäller deras uteliv

och vilka nyktra mötesplatser som erbjuds de

unga, samt hur kommunen arbetar för ett

drogfritt föreningsliv.

© VLT
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Dåligt utbud för unga
Undersökning av ungas uteliv
Hjo Tidning. Publicerat i print 2015-08-14. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Linda van Lith. Sida: 6.
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Nyheter HT6 Fredag 14 augusti 2015

SKARABORG. Undersökning av ungas uteliv

Dåligt utbud för unga

Förbundet har granskat 
hur kommunerna arbetar 
för sänka alkoholkonsum-
tionen bland deras yngre 
invånare. De tar reda vilka 
aktiviteter som erbjuds på 
fritiden, vilket förebyg-
gande arbete som bedrivs 
och vilket inflytande ung-
domarna själva har.

Inte tillräckligt
Av de tretton kommuner i 
Skaraborg som deltog i un-
dersökningen var det bara 
Falköping, Skara och Skövde 
som gjorde tillräckligt bra 

ifrån sig. De blev nät och 
jämt godkända. 

Fritidsgårdar
Skaras och Skövdes styrka är 
att de har fritidsgårdar som 
har öppet även på helgkväl-
lar. Svagheten är att båda 
kommunerna saknar nyktra 
mötesplatser under lov och 
högtider. Falköping, som låg 
bäst till i länet kunde erbjuda 
fler aktiviteter och var dess-
utom bra på att marknads-
föra dem.

Mariestad och Gullspång 
hamnade bland de sämst 
rankade kommunerna i hela 
Sverige. Där har ungdomarna 
väldigt lite att säga till om 
och kommunerna hittar säl-
lan på saker för att stimulera 
dem på deras fritid.

Alla utom 33 av landets 
kommuner deltog i under-
sökningen. Svaren visade 
att ungas alkoholkonsum-

tion har sjunkit något, fram-
förallt på orter som arbetar 
med förebyggande insatser.

– Kommunernas satsning-
ar är väldigt viktiga, säger 
Sophie Brömster.

Hälften underkända
Undersökningen gjordes för 
fjärde året i rad och lite min-
dre än hälften av kommu-
nerna blev underkända även 
i år. Resultatet blev till och 
med något sämre än i fjol. 

Fritidsutbudet varierar 
mycket mellan olika plat-
ser och det är ett problem 
eftersom yngre personer är 
mer bundna till de orter de 
bor på.

– Många ungdomar 
har svår att ta sig från en 
kommun till en annan, säger 
Sophie Brömster.

Linda van Lith

Bara tre av kommunerna 
i Skaraborg har ett god-
känt uteliv för unga.

– Alla kommuner borde 
kunna bli godkända, det 
är ett rimligt krav, säger 
Sophie Brömster, press-
ansvarig på Ungdomens 
nykterhetsförbund, Unf.

Vägräcket vid busshållplatsen Misten utmed 195:an är 
krockskadat och måste repareras.

TRAFIK. Säkerhetsgranskning ger en dyster bild

Dödsfällor på vägarna
Motormännen är varje som-
mar ute och kontrollerar 
trafiksäkerheten på vägarna 
runt om i landet. I år sätter 
man särskilt fokus på väg-
räcken och här i trakterna 
får många underkänt.

–  De gamla vägräckena 
som sitter kvar, bland annat 
på väg 194 mellan Skövde 
och Hjo, är i mycket dålig 
skick. Bland annat är kan-
terna vassa och räckena lu-

tar. Det kan till och med vara 
olagligt med sådana räcken, 
menar Ulla-Britt Hagström.

För en mc-förare kan vas-
sa vägräcken innebära direkt 
livsfara och de är särskilt 
utsatta. Vid Brogården på 
vägen mot Skövde finns ett 
av de sämsta vägräckena och 
även ett vid Forsby-Karstorp 
pekas ut särskilt.

– Vi har nu tillskrivit Tra-
fikverket och framfört våra 

synpunkter och de har utlo-
vat svar inom kort. Jag anser 
att bristerna måste åtgärdas 
inom en snar framtid.

Även ett skadat vägräcke 
vid Mistens busshållplats 
utmed väg 195 finns med i 
Motormännens skrivelse. 
Där är visserligen räcket av 
modern typ, men ganska 
kraftigt krockskadat.

Ulla-Britt Hagström, som 
tidigare suttit en mandat-

period i riksdagen, är rent 
allmänt bekymrad över den 
dåliga vägstandarden i Ska-
raborg. Hon menar att vi 
placerar oss i den definitiva 
botten jämfört med övriga 
landet.

Varför är det så?
–  Det beror främst på 

att vi inte har kunnat enas 
politiskt. Vi har under lång 
tid spretat åt flera håll med 
olika viljor, men nu måste vi 

ta oss samman och se till att 
det satsas ordentligt på våra 
vägar.

– Det är i allra högsta grad 
en framtidsfråga för att vårt 
område ska kunna hänga 
med i den hårda konkur-
rensen i dagens samhälle. 
Annars blir det förödande, 
menar Hagström.

Glenn Svensson

Motormännens ordförande, Ulla-Britt Hagström, är bekymrad över den dåliga säkerheten på vägarna till och från Hjo. Flera 
undermåliga vägräcken har upptäckts, som det här vid korsningen mot Brogården på väg 194. FOTO: PRIVAT 

Vägarna till och från 
Hjo är undermåliga och 
trafikfarliga.

Det menar Ulla-Britt 
Hagström, ordförande 
för konsumentorganisa-
tionen Motormännen i 
Skaraborg.

– Många vägräcken är 
för gamla, helt enkelt, 
och dessutom skadade, 
säger hon.

SKÖVDE. Servicedirektörens placeringsort ändras

Inga planer att flytta andra 
personer från Skövde

Den nuvarande servicedi-
rektören, som är den högste 
tjänstemannen i regionens 
interna servicefunktion, 
Sten Axelsson, bor i Skövde 
och utgår från samma ort. 
Han har även omkring tio 
medarbetare i sin stab på 
samma ställe.

– Jag valde att vara i Skövde 
eftersom jag bor här. Sedan 
är det ju alltid praktiskt att ha 
sin närmaste stab på samma 
ställe, säger Sten Axelsson.

Hans efterträdare, vars 
namn ännu inte är officiellt, 
kommer främst att verka i 
Göteborg eller Vänersborg. 
Hur det blir med den stab 
som just nu finns i Skövde 
har inte diskuterats, men 
ekonomidirektör Joakim 
Björck betonar att det inte 
finns några planer på att 
flytta andra personer.

– Det viktigaste är att hitta 

ett arbetssätt som fungerar.
Björck säger att förvalt-

ningarna tar hänsyn den 
inomregionala balansen, 
som styr var de olika funk-
tionerna ska vara placerade.

– Det är ett politiskt beslut 
och det är viktigt att hela re-
gionen ska vara delaktig. 
Samtidigt måste vi vara 
pragmatiska; om vi hittar en 
bra person i Göteborg, ska vi 
ju inte tvinga honom eller 
henne att åka till Vänersborg 
alla dagar. Vi behöver ha folk 
överallt, och får lära oss att 
jobba på distans. Ny teknik 
ger ju helt andra möjligheter.

För några år sedan flyt-
tade tandvårdsförvaltning-
ens ledning från Skövde till 
Göteborg.

Alf Ehn

Just nu finns regionens 
servicedirektör i Skövde. 
Den nye ska sitta i Göte-
borg eller Vänersborg.

– Men det finns inga 
planer på att vi ska flytta 
på andra personer, säger 
ekonomidirektör Joakim 
Björck.

Joakim Björck. 

 FOTO: CATHARINA FYRBERG

SKARABORG.

Bara tre av kommunerna i Skaraborg har ett

godkänt uteliv för unga. - Alla kommuner borde

kunna bli godkända, det är ett rimligt krav, säger

Sophie Brömster, pressansvarig på Ungdomens

nykterhetsförbund, Unf.

Förbundet har granskat hur kommunerna arbetar

för sänka alkoholkonsumtionen bland deras

yngre invånare. De tar reda vilka aktiviteter som

erbjuds på fritiden, vilket förebyggande arbete

som bedrivs och vilket inflytande ungdomarna

själva har.

Inte tillräckligt Av de tretton kommuner i

Skaraborg som deltog i undersökningen var det

bara Falköping, Skara och Skövde som gjorde

tillräckligt bra ifrån sig. De blev nät och jämt

godkända.

Fritidsgårdar Skaras och Skövdes styrka är att de

har fritidsgårdar som har öppet även på

helgkvällar. Svagheten är att båda kommunerna

saknar nyktra mötesplatser under lov och

högtider. Falköping, som låg bäst till i länet

kunde erbjuda fler aktiviteter och var dessutom

bra på att marknadsföra dem.

Mariestad och Gullspång hamnade bland de

sämst rankade kommunerna i hela Sverige. Där

har ungdomarna väldigt lite att säga till om och

kommunerna hittar sällan på saker för att

stimulera dem på deras fritid.

Alla utom 33 av landets kommuner deltog i

undersökningen. Svaren visade att ungas

alkoholkonsumtion har sjunkit något, framförallt

på orter som arbetar med förebyggande insatser.

- Kommunernas satsningar är väldigt viktiga,

säger Sophie Brömster.

Hälften underkända Undersökningen gjordes för

fjärde året i rad och lite mindre än hälften av

kommunerna blev underkända även i år. Resultatet blev

till och med något sämre än i fjol.

Fritidsutbudet varierar mycket mellan olika platser och

det är ett problem eftersom yngre personer är mer

bundna till de orter de bor på.

- Många ungdomar har svår att ta sig från en kommun till

en annan, säger Sophie Brömster.

© Hjo Tidning
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A8 Norrköpings Tidningar
Fredag 14 augusti 2015NorrköpiNg 

Unga fick chansen 
att chilla med Bris
NorrköpiNg
Bris är ute på tur-
né och fanns i går  
i Vasaparken till-
sammans med Rix 
FM Festival för att 
träffa ungdomar 
från Norrköping.   
 – Här kan de 
hänga med oss, 
chilla med oss och 
lära känna oss, 
säger Anki Sahlin, 
projektledare. 

– Det händer en massa här 
runt omkring. Hos oss får 
man proviantera på omtan-
ke och vätska, och snacka om 
livets allvar, säger Anki Sahlin 
på stödorganisationen Bris, 
som under augusti månad 
turnerar med festivalen till 
tio orter i Sverige. 

Syftet med att samarbeta 
med festivalen är just att nå 
ut till ungdomar där de fak-
tiskt befinner sig. 

I Bris tält finns tre av de 17 
kuratorer som till vardags tar 
emot samtal, svarar på mejl 
och chattar med de ungdo-
mar som söker stöd hos Bris. 

– Men vi har inga stödsam-
tal på själva festivalen. Då 
uppmanar vi dem att ringa 
till oss i stället, förklarar Anki, 
som betonar att det handlar 
mer om att ge möjlighet för 
de unga att lära känna dem 
och skapa förtroende. 

Nu i sommar har ungas kontakt 
med Bris ökat med drygt 300 
kontakttillfällen, eller sju pro-
cent, jämfört med förra året. 

– Det kan bero på att vi har 
öppet som vanligt när andra 
inte har det. Men de unga ska 
ju ha samma möjlighet att 
få hjälp fast övriga samhäl-
let har semester, säger  Jonas 
 Söderlund, kurator. 

En annan förklaring kan 
vara att Bris varit mer synli-
ga det senaste året.

– En del som ringer säger 
också att de har sett oss på 
festivalen, säger han. 

Nu inför skolstarten märker 
de att trycket ökar och kon-
takterna blir fler. 

– Många känner oro, om 
skolan är en plats där man 
blir mobbad och retad. Men 
skolan kan vara en frizon ock-
så. I familjer med missbruk 
är det i skolan man kan få 
lite lugn och ro, säger Jonas. 

– Men ibland handlar frågor-
na om vanliga saker, som att det 
är en ny termin och man kan-
ske är orolig för hur man ska 
klara betygen, tillägger han. 

Inför sommaren lanserade 

Bris sin app, Abused Emojis, 
med symboler som underlät-
tar för barn och unga att be-
skriva svåra känslor. 

– Vi har fått många positiva 
reaktioner på den från ung-

domarna. Och det är många 
killar som sagt att de tycker 
den är bra. Killar uppmuntras 
inte att prata om känslor. Där 
vill vi vara en motkraft, säger 
Jonas Söderlund. 

En viktig ambition i Bris 
arbete är att sprida kunskap 
om barns rättigheter. 

– Men att prata om rätten 
att bli lyssnad på och tagen 
på allvar är vuxenprat. Ska det 
bli begripligt för ungdomar-
na är det bättre att visa det ge-
nom att faktiskt vara en vux-
en som lyssnar, och som ock-
så är beredd att agera utifrån 
det man hör, säger han. 

BriS – Barnens rätt i samhället 
●Barn och unga är välkom-
na att kontakta Bris om vad 
som helst på telefon 116 
111, eller på mejl och chatt 
på www.bris.se. 
● Ingenting är för stort eller 
för litet. Att ringa är gratis 
och syns inte på telefonräk-
ningen. Man får vara ano-
nym om man vill. 
●Vuxna är också välkom-
na att kontakta Bris med 
frågor om barn på telefon 

 077-150 50 50.
●Varje dag har Bris runt 70 
stödjande samtal med barn 
och unga genom telefon, 
chatt och mejl. Medelåldern 
för de barn och unga som 
kontaktar Bris är 14 år. Mer 
än 80 procent av samtalen 
kommer från flickor. Förra 
året handlade 3 500 av Bris 
kontakter med barn och 
unga om våld. 

Källa: Bris 

Kuddhörna. I Bris tält fanns bland andra kurator Jonas Söderlund och projektledare Anki Sahlin. – Här kan man hänga med 
oss, chilla med oss och lära känna oss, säger hon. Foto: Matz Glimhed

Visualisering 
och Cnema 
slås inte ihop
NorrköpiNG
Samverkan, men ingen 
gemensam organisation 
– Visualisering AB och 
Cnema blir kvar som 
tidigare.

Framtiden för dem har dis-
kuterats och utretts.

Det tidigare förslaget att 
avveckla Visualisering AB 
som bolag och lägga det 
som en enhet under kul-
tur- och fritidsnämnden 
har redan tidigare skro-
tats.

En sammanslagning av Vi-
sualisering AB och Cnema 
har också diskuterats, men 
den utredning som gjorts 
visar på små samordnings-
vinster. 

Kultur- och fritidsnämn-
den pekar dessutom i sitt 
yttrande på risken för att 
utvecklingen av Norrkö-
ping som filmstad skul-
le kunna hämmas vid en 
sammanslagning.

Förslaget till kommunsty-
relsen är nu se till att Cne-
ma och Visualisering AB 
samverkar när det gäller 
bland annat pedagogik 
och marknadsföring, men 
att de inte förs ihop i en  
gemensam organisation. 

gun Stenehall

Skräpig  
bilfirma  
hotas av vite 
NorrköpiNG
I flera år har Norr
köpings kommun försökt 
att komma till rätta med 
en bilfirma som inte 
städar upp, river och gör 
i ordning på sin tomt.

Företaget fick redan ti-
digt ett föreläggande om 
att riva olagligt uppför-
da byggnader och plank, 
samt ta bort bilupplaget 
och skyltarna. Vissa delar 
i föreläggandet har gjorts 
men mycket återstår. 

Byggnads och miljö-
skyddsnämnden i Norr-
köping har nu ansökt hos 
Mark- och miljödomstolen 
om att ett vite på 300 000 
kronor ska dömas ut  i en-
lighet med tidigare beslut.

Vid ett besök på plat-
sen för en månad sedan 
konstaterades att plan-
ket hade tagits bort, öst-
ra byggnaden hade delvis 
rivits. Kontorsbyggnaden 
är kvar men med löst tak 
och skadade väggar. Skyl-
ten är bort tagen, men en 
annan skylt har satts upp. 
Mellan staket och byggna-
der ligger däck och en del  
skräp.

Dick kjedemar

NorrköpiNG
Underkänt och sämst  
i landet.  Det blev resulta
tet för Östergötlands län 
i den årliga undersökning 
som Ungdoms nykterhets
förbund, UNF, gör för att 
kartlägga vilket möjlighet 
unga har till ett drogfritt 
uteliv.

Eftersom ungas alkoholkon-
sumtion visat sig sjunka un-

der senare tid tack vare före-
byggande insatser, ser UNF, 
vikten av kommunerna verk-
ligen engagerar sig. Så för 
fjärde året i rad har förbun-
det nu gjort en kartläggning.

I år deltog 257 av landets 290 
kommuner. De svarade bland 
annat på frågor om vilka 
nyktra mötesplatser som er-
bjuds, samarbetet med för-
eningslivet och förebyggan-

de arbete vid högtider. 
Men årets summering är 

knappas något för Öster-
götlands län att skryta med.  
Länet visar sig ha det säm-
sta utelivet i landet för unga 
med resultatet 2,5, av 5, där 
godkänt är 3. 

– Jag är besviken på länets 
arbete. Fritiden är viktig för 
att vi unga ska må bra. Vi vill 
ha trygga och schysta platser 
att umgås på. Ingen ska be-

höva dricka alkohol för att 
det inte finns något annat 
att göra, säger Eric Tegnan-
der, förbundsordförande för 
UNF, i ett pressmeddelande.

Det är främst variationen på 
drogfria och kostnadsfria 
aktivteter för unga som bris-
ter, konstaterar UNF. Men det 
finns kommuner som ändå 
har lyckats. Söderköping lyfts 
fram som ett exempel.

Högst rankande kommu-
nen i länet, sett utifrån hela 
undersökningen, är Åtvida-
berg med 3,5. Sämst är Ydre 
med 1,4. Norrköping hamnar 
på femte plats och på plats 113 
i landet med 2,9. Det är en för-
sämring jämfört med förra 
året då resultatet låg på 3,3.

inger ramstedt
inger.ramstedt@nt.se

011-200 172

Sämsta länet i landet för drogfria unga

Anna-Mi 
 Skoog

Anna.Mi.Skoog@nt.se
0768-408 154

Underkänt och sämst i landet. Det blev resultatet

för Östergötlands län i den årliga undersökning

som Ungdoms nykterhetsförbund, UNF, gör för att

kartlägga vilket möjlighet unga har till ett drogfritt

uteliv.

Eftersom ungas alkoholkonsumtion visat sig

sjunka under senare tid tack vare förebyggande

insatser, ser UNF, vikten av kommunerna

verkligen engagerar sig. Så för fjärde året i rad

har förbundet nu gjort en kartläggning. I år deltog

257 av landets 290 kommuner. De svarade

bland annat på frågor om vilka nyktra

mötesplatser som erbjuds, samarbetet med

föreningslivet och förebyggande arbete vid

högtider. Men årets summering är knappas något

för Östergötlands län att skryta med. Länet visar

sig ha det sämsta utelivet i landet för unga med

resultatet 2,5, av 5, där godkänt är 3. – Jag är

besviken på länets arbete. Fritiden är viktig för

att vi unga ska må bra. Vi vill ha trygga och

schysta platser att umgås på. Ingen ska behöva

dricka alkohol för att det inte finns något annat

att göra, säger Eric Tegnander,

förbundsordförande för UNF, i ett

pressmeddelande. Det är främst variationen på

drogfria och kostnadsfria aktivteter för unga som

brister, konstaterar UNF. Men det finns

kommuner som ändå har lyckats. Söderköping

lyfts fram som ett exempel. Högst rankande

kommunen i länet, sett utifrån hela

undersökningen, är Åtvidaberg med 3,5. Sämst

är Ydre med 1,4. Norrköping hamnar på femte

plats och på plats 113 i landet med 2,9. Det är

en försämring jämfört med förra året då

resultatet låg på 3,3. inger.ramstedt@nt.se 011-

200 172

© Norrköpings Tidningar eller artikelförfattaren.
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6 Gotlands Allehanda
Fredag 14 augusti 2015Nyheter 

Hoffstedt vill  
sälja Svenska Spel
Gotland
Det är dags att sälja svenska spel, 
tycker Gustaf Hoffstedt före detta 
 moderat ledamot för Gotland i riks
dagen. Men han får starkt mothugg  
av Hanna Westerén (S). 
I går publicerade Dagens In
dustri en debattartikel skri
ven av Gustaf Hoffstedt med 
rubriken ”Sälj Svenska Spel”. 
I den skriver Gustaf Hoffstedt 
att staten inte kan vara do
mare och spelare i samma 
match och att med den nya 
omregleringen av spelpoli
tiken faller det ”på sin egen 
orimlighet” att staten äger 
ett spelbolag. 

– För mig är det principi
ellt. Staten ska ägna sig åt 

att stifta och upprätthålla la
gar. När ett licenssystem ska 
införas så att fler spelbolag 
ska kunna verka i Sverige så 
känns det inte rimligt att sta
ten ska bedöma sitt eget bo
lag, säger Gustaf Hoffstedt. 

Hanna Westerén, Gotlands 
riksdagsledamot för Social
demokraterna håller inte 
med. 

– Jag tycker att staten har 
ett viktigt övergripande an
svar kring spelindustrin. 

Och som gotlänning så tän
ker jag naturligtvis på alla 
de arbetstillfällen för kvali
ficerade öbor som skulle för
svinna, säger hon. 

Gustaf Hoffstedt lämna
de vid årsskiftet politiken 
och jobbar nu som gene
ralsekreterare för Bransch
föreningen för onlinespel 
(BRO). Han menar att en 
försäljning av Svenska Spel 
inte skulle innebära en för
lust för ön. 

– Tvärtom, titta på försälj
ningen av vin och sprit AB för 
några år sedan, de har större 
omsättning nu och fler tjäns
ter. När spelindustrin utveck
las kommer även Svenska 
Spel göra det men i annan 
regi, säger han. 

Men Hanna Westerén sym
patiserade inte med försälj
ningen av Vin & Sprit heller. 

– Jag tycker att när det 
handlar om försäljning av 
varor och tjänster som inne
bär risker för medborgare, 
såsom beroende, så har sta
ten ett ansvar. Det handlar 
inte om något överförmyn
deri utan om ett samhälle 
som präglas av omsorg. 

Hanna Westerén tror att en 
försäljning av Svenska Spel 

innebär en minskad arbets
marknad på ön. 

– Då står Gotland inför 
problemet att flera männis
kor kommer behöva flytta 
härifrån. 

Gustaf Hoffstedt tror tvärtom 
att en försäljning av Svenska 
Spel kommer innebära en 
förbättring för Gotlands ar
betsmarknad. 

– Det kommer gagna Got
land att bli fria från statens 
boja. I nuläget kan inte Svens
ka Spel expandera med exem
pelvis internetspel, något som 
kommer vara en möjlighet ef

ter en försäljning, säger han. 
Att frågan om hur staten 

ska utreda sig själva när det 
nya licenssystemet lanseras 
kommer att bli ett problem 
oroar inte Hanna Westerén. 

– Jag tror absolut att det 
går att lösa utan att vi ham
nar i en potentiell jävsitua
tion – till exempel genom 
att ta in en tredje part som 
genomför just den kontrol
len. Men vi behöver Svenska 
Spel för ett fortsatt ansvarsta
gande från statens sida, säger 
hon. 

Linda Nihlén
linda.nihlen@gotlandsallehanda.se 

regeringen vill införa licenser
●En omreglering av spel-
marknaden har länge varit 
på tapeten i Sverige. Sve-
riges civilminister Ardalan 
Shekarabi (S) menar att den 
svenska staten har tappat 
kontrollen över landets spe-
lande och har tillsatt en ut-
redning som påbörjas i höst. 

I juni sa han följande till 
 aftonbladet: – Det är många 
aktörer som riktar sig mot 
svenska konsumenter men 
som inte går under svensk 
lagstiftning. Vi vill införa 
ett licenssystem, och vi vill 
genomföra det under vår 
mandat period. 

Vill sälja. Gustaf Hoffstedt tycker att staten ska sälja Svenska Spel. Foto: Krister Nordin

Ägande. Hanna Westerén tycker att det är problematiskt att 
sälja ut statens egendom. ”Jag tycker att det är ett strategiskt 
ägande”. Foto: Rolf Jönsson

Katt hittad 
upphängd 
i staket
GotlaNd
En katt hittades i går 
förmiddag hängd i ett 
snöre på ett trädgårds-
staket i en socken på 
Gotland. 

Det var Malin Fransson som 
hittade katten hängandes  
i ett balsnöre på ett staket 
längs en väg när hon kör
de förbi med bilen. Hon är 
övertygad om att det är ett 
verk av en människa. Det 
handlar inte om att katten 
råkat trassla in sig i snöret, 
menar hon.

– Det är för jävligt. Det ser 
ut som om någon har gjort 
en stypsnara och snöret är 
virat flera varv runt staket
stolpen, säger hon.

Hon säger att det minst 
hemska vore om någon rå
kat köra på katten och för
sökt att avliva den för att 
förkorta lidandet.

– Men man gör ju inte så 
heller, säger Malin Fransson.

Katten har nu tagits om
hand av den som bor på 
tomten där staketet finns. 

Malin Fransson funderar 
på att polisanmäla saken.

Mattias Wallin, vaktha
vande polisbefäl, menar 
att brottsrubriceringen för 
den här typen av brott kan 
vara svår att fastställa. 

– Om katten har varit i li
vet när den strypts kan den 
som gjort det dömas för 
djurplågeri. Men om man 
bara som en ”kul grej” har 
hängt upp en katt som redan 
är död kan det vara svårare 
att rubricera det, säger han.

Han berättar att i alla 
brott som anmäls behöver 
polisen ha uppgifter och 
iakttagelser eller bevis att 
gå på, för att kunna starta 
en utredning. 

– Annars måste vi lägga 
ner fallen, vi kan inte och 
får inte starta utredning
ar om brott där vi inte har 
några uppgifter att gå på. 
(helagotland.se)

Dennis Pettersson  
Anna Sofia hakeberg

Gotland
Ungas alkoholkonsum
tion på Gotland sjunker 
och förebyggande insatser 
tros vara ett av skälen. Det 
är Ungdomens Nykter
hetsförbund, UNF, som 
har undersökt regionens 
arbete för ungas fritid  
i fyra år, och nu ger bäst 
betyg i jämförelse med 
resten av landet.

– Jag är stolt över Got
land. Fritiden är viktig för 
att vi unga ska må bra. Vi 
vill ha trygga och schysta 
platser att umgås på. Ingen 
ska behöva dricka alkohol 
för att det inte finns något 
annat att göra, säger Robert 
Rosander, Distriktsord
förande UNF Gotland. (GA)

Gotland är årets 
bästa utelivslän

Ungas alkoholkonsumtion på Gotland sjunker och

förebyggande insatser tros vara ett av skälen.

Det är Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, som

har undersökt regionens arbete för ungas fritid i

fyra år, och nu ger bäst betyg i jämförelse med

resten av landet.

– Jag är stolt över Gotland. Fritiden är viktig för

att vi unga ska må bra. Vi vill ha trygga och

schysta platser att umgås på. Ingen ska behöva

dricka alkohol för att det inte finns något annat

att göra, säger Robert Rosander,

Distriktsordförande UNF Gotland. (GA)
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UNF: "För få nyktra platser i Sollefteå"
Tidningen Ångermanland. Publicerat i print 2015-08-14. Profil: IOGT-NTO, UNF. Sida: 1.

fredag 14 augustiTips: 0611–72006, 72006@allehanda.se, sms 72006

7 388107 802509

3 n Ledare: Var är den röd-gröna 
regeringens Per Schlingman?

19 n Nöje: Filip och Fredrik 
 letar kärlekspar i Kramfors

Vecka: 33 Nr: 175 7388107802509Vädret – sidan 25

Pris:  
25 kronor

6 n Nyheter

7 n Nyheter

Fängelse  
för våldtäkt 
på boende

UNF: ”För få 
nyktra platser  
i Sollefteå”

8 n Nyheter

Holmen blir 
ett fall för 
regeringen

9 n Nyheter 21 n Kultur

Tjuven slog till 
när familjen 
gått till sängs

Anna älskar 
att sjunga på 
hemmaplan

4–5 n Nyheter

Alltid nära till stranden
Flest strandboende hittar man i Kramfors kommun. När-
heten till vatten och natur var en avgörande faktor när fa-
miljen Rombouts flyttade till Mädan i Nordingrå. Lex och 

Hildegard Rombouts har bott i Sydafrika under större de-
len av deras liv men när de fick barn flyttade de till Neder-
länderna där de bott fram tills nu. 

– I Amsterdam eller Stockholm hade sådana som oss, som 
inte har några superlöner, aldrig haft råd med ett hus så här 
vid vattnet, säger Hildegard Rombouts. 

Hildegard Romboutss och Dante Rombouts stortrivs i Mädan. Foto: alexaNder FälldiN

När du älskar  
att köra

BMW 
Premium Selection

www.bmw.se

NORRLANDS STÖRSTA 
UTBUD AV BMW 
PREMIUM SELECTION.
Alltid minst ett 50-tal nästan nya BMW att välja på. 

BMW PREMIUM SELECTION. NÄSTAN NY BMW.

Molin Bil
Bilförsäljning 060-66 98 80
www.molinbil.se

Molin Bil
Bilförsäljning 060-66 98 80
www.molinbil.se
Vardagar 9–18, lördagar 11–15
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Sollefteå får kritik av UNF
Ungdomar Kommunen svarade aldrig på undersökningen
Tidningen Ångermanland (1 lik träff). Publicerat i print 2015-08-14. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Andreas Gabrielsson. Sida: 7.

Nyheter | 7Tidningen Ångermanland fredag 14 augusti 2015

Sollefteå  UNF riktar hård 
kritik mot Sollefteås ung
domsarbete. Nu får de 
mothugg av Ungdoms
enhetens chef.

– Jag är förvånad över 
att de inte har kontaktat 
oss, säger hon.
Ungdomens nykterhetsför
bund (UNF) har skickat ut 
enkäter till alla kommuner  
i Sverige. Där har de bland 
annat fått svara på vad de 
gör för att förhindra ung
domsfylleri vid högtider och 
vilka nyktra mötesplatser 
som erbjuds. 

I Västernorrland är det 
 bara Sollefteå kommun som 
inte har svarat på enkäten. 
Något de, enligt Victor Me
linder, distriktsordförande 
för UNF Västernorrland, 

 inte har gjort de senaste tre 
åren.

– Jag antar att de inte kan ge 
ett tillräckligt bra resultat. 
Det är lättare att låta bli att 

svara än att visa upp dåligt 
resultat och få dålig statis
tik. Sollefteå har inte något 
bra utbud av nyktra platser 
för ungdomar att gå till och 
de har inte heller några akti

viteter vid högtider, säger 
han.

Marie Sundelin, chef för 
Ungdomsenheten i Sollef
teå, håller inte alls med om 
den kritik som riktas från 
UNF:s håll. Bland annat har 
en samverkansgrupp star
tats mellan socialtjänsten, 

Ungdomsenheten och fri
tidsgårdarna. Ett drogfritt 
disco i samarbete med 
Hullsta Gård planeras ock
så. 

– Vi anordnar flera drog
fria aktiviteter som till ex
empel ungdomens dag och 
tjejkvällar på fritidsgården  
i Långsele. I Långsele kom
mer vi även att prova på lör
dagsöppet just för att mins
ka drickandet och det är på 
initiativ av ungdomarna 
själva, säger hon och fortsät
ter:

– Vi har haft många sjuk
skrivningar, men jag har 
 inte sett någon sådan enkät 
och jag är förvånad över 
varför de inte har kontaktat 
oss och tagit reda på varför 
vi inte svarat. Jag har fak
tiskt inte haft någon aning 

om att en sådan här under
sökning ens har gjorts.

Enligt Maria Sundelin har 
kommunen också fritidsgår
dar i både Näsåker, Junsele, 
Ramsele, Långsele och Sol
lefteå.

Örnsköldsvik, Kramfors 
och Härnösand placerar sig 
kring godkänt. Enligt UNF ut
för Härnösand alla satsning
ar som bör göras på drogfria 
ungdomar, med allt från stu
diecirklar till festivaler. Det 
enda som erbjuds i Kramfors 
är en kostnadsfri fritidsgård, 
men UNF berömmer öppet
tiderna under loven.

 Text
Andreas Gabrielsson

0620-257 80
andreas.gabrielsson@mittmedia.se

Sollefteå får kritik av UNF
n Ungdomar | Kommunen svarade aldrig på undersökningen

Victor Melinder tror att Sollefteå kommun ignorerar undersök-
ningen. FOTO: Jennie Sundberg

”Det är lättare att 
låta bli att svara än 
att visa upp dåligt 
resultat och få dålig 
statistik.”
Victor Melinder, 
 distriksordförande, 
UNF Västernorrland

HärnöSand  Reglerna 
kring arbetsgivar
avgiften för unga ändra
des igen den 1 augusti. 
Per Wahlberg (M) anser 
att detta slår hårdast 
mot de privata vårdak
törer som inte jobbar  
i den offentliga sektorn. 

– Det snedvrider kon
kurrensen, säger han. 
Tidigare har alla arbetsgiva
re som anställt unga, under 
26, kunnat dra nytta av en 
sänkt arbetsgivaravgift men 
från och med 1 augusti så 
delas det istället ut en gene
rell ersättning till kommu
ner och landsting som är ba
serat på antalet invånare. 
De ska sen i sin tur fördela 
ersättningen till arbets
givarna, men det finns ing
et angivet hur pengarna ska 
fördelas. Detta innebär en
ligt Per Wahlberg (M) att 
konkurrensneutraliteten 
rubbas eftersom det inte är 
reglerat hur kommunerna 
och landstingen ska hante
ra den privata sektorn

– Jobbar du på ena sidan 
åt ett privat företag får du 
ingen kompensation, jobbar 
du offentligt så får du kom
pensation. Jag tycker det är 
jättetokigt.

Per Wahlberg (M) är själv 
ledamot i landstinget för 
Västernorrland och har där
för skrivit en interpellation, 
alltså en fråga som kräver 
ett svar, till ordförande Eli
sabet Strömqvist (S).  

– Jag vill veta hur mycket 
pengar landstinget kommer 
att få och hur de ska hante

ra privata vårdgivarna som 
också borde få ta del av er
sättningen. Sen vill jag veta 
när i tiden det kan komma 
upp till ett politiskt beslut. 

Elisabeth Strömqvist (S) 
säger att hon behöver mer 
tid för att besvara detaljer 
om konsekvenserna för 
landstinget på nästa lands
tingsfullmäktige. Hon påpe
kar dock att det finns en ide
ologisk skiljelinje i frågan 
om ungdomsrabatten och 
att det är bra att regeringen 
nu tar ansvar så att lands

tingen kompenseras för de 
ökade kostnader när regler
na kring de sociala avgifter
na nu har ändrats.

– Vi ser att det inte har 
skapat så många jobb som 
alliansregeringen trodde. Vi 
tycker det är bättre att lägga 
skattepengarna på till 
 exempel utbildning istället 
för att ge arbetsgivaren 
 subventioner.  

 Text
Anton Berglund

0611-55 48 53
anton.berglund@mittmedia.se

Kritiserar den nya 
ungdomsrabatten

”Jobbar du på ena 
sidan åt ett privat 
företag får du ingen 
kompensation, job-
bar du offentligt så 
får du kompensa-
tion. Jag tycker det 
är jättetokigt”
Per Wahlberg (M)

”Vi tycker det är 
bättre att lägga 
skattepengarna på 
till exempel utbild-
ning istället för att 
ge arbetsgivaren 
subventioner”
Elisabet Strömqvist 
(S)

Mora vs. 
Timrå
Fredag 14 augusti kl. 18.00.

Vi direktsänder toppmatchen

Se matchen på allehanda.se för 99:-

SAMARBETSPARTNERS:

SOLLEFTEÅ UNF riktar hård kritik mot Sollefteås

ungdomsarbete. Nu får de mothugg av

Ungdomsenhetens chef. - Jag är förvånad över att

de inte har kontaktat oss, säger hon.

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) har skickat

ut enkäter till alla kommuner i Sverige. Där har

de bland annat fått svara på vad de gör för att

förhindra ungdomsfylleri vid högtider och vilka

nyktra mötesplatser som erbjuds.

I Västernorrland är det bara Sollefteå kommun

som inte har svarat på enkäten.

Något de, enligt Victor Melinder,

distriktsordförande för UNF Västernorrland, inte

har gjort de senaste tre åren.

- Jag antar att de inte kan ge ett tillräckligt bra

resultat.

Det är lättare att låta bli att svara än att visa upp

dåligt resultat och få dålig statistik.

Sollefteå har inte något bra utbud av nyktra

platser för ungdomar att gå till och de har inte

heller några aktiviteter vid högtider, säger han.

Marie Sundelin, chef för Ungdomsenheten i

Sollefteå, håller inte alls med om den kritik som

riktas från UNF:s håll. Bland annat har en

samverkansgrupp startats mellan socialtjänsten,

Ungdomsenheten och fritidsgårdarna.

Ett drogfritt disco i samarbete med Hullsta Gård

planeras också.

- Vi anordnar flera drogfria aktiviteter som till

exempel ungdomens dag och tjejkvällar på

fritidsgården i Långsele. I Långsele kommer vi

även att prova på lördagsöppet just för att

minska drickandet och det är på initiativ av

ungdomarna själva, säger hon och fortsätter:

- Vi har haft många sjukskrivningar, men jag har

inte sett någon sådan enkät och jag är förvånad

över varför de inte har kontaktat oss och tagit

reda på varför vi inte svarat. Jag har faktiskt inte haft

någon aning om att en sådan här undersökning ens har

gjorts.

Enligt Maria Sundelin har kommunen också fritidsgårdar

i både Näsåker, Junsele, Ramsele, Långsele och

Sollefteå. Örnsköldsvik, Kramfors och Härnösand

placerar sig kring godkänt. Enligt UNF utför Härnösand

alla satsningar som bör göras på drogfria ungdomar,

med allt från studiecirklar till festivaler. Det enda som

erbjuds i Kramfors är en kostnadsfri fritidsgård, men

UNF berömmer öppettiderna under loven.

"Det är lättare att låta bli att svara än att visa upp dåligt

resultat och få dålig statistik. " Victor Melinder,

distriksordförande, UNF Västernorrland

Bildtext: Victor Melinder tror att Sollefteå kommun

ignorerar undersökningen.
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Sollefteå får kritik av Nykterhetsförbundet
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UNF sågar Sollefteå: "Inget bra utbud av nyktra platser för unga"
Allehanda.se. Publicerat på webb 2015-08-13 13:49. Profil: IOGT-NTO, UNF.

Läs senare 0 delningar Dela på twitter / Visa

bildtextDölj Victor Melinder tror att Sollefteå

kommun ignorerar undersökningen eftersom de

är rädda för dåligt resultat. Något som inte

stämmer, enligt ungdomsenhetens chef.

Fotograf: Jennie Sundberg

UNF riktar hård kritik mot Sollefteås

ungdomsarbete. Nu får de mothugg av

ungdomsenhetens chef.

- Jag är förvånad över varför de inte kontaktat

oss, säger hon.

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) har skickat

ut enkäter till alla kommuner i Sverige. Där har

de bland annat fått svara på vad de gör för att

förhindra ungdomsfylleri vid högtider och vilka

nyktra mötesplatser som erbjuds.

I Västernorrland är det bara Sollefteå kommun

som inte har svarat på enkäten. Något de, enligt

Victor Melinder, distriktsordförande för UNF

Västernorrland, inte har gjort de senaste tre åren.

- Jag antar att de inte kan ge ett tillräckligt bra

resultat. Det är lättare att låta bli att svara än att

visa upp dåligt resultat och få dålig statistik.

Sollefteå har inte något bra utbud av nyktra

platser för ungdomar att gå till och de har inte

heller några aktiviteter vid högtider, säger han.

Marie Sundelin, chef för ungdomsenheten i

Sollefteå, håller inte alls med om den kritik som

riktas från UNF:s håll. Bland annat har en

samverkansgrupp startats mellan socialtjänsten,

ungdomsenheten och fritidsgårdarna. Ett drogfritt disco i

samarbete med Hullsta Gård planeras också.

- Vi anordnar flera drogfria aktiviteter som till exempel

ungdomens dag och tjejkvällar på fritidsgården i

Långsele. I Långsele kommer vi även att prova på

lördagsöppet just för att minska drickandet och det är på

initiativ av ungdomarna själva, säger hon och fortsätter:

- Vi har haft många sjukskrivningar, men jag har inte sett

någon sådan enkät och jag är förvånad över varför de

inte har kontaktat oss och tagit reda på varför vi inte

svarat. Jag har faktiskt inte haft någon aning om att en

sådan här undersökning ens har gjorts.

Enligt Maria Sundelin har kommunen också fritidsgårdar

i både Näsåker, Junsele, Ramsele, Långsele och

Sollefteå.

Örnsköldsvik, Kramfors och Härnösand placerar sig kring

godkänt. Enligt UNF utför Härnösand alla satsningar som

bör göras på drogfria ungdomar, med allt från

studiecirklar till festivaler. Det enda som erbjuds i

Kramfors är en kostnadsfri fritidsgård, men UNF

berömmer öppettiderna under loven.
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Skaras och Skövdes uteliv får godkänt
Skövde Nyheter (1 lik träff). Publicerat på webb 2015-08-13 12:07. Profil: IOGT-NTO, UNF.

Ungas alkoholkonsumtion sjunker och

förebyggande insatser tros vara ett av skälen.

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har

undersökt kommunens arbete för ungas fritid i

fyra år. Västra Götalands län får 2,7 poäng av 5

där 3 poäng är godkänt.

Skara får 3,2 och Skövde får 3,0 och är därmed

precis godkända.

I årets undersökning av UNF har 45 av länets 49

kommuner deltagit. Göteborg är Sveriges högst

rankade kommun med 5 av 5 i resultat.

Mariestad, Gullspång, Svenljunga och Munkedal

är däremot bland Sveriges bottenrankade

kommuner. Kommunerna har berättat om

insatser under högtider, ungas inflytande, vilka

nyktra mötesplatser och andra aktiviteter som

erbjuds samt hur kommunen arbetar för drogfritt

föreningsliv.

- Fritiden är viktig för att vi unga ska må bra. Vi

vill ha trygga och schysta platser att umgås på.

Ingen ska behöva dricka alkohol för att det inte

finns något annat att göra, säger Eric Tegnander,

förbundsordförande för UNF, i ett

pressmeddelande.

Många kommuner i Västra Götaland underkänns

för att de erbjuder för få kostnadsfria och nyktra

aktiviteter riktade till unga. Både Skara och Skövde har

bland annat fritidsgårdar som håller öppet på vardags-

och helgkvällar, men det saknas nyktra mötesplatser

under lov och högtider.

- Det förebyggande arbetet ger valmöjligheter till oss

unga istället för att tvinga in oss i alkoholnormen där

unga förväntas dricka alkohol, säger Eric Tegnander.

UNF driver kampanjen Bra Uteliv för att unga ska få

större inflytande över sin egen fritid. Undersökningen av

kommunerna är en del av att uppmärksamma

förbättringsmöjligheterna och öka ungas chanser till

meningsfullhet och utveckling.

© Skövde Nyheter
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Dåligt betyg för kommunerna i länet
Sveriges Radio Jönköping. Publicerat på webb 2015-08-13 11:21. (Uppdaterad 2015-08-14 15:23) Profil: IOGT-NTO, UNF.

Endast tre av 13 kommuner i länet får godkänt

när det kommer till hur man arbetar för att

minimera drickande bland unga. Dela Att jobba

förebyggande är viktigt för att få ner

alkoholkonsumtionen bland unga. (Uppdaterad:

2015-08-14 15:23)

Det konstaterar Ungdomens nykterhetsförbund

som under fyra år undersökt hur kommunerna i

länet arbetar för att minimera drickande bland

unga.

Man har också bland annat tittat på vilka nyktra

mötesplatser som finns och hur kommunerna

jobbar för ett drogfritt föreningsliv.

Endast Sävsjö, Tranås och Jönköpings kommun klarar

ett godkänt betyg i undersökningen. Övriga kommuner,

förutom Mullsjö som inte deltog, får underkänt. Lägst

betyg får Aneby kommun.

P4 Jönköping p4jonkoping@sverigesradio.se

Dela

Facebook (0) Twitter (0) E-post Fler

© Sveriges Radio Jönköping
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Jönköpings kommun är en av få som godkänns
Jmini. Publicerat på webb 2015-08-13 10:34. Profil: IOGT-NTO, UNF.

Endast tre av 13 kommuner i länet får godkänt

när det gäller det förebyggande arbetet kring

alkoholkonsumtionen bland unga.

Jönköpings kommun är en av de tre kommuner

som får godkänt i undersökningen som

genomförts av Ungdomens nykterhetsförbund.

Under en fyraårsperiod har man tittat på hur

kommunerna i länet arbetat för att minimera

drickandet bland unga.

Förutom Jönköpings kommun är det endast

Sävsjö och Tranås som klarar ett godkänt betyg i

undersökningen, det skriver P4 Jönköping.

Alexandra Andreasson alexandra.andreasson@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

© Jmini
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Utelivet i Värmland underkänns
Värmlands Folkblad. Publicerat på webb 2015-08-13 10:00. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Oskar Lindwall.

Värmlands uteliv håller inte måttet. Det slår

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, fast i sin

senaste undersökning. Under fyra års tid har UNF

undersökt landets kommuners arbete för ungas

fritid.

Undersökningen ingår i kampanjen Bra uteliv och

har som mål att uppmärksamma kommunerna på

vilka som bör lägga mer resurser på alkoholfria

aktiviteter för ungdomarna.

I Värmland har 12 av 16 kommuner svarat på

undersökningen - och resultaten varierar kraftigt.

Karlstad har bäst betyg och är också bland de

främsta i landet ur den aspekten.

Kils kommun är motsatsen enligt UNF. De fick ett

betyg på 0,9 av 5 och är därmed näst sämst i

hela Sverige.

I Värmland som helhet blir betyget underkänt.

Det landar på 2,7 av 5.

Robert Fahlesson, distriktsordförande för UNF i

Värmland, är kritisk och menar att många

kommuner bortser från problemet.

- Det är jättedåligt. Jag tycker att det är konstigt

att man inte satsar mer på att ge möjligheten för

ungdomarna att få en trygg och schysst plats att

umgås på.

- Man ska inte behöva dricka alkohol för att det

inte finns något annat att göra. Så är det för

många i dag, säger han.

Kampanjen som UNF håller är skapad i synnerhet för att

man vill ge ungdomar en meningsfull fritid utan några

alkoholnormer. Då menar man att en nykter mötesplats

är en central del i detta.

Man anser att många kommuner tagit detta i beaktning i

och med att man har fritidsgårdar. Men många av dem

vänder sig till en yngre målgrupp och att de i

gymnasieåldern därmed hamnar i kläm.

- Anledningen till att vi gör det här är helt enkelt att vi vill

få upp ögonen på de kommuner som halkat efter. Och

den här statistiken tyder ju på stora skillnader, säger

Fahlesson.

Vad kommer ni att göra för åtgärder?

- Vår förening har ju inte jättestora resurser. Men vi

kommer i alla fall att kolla standarden på krogarna lite

noggrannare vid de kommuner som ligger dåligt till.

Ålderskontroller och sådana saker.

"Man ska inte behöva dricka alkohol för att det inte

finns något annat att göra. Så är det för många i dag".

FOTO: Arkivbild

© Värmlands Folkblad
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Kommunernas arbete med ungas fritid i Sörmland får underkänt
Sveriges Radio Sörmland. Publicerat på webb 2015-08-13 09:45. (Uppdaterad 2015-08-14 13:47) Profil: IOGT-NTO, UNF.

Sörmland får som län underkänt av Ungdomens

nykterhetsförbund när det gäller kommunernas

arbete för ungas fritid. (Uppdaterad: 2015-08-14

13:47)

Dela

Enkäten som kommunerna har svarat på handlar

bland annat om vad kommunerna gör för att ge

unga möjlighet till inflytande, om det finns

aktiviteter för unga som är nyktra och gratis och

hur mycket kommunerna satsar på ungas fritid.

Sämst resultat i Sörmland får Gnesta, medan

Eskilstuna har bland de bättre resultaten i landet

och får väl godkänt. Godkänt får Strängnäs och

Oxelösund.

Allra bäst resultat får Göteborg och Stockholm, följt av

Västerås.

P4 Sörmland

sormland@sveriegsradio.se

Dela

Facebook (0) Twitter (0) E-post Fler

© Sveriges Radio Sörmland
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Mycket att göra för ungdomar i nyktra miljöer.
SR P4 Örebro 07.30. Sänt i radio/tv 2015-08-13 07:30. Profil: IOGT-NTO, UNF.

02.20 - Örebro kommun; Ungdomens

nykterhetsförbund; Karlskoga; Hallsberg.

Örebro kommun; Ungdomens nykterhetsförbund; Karlskoga;

Hallsberg.   .

Källa: © Yomando

Se/hör nyheten på http://ret.nu/ulCRBY6q
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UNF: ”Ingen ska behöva dricka alkohol”
Länstidningen Östersund. Publicerat i print 2015-08-13. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Jonas Solberger. Sida: 8.

8 | Nyheter Länstidningen torsdag 13 augusti 2015

Bräcke  Det har snart 
gått ett år sedan Glass
baren i Bräcke öppnade. 
Fiket har blivit en pop
ulär mötesplats för 
människor i alla åldrar 
som gillar att äta glass 
och fika. 
Sommarens väder har varit 
gynnsam för ett av Bräckes 
nyaste kaféer. 

– Det har varit mycket folk 
här i sommar, trots regn,  
säger Maria Tronde, som 
jobbar på kaféet. 

Fiket har snabbt blivit po-
pulärt, med hemgjord glass 
gjord på ekologisk och när-
producerad mjölk och trev-
lig atmosfär. 

– Jag tror att det funkar för 
att alla gillar att fika, oavsett 
ålder, säger Ellen Håkfelt 
från Bräcke, som sitter och 
pratar tillsammans med  
sina kompisar.

– Ett liknande ställe har 
saknats i Bräcke tidigare,  
säger Ellen. Zorina Nilsson 
driver Glassbaren tillsam-
mans med sin sambo Kent 
Asplund och tror sig ha en 
förklarning till det stora  
antalet gäster.

– Om det är soligt vill 
människor ha glass, och om 
det är mulet och regn vill 
man också ha glass, säger 
Zorina.                        Kaj Söderin

063-15 55 30
kaj.soderin@mittmedia.s

Glassbaren i Bräcke 
populär mötesplats

Emelie Kjellberg och Elle Håkfelt tog en fika. ”Det är folk här i alla åldrar” Foto: Kaj söderin

77-årig 
bedragare
begär nåd
ÖSTerSUND  Tillsammans 
med sin son så lurade 
den 77åriga kvinnan till 
sig stora summor från 
framför allt äldre männ
iskor i sin omgivning.

Hon dömdes till ett 
treårigt fängelsestraff — 
som hon nyligen begärt 
nåd för hos regeringen.

Nu har svaret kommit.
I en handskriven nådean-
sökan till regeringen skri-
ver den 77-åriga kvinnan 
som i både tingsrätt och 
hovrätt dömdes för flera 
fall av bedrägeri och grovt 
bedrägeri.

”Jag (...) klarar inte av att 
sitta i fängelse”

Men ansvarig minister 
Anders Ygeman visar ingen 
nåd. I ett kort beslut skri-
ver han: ”Regeringen av-
slår ansökan.”

Tillsammans med sin 
37-årige son åkte kvinnan 
mer eller mindre runt på 
bedragarturné hos äldre 
par i framför allt de södra 
och östra delarna av länet. 
De tjatade helt enkelt till 
sig tusenlapp efter tusen-
lapp. Pengarna gick till lyx-
liv för sonen.

I sin nådeansökan fort-
sätter kvinnan att förneka, 
som hon gjorde under rät-
tegångarna, att hon gjort 
sig skyldig till någon som 
helst brottslighet.

”Det hela känns dubbelt 
värre när jag inte har gjort 
något olagligt eller lurar 
någon. Jag måste få kom-
ma ut och få prata med en 
advokat och försöka att få 
resning”, skriver kvinnan.

Både tingsrätt och hov-
rätt gjorde en annan be-
dömning.

”Hon har varit påstridig 
och likgiltig mot de hon  
lurade”, konstaterade hov-
rätten i sin fällande dom.

Pelle Zackrisson

Misstänkt 
för  drog-
rattfylleri
ÖSTerSUND  En man i 
20årsåldern stoppades 
av polisen på Strand
gatan i Östersund under 
natten mot onsdag. 

Mannen är nu miss
tänkt för drograttfylleri.
Strax efter midnatt stoppa-
de en polispatrull ett for-
don för kontroll. 

– Det uppstod misstanke 
om att föraren var påver-
kad av narkotika och han 
togs in för provtagning och 
förhör, säger Mikael Ab-
ramsson, vakthavande be-
fäl vid Jämtlandspolisen. 

Mannen släpptes efter 
förhör och är nu misstänkt 
för drograttfylleri.

Glassbaren i Bräcke har varit öppen i cirka ett år. 

n Sommarens väder har varit gynnsamt

Winta Tesfaldet, Maria Tronde, Zare Xderov och Abel Tesfal-
det jobbar tillsammans på glassbaren. 

Hallå där Hans jensevik 
som gjort en finansiell 
analys av ragunda kom-
mun och i går föreläste 
på Hotell Hammarstrand. 
Hur är det ställt med eko-
nomin i ragunda egentli-
gen?
– Man måste hantera kom-
munens ekonomi. Här me-
nar jag att man borde 
amortera extra på kom-
munskulden. Men det kan-
ske är så att man spekule-
rar i att man inte ska betala 
skulden någonsin.

– Det är lite Greklandvar-
ning över Ragunda och det 
är man inte ensam om. Det 
är ett stort antal kommu-
ner som sannolikt inte 
kommer betala sina skul-
der.

Hans Jenseviks företag 
Svensk kommunrating har 
som affärsidé att ranka och 
bedöma kommuners eko-
nomier. Han är inbjuden 
till Ragunda av opposi-
tionspartiet Allt för Ragun-

da som även beställt den fi-
nansiella analysen.
Du har gett Ragunda be-
tyg på olika områden. 
Kommunen får ett A för fi-
nansiell hälsa, ett C för fi-
nansiella risker, ett A för 
finansiella möjligheter 
och ett D för kommun-
skuld. Ändå är det sam-
manvägda betyget D. Hur 
tänkte du då?
– Man har dragit sig på sto-
ra skulder.
Du skriver i din analys att 
det finns stora finansiella 
möjligheter.
– Ja. Titta på till exempel 
äldreomsorgen i Ragunda 
så är den kostnadsstapeln 
mycket högre än i andra 
jämförbara kommuner. Det 
är här pengarna finns.
Vad är Ragundas problem 
enligt dig?
– Ragundas problem är att 
om man skulle läggas ihop 
med Östersund då skulle 
man omedelbart samköras 
och då skulle skulderna gå 
upp i Östersund. Det skul-
le inte Östersund tycka om. 

Men då skulle deras admi-
nistration direkt se att 
kostnaderna fanns att ta i 
äldreomsorgen och ta ut 
det där.
Allt för Ragunda som be-
ställt analysen har tidiga-
re motsatt sig nerlägg-
ningar av en skola i Ra-
gunda (Järlaskolan) som 
de styrande Socialdemo-
kraterna ville lägga ner. 
Varför är det svårt för po-
litiker att ta beslut om att 
stänga skolor för att spara 
pengar?
– Jag har varit med i många 
kommuner och det där 
med att lägga ner skolor är 
alltid svårt. Jag har sett ex-
empel där man för att be-
hålla röster byggt en ny 
skola mellan två gamla 
som man lagt ned och an-
dra liknande dyra lösning-
ar. Men i slutändan när det 
blir kris så brukar man få 
en insikt.

Pelle Zackrisson

n Hallå där UNF: ”Ingen ska  
behöva dricka alkohol”
ÖSTerSUND  Länet får un
derkänt när det gäller 
ungdomars nykterhet. 
Det konstaterar UNF i 
en undersökning.

– Jag är besviken på lä
nets arbete, säger Elle
nore Öhgren, distrikts
ordförande i UNF, i ett 
pressmeddelande.
Ungdomens nykterhetsför-
bund, UNF, har gjort en un-
dersökning där de har tittat 
på hur kommunerna arbetar 
för att ungas alkoholkon-
sumtion ska vara så låg som 
möjligt under högtider, hur 
unga har inflytande över sin 
fritid, vilka nyktra mötes-
platser och andra aktiviteter 
som erbjuds samt hur kom-
munen arbetar för ett drog-
fritt föreningsliv.

Enligt undersökningen 
saknar länet variation på 
nyktra och kostnadsfria ak-
tiviteter för ungdomar. UNF 
har graderat kommunernas 

arbete på en femgradig ska-
la, där 3 är godkänt. Medel-
värdet för länet blir 2,5.

– Fritiden är viktig för att 
vi unga ska må bra. Vi vill ha 
trygga och schysta platser 
att umgås på.  Ingen ska be-
höva dricka alkohol för att 
det inte finns något annat att 
göra, säger Ellenore Öhgren.

Enda länskommunerna 
som får godkänt i undersök-
ningen är Härjedalen, 3,6 
och Östersund 3,2. Lägst be-
tyg får Ragunda, 1,1.

Jonas Solberger

Länet gör inte tillräckligt för 
att ordna en nykter fritid för 
ungdomar. Detta hävdar 
UNF. Foto: sandra Högman

Länet får underkänt när det gäller ungdomars

nykterhet. Det konstaterar UNF i en

undersökning. - Jag är besviken på länets arbete,

säger Ellenore Öhgren, distriktsordförande i UNF,

i ett pressmeddelande.

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, har gjort en

undersökning där de har tittat på hur

kommunerna arbetar för att ungas

alkoholkonsumtion ska vara så låg som möjligt

under högtider, hur unga har inflytande över sin

fritid, vilka nyktra mötesplatser och andra

aktiviteter som erbjuds samt hur kommunen

arbetar för ett drogfritt föreningsliv.

Enligt undersökningen saknar länet variation på

nyktra och kostnadsfria aktiviteter för ungdomar.

UNF har graderat kommunernas arbete på en

femgradig skala, där 3 är godkänt. Medelvärdet

för länet blir 2,5.

 - Fritiden är viktig för att vi unga ska må bra. Vi

vill ha trygga och schysta platser att umgås på.

Ingen ska behöva dricka alkohol för att det inte

finns något annat att göra, säger Ellenore

Öhgren.

Enda länskommunerna som får godkänt i

undersökningen är Härjedalen, 3,6 och

Östersund 3,2. Lägst betyg får Ragunda, 1,1.

Bildtext: Länet gör inte tillräckligt för att ordna en

nykter fritid för ungdomar. Detta hävdar UNF.
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Kalmar läns nyktra uteliv tappar mark
Barometern (1 lik träff). Publicerat i print 2015-08-13. Profil: IOGT-NTO, UNF.
ISAK ANDERSSON. Sida: 8.

8 / KALMAR
torsdag 13 augusti 2015

barometern-ot

Kalmar. I början av 2013 
upptäckte revisorer att allt 
inte stod rätt till med det 
drabbade företagets bok
föring.

Det visade sig bland annat 
att ett annat bolag fått betalt 
för arbeten som aldrig blivit 
utförda och att det kunde 
röra sig om betydande 
belopp.

Omedelbart riktades 
misstankarna mot den per
son i företaget som hade 
hand om ekonomin. Som en 

följd av detta stängdes hon 
av från sitt arbete och ären
det lämnades över till poli
sen.

När förundersökningen 
inleddes hittades uppgifter 
som tydde på att den miss
tänkta fört över cirka 8,3 
miljoner kronor till en när
ståendes företag, som hon 
även skötte bokföringen i.

Men ganska snart visade 
det sig att det inte räckte 
långt. Summan steg raskt till 
13,7 miljoner för att i dag 

vara upp i cirka 20 miljoner 
kronor. Pengar som den 
ekonomiansvarige  ska ha 
fört över till sitt eget och den 
närståendes företags kon
ton mellan 2008 och mars 
2013.

Trots att det snart gått 2,5 år 
sedan den förmodade 
oegentligheterna upptäck
tes har ännu inte något åtal 
väckts mot de misstänkta.

– Utredningen är i princip 
klar men försvaret har 

begärt en del komplette
ringar som gör att det kom
mer att dra ut ytterligare på 
tiden, säger kammaråkla
gare Thomas Hagman.

Både den misstänkta kvin
nan och den närstående, i 
vilkets bolag miljonerna 
hamnade, nekar i förhör till 
brott. Den senare uppger att 
han inte kände till över
föringarna till sitt numera 
konkursdrabbade företag.

– Vi tror att miljonerna 

användes till att täcka förlus
ter i mannens företag, säger 
Thomas Hagman.

Tidigast i höst kommer 
det misstänkta paret att åta
las.

tEXt
Peter Karlsson

peter.karlsson
@barometern.se

0480-592 49

●● För drygt två år sedan upptäcktes att stora summor förskingrats 
från ett Kalmarföretag.

●● Totalt kan en anställd ha lurat arbetsgivaren på runt 20 miljoner.

Anställd kan ha lurat 
företag på 20 miljoner

Barometern den 3 december 
2013.

Kalmar läns 
nyktra uteliv 
tappar mark
Utelivet för ungdomar i 
Kalmar län är inte längre 
bäst i Sverige.
Det menar Ungdomens 
Nykterhetsförbund som 
satt samman en rank-
ninglista över landets 
kommuner.

Kalmar län. Varje år 
rankar Ungdomens Nyk
terhetsförbund Sveriges 
län och kommuner som 
tar tempen på det nyktra 
utelivet.

UNF utgår från fem 
olika kategorier när de 
sätter fogar ihop sin lista. 
Bland annat undersöks 
kommunernas förmåga 
att skapa nyktra mötes
platser, däribland fritids
gårdar, ungas inflytande 
över sin fritid och hur väl 
tillsynsmyndigheterna 
arbetar i samband med 
alkoholtäta helger.

Varje kommun poäng
sätts på en skala mellan 1 
och 5, där allt under 3 är 
underkänt. I Kalmar län 
har sju av länets tretton 
kommuner valt att delta i 
UNF:s undersökning.

Högst betyg i länet får 
Kalmar kommun, med 
sina 4,4, vilket placerar 
den i toppskiktet för Sve
rige. Som grund för den 
höga siffran, anger UNF 
Kalmars nära samarbete 
med polis och nattvand
rare, samt satsningar på 
informationskampanjer 
för att sänka alkohol
konsumtionen för unga, 
samt mot langning.

Sämst betyg i länet får 
Mörbylånga, med sina 
beskedliga 1,8 poäng. 
UNF riktar skarp kritik 
mot kommunen när det 
gäller att ge unga infly
tande, samt kommunens 
bristfälliga arbete för att 
minska alkoholkonsum
tionen bland unga.

IsaK andersson

% Fakta

UNF:s betyg

Kommunerna får 
betygen  1-5, där allt 
under 3 är underkänt.
Förra årets siffror inom 
parentes.

Nybro 2,2 (1,8)
Mörbylånga 1,8 (-)
Vimmerby 3,6 (3,4)
Hultsfred 3,3 (3,5)
Borgholm 2,0 (3,6)
Oskarshamn 4,0 (4,1)
Kalmar 4,4 (4,2)

Högsby, Västervik, 
torsås, Emmaboda, 
Mönsterås, samt 
Hultsfreds kommun 
deltog inte i studien.

AmAndA TurnqvisT och EmmA Eklund, Kalmar:

– Vi är på Rockneby marknad varje år. Det är alltid skoj att strosa omkring på en marknad och köpa en massa krimskrams.

richArd GunnArsson, 
Trekanten :

– Jag tycker att marknaden 
är betydligt mindre i år än 
tidigare år, sedan är det 
mindre människor också.

YvonnE och Bo Björkholm, 
Lindsdal:

– Det är trevligt att gå runt 
här på marknaden och 
träffa människor vi känner. 
Du alltid något du behöver, 
ta till exempel servetter.

Frågan

Vad tycker du om Rockneby marknad? text: lInus Chen magnusson

Foto: lInus Chen magnusson

Rockneby marknad lockade både stora och små
Trots strålande solsken 
lyste folkvimlet med sin 
frånvaro på onsdagens 
sommarmarknad i Rock-
neby.

roCKneby. Det fanns allt
ifrån hantverkskorv och 
rökt fisk till karuseller och 
sockervadd på den traditio
nella sommarmarknaden i 

Rockneby. Till skillnad från 
tidigare år var det lätt att par
kera och ta sig fram mellan 
stånden. Marknadshysterin 
lyste med sin frånvaro.

– Marknaden har krympt i 
år. Det var dock mycket folk 
på förmiddagen, det var sva
lare väder då, säger Bo 
Göran Svensson, knalle.

Bo Göran Svensson har 

brun cowboyhatt, den vita 
skjortan är nedstoppad i ett 
par vita byxor.

För 20 år sedan började han 
att spela in amerikansk 
countrymusik i San Antonio 
i Texas. Med svenska texter.

– Jag retade mig på svensk 
populärmusik. Texterna var 
allmänt fattiga och saknade 

rim. Jag tänkte hur svårt kan 
det vara, säger Bo Göran 
Svensson.

Hittills har det blivit nio 
skivor.

Ett stenkast bort strosar 
Yvonne och Bo Björkholm 
runt bland knallarna. De har 
köpt ett knippe servetter 
och ett par målarpenslar.

– Jag har inte varit på Rock
neby marknad på 40 år, 
säger Yvonne Björkholm.

– Jag har inte varit på Rock
neby marknad på 50 år så 
det blir 90årsjubileum, 
säger Bo Björkholm.

Vid tivolifältet tjoar och 
stimmar stora som små med 
bland annat sockervadd.

lInus Chen magnusson

Utelivet för ungdomar i Kalmar län är inte längre

bäst i Sverige. Det menar Ungdomens

Nykterhetsförbund som satt samman en

rankninglista över landets kommuner.

KALMAR LÄN. Varje år rankar Ungdomens

Nykterhetsförbund Sveriges län och kommuner

som tar tempen på det nyktra utelivet.

UNF utgår från fem olika kategorier när de sätter

fogar ihop sin lista. Bland annat undersöks

kommunernas förmåga att skapa nyktra

mötesplatser, däribland fritidsgårdar, ungas

inflytande över sin fritid och hur väl

tillsynsmyndigheterna arbetar i samband med

alkoholtäta helger.

Varje kommun poängsätts på en skala mellan 1

och 5, där allt under 3 är underkänt. I Kalmar län

har sju av länets tretton kommuner valt att delta i

UNF:s undersökning.

Högst betyg i länet får Kalmar kommun, med sina

4,4, vilket placerar den i toppskiktet för Sverige.

Som grund för den höga siffran, anger UNF

Kalmars nära samarbete med polis och

nattvandrare, samt satsningar på

informationskampanjer för att sänka

alkoholkonsumtionen för unga, samt mot

langning.

Sämst betyg i länet får Mörbylånga, med sina

beskedliga 1,8 poäng. UNF riktar skarp kritik mot

kommunen när det gäller att ge unga inflytande,

samt kommunens bristfälliga arbete för att

minska alkoholkonsumtionen bland unga.

 FAKTA

UNF:s betyg

Kommunerna får betygen 1-5, där allt under 3 är

underkänt. Förra årets siffror inom parentes.

Nybro Mörbylånga Vimmerby Hultsfred Borgholm

Oskarshamn Kalmar 2,2 (1,8) 1,8 (-) 3,6 (3,4)

3,3 (3,5) 2,0 (3,6) 4,0 (4,1) 4,4 (4,2)

Högsby, Västervik, Torsås, Emmaboda, Mönsterås, samt

Hultsfreds kommun deltog inte i studien.

© Barometern

Visa liknande träffar

Kalmar läns nyktra uteliv tappar mark

Oskarshamns-Tidningen 2015-08-14
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Skellefteå tredje bästa fritidskommun för unga
Folkbladet.nu. Publicerat på webb 2015-08-17 11:49. Profil: IOGT-NTO, UNF.

Skellefteå kommun är bra på att satsa på

ungdomars fritid. Tredje bästa kommun i Sverige,

faktiskt. Det konstaterar Ungdomens

Nykterhetsförbund i sin årliga undersökning

Ungas uteliv. - Roligt att detta långsiktiga arbete

blir uppmärksammat.

Det är otroligt många ungdomar och vuxna som

bidragit till detta positiva resultat, säger Stig

Berggren, kommunal samordnare i FRIS.

Skellefteå kommun placerar sig på en hedervärd

tredjeplats efter Göteborgs stad och Stockholms

stad. UNF-undersökningen om ungas uteliv har

genomförts sedan 2012, som ett stöd för

kommuners arbete att utveckla ungas möjligheter

i kommunen. 257 av Sveriges 290 kommuner

har deltagit i undersökningen. Betyget 1-5 har

satts inom sex olika områden, som till exempel

ungas inflytande över sin egen fritid, satsningar

för låg alkoholkonsumtion under högtider och

nyktra och kostnadsfria aktiviteter för unga. Mot

strömmen

För att få godkänt resultat krävs ett medelvärde

på minst 3. Skellefteås medelbetyg är 4,7, vilket

placerar kommunen i topp tillsammans med de

två storstäderna. - Skellefteå kommun har

kontinuerligt under många år arbetat målinriktat

för att minska unga människors konsumtion av

tobak, alkohol och droger. Samverkan mellan

kommunens förvaltningar, polisen,

frivilligorganisationer samt föreningsliv har varit

viktigt i detta arbete, berättar Stig Berggren.

Sedan starten 2012 har allt fler kommuner godkänts i

UNF-undersökningen. Dock märks en generell försämring

i Sverige inom området demokrati - ett område där

Skellefteå går mot strömmen och har full pott. - Vi har en

lång tradition av att arbeta med delaktighet och

inflytande. Allt från vardagliga frågor i skolan, på

fritidsgården och i föreningen, och i dag i form av

ungdomsfullmäktige, berättar Jörgen Svedberg,

demokratilots på fritidskontoret. Fritidsgårdar

betydelsefulla Drogfria aktiviteter och nyktra

mötesplatser, framför allt fritidsgårdar, är ett annat

område som av tradition är starkt i Skellefteå. Även här

är betyget högsta möjliga. - Från FRIS, förebyggande

rådet i Skellefteå, har inställningen alltid varit att

ungdomar ska tränas i att umgås drogfria. I detta arbete

har fritidsgårdarna varit en viktig ingrediens då man alltid

kunnat erbjuda drogfria miljöer, säger Stig Berggren.

Exempel på resultat för övriga Västerbottenskommuner

är Vännäs (23:e plats), Umeå (32:a plats), Norsjö (52:a

plats) och Vindeln (53:e plats).

Hela undersökningen går att läsa här.

ARKIVBILD

© Folkbladet.nu

Se webartikeln på http://ret.nu/8cUJrfn
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Skellefteå tredje bästa fritidskommun för unga
Norran. Publicerat på webb 2015-08-17 11:05. Profil: IOGT-NTO, UNF.

Får högt betyg i undersökning. Kommer på tredje

plats efter Göteborgs stad och Stockholms stad.

Dela0 Tweeta0

Ungdomens nykterhetsförbund konstaterar i sin

årliga undersökning Ungas uteliv att Skellefteå

kommun är Sveriges tredje bästa kommun på att

satsa på ungdomars fritid.

257 av landets 290 kommuner har deltagit i

undersökningen. Betyget 1-5 har satts inom sex

olika områden, exempelvis ungas inflytande över

sin egen fritid, satsningar för låg

alkoholkonsumtion och nyktra och kostnadsfria

aktiviteter för unga.

Skellefteås medelbetyg är 4,7, vilket placerar

kommunen på tredje plats efter Göteborgs stad

och Stockholms stad.

- Roligt att detta långsiktiga arbete bli

uppmärksammat. Det är otroligt många

ungdomar och vuxna som bidragit till detta

positiva resultat, säger Stig Berggren, kommunal

samordnare i förebyggande rådet i Skellefteå, i ett

pressmeddelande.

Exempel på resultat från övriga kommunen i länet är

Vännäs (23:e plats), Umeå (32), Norsjö (52) och Vindeln

(53).

Omröstning

Hur bra tycker du att Skellefteå kommun satsar på

ungdomars fritid (5 är högst, 1 är lägst)?

5 4 3 2 1

Visa resultat

Loading... Etiketter:

© Norran

Se webartikeln på http://ret.nu/uTwgVWHX
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Sämsta länet i landet för drogfria unga
Motala & Vadstena Tidning. Publicerat i print 2015-08-17. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Inger Ramstedt.

Underkänt och sämst i landet är Norrköping när

det gäller att förebygga ungas

alkoholkonsumtion.

Eftersom ungas alkoholkonsumtion visat sig

sjunka under senare tid tack vare förebyggande

insatser, ser UNF vikten av att kommunerna

verkligen engagerar sig. I år deltog 257 av

landets 290 kommuner. De svarade bland annat

på frågor om vilka nyktra mötesplatser som

erbjuds, samarbetet med föreningslivet och

förebyggande arbete vid högtider. Men årets

summering är knappast något för Östergötlands

län att skryta med. Länet visar sig ha det sämsta

utelivet i landet för unga med resultatet 2,5, av 5, där

godkänt är 3. Högst rankande kommunen i länet , sett

utifrån hela undersökningen, är Åtvidaberg med 3,5.

Sämst är Ydre med 1,4. Norrköping hamnar på femte

plats och på plats 113 i landet med 2,9. Det är en

försämring jämfört med förra året då resultatet låg på

3,3. (NT)

© Motala & Vadstena Tidning eller artikelförfattaren.
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Skaras uteliv får godkänt av UNF
Skaraborgs Läns Tidning. Publicerat i print 2015-08-17. Profil: IOGT-NTO, UNF. Sida: 4.

4 | Lokalt måndag 17 augusti 2015
Del 1

Skaras uteliv får 
godkänt av UNF
Undersökning 
Ungas alkoholkonsum-
tion sjunker och före-
byggande insatser tros 
vara ett av skälen.
Ungdomens Nykterhets-
förbund, UNF, har under-
sökt kommunens arbete 
för ungas fritid i fyra år. 
Västra Götalands län får 2,7 
poäng av 5 där 3 poäng är 
godkänt. Skara får 3,2 och 
Skövde får 3,0 och är där-
med precis godkända. 

I årets undersökning av 
UNF har 45 av länets 49 
kommuner deltagit. Gö-
teborg är Sveriges högst 
rankade kommun med 5 
av 5 i resultat. Mariestad, 
Gullspång, Svenljunga 
och Munkedal är däremot 
bland Sveriges bottenran-
kade kommuner. Kom-
munerna har berättat om 
insatser under högtider, 
ungas inflytande, vilka 
nyktra mötesplatser och 
andra aktiviteter som er-
bjuds samt hur kommu-
nen arbetar för drogfritt 
föreningsliv.

– Fritiden är viktig för att 
vi unga ska må bra. Vi vill 
ha trygga och schysta plat-

ser att umgås på.  Ingen 
ska behöva dricka alkohol 
för att det inte finns nå-
got annat att göra, säger 
Eric Tegnander, förbunds-
ordförande för UNF, i ett 
pressmeddelande.

Många kommuner i Väs-
tra Götaland underkänns 
för att de erbjuder för få 
kostnadsfria och nyktra 
aktiviteter riktade till 
unga. Både Skara och Sköv-
de har bland annat fritids-
gårdar som håller öppet 
på vardags- och helgkväl-
lar, men det saknas nyktra 
mötesplatser under lov 
och högtider. 

– Det förebyggande ar-
betet ger valmöjligheter 
till oss unga istället för att 
tvinga in oss i alkoholnor-
men där unga förväntas 
dricka alkohol, säger Eric 
Tegnander. 

UNF driver kampanjen 
Bra Uteliv för att unga ska 
få större inflytande över 
sin egen fritid. Undersök-
ningen av kommunerna 
är en del av att uppmärk-
samma förbättringsmöj-
ligheterna och öka ungas 
chanser till meningsfull-
het och utveckling.

Skara och Skövdes uteliv får godkänt, men bara nätt och 
jämnt, när det gäller förekomsten av nyktra mötesplatser.
 Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Cyklist dog  
efter bilkrock
Olycka En man i 
60-årsåldern avled på 
lördagseftermiddagen 
efter att han blivit på-
körd av en personbil.
Det var när ett sällskap på 
fem träningscyklister cyk-
lade på länsväg 184 i höjd 
med Härlunda mellan 
Skara och Falköping som 
olyckan inträffade.

– De kom cyklande från 
Falköpingshållet och 
olyckan inträffade troligt-
vis när de skulle vända 
riktning och köra tillbaka 

ditåt, säger Christer Olofs-
son som är räddningschef 
i beredskap. 

Mannen kördes på av 
en personbil och fick akut 
vård direkt på platsen och 
fördes sedan till sjukhus. 
Men hans liv gick inte att 
rädda och han avled av 
skadorna. Under kvällen 
underrättades mannens 
anhöriga om händelsen.

Det var totalstopp i båda 
riktningarna under rädd-
ningsarbetet, men vid 
15-tiden flöt trafiken på 
igen.

Nästa år händer det
Politikerna vill att bostäder byggs under 2016
BOstadsBrist De 
politiska partierna i 
Skara är kanske inte 
eniga om vart och hur 
det ska byggas bostä-
der, men de är i alla fall 
rörande överrens om 
att det måste byggas.

– Jag vill att byggan-
det av bostäder sätts 
igång så snart som 
möjligt, säger oppo-
sitionsrådet Elisabet 
Stålarm (M).
På kommunfullmäktige i 
våras var det tydligt att de 
politiska blocken i Skara är 
eniga om byggandet måste 
komma igång. Det finns få 
lediga hyreslägenheter i 
Skara och det är även få 
villor som finns till salu. 
Kommunala bostadsbola-
get Centrumbostäder har 
första gången någonsin 
inga lediga lägenheter.

– Vi är nog överrens i alla 
partier om att vi är otå-
liga och vill komma igång 
med bostadsbyggandet. 
Skara ligger i topp med hur 
mycket bostadspriserna 
ökat och om man tittar på 
Hemnet så finns inga vil-
lor till salu i Skara. Själv-
klart har vi stora ambitio-
ner att få igång byggandet, 
men vi kan inte gå in med 
skattemedel hur som helst 
för att bygga bostäder, sä-
ger kommunalrådet Fred-
rik Nordström (S).

Vill locka externa
Centrumbostäder har som 
uppdrag att bygga när det 
finns möjlighet och de 
kommer att hjälpa till med 
att lösa bostadsbristen.

– Vi måste också få in 
externa aktörer. För att de 

ska vara intresserade att 
investera måste det vara 
lönsamt för dem, men då 
kan det bli hyresnivåer vi 
i Skara inte är vana vid, sä-
ger kommunalrådet.

För att locka hit byggfö-
retaget måste kommunen 
visa att det händer något 
och att man satsar.

– Där klarar vi oss, vi har 
ju byggkranar här.

Väntar på plan
Byggkranarna bygger dock 
en skola. I våras hänvisade 
Fredrik Nordström till en 
bostadsförsörjningsplan 
som måste bli klar innan 
spaden kan sättas i mar-
ken för bostäder.

– Vi jobbar på den, ambi-
tionen är att vara färdiga 
senast vid årsskiftet.
Vilken sorts bostäder har 
högsta prioritet?

– Jag skulle gärna vilja 
se hyreslägenheter, både i 
stan och i Varnhem, vilket 
det jobbas med. Det ska 
gärna vara en mångfald 

av olika boendeformer. Nu 
tittar vi Bullerbytomten 
och stationsområdet, vi 
ska också titta på Tegla-
området.
När kan Skaraborna få se 
byggkranar som bygger 
bostäder här?

– Jag hoppas vi kan se 
byggkranar för bostä-
der nästa år. Vi behöver 
bostadsförsörjningspro-
grammet så vi inte bygger 
något utan en plan. Det är 
inget kul att bygga bostä-
der som står halvtomma, 
det måste finnas en efter-
frågan, säger Fredrik Nord-
ström.

Oppositionen agerar
Oppositionsrådet Elisabet 
Stålarm (M) har tagit upp 
problemet med bostads-
bristen flera gånger under 
året.

– Allt fler tar upp frågan 
och vill att något ska hän-
da. Jag har mött äldre invå-
nare som efterlyser bostä-
der. Många äldre är aktiva, 

friska och pigga upp i åren 
och vill flytta när de själva 
känner att de kan välja, sä-
ger Elisabet Stålarm.

De äldre som hon pratat 
med vill ha bekväma bo-
enden i centrum och vill 
bo i ett hyreshus med hiss 
och parkering. I sin tur 
kan barnfamiljer flytta in 
i deras villor, då blir det en 
bostadsrotation. Elisabet 
Stålarm tycker givetvis att 
seniorbostäder står högt 
upp på dagordningen, men 
hon vill även se andra bo-
städer.

– Det finns inte en ledig 
lägenhet i Skara. För att 
Skara ska växa och utveck-
las måste man ha någon-
stans att bo.

Gemensamt ansvar
Hon menar att politikerna 
från båda blocken har ef-
tersatt boendeplanering-
en.

– Det är ett gemensamt 
ansvar. Vi måste analysera 
och bedöma vilka föränd-
ringar som finns i boende-
beståndet, där har vi inte 
hängt med, säger Elisabet 
Stålarm.

Oppositionsrådet vill att 
bostadsbyggandet sätts 
igång så snart som möjligt. 
Hon vill se fler byggkranar 
än de vid skolbygget.

– Jag vet att Fredrik 
Nordström vill vänta in 
planen, det har vi gjort i 
några år. Det ena behöver 
inte förta det andra och vi 
måste vara lyhörda med 
de förslag som finns. Det 
är bra att majoriteten vill 
bygga, men när sätts spa-
den i jorden?

Lisa Bring
0511-77 01 65

lisa.bring@vgt.se

Centrala bostäder som passar äldre står högt på dagordningen för oppositionsrådet Elisabet Stålarm (M). Kommunalrå-
det Fredrik Nordström (S) vill se en mångfald av bostäder, seniorbostäder ingår där. Foto: KARIN KvARNlöF

Elisabet Stålarm (M) vill 
att bostadsbyggandet star-
tar så snart som möjligt, 
man vet redan att centrala 
seniorbostäder behövs.

Fredrik Nordström (S) 
vill vänta in bostadsförsörj-
ningsplanen, som väntas 
vara klar vid årsskiftet. 
 Foto: CARlA KARlSSoN

skolmat Vecka 34

Vara Tisdag: Tacobuffé. 
Veg: Quorntacobuffé. 
Onsdag: Kassler, pota-
tisgratäng. Veg: Potatis-
kesogratäng. Torsdag: 
Alaskafilé, potatis, spe-
natsås/gurk-remouladsås 
alt grönsaksrätt. Veg: 

Panerad rotselleri, po-
tatis, spenatsås. Fredag: 
Ugnsgratinerad falukorv, 
potatismos alt peppar-
rotsströmming.. Veg: 
Ugnsbakad squash, pota-
tismos, morötter.

UNDERSÖKNING Ungas alkoholkonsumtion

sjunker och förebyggande insatser tros vara ett

av skälen.

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har

undersökt kommunens arbete för ungas fritid i

fyra år. Västra Götalands län får 2,7 poäng av 5

där 3 poäng är godkänt. Skara får 3,2 och

Skövde får 3,0 och är därmed precis godkända.

I årets undersökning av UNF har 45 av länets 49

kommuner deltagit. Göteborg är Sveriges högst

rankade kommun med 5 av 5 i resultat.

Mariestad, Gullspång, Svenljunga och Munkedal

är däremot bland Sveriges bottenrankade

kommuner. Kommunerna har berättat om

insatser under högtider, ungas inflytande, vilka

nyktra mötesplatser och andra aktiviteter som

erbjuds samt hur kommunen arbetar för drogfritt

föreningsliv.

- Fritiden är viktig för att vi unga ska må bra. Vi

vill ha trygga och schysta platser att umgås på.

Ingen ska behöva dricka alkohol för att det inte

finns något annat att göra, säger Eric Tegnander,

förbundsordförande för UNF, i ett

pressmeddelande.

Många kommuner i Västra Götaland underkänns

för att de erbjuder för få kostnadsfria och nyktra

aktiviteter riktade till unga. Både Skara och

Skövde har bland annat fritidsgårdar som håller

öppet på vardags- och helgkvällar, men det

saknas nyktra mötesplatser under lov och

högtider.

- Det förebyggande arbetet ger valmöjligheter till

oss unga istället för att tvinga in oss i

alkoholnormen där unga förväntas dricka alkohol,

säger Eric Tegnander.

UNF driver kampanjen Bra Uteliv för att unga ska

få större inflytande över sin egen fritid.

Undersökningen av kommunerna är en del av att

uppmärksamma förbättringsmöjligheterna och

öka ungas chanser till meningsfullhet och

utveckling.

Bildtext: Skara och Skövdes uteliv får godkänt, men bara

nätt och jämnt, när det gäller förekomsten av nyktra

mötesplatser.

© Skaraborgs Läns Tidning
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Få nyktra möten
Värnamo Nyheter. Publicerat i print 2015-08-17. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Ing-Marie Jonsson 036. Sida: 5.

Värnamo | A5Nyhetsredaktör 0370–30 06 01  
E-post redaktionen@varnamonyheter.semåndag 17 augusti 2015

VärnAmo Humor-
kalaset med brevbära-
ren Dag-Otto, Augus-
tina och tv-profilen 
Willy Björkman kom-
mer till Värnamo den 
28 augusti. Showartis-
terna hoppas bjuda på 
lust och skratt.
Värnamo brukar inte stå 
på schemat när Nöjeskom-
paniet ger sig ut på turné, 
men i år kommer föreställ-
ningen Humorkalaset att 
visas på Cupolen. 

– Vi ville till ställen med 
en viss tradition, och tyck-
te att Värnamo passade 
bra, säger Anders Jönsson 
från Nöjeskompaniet.

Värnamos lokaler är 
gränsfall till små, men de 
ville ändå ta med Värnamo 
i kalaset.

Humorn som utlovas är 
okomplicerad, rak och en-
kel tycker Anders Jönsson. 
Buskis-inslag kommer 
så klart att finnas efter-
som Jojje Jönsson och Siv 
Carlsson kommer med. 

Lust och lycka
Jojje Jönsson, kanske 
mer känd som brevbära-
ren Dag-Otto, tycker att 
det nya konceptet känns 
friskt, fräscht och lite 
spännande.

– Man sätter till alla 
knutar nu när det är så få 

gånger, vi vill ju att det ska 
bli bra, säger han. 

Just denna uppsättning, 
med Willy Björkman som 
gäst i showen, kör de bara 
tre gånger.

– Det blir två timmar 
av lust, lycka och många 
skratt. Vi har ju provat förr 
med bra resultat.
Får publiken se något av 
den populäre Dag-Otto? 

– Han kommer nog och 
hälsar på, han kan inte låta 

bli. Har förstått att han är 
populär.

Fullt av folk
Nöjeskompaniets nisch 
att kombinera underhåll-
ning med musik kommer 
bland annat att visa sig i 
att Willy Björkman, känd 
från TV4:s Bygglov kom-
mer med.

– Willy är duktig på att 
sjunga och spela, men han 
är svår att regissera, säger 

Anders Jönsson och påpe-
kar att det blir mycket im-
provisation under kvällen.

Jojje Jönsson, som till-
sammans med Siv Carls-
son och Kent Andersson 
har skrivit en show i Vär-
namo, ser fram emot att 
komma tillbaka.

– Vi har ett fullspäckat 
schema för showen, jag 
hoppas att det blir roligt.

Olivia Christoffersson
olivia.christoffersson@varnamonyheter.se

Jojje Jönsson, här som brevbäraren Dag-Otto ser fram emot showen i Värnamo där musik 
och underhållning blandas. Foto: NöjeskompaNiet 

Humorfestival till Värnamo

Först med ”EU-laddning”
Statoil på Bredasten ingår i nytt europeiskt nätverk för elbilar
VärnAmo – Det är 
väl alltid roligt att 
vara först, säger Kris-
tin Larsson, butiks-
chef på Statoil på Bre-
dasten. Detta apro-
på att Värnamo är 
först i Sverige med en 
snabbladdare för elbi-
lar, som ingår i ett eu-
ropeiskt nätverk.
Exakt hur många el-
bilskunder man haft kan 
Kristin Larsson inte säga, 
men laddaren har skapat 
intresse.

– Vi fick många förfråg-
ningar de första veckorna: 
”Är den verkligen igång?”

Kanske beroende på att 
20 av tänkta 35 laddstolpar 
i Sverige redan är uppsatta, 
men inte igång. Man har 
inte dragit fram el till dem 
helt enkelt.

– Här var ju allt klart från 
början, förklarar Kristin 
Larsson.

Statoilmacken är ny och 
därmed fanns snabblad-
daren med i planerna från 
början och kunde köra i 
gång när macken öppnade 
i juni.

– Det pratas mycket om 

den på nätet, konstaterar 
Christian Pettersson, zon-
chef Statoil Småland-Väs-
tergötland nöjt.

Båda påpekar att el-
bilskunder ofta håller koll 
för att veta var laddarna 
finns så att man inte ris-
kerar bli stående på vägen. 
För Statoils del ökar det 
kundunderlaget eftersom 
även snabbladdning ger 
tid för till exempel en fika.

Snabbladdare är inte 
nytt i Sverige, men i det 
här fallet vill man skapa 
ett nät av dem och Värna-
mo har blivit en länk.

EU-projekt
– Det här är ett EU-finan-
sierat projekt som går ut 
på att bygga en elektrisk 
transportkorridor genom 
Europa, förklarar Christer 
Nilsson, projektledare på 
Öresundskraft, som är den 
svenska partnern i sam-
manhanget.

– Den ska gå från Stock-
holm till österrikiska 
gränsen. Här knyter det 
ihop Stockholm, Köpen-
hamn och Oslo via E4:an, 
E6:an och E18.

Öresundskraft bygger 
alltså ett nät med 35 ladd-

stolpar i Sverige av ett nytt 
danskt koncept under 
namnet Clever. Normal-
laddare laddar enbart väx-
elström, men dessa laddar 
även likström.

Flera ladduttag
– Den är bra mycket snab-
bare än en normalladdare, 
påpekar Christer Nilsson.

– Man kan ladda alla bi-
lar som klarar snabbladd-
ning. Laddstolparna har 
tre olika ladduttag.

Att Statoil Bredasten rå-
kade bli en av de 35 har, en-
ligt Christer Nilsson, flera 
orsaker. Det är ett nybygge 
där elinstallationen kunde 
ingå från början, det ligger 
i den korridor projektet 
pekat ut, det passar bra om 
man ska hålla de fem mil 
man tänkt mellan varje 
laddstolpe och Statoil blev 
en bra partner, som även 
kunde erbjuda bra service 
utöver laddning.

– Dessutom är det ett 
bra kryss där det inte bara 
är E4:an, säger han med 
tanke på att även 27:an har 
mycket trafik.

Leena Niskanen
0370–300 661

leena.niskanen@varnamonyheter.se
Kristin Larsson och Christian Pettersson är glada över att Statoil på Bredasten är först ut i 
Sverige att ingå i ett EU-nätverk av snabbladdare för elbilar. Foto: LeeNa NiskaNeN 

Få nyktra möten
Länet UNF har mätt 
insatser som ger unga 
en meningsfull och 
nykter fritid.

Jönköpings län 
hamnar näst sist i 
landet. 

Med sju enkätfrågor har 
Ungdomens nykterhets-
förbund satt tuffa betyg 
på landets kommuner. 
UNF mäter vilka insatser 
som görs i kommunerna 
vid fest och vardag som ger 
unga nyktra mötesplatser. 
Till detta läggs kommu-
nens budget för kultur 
och fritid. Av landets 21 
län kommer Jönköping på 
plats 20. Bara Östergötland 
är sämre. Men skillnaden 
inom länet är ganska stor. 
Aneby ligger lägst i hela 
landet medan Jönköpings 
kommun kan känna sig 
belåten på plats tolv av 257 
svarande kommuner.

– Kommuner som gör 
mindre borde inspireras 
av Jönköping och Tranås 
satsningar, säger Mattias 
Petersson, distriktsord-
förande UNF Jönköping i 
ett pressmeddelande.

Aneby är den enda kom-
munen som inte har fri-
tidsgårdar, ungdomshus 
eller liknande. 

Sävsjö och Jönköpings 
kommun får väl godkänt 
eftersom de genomför allt 
till ifrån festivaler till stu-

diecirklar och ger möjlig-
het för unga att få pengar 
för att driva egna projekt.

Det tycker UNF är extra 
viktigt. När unga ges infly-
tande över sin egen fritid 
stärks deras självförtroen-
de och de lär sig att driva 
idéer framåt och arbeta 
demokratiskt. 

Gislaved är den kommun 
som lägger mest pengar 
per person på kultur och 
fritid i länet. Minst satsar 
Aneby kommun med 1 800 
kronor per person. Bara 
drygt hälften så mycket.

UNF underkänner nio 
av länets tolv kommuner. 
Men när kommunerna 
sätter egna betyg på sitt 
arbete för ungas nyktra 
fritid är de nöjda. Mycket 
bra, svarar underkända 
Habo.

Ing-Marie Jonsson
036–290 69 79

ing-marie.jonsson@hallpressen.se

Fakta: 
 Nykterbetyg
Jönköpings län: Jönkö-
pings kommun (4,2), Tranås 
kommun (4,1), Sävsjö kommun 
(3,0), Gislaveds kommun (2,8), 
Nässjö och Värnamo kommun 
(2,7), Vaggeryds kommun (2,2), 
Habo kommun (2,1), Eksjö 
(2,0), Vetlanda kommun (1,9), 
Gnosjö kommun (1,5), Aneby 
kommun (0,7). Betyg 1-5. 
källa: UNF
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UNF har mätt insatser som ger unga en

meningsfull och nykter fritid. Jönköpings län

hamnar näst sist i landet. Publicerad Med sju

enkätfrågor har Ungdomens nykterhetsförbund

satt tuffa betyg på landets kommuner.

UNF mäter vilka olika insatser som görs i

kommunerna vid fest och vardag som ger unga

nyktra mötesplatser. Till detta läggs kommunens

budget för kultur och fritid.

Av landets 21 län kommer Jönköping på plats

20. Bara Östergötland är sämre. Men skillnaden

inom länet är ganska stor. Aneby ligger lägst i

hela landet medan Jönköpings kommun kan

känna sig belåten på plats tolv av hela 257

svarande kommuner.

- Kommuner som gör mindre borde inspireras av

Jönköping och Tranås satsningar, säger Mattias

Petersson, distriktsordförande UNF Jönköping i

ett pressmeddelande.

Aneby är den enda kommunen som inte har

fritidsgårdar, ungdomshus eller liknande.

Sävsjö och Jönköpings kommun får väl godkänt eftersom

de genomför allt till ifrån festivaler till studiecirklar och

ger möjlighet för unga att få pengar för att driva egna

projekt.

Det tycker UNF är extra viktigt. När unga ges inflytande

över sin egen fritid stärks deras självförtroende och de

lär sig att driva idéer framåt och arbeta demokratiskt.

Gislaved är den kommun som lägger mest pengar per

person på kultur och fritid i länet. Allra minst satsar

Aneby kommun med 1 800 kronor per person. Bara drygt

hälften så mycket.

UNF underkänner nio av länets tolv kommuner. Men när

kommunerna sätter egna betyg på sitt arbete för ungas

nyktra fritid är de nöjda. Mycket bra, svarar underkända

Habo.
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Statliga miljoner för att 
få bort giftet i Bestorp
BESTORP
Mark och strand vid båthamnen  
i Bestorp är förgiftade av dioxin och 
barn avråds från att besöka platsen. 
Nu beviljar Naturvårdsverket 3,1  
miljoner kronor för sanering.
Pengarna är ett startbidrag 
till projektering inför den 
planerade saneringen.

Samhällsbyggnadskonto-
ret och miljökontoret har 
redan börjat planera men 

än finns inga startdatum var-
ken för projektering eller sa-
nering.

På området drevs ett såg-
verk 1903 – 1958. I många år 
sprejades virke med klorfe-

nol. Redan 2007 visade un-
dersökningar att marken är 
förorenad av främst dioxin. 

Fisk i sjön har inte visat sig 
innehålla anmärkningsvärt 
höga halter men i botten- 
sediment var dioxinhalter-
na höga.

Miljökontoret har avrått barn 
och husdjur från att vistas i 
området.

– För att undvika att de ut-
sätts om de till exempel får i 
sig jord, säger Malin Johans-
son på miljökontoret.

En huvudstudie genom-
fördes 2012 och en komplet-
terande studie 2014. I den se-
nare föreslår utredarna att 
mark på land först saneras, 
därefter grävmuddras bot-
ten i Sågviken, om området 
i framtiden planeras för bad 
eller annan exploatering som 
stör förorenade bottensedi-
ment.

Dioxin lagras i kroppsfett 
så människan samlar på sig 
mer med åren. 

I Sverige får barn en hög 
grundbelastning från mjölk, 

kött och fet fisk från Öster-
sjön och ska inte utsättas för 
ytterligare gift, enligt myn-
digheten Sveriges Geologis-
ka Undersökning (SGU).

Linköpings kommun och 
länsstyrelsen hoppas på 
ännu mer statsbidrag för att 
finansiera saneringsarbetet i 
Bestorp. 

Hur saneringen annars ska 
bekostas är ännu inte beslu-
tat.

Jenny Eriksen

Linköping
En stor gräsmatta fylld av 
olika modeller av Saab. 
Ja, det var något av det 
som kunde beskådas 
på Motorentusiasternas 
veckoträff i Nykvarnspar-
ken under torsdagskväl-
len. 

– Jag har ett stort intresse för 
gamla Saab-bilar. Och detta  
är är ett väldigt bra tillfälle 
att komma i kontakt med li-
kasinnade Saabentusiaster. 
Om du har den här typen av 
hobby måste du helt enkelt 
ha kontakter för att kunna 
hitta reservdelar och så vi-
dare, säger Kenth Druid som 
är personen bakom träffen, 
och som själv kör en vit Saab 
93 från år 1973

Är det bara gamla Saab-
bilar som gäller för dig?
– Nej, Jag är väldigt bilintres-
serad rent allmänt. Men just 
nu är det Saab som gäller. 

Motorentusiasterna har haft 
bilträffar på torsdagskväl-
lar sedan mitten av maj, och 
kommer att fortsätta att ha 
det fram till mitten av sep-
tember. Grundidén är att 
motorintresset ska stå i fo-
kus, där pretention och pre-
stige åsidosätts. 

Gunnar Gustafsson är ägare 
till en blå Saab 62/63 Deluxe, 
som står parkerad på den 
gräsplätt som är reserverad 
för det klassiska svenska bil-
märket. Under motorhuven 
sitter en tvåtaktsmotor som 

länge var ett vinnande kon-
cept för Saab under 1960-ta-
let. Inte minst i olika rally-
tävlingar.Sedan tog det tvär-
stopp. Kunderna vill inte 
längre ha tvåtaktare, och 
lagret av osålda bilar växte. 
Bland många bilentusiaster 
har den dock blivit en klas-
siker. 

– Jag har haft den i min 
ägo i tjugosju år. Jag är däre-
mot inte enbart intresserad 
av Saabbilar. Totalt äger jag 
elva stycken bilar för tillfäl-
let. Men det är första gången 
som jag är på torsdagsträf-
fen i Kvarnparken i år. Och 
det är för att det är den här 
Saabträffen just i dag. 

Andreas Irebring
013-28 00 00

andreas.irebring@corren.se

Saab-entusiaster  
samlades i Nykvarn

Modeller. En mängd olika Saabbilar från skilda årgångar visades upp på Motorentusiasternas veckoträff i Kvarnparken. Foto: peter Jigerström

Saabträff. Kenth Druid är mannen bakom Saabträffen.

Stolt Saab-ägare. Gunnar Gustafsson.

Åtal mot 
våldsam 
yxman
MOTALA
En 42-årig Motalabo 
åtalas för att ha slagit 
en yxa i huvudet på 
sin granne. Grannen 
fruktade för sitt liv. 
42-åringen uppger i 
förhör att han inget 
minns.

Händelsen utspelade sig 
i slutet av juli i ett hyres-
hus i Motala. Den nu åta-
lade mannen befann sig i 
källaren. 

Hans granne kom ner 
för att han hörde under-
liga ljud. I polisförhör 
har han berättat att han 
direkt såg att 42-åringen 
var påverkad av narkotika.

Plötsligt plockade man-
nen fram en yxa ur sitt för-
råd som han började vifta 
med. Han slog flera gång-
er mot sin granne, den 
gång han träffade var det 
med baksidan av yxan. 
Han tog också stryptag 
på grannen.

Efteråt berättade den 
skadade grannen att han 
fruktade för sitt liv när 
han försökte komma un-
dan yxan.

42-åringen greps av po-
lis och har sedan dess sut-
tit häktad. I förhör uppger 
han att han inte minns nå-
got av händelsen, men ef-
ter att ha fått berättat för 
sig vad som hänt erkän-
ner han.

När han nu åtalas så 
ställs han också till svars 
för två bilinbrott. Ur den 
ena försvann bland an-
nat cd-skivor och en gps. 
I den andra bilen blev han 
tagen på bar gärning när 
han satt i förarsätet.

Han erkänner även 
dessa brott.

Per Olsson

ÖSTERgÖTLand
Underkänt och sämst i 
landet. Det blev resulta-
tet för Östergötlands län 
i den årliga undersök-
ning som Ungdoms nyk-
terhetsförbund, UNF, gör 
för att kartlägga vilken 
möjlighet unga har till 
ett drogfritt uteliv.

I år deltog 257 av lan-
dets 290 kommuner. De 
svarade bland annat på 
frågor om vilka nyktra 
mötesplatser som er-
bjuds, samarbetet med 
föreningslivet och före-
byggande arbete vid 
högtider. Länet visar sig 
ha det sämsta utelivet 
i landet för unga med 
resultatet 2,5, av 5, där 
godkänt är 3.

Högst rankade kom-
munen i länet är Åtvida-
berg med 3,5. Sämst är 
Ydre med 1,4. Linköping 
får betyget 3,1 i undersök-
ningen.

Här är vi  
sämst i landet

Underkänt och sämst i landet. Det blev resultatet
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kartlägga vilken möjlighet unga har till ett drogfritt

uteliv. I år deltog 257 av landets 290 kommuner.
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HALMSTAD

Mycket vätska krävs 
för att klara halvmaran
HALMSTAD

Årets upplaga av Prinsens 
Minne ser ut att bli en riktigt 
varm historia. För att klara lop-
pet gäller det att hoppa över 
alkoholen, glömma alla tidsmål 
och dricka ordentligt. 

–  28–29 grader, det är väldigt 
varmt. Framför allt eftersom vi inte 
är vana efter den här sommaren,  
säger Claes Mangelus, tävlings
läkare på Göteborgsvarvet.

DU HAR KANSKE skött träningen, 
sprungit både långpass och inter
valler precis som alla förståsigpåare 
säger. Och nu har du laddat för att 
en gång för alla klara din alldeles 
egen drömgräns. Men för alla som 
sysslar med utomhusidrott finns 
det en lynnig parameter som man 

aldrig riktigt 
kan förutse. 
Näm ligen väd
ret. För mycket 
regn, för myck
et blåst eller 
lite, lite för 
kallt. Men den 
här gången är 
det i stället lö
parens kanske 
allra största vä
derfiende som 

verkar slå till – värmen. Om prog
noserna stämmer kommer det att 
bli svettiga kilometrar att avverka. 

– En dag när det är så här varmt 
får man överge rekordförsöken. 

Det eftersom man av erfarenhet 
vet att det är de som driver kroppen 
för långt som riskerar kollaps. 

– Det är oftast inte varken de rik
tiga nybörjarna eller eliten som rå
kar illa ut. Oftast är det de som är i 

mellanskiktet. De har tränat ordent
ligt och har en tid de satsar på också 
lyssnar de inte riktigt på kroppen. 

Urban Johnson, löpare och pro
fessor i idrottspsykologi, är inne på 
samma spår.

– Det är en sådan jätteutmaning 
för kroppen att det gäller att slänga 
alla tidsmål och fokusera på att 
njuta av loppet i stället.

FÖR ATT KUNNA njuta gäller det allt
så att vätskedepåerna är ordentligt 
påfyllda. Redan dygnet innan är det 
bra om balansen fylls på. 

– Tro inte att just du klarar dig 
utan att dricka. Det kan man kan
ske göra om man springer fem 
eller tio kilometer. Men när man 
springer ett halvmaraton i sådan 
här värme måste man dricka, säger 
Claes Mangelus.

Det eftersom kroppens enda sätt 
att reglera temperatur är genom 

att svettas och all den vätska som 
försvinner ut måste ersättas för 
att man inte ska drabbas av väts
kebrist. 

FÖRST OCH FRÄMST gäller det att 
dricka ordentligt, men inte alko
hol, dygnet före loppet och sedan 
är det vätska vid varje kontroll 
som gäller. Det är också viktigt att 
ha luftiga, tunna kläder och något 
på huvudet. Och så var det det där 
med uppmärksamheten på sin 
egen kropp.

– Om man känner sig konstig, 
får ont i magen eller slutar svet
tas och blir kall om huden, då ska 
man sakta ned och vila. Blir det inte 
bättre ska man bryta. Och får man 
svårt att andas eller ont i bröstet, då 
ska man bryta direkt och söka sjuk
vård, säger Claes Mangelus. 

HANNA SJÖBERG
010-471 51 67 hs@hallandsposten.se

Bild: JARI VÄLITALO

VACKERT. En bra idé för att klara sig undan överhettning och vätskebrist är att inte springa fortare än att man faktiskt orkar njuta av utsikten längs med 
banan. 

Spis & Deli får kritik för smutsig lokal
HALMSTAD

Spis & Deli på Lilla torg i Halm-
stad har vid två tillfällen fått 
anmärkningar på att lokalen 
varit smutsig. Nu föreläggs 
restaurangen att göra något åt 
saken.

Vid en inspektion av restau
rangen i april hittades en rad av
vikelser. 

Kassaapparatens tangentbord var 

smutsigt och vid tvättstället fanns 
fuktskador. Det var också allmänt 
smutsigt på golv, väggar, dörrar, 
handtag och avlopp. 

– När vi återkom i augusti såg det 
i stort sett likadant ut. Eftersom 
våra påpekanden inte har hjälpt 
så ger vi dem ett föreläggande att 
åtgärda problemen, säger miljö 
och hälsoskyddsinspektör Carina 
Pettersson.

Enligt restaurangchefen  Andreas 
Lindgren är bristerna nu åtgärdade.

– Det har varit mycket att göra. 

Jag ska inte skylla på något, utan 
det är slarv, säger han.

Carina Petterson påpekar att lo
kalen är extra svårstädad på grund 
av att det ligger lösa förlängnings
sladdar och elkablar på golvet. 
Vidare är underhållet i lokalerna 
allmänt eftersatt.

– Man kanske städade efter vårt 
första besök, men det såg likadant 
ut nästa gång. De borde ha fixat 
det, men det kan vara så att deras 
rutiner inte fungerar.

Enligt Carina Pettersson finns 

det risk för att bakterier och mögel 
växer till på smutsiga ytor.

Eftersom det hanteras och serve
ras oförpackade livsmedel i lokalen 
kan det leda till att gästerna drab
bas av matförgiftning.

Andreas Lindgren intygar att han 
tillsammans med personalen kom
mer att se över Spis & Delis rutiner 
kring rengöring av lokalen.

– Det finns ett städschema som 
ska följas, menar han.

ANNA-KARIN FORSBERG
ISABEL BARK

Halmstad
är bra på 
drogfritt
HALMSTAD

Halmstads kommun får bra be-
tyg i Ungdomens Nykterhets-
förbunds rankning av kommu-
nernas arbete med ungas fritid 
och drogfria mötesplatser. Av 
257 granskade kommuner tar 
Halmstad en 24:e plats.

Ungdomens Nykterhetsförbund, 
UNF, har för fjärde året kartlagt 
vad kommunerna gör för att ge 
unga inflytande över sin fritid, 
vilka insatser man gör för unga vid 
högtider som midsommar och lucia 
och om det finns drogfria mötes
platser. Insatserna betygssätt på en 
skala 1–5 och räknas sedan samman 
till ett slutbetyg. 

På tre år har Halmstads kommun 
gått från betyget 2,1 till nuvarande 
3,9, vilket placerar kommunen på 
en 24:e plats. I Halland är det bara 
Falkenberg som får bättre betyg, 
4,0, medan Hylte endast får 1,7.

Halmstad utmärker sig särskilt 
när det gäller tillgången på drog
fria och kostnadsfria aktiviteter och 
för öppettider på nyktra mötesplat
ser, där man får högsta betyg.

– Jag är stolt över Halland. Fri
tiden är viktig för att vi unga ska 
må bra. Vi vill ha trygga och schysta 
platser att umgås på. Ingen ska be
höva dricka alkohol för att det inte 
finns något annat att göra, säger 
Roman Karlsson, distriktsord
förande för UNF i Halland.

YVONNE PERSSON

Bild: PRIVAT

Claes Mangelus.

Personbil började 
brinna under färd
HA LM S TAD :  Sent på fredagsefter-
middagen  började en personbil 
brinna vid östra avfarten, södergå-
ende riktning från E 6. Branden ska 
ha uppstått under färd, precis efter 
att de kört av motorvägen. Enligt 
räddningstjänsten ska samtliga in-
blandade ha varit ute ur bilen när de 
kom till platsen. I nuläget misstänker 
polisen inte något brott och inga 
personskador har rapporterats

Teknik och fritid får 
betala efter klagomål
HA LM S TAD :  Under sommaren och 
hösten 2014 handlade miljö- och 
hälsoskyddskontoret ett klagomål 
mot att teknik- och fritidsförvalt-
ningen använde en störande lövblås 
på och utanför Simstadion Brottet. 
Vid ett platsbesök konstaterade 
miljö och hälsa att det hade tippats 
ris och kvistar på utsidan av sim-
stadion, ner mot havet. Teknik- och 
fritidsnämnden åläggs nu att betala 
kostnaden för den tillsyn som miljö 
och hälsa gjort. De sju timmarna 
som lagts ner på ärendet uppgår till 
en summa av 6 342 kronor. 

Grovt rattfylleri på 
Järnvägsgatan
NYH EM :  Tidigare i veckan stannade 
polisen en man som väckt misstan-
kar om rattfylla genom sin körstil på 
Järnvägsgatan. Mannen visade sig 
ha 1,1 promille alkohol i blodet, en 
alkoholmängd som är att beteckna 
som grov rattfylla.

HALMSTAD

Halmstads kommun får bra betyg i Ungdomens

Nykterhetsförbunds rankning av kommunernas

arbete med ungas fritid och drogfria

mötesplatser. Av 257 granskade kommuner tar

Halmstad en 24:e plats.

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har för

fjärde året kartlagt vad kommunerna gör för att

ge unga inflytande över sin fritid, vilka insatser

man gör för unga vid högtider som midsommar

och lucia och om det finns drogfria mötesplatser.

Insatserna betygssätt på en skala 1-5 och räknas

sedan samman till ett slutbetyg.

På tre år har Halmstads kommun gått från

betyget 2,1 till nuvarande 3,9, vilket placerar

kommunen på en 24:e plats. I Halland är det

bara Falkenberg som får bättre betyg, 4,0,

medan Hylte endast får 1,7.

Halmstad utmärker sig särskilt när det gäller

tillgången på drogfria och kostnadsfria aktiviteter

och för öppettider på nyktra mötesplatser, där

man får högsta betyg.

- Jag är stolt över Halland. Fritiden är viktig för att

vi unga ska må bra. Vi vill ha trygga och schysta

platser att umgås på. Ingen ska behöva dricka

alkohol för att det inte finns något annat att göra,

säger Roman Karlsson, distriktsordförande för

UNF i Halland.

© Hallandsposten eller artikelförfattaren.
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Västerås i korthet

Musik
Västerås Sinfonietta ger 
sig ut på stadsdelsturné 
med sina populära kaffe-
konserter och den här 
gången är det två nyre-
noverade kulturhus som 
får besök. 

Tillberga Medborgarhus 
återinvigdes före sommaren 
efter en omfattande renove-
ring. Torsdagen den 20 au-

gusti klockan 15.00 får Med-
borgarhuset besök av String-
enta stråkar, stråkmusikerna 
inom Västerås Sinfonietta, 
under ledning av Daniel 
Frankel.

Bästa blåset i Bäckbyhus
På Bäckbyhuset har man 
kommit långt i omvandling-
en från enbart skola till ett 
allaktivitetshus med olika 
verksamheter under samma 
tak. 

Fredagen den 21 augusti 
klockan 15.00 ger Bästa blå-
set, blåsmusiker ur Västerås 
Sinfonietta, konsert i Bäckby-
huset under ledning av Emil 
Jonason. Nyinvigningen av 
Bäckbyhuset kommer att ske 
senare i höst men restaurang-
en med sin permanenta scen 
är redan klar. 

Emil Jonason utlovar både 
virtuosa franska galopper, 
medryckande serenader, in-
tima danska klanger och en 

hejdundrande duett-final.
– Musikerna briljerar både 

tillsammans som ensemble 
och med egna solistinsatser i 
de olika verken”, säger Jona-
son.

De båda kaffekonserterna 
ingår i Kultur i stadsdelarna. 
Samma program ges även 
som gratis lunchkonserter på 
Västerås konserthus respek-
tive dag klockan 12.15. 

Västerås Tidning
redaktion@vasterastidning.se

Västerås sinfonietta 
ger sig ut på turné igen

hemdal
Onsdag 12/8, kl 01.18
skadegörelse.  Fyra ungdo-
mar misstänkta för skadegö-
relse på bilar i Hemdalsom-
rådet. Ett rådigt vittne iakt-
tog ungdomarna, två killar 
och två tjejer i 14–16 årsål-
dern då de sparkade på bilar 

på Enköpingsgatan. Flera  
polispatruller kallades till 
platsen och kunde anträffa 
ungdomarna i närområdet. 
Vittnet pekade ut ynglingar-
na som mesta aktiva och 
även två bilar som skadats. 
Troligtvis finns det fler ska-
dade bilar i området. En an-
mälan skadegörelse är upp-

rättad och ungdomarna 
kommer även att rapporte-
ras till sociala myndigheter.

Skiljebo
Tisdag 11/8, kl 19.15
inbrott. På Granstigen i Väs-
terås har det varit inbrott i 
en lägenhet. Grannar upp-
täckte hur en person klättrat 

in genom ett öppet fönster 
via ett bord som var fram-
draget. Polis tillkallades men 
gärningsmannen försvann 
från platsen troligtvis på  
cykel. Okänt vad som till-
greps.

PoliSen raPPorterar

Är du pensionär och vill jobba vidare på 
dina villkor? Just nu söker vi:

Målare
Elektriker

Snickare
Anläggare

Städare
Trädgårdsarbetare

Ring omgående 021-580 24 00

Jobba hos oss!

www.skohusetsverige.se

Västerås

Vi öppnar 

20/8
Köp inga skor! 

GE BARN SOM ADRIANA  
EN BÄTTRE FRAMTID

Bli planfadder på  
plansverige.org

THE BEST OF SHOE BRANDS

FINAL
 SALE

VÅR STORA MÄRKESREA PÅGÅR 
FÖR FULLT. VÄLKOMMEN!

VÄSTERÅS, VASAGATAN 10 / NILSONSHOES.COM

Spelar i nyrenoVerade kulTurhuS. Blåsmusikerna i Västerås Sinfonietta spelar i Bäckbyhuset kommande torsdag. Stråkarna 
håller till i Tillbergas medborgarhus dagen efter.  FOTO: JOnaS BilBErG

Västerås i topp i nykterhetsundersökning bland ungdomar
samhälle
Ungas alkoholkonsum-
tion sjunker och förebyg-
gande insatser tros vara 
ett av skälen. Västerås 
är bland de bäst rankade 
kommunerna i landet.

Ungdomens Nykterhetsför-

bund, UNF, har undersökt 
kommunens arbete för ung-
as fritid i fyra år. Västman-
land får underkänt med re-
sultatet 2,9 av 5 där 3 är god-
känt.

 I årets undersökning har 
nio av länets tio kommuner 
deltagit. Sex får underkänt, 
två är godkända och en når 

upp till 4 av 5 som ger väl 
godkänt. Västerås får 4,7 och 
är bland de bäst rankade 
kommunerna i landet. 

– Fritiden är viktig för att 
vi unga ska må bra. Vi vill ha 
trygga och schysta platser att 
umgås på.  Ingen ska behöva 
dricka alkohol för att det inte 
finns något annat att göra, 

säger Dante Borén, distrikts-
ordförande UNF Västman-
land.

Västerås har en bra bredd 
på utbud med alltifrån stu-
diecirklar, samtalsgrupper till 
festivaler. UNF driver kam-
panjen Bra Uteliv för att 
unga ska få större inflytande 
över sin egen fritid. 

Välkommen till det nyöppnade
Återvinningsvaruhuset!

Gör en miljöinsats och 
kom till vår Second hand. 
Köp eller lämna det som kan återvinnas. 

Vi samarbetar med Bostads AB Mimer och 
projektet Recycling.

För eventuell hämtning ring 0760-42 65 19.

Öppettider: Vard. 11-18, Lörd. 11-15
Allmogevägen 1 (Infarten till Vallby C)

Samhälle

Ungas alkoholkonsumtion sjunker och

förebyggande insatser tros vara ett av skälen.

Västerås är bland de bäst rankade kommunerna i

landet.

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har

undersökt kommunens arbete för ungas fritid i

fyra år. Västmanland får underkänt med

resultatet 2,9 av 5 där 3 är godkänt.

I årets undersökning har nio av länets tio

kommuner deltagit. Sex får underkänt, två är

godkända och en når upp till 4 av 5 som ger väl

godkänt. Västerås får 4,7 och är bland de bäst

rankade kommunerna i landet.

- Fritiden är viktig för att vi unga ska må bra. Vi

vill ha trygga och schysta platser att umgås på.

Ingen ska behöva dricka alkohol för att det inte

finns något annat att göra, säger Dante Borén,

distriktsordförande UNF Västmanland.

Västerås har en bra bredd på utbud med alltifrån

studiecirklar, samtalsgrupper till festivaler. UNF

driver kampanjen Bra Uteliv för att unga ska få

större inflytande över sin egen fritid.

© Västerås Tidning
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Få nyktra fritidsaktiviteter för unga
Både Kinda och Ydre får underkänt i studie
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Kajsa Fransson. Sida: 24.
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Omsorgen ska spara miljoner
ÅTVIDABERG

Vård- och omsorgsför-
valtningen i Åtvidabergs 
kommun går back med mil-
jonbelopp. 

Nu ska verksamheten 
effektiviseras och förvalt-
ningen räknar med att kun-
na spara in 3,5 miljoner 
kronor.

När vård- och omsorgs-
förvaltningen i Åtvida-
bergs kommun samman-
trädde i veckan togs be-
slut om att föreslå kom-
munstyrelsen besluta om 
flera effektiviseringsåt-
gärden inom vård- och 
omsorgsförvaltningens 
verksamhet för att korri-
gera underskottet på flera 
miljoner kronor inom för-
valtningen.

Spara 3,5 miljoner
De effektiviseringar 

som vård- och omsorgs-
förvaltningen föreslår är 
att lägga ut verksamhe-
ten personlig assistent på 

entreprenad, som kom-
mer att upphandlas, samt 
minska antalet platser in-
om särskilt boende med 
elva platser. 

Förvaltningen beräk-
nar ett effektiviseringar-

na ska generera en bespa-
ring på cirka 3,5 miljoner 
kronor.

Privat aktör
I dag ansvarar Åtvida-

bergs kommun för elva 

ärenden inom verksam-
heten personlig assis-
tent och brukare har i dag 
möjlighet att välja kom-
munen eller en privat ak-
tör som utförare när det 
gäller personlig assistans. 

Med förvaltningen förslag 
innebär att kommunen 
som alternativ försvinner.

Minskningen av antalet 
platser inom särskilt bo-
ende kommer att ske suc-
cessiv och nerdragningen 
kommer att innebära att 
ett omfattande arbete be-
höver göras i kommunen 
när det gäller att hitta al-
ternativa vårdformer. 

Trygghetsbostäder
Vård- och omsorgsför-

valtningen skriver vida-
re till kommunstyrelsen 
att mellanboendeformen 
trygghetsbostäder och 
hemtagningsteam kom-
mer att ha en central roll 
om antalet platser inom 
särskilt boende minskas 
då befolkningsprognoser 
visa att den äldre befolk-
ningen kommer att öka. 

Totalt kommer ett 40-
tal personer att omfattas 
av de förändringar som 
föreslås.

Lars-Göran Bexell

Vård- och omsorgsförvaltningen ska effektiviseras och spara 3,5 miljoner kronor. 
Foto: Lars-Göran Bexell

Ny lekplats byggs vid Åsundabadet
RIMFORSA

Nästa sommar ska en 
helt ny lekplats vara klar 
vid Åsundabadet i Rimfor-
sa. Projekteringen drar nu 
i gång och Kinda kommun 
har avsatt en miljon kronor 
för bygget. Nya lekplatser 
kommer även byggas i Kisa 
och Horn framöver.

I början av förra året 
samlades tjänstemän och 
medborgare till ett möte 
kring lekplatser i Kinda 
kommun. 

Områden prioterades
Bakgrunden till mötet 

var att det tidigare kom-
mit påpekanden om bris-
ter i den befintliga lekut-

rustningen på lekplatser-
na i Kinda kommun över-
lag. 

På ett efterföljande mö-
te prioriterades de områ-
den som ansågs mest att-
raktiva för utveckling och 
vilka åtgärder som man 
behövde ta tag i. Högst 
prioritet var att få fram 
ett område för en ny lek-
plats i Rimforsa.

Medborgardialog
När en tänkt placering 

av lekplats i Rimforsa lyf-
tes under ett möte 27 maj 
förra året, visade den geo-
grafiska analysen att bar-
nen är väldigt spridda och 
att det bor många barn 
på båda sidorna av riks-

väg 23/34, vilket innebar 
är placeringen inte var gi-
ven. 

Arbetet fortsatte dock 
med att hitta en lämplig 
plats och här fick föräld-
rar tycka till om valet av 
yta för en tänkt lekplats 
och det har hållits work-
shop och medborgardialog 
för de minsta, där barnen 
även fått tycka till om ut-
formningen av lekplatsen.

En miljon kronor
Nu har kommunstyrel-

sen beslutat att bygga en 
ny lekplats vid Åsundaba-
det i Rimforsa. 

Den färdiga lekplatsen 
kommer att ta ett område 
på mellan 1 500 till 3 600 

kvadratmeter i anspråk. 
Projektering kommer 

att påbörjas omgående 
och den nya lekplatsen 
kommer att vara klart till 
nästa sommar. 

Lekplatsen kommer att 
kosta en miljon kronor, 
medel som tas från årets 
investeringsbudget.

– Vi kommer sedan att 
gå vidare och bygga nya 
lekplatser i kisa och Horn, 
säger kommunstyrelsens 
ordförande Hans Måha-
gen (S).

Lars-Göran Bexell

Kinda kommun bygger en ny 
lekplats för en miljon kronor 
vid Åsundabadet i Rimforsa. 

Foto: Lars-Göran Bexell

evenemangstips

MATSEDEL

Få nyktra fritidsaktiviteter för unga
KINDA/YDRE

För många unga runt om 
i landet kan det bli svårt att 
hitta nyktra mötesplatser. 
Enligt en studie av Ungdo-
mens Nykterhetsförbund 
(UNF) får både Kinda och 
Ydre underkänt gällande 
ungas möjligheter till en 
drogfri fritid.

I studien beskrivs det 
hur de flesta kommuner 
har drogfria mötesplat-
ser i form av fritidsgår-
dar, ungdomshus och lik-
nande. 

Men få av dessa har öp-
pet på helgkvällar, då al-

ternativet för ungdomar 
ofta blir att konsumera 
alkohol.

– Ungas alkoholkon-
sumtion är historiskt låg 
och unga vill hellre göra 
annat under sin fritid än 
att dricka alkohol. Kom-
munens satsningar kan 
göra stor skillnad för alla 
unga men inte minst för 
dem som inte trivs hem-
ma, säger förbundsordför-
ande Eric Tegnander i ett 
pressmeddelande.

257 av landets 290 kom-
muner har svarat på en-
käten som bland annat 
ställde frågor om nyktra 

mötesplatser, ungas infly-
tande och förebyggande 
arbete vid högtider.

Av de 257 kommuner-
na hamnar Ydre på plats 
250, med en ranking på 
1,4 av 5 möjliga. Därmed 
blir också Ydre lägst pla-
cerad i länet.

Kinda kommun har ett 
högre resultat - 2,0 - och 
hamnar på plats 220.

Eftersom att UNF krä-
ver ett resultat på minst 
3 för att vara godkänd så 
underkänner nykterhets-
förbundet både Kinda och 
Ydre kommun.

Kajsa FranssonEric Tegnander är förbundsordförande i UNF.

Både Kinda och Ydre får underkänt i studie

Äldreomsorgen
Måndag: Grillkorv, 

stuvade makaroner och 
amerikansk grönsaks-
b landn ing.Sommar-
kräm. Tisdag: Stekt 
fläsk, löksås, potatis 
och babymorötter.Hal-
lonkräm. Onsdag: Spe-
natsoppa med ägghalv-
or och ostsmörgås.Eko-
logiska pannkakor med 
sylt. Torsdag: Ekologis-
ka köttbullar, sås, pota-
tis, och vaxbönor.Körs-
bärssoppa. Fredag: MSC 

märkt dragonfisk, sås, 
ärtor och potatis.Apel-
sinkräm. Lördag: Färs- 
och rotsakslåda, pota-
tis och blomkål.Nypon-
soppa med grädde. Sön-
dag: Portergryta, potatis 
och sommarblandning.
Drottningmousse.

Skolorna
Onsdag: Pannkakor 

med sylt. Torsdag: Kött-
bullar, sås, potatis och 
lingon. Fredag: Dragon-
fisk och potatis.

LÖRDAG

Turridning
Plats: Öknehults vandrarhem

Nostalgimuseum och loppis
Plats: Bjärkstugan, Ödesjöbodavägen

Sång och musikkväll
Plats: Sommarro

Bio - Jurassic world
Plats: Går´n, Horn

Dans till Rivalerna
Plats: Folkets Park, Kisa

SÖNDAG

Turridning
Plats: Öknehults vandrarhem, Kisa

Nostalgiutställning och loppis
Plats: Bjärkstugan, Ödesjöbodavägen, Kisa

Guidad tur
Plats: Trollegater, Rimforsa

Yoga
Plats: Träningshuset, Kisa

Box
Plats: Träningshuset, Kisa

KINDA/YDRE

För många unga runt om i landet kan det bli svårt

att hitta nyktra mötesplatser. Enligt en studie av

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) får både

Kinda och Ydre underkänt gällande ungas

möjligheter till en drogfri fritid.

I studien beskrivs det hur de flesta kommuner

har drogfria mötesplatser i form av fritidsgårdar,

ungdomshus och liknande.

Men få av dessa har öppet på helgkvällar, då

alternativet för ungdomar ofta blir att konsumera

alkohol.

- Ungas alkoholkonsumtion är historiskt låg och

unga vill hellre göra annat under sin fritid än att

dricka alkohol. Kommunens satsningar kan göra

stor skillnad för alla unga men inte minst för dem

som inte trivs hemma, säger förbundsordförande

Eric Tegnander i ett pressmeddelande.

257 av landets 290 kommuner har svarat på

enkäten som bland annat ställde frågor om

nyktra mötesplatser, ungas inflytande och

förebyggande arbete vid högtider.

Av de 257 kommunerna hamnar Ydre på plats

250, med en ranking på 1,4 av 5 möjliga.

Därmed blir också Ydre lägst placerad i länet.

Kinda kommun har ett högre resultat - 2,0 - och

hamnar på plats 220.

Eftersom att UNF kräver ett resultat på minst 3

för att vara godkänd så underkänner

nykterhetsförbundet både Kinda och Ydre

kommun.

Bildtext: Eric Tegnander är förbundsordförande i

UNF.

© Vimmerby Tidning

Visa liknande träffar

Få nyktra fritidsaktiviteter för unga
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Underkända i nykterhetsstudie
Linköpings Tidning/Kinda-Posten. Publicerat i print 2015-08-15. Profil: IOGT-NTO, UNF. Sida: 1.
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SIDAN 16

Lyckad första 
dag på  
marknaden

SIDAN 17

Laddar upp  
för att vinna  
drakbåtsracet

KINDA/YDRE

SIDAN 2

SPORTEN

             IDAGSport

SIDAN 2SIDAN 3

SIDAN 16

Bråk i Linköpings koloniförening
Två personer avgår ur styrelsen

Lördag Söndag Måndag
Stella, Estelle Brynolf Verner, Valter

Dagens namn

SIDAN 2

Ny lekplats byggs i Rimforsa
Nästa sommar ska en helt ny lek-

plats vara klar vid Åsundabadet i 
Rimforsa. 

Projekteringen drar nu i gång och 
Kinda kommun har avsatt en miljon 
kronor för bygget. 

Nya lekplatser kommer även byg-
gas i Kisa och Horn framöver.

Kinda kommun bygger en ny lekplats för en miljon kronor vid Åsundabadet i Rimforsa. 

SIDAN 18

44 år i  
rättvisans 
tjänst

I den annars så lugna koloniföreningen 
har det blåst upp rejält. 

Det två styrelsemedlemmarna Ove Back 
har tillsammans med Carina Boberg av-
gått efter det senaste mötet nu i onsdagen 
13 augusti. Detta efter Ove Back riktat kri-

tik mot hur föreningen och dess ekonomi 
sköts.

Linköpings koloniträdgårdar är en pa-
raplyorganisation och ansvarar för de fy-
ra områdena Valla, Ullevi, Emmalund och 
Ådala. Vart och ett av dessa områden har 

sedan en områdesansvarig som fungerar 
som en fastighetsförvaltare och under sig 
har denne två anställda som fastighetsskö-
tare. 

Dessa har till att se till att, bland annat, 
området är snyggt och välskött, att toa-

letter och andra gemensamma utrymmen 
sköts och mycket mera. För att sköta drif-
ten av område Ullevi har man drygt 72 000 
kronor till drift och underhåll.

Hotell prisas för bakverk
Det blev en hel del provsmakande, testande och fundering-

ar innan den stod färdig. Men nu är Solkakan utsedd till Årets 
östgötska bakverk, framtagen på Rimforsa strand.

Ulla-Karin Pettersson är personen bakom kakreceptet.

Omsorgen ska spara miljoner
Vård- och omsorgsförvaltningen i Åtvidabergs kommun går 

back med miljonbelopp. När verksamheten effektiviseras räk-
nar man med att kunna spara in 3,5 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsförvaltningen ska effektiviseras och spara miljoner.

Underkända i nykterhetsstudie
För många unga runt om i 

landet kan det bli svårt att hit-
ta nyktra mötesplatser. Enligt 
en studie av nykterhetsförbun-
det UNF får både Kinda och 
Ydre underkänt gällande ung-
as möjligheter till en drogfri 
fritid.

Av de 257 kommunerna ham-
nar Ydre på plats 250. Därmed 
blir också Ydre lägst placerad 
i länet.

Nykterhetsförbundets ordfö-
rande Eric Tegnander.

Iron Man-premiär för Erik
Först 3,8 km simning, därefter 180 km cykling och så en nätt 

avslutning med 42,2 km löpning.
– Jag har inte en aning om vad jag har gett mig in på, skrattar 

Erik Eklund från Hultsfred, som gör sin triathlondebut i Iron-
man Kalmar i dag.

KINDA/YDRE

För många unga runt om i landet kan det bli svårt

att hitta nyktra mötesplatser. Enligt en studie av

nykterhetsförbundet UNF får både Kinda och Ydre

underkänt gällande ungas möjligheter till en

drogfri fritid.

Av de 257 kommunerna hamnar Ydre på plats

250. Därmed blir också Ydre lägst placerad i

länet.

Bildtext: Nykterhetsförbundets ordförande Eric

Tegnander.

© Linköpings Tidning/Kinda-Posten
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UNGDOMAR DRICKER LITE I SÖDERTÄLJE - MEN MEST I NYKVARN
Mariefreds Tidning med Måsen Nykvarn och Måsen Strängnäs. Publicerat i print 2015-08-15. Profil: IOGT-NTO, UNF. Sida: 39.

HENRIK BILLINGFORS ÄR vice ordförande i 
föreningen och berättar att fotbollen redan 
är i full gång med både träningar och match-
er.
- Vi satte igång förra veckan och har lag för 
både tjejer och killar i de flesta åldrar.

OM DU ÄR MER intresserad av löpning er-
bjuder EIF det också. Det finns både serie-
terrängen och löpträning för barn. Serieter-
rängen börjar den 24 augusti klockan 18.00 
och man anmäler sig en halvtimme innan. 
Det kommer sammanlagt att vara sex till-

fällen och det finns olika grupper beroende 
på ålder och nivå. Löpträningen är för barn 
mellan 7 och 12 år och den började i veckan. 
Föräldrar är välkomna att träna tillsammans 
med barnen. 
- Det är ett väldigt stort hopp mellan barn 
och SM-eliten, så i och med våra löpnings-
aktiviteter försöker vi få ungdomar i 10- till 
20-årsåldern att också vilja springa, säger 
Henrik. 

DEN FEMTE SEPTEMBER arrangerar EIF en 
höstmarknad med bland annat knallar som 

säljer godis, mössor, textilier och mat. Lop-
pis och ponnyridning anordnas också. 
- Marknaden kommer att vara på Frilufts-
gården och där försöker vi ha så många 
aktiviteter som möjligt hela hösten, säger 
Henrik. 

FÖRENINGEN ÄR INDELAD i olika sektioner 
med olika ansvarsområden. Det finns bland 
annat en gymnastiksektion, en skidsektion 
och en gångsektion. I oktober sätter skidsä-
songen igång och har då sina träffar på ons-
dagskvällar. 

Hösten i Enhörna IF 

Enhörna IF erbjuder många aktiviteter i höst, bland annat höstmarknad, 
terränglöpning och fotbollsträningar. 

2015 • VECKA 33 • 39 

UNGDOMAR DRICKER LITE I SÖDERTÄLJE – MEN MEST I NYKVARN
UNGA DRICKER MINDRE idag och det är tack 
vare förebyggande aktiviteter. I årets under-
sökning bland länets 26 kommuner ligger 
Stockholm stad i topp och Södertälje kom-
mer som nummer två. Nykvarn är sämst i 
länet och en av de sämsta i Sverige. 

UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND (UNF) 
har i fyra år undersökt Södertälje kommuns 
arbete med de ungas fritid och har bland an-
nat tittat på vad som görs under högtiderna, 
om det finns nyktra mötesplatser och aktivi-

teter som förhindrar ungas drickande samt 
hur de arbetar mot droger.
- Fritiden är viktig för att vi unga ska må 
bra. Vi vill ha trygga och schysta platser 
att umgås på, säger Fredrik Sjöström, UNF 
Stockholm, till LT. 

SÖDERTÄLJE ÄR EN AV fem kommuner i länet 
som anordnar aktiviteterna och har även 
fältarbete på kvällarna, besöker skolor och 
regelbundet träffar polis och säkerhetsper-
sonal. 

KLARA LÖFVING

KULTUR & FRITID/enhörna

Enhörna IF erbjuder löpning för alla åldrar och nivåer. Barnlöpningen har redan satt igång och om dryg vecka kan du anmäla dig till serieterrängen. 

UNGA DRICKER MINDRE idag och det är tack

vare förebyggande aktiviteter. I årets

undersökning bland länets 26 kommuner ligger

Stockholm stad i topp och Södertälje kommer

som nummer två. Nykvarn är sämst i länet och

en av de sämsta i Sverige.

UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND (UNF) har i

fyra år undersökt Södertälje kommuns arbete

med de ungas fritid och har bland annat tittat på

vad som görs under högtiderna, om det finns

nyktra mötesplatser och aktiviteter som

förhindrar ungas drickande samt hur de arbetar

mot droger.

- Fritiden är viktig för att vi unga ska må bra. Vi

vill ha trygga och schysta platser att umgås på,

säger Fredrik Sjöström, UNF Stockholm, till LT.

SÖDERTÄLJE ÄR EN AV fem kommuner i länet

som anordnar aktiviteterna och har även

fältarbete på kvällarna, besöker skolor och

regelbundet träffar polis och säkerhetspersonal.

© Mariefreds Tidning med Måsen Nykvarn och Måsen

Strängnäs
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Halmstad bra på att stötta drogfri fritid
Nyhet.nu. Publicerat på webb 2015-08-14 21:42. (Uppdaterad 2015-08-16 01:44) Profil: IOGT-NTO, UNF.

Halmstads kommun får bra betyg i Ungdomens

Nykterhetsförbunds rankning av kommunernas

arbete med ungas fritid och drogfria

mötesplatser.... Läs mer här Idag 21:20

(Uppdaterad: 2015-08-16 01:44)

© Nyhet.nu

Se webartikeln på http://ret.nu/Xukfp2rz
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Utmärkt av Enköping
Enköpings-Posten. Publicerat på webb 2015-08-21 12:00. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Maria Hedenlund 0171-41 46 33 maria.hedenlund@eposten.se.

Enköping är en av de kommuner i både länet och

landet som är bäst i arbetet med ungas fritid och

uteliv. Det visar en undersökning från UNF där

Enköping hamnar på 18:e plats av 257

kommuner.

- Upplevelseförvaltningen och barn- och

ungdomssidan har gjort ett otroligt bra jobb,

säger Carl Gynne på socialförvaltningen. Rätta fel

Upplevelseförvaltningen har gjort en stor resa

konstaterar Carl Gynne på socialförvaltningen.

Magnus Eriksson "Vi ser ett samband mellan

ungas rätt till en bra fritid och det allmänna

hälsotillståndet. En grund att växa och utvecklas

på som människa," säger Eric Tegnander,

förbundsordförande för UNF.

Det är fjärde året som UNF (Ungdomens

nykterhetsförbund) genomför undersökningen och

Enköping är en av få kommuner som får betyget

väl godkänt.

I undersökningen berättar kommunerna bland

annat om vilka insatser man gör för att få en så

låg alkoholkonsumtion som möjligt bland unga

under högtider, vilket inflytande unga har över sin

fritis, vilka nyktra mötesplatser och andra

aktiviteter som erbjuds samt hur kommunen

arbetar för ett drogfritt föreningsliv.

Bäst i länet

I länet är Enköping den kommun som visar i

särklass bäst resultat i undersökningen.

Fyra av sju kommuner får icke godkänt men både

Enköping och Håbo visar bra resultat. Håbo med

ett betyg på 3,4 av fem och Enköping med 4,1

vilket ger kommunen en 18:e plats i hela landet.

- Det är roligt att Enköping får så bra betyg, det är

en bekräftelse på att vi jobbar rätt. Vi har av

tradition ett bra samarbete mellan

förvaltningarna, frivilligorganisationer och polis

men vi har även jobbat systematiskt med

frågorna de senaste åren, säger Carl Gynne,

samordnare i brott- och drogförebyggande arbete

vid Enköpings kommun.

Toppklass

Det höga betyget beror bland annat på att Enköping

genomför alla de satsningar som UNF föreslår. Man har

större kulturarrangemang och erbjuder fritidsgårdar och

ungdomshus. Öppettiderna på fritidsgårdarna är i

toppklass i Enköping där det är öppet alla vardagar och

helger samt de flesta lovdagar.

Enköping får även väl godkänt i samarbetet med

föreningar kring drogfrihet och annat stöd.

Samtliga kommuner i länet svarar att de har kampanjer

för att minska langning, ger stöd till eller informerar om

drogfria aktiviteter för unga och har ett utökat samarbete

med polisen.

Positiv utveckling

Jimmy Wiltfalk, idrottsstrateg på upplevelseförvaltningen,

menar att den positiva utvecklingen startade i och med

att upplevelseförvaltningen bildades. På två år har

betyget för Enköping höjts från 2,1 till 4,1 i

undersökningen.

- Vi började arbeta mer strategiskt över gränserna,

kulturskolan, biblioteket, föreningslivet och

fritidsgårdarna. När man börjar samarbeta får det

positiva synergieffekter, ett plus ett blir tre.

Som exempel på bra aktiviteter tar han filmfestivalen på

skolavslutningen som lockade 500 ungdomar till en

nykter aktivitet. Eller öppna veckan, med aktiviteter i

idrottshuset, som är förlagd till veckan före skolstaren

då många unga är rastlösa och har lite att göra.

- Det är samverkanskoncept där summan blir större än

de enskilda delarna. Det är inte raketforskning det

handlar om utan om att lägga ner prestigen och komma

överens. Det tar tid och kraft men man får se det

långsiktigt, mot ett gemensamt mål, säger Jimmy

Wittfalk.

Att ge de unga möjlighet att påverka verksamheten är

också en viktig bit.
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- Man måste lyssna på de unga, och anpassa sig

till vad de vill. I praktiken är deras möjligheter att

påverka ofta låg, där har politiker och tjänstemän

ett viktigt arbete att göra, säger Eric Tegnander,

förbundsordförande på UNF.

Drogfria alternativ, är det något som lockar unga?

- Ja, det är en ökad andel unga som lever nyktert.

Men det handlar också om hur man säljer in en

verksamhet. Att man fokuserar på att det är roligt, inte

just på det drogfria, säger Eric Tegnander.

© Enköpings-Posten

Se webartikeln på http://ret.nu/33LZfiJA
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I Hedemora blir fler ungdomar nykterister.
SR P4 Dalarna 07.30. Sänt i radio/tv 2015-08-21 07:30. Profil: IOGT-NTO, UNF.

00.14 - Ungdomens nykterhetsförbund; UNF;

Admir Mirovic.

Ungdomens nykterhetsförbund; UNF; Admir Mirovic.   .

Källa: © Yomando

Se/hör nyheten på http://ret.nu/WKgfm7ce
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Här är Falkenberg bäst i Halland
Falkenbergs Posten. Publicerat i print 2015-08-20. Profil: IOGT-NTO, UNF.
SIMON LEPPAMÄKI. Sida: 4.

4    FALKENBERGSPOSTEN VECKA 34

NYHETER

Efter en tvåårig utred-
ning presenterades tidi-
gare i sommar ett förslag 
på ny skolorganisation 
i kommunen. I förslaget 
framgick bland annat att 
både Fageredsskolan och 
Årstadskolan skulle läg-
gas ner 2016.

I ÅRSTAD GJORDE föräldra-
föreningen en egen utred-
ning som de presenterade 
för politikerna. I Fagered 
har föräldraförenignen ta-
git fram ett tillägg till kom-
munens utredning. Tilläg-
get har redan lämnats in, 
men initiativtagarna vill 
nu göra ett mer officiellt 
överlämnande. Därför ord-
nar de en manifestation på 
Rådhustorget på tisdag 
eftermiddag klockan halv 
fyra. De hoppas att många 
kommer dit och visar sitt 
stöd för de skolor som 
drabbas av den nya om-
görningen.

– Vi tycker att deras ut-
redning är för dålig. Vi har 
tagit fram ett tillägg, och 
vi har även 1 600 namn-
underskrifter som vi ska 
lämna in, berättar Håkan 
Johansson, som är en av 
de som har engagerat sig 
för Fageredsskolans över-
levnad.

– Vi anser att kommu-
nens utredning till 95 pro-
cent består av argument 
för en nedläggning. De har 
inte presenterat något ar-
gument för att skolan ska 
få vara kvar. Vi vill belysa 
även det som de har mis-
sat. Det är viktigt att poli-
tikerna får ta del av båda 
sidor.

I FAGEREDSSKOLANS föräld-
raförening är man miss-
nöjd med den information 
och de besked som har 
kommit från kommunen.

– Vi fick inga riktiga 
argument till varför de 
skulle lägga ner skolan. 
Vi meddelade att vi inte 
förstod och fick ett förtyd-
ligande, men vi förstod 
fortfarande inte. De prata-
de om kvalitet, men på Fa-
geredsskolan finns enbart 
behöriga lärare. Lärare 
som dessutom utbildar sig 
fortlöpande.

Johansson lyfter fram de 
positiva aspekter som han 
anser saknades i kommu-
nens utredning och för-
slag.

– Det kommer många 
flyktingbarn från Lia Hof  

till skolan och det har 
fungerat jättebra.

BARN- OCH UTBILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN har tidiga-
re lyft fram att det saknas 
forskning som visar att 
mindre klasser och skolor 
skulle vara bättre. Men 
det stämmer inte, menar 
Johansson.

– Det finns hur mycket 
forskning som helst, säger 
han.

– Om det hade varit pro-
blem på skolan hade jag 
förstått, men nu fungerar 
allt bra. Vi kan helt enkelt 
inte förstå varför de vill 
lägga ner.

TEXT & FOTO  SIMON LEPPAMÄKI
redaktion@falkenbergsposten.se

Manifestation för skolor 
som hotas av nedläggning
Nedläggningshotet mot 
småskolorna i kommu-
nen har vållat starka 
reaktioner. Nu ordnas 
en manifestation på 
Rådhustorget.

Fageredsskolan hotas av nedläggning. Nu väljer föräldraföreningen att agera. På tisdag ordnas en manifestation på Rådhustorget. 

Detta har hänt
w Apri: Kerstin Angel (C), 
ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden, och förvalt-
ningschefen Arja Holmstedt 
besöker Fageredsskolan för en 
dialogstart om skolans framtid. I 
två år har en utredning om skol-
organisationen pågått. Angel 
och Holmstedt meddelar att en 
nedläggning kan bli aktuellt. 
Samma sak gäller Årstadskolan.

w Maj: Föräldraföreningen 
på Fageredsskolan har bjudit 
in politikerna till ett möte på 
skolan. 20 politiker från kom-
munfullmäktige dyker upp. 
En paneldebatt anordnas och 
politikerna får ge sin syn på att 
Fageredsskolan är nedlägg-
ningshotad. I Årstad ordnas 
ett liknande möte. Precis som 

i Långås, där skolan dock inte 
hotas av nedläggning utan av 
omgörning till F-3.
w Juni: Förslaget på ny skol-
organisation presenteras. 
Det föreslås – precis som 
det tidigare har indikerats – 
att både Årstadskolan och 
Fageredsskolan ska läggas ned 
2016. Förslaget mottas med 
stort missnöje av föräldrafören-
ingarna. I Årstad tar man fram 
en egen utredning som man 
presenterar för politikerna.
w Augusti: Föräldraföreningen 
i Fagered tar fram ett tillägg till 
kommunens utredning. De ord-
nar även en manifestation med 
syfte att visa stöd för samtliga 
drabbade småskolor.

Här är Falkenberg bäst i Halland

Det är Ungdomens nykter-
hetsförbund (UNF) som 
varje år sedan 2012 ge-
nomför en undersökning 
för att ta reda på hur bra 
de svenska kommunerna 
är på att erbjuda de unga 
en fritid utan alkohol. I år 
har 257 av landets 290 kom-

muner deltagit i undersök-
ningen som bland annat 
tar hänsyn till kommuner-
nas arbete vid högtider, de 
nyktra mötesplatsernas 
öppettider, ungdomarnas 
eget inflytande och de 
ekonomiska satsningarna 
från kommunernas håll.

SAMTLIGA DELTAGANDE 
kommuner har poängsatts. 
Som mest kan en kommun 
få fem poäng. För att få be-
tyget godkänt krävs tre 

poäng. Det har 44 procent 
av kommunerna lyckats 
med. Nästa steg i betygs-
skalan är väl godkänt, för 
att få det betyget krävs fyra 
poäng. Vilket är precis vad 
Falkenberg lyckas med. 
Falkenbergs 4.0 är bäst i 
Halland och ger en 20:e 
plats i hela landet.

Ingen annan halländsk 
kommun når väl godkänt. 
Halmstad, Kungsbacka 
och Laholm får godkänt, 
medan Varberg och Hylte 

underkänns.

ROMAN KARLSSON, som är 
UNF Hallands ordförande, 
säger sig vara någorlunda 
nöjd med att de flesta hal-
ländska kommunerna upp-
når målen – men mycket 
kan bli ännu bättre.

– Jag tycker personli-
gen att kommunerna kan 
jobba bättre och förbättra 
sitt arbete, säger han till 
Sveriges Radio Halland.

Han anser att det är 

viktigt att kommunerna 
satsar pengar på ungdoms-
aktiviteter och informerar 
ungdomarna på skolorna.

– När jag själv gick i sko-
lan fick man inte veta vilka 
möjligheter man hade. Det 
fick man ta reda på själv, 
fortsätter Karlsson.

TEXT SIMON LEPPAMÄKI
redaktion@falkenbergsposten.se

Falkenberg är en av 
Sveriges 20 bästa kom-
muner när det kommer 
till att erbjuda unga en 
alkoholfri fritid.

Dynamitmän får 
stanna i häktet
De två män, som sitter 
huvudmisstänkta för den 
uppmärksammade spräng-
härvan i Falkenberg, får 
stanna kvar i häktet ytter-
ligare en tid. I veckan be-
gärde åklagaren förlängd 
häktningstid. Polisen be-
höver mer tid till att gå 
igenom och analysera inne-
håll i mobiler och datorer.

Fall av kaninpest i 
Falkenberg
Kaninpesten har kommit 
till Falkenberg. En rad fall 
har rapporterats in den 
senaste tiden, bland annat 
vid Vallarna. Kaninpest är 
en virussjukdom som slår 
hårt mot kaninstammen.                                        
– De drabbade kaninerna 
är fulla med bakterier 
så hantera dem inte med 
bara händer. Låt kaninen 
vara, ta inte på den och 
håll god handhygien, 
säger Henrik Uhlhorn 
på Statens veterinär-
medicinska anstalt, till 
kommunens hemsida.                 
Sjukdomen kan inte smit-
ta människor. Inte heller 
djur som hund och katt 
kan smittas.

Fyra inbrott i 
containrar
En rad olika verktyg stals 
under natten mot fredag då 
hela fyra containerstölder 
anmäldes i Falkenberg. 
Tjuvarna bröt sig in i två 
containrar i Kroka och två 
i centrala Falkenberg.

Dyra smycken 
stals vid inbrott
Någon bröt sig in i en bo-
stad i Skogstorp under sön-
dagskvällen. När inbrottet 
upptäcktes vid 21-tiden på 
kvällen noterades det att 
smycken till ett värde av 
100 000 hade stulits.

69-årig man fort-
farande borta 
I söndags försvann en 69-
årig man, hemmahörande 
i Slöinge. På tisdagen 
gick polis, hemvärnet och 
Missing People ut och 
sökte efter honom, men 
utan resultat. Polisheli-
koptrar och hundförare 
har också varit involve-
rade och har sökt runt 
Slöingetrakten, skriver 
Hallands Nyheter.

En till sjukhus 
efter krock
På onsdagsmorgonen 
kolliderade fyra bilar på 
Arvidstorpsvägen. Vägen 
stängdes av under bär-
nings- och räddningsarbe-
tet. En person fick ambu-
lanstransport till sjukhus 
för kontroll efter olyckan. 
Personen ska inte haft 
några synliga skador.

Falkenberg är en av Sveriges 20 bästa kommuner

när det kommer till att erbjuda unga en alkoholfri

fritid.

Det är Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) som

varje år sedan 2012 genomför en undersökning

för att ta reda på hur bra de svenska

kommunerna är på att erbjuda de unga en fritid

utan alkohol. I år har 257 av landets 290

kommuner deltagit i undersökningen som bland

annat tar hänsyn till kommunernas arbete vid

högtider, de nyktra mötesplatsernas öppettider,

ungdomarnas eget inflytande och de ekonomiska

satsningarna från kommunernas håll.

SAMTLIGA DELTAGANDE kommuner har

poängsatts. Som mest kan en kommun få fem

poäng. För att få betyget godkänt krävs tre

poäng. Det har 44 procent av kommunerna

lyckats med. Nästa steg i betygsskalan är väl

godkänt, för att få det betyget krävs fyra poäng.

Vilket är precis vad Falkenberg lyckas med.

Falkenbergs 4.0 är bäst i Halland och ger en

20:e plats i hela landet.

Ingen annan halländsk kommun når väl godkänt.

Halmstad, Kungsbacka och Laholm får godkänt,

medan Varberg och Hylte underkänns.

ROMAN KARLSSON, som är UNF Hallands

ordförande, säger sig vara någorlunda nöjd med

att de flesta halländska kommunerna uppnår

målen - men mycket kan bli ännu bättre.

- Jag tycker personligen att kommunerna kan

jobba bättre och förbättra sitt arbete, säger han

till Sveriges Radio Halland.

Han anser att det är viktigt att kommunerna

satsar pengar på ungdomsaktiviteter och

informerar ungdomarna på skolorna.

- När jag själv gick i skolan fick man inte veta

vilka möjligheter man hade. Det fick man ta reda

på själv, fortsätter Karlsson.
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FP i länet vill byta partiledare
LÄNET Folkpartiets 
länsförbund i Jönkö-
ping nominerar Birgit-
ta Ohlsson till ny par-
tiledare. 

Till glädje för Anna 
Mårtensson som krävt 
Björklunds avgång.
Folkpartiets länsordföran-
de Emma Carlsson Löfdahl 
rapporterar med förkyl-
ningsrosslig röst om tis-
dagskvällens långa möte. 

– Vi hade tre förslag; Ce-
cilia Malmström fick två 
röster, Jan Björklund fick 
fyra och Birgitta Ohlsson 
fick fem röster, men sedan 
hörde jag att hon inte tän-
ker ställa upp.

Emma Carlsson Löfdahl 
vill inte byta partiledare. 
Men däremot behöver po-
litiken ses över, menar hon. 
Det ska även ske vid lands-

mötet 20-22 november. 
I styrelsen finns även An-
na Mårtensson som länge 
har sagt att hon vill byta 
partiledare. 

– Det är ju ingen hemlig-
het, säger Emma Carlsson 
Löfdahl lite torrt. 

Uppenbarligen lyckades 
Anna Mårtensson efter 
långa diskussioner få ma-
joritet för detta i styrelsen. 
Utöver Jönköping är det 
bara är Västerbotten (av 25 
länsförbund) som vill byta 
ut Björklund.

– Jätteroligt, säger Anna 
Mårtensson om nomine-
ringen. 

Omröstningen i styrel-
sen visar att sju av elva vill 
byta partiledare. 

– Signalen är att vi vill ha 
en diskussion om partile-
darskapet. 
Redan efter valet 2014 
ville du byta partiledare. 

Vilka reaktioner fick du?
– Väldigt starkt negativa 

reaktioner. Det gick helt 
över styr och man skrev 
väldigt fula saker på Fa-
cebook. Många var sårade 
och omskakade i partiet 
efter valet och extra käns-

liga. Nu är reaktionerna 
mer balanserade och mer 
civiliserade även om inte 
alla inte håller med. 

Anna Mårtensson för-
klarar att hon är lojal mot 
liberalismen och inte mot 
partiledningen. 

Få aktiviteter    
för unga nyktra
LÄNET UNF har mätt 
insatser som ger unga 
en meningsfull och 
nykter fritid.

Jönköpings län ham-
nar näst sist i landet. 
Med sju enkätfrågor har 
Ungdomens nykterhets-
förbund satt tuffa betyg på 
landets kommuner. UNF 
mäter vilka olika insatser 
som görs i kommunerna 
vid fest och vardag som ger 
unga nyktra mötesplatser. 
Till detta läggs kommu-
nens budget för kultur och 
fritid.

Av landets 21 län kom-
mer Jönköping på plats 
20. Bara Östergötland är 
sämre. Men skillnaden 
inom länet är ganska stor. 
Aneby ligger lägst i hela 
landet medan Jönköpings 
kommun kan känna sig 
belåten på plats tolv av he-
la 257 svarande kommuner.

– Kommuner som gör 
mindre borde inspireras 
av Jönköping och Tranås 
satsningar, säger Mattias 
Petersson, distriktsord-
förande UNF Jönköping i 
ett pressmeddelande.

Aneby är den enda kom-
munen som inte har fri-
tidsgårdar, ungdomshus 
eller liknande. 

Sävsjö och Jönköpings 
kommun får väl godkänt 
eftersom de genomför allt 

till ifrån festivaler till stu-
diecirklar och ger möjlig-
het för unga att få pengar 
för att driva egna projekt.

Det tycker UNF är extra 
viktigt. När unga ges infly-
tande över sin egen fritid 
stärks deras självförtroen-
de och de lär sig att driva 
idéer framåt och arbeta 
demokratiskt. 

Gislaved är den kommun 
som lägger mest pengar 
per person på kultur och 
fritid i länet. Allra minst 
satsar Aneby kommun 
med 1 800 kronor per per-
son. Bara drygt hälften så 
mycket.

UNF underkänner nio 
av länets tolv kommuner. 
Men när kommunerna 
sätter egna betyg på sitt 
arbete för ungas nyktra 
fritid är de nöjda.

FAKTA: UNF-betyg
BRA PÅ UNG NYKTERHET; 
UNF-BETYG, JÖNKÖPINGS 
LÄN: Jönköpings kommun 
(4,2), Tranås kommun (4,1), 
Sävsjö kommun (3,0), Gisla-
veds kommun (2,8), Nässjö 
och Värnamo kommun (2,7), 
Vaggeryds kommun (2,2), 
Habo kommun (2,1), Eksjö 
(2,0), Vetlanda kommun (1,9), 
Gnosjö kommun (1,5), Aneby 
kommun (0,7). Betyg 1-5. 
KÄLLA: UNF

Mest tillförlitiga
för nionde året i rad!
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LÄNET UNF har mätt insatser som ger unga en

meningsfull och nykter fritid. Jönköpings län

hamnar näst sist i landet.

Med sju enkätfrågor har Ungdomens

nykterhetsförbund satt tuffa betyg på landets

kommuner. UNF mäter vilka olika insatser som

görs i kommunerna vid fest och vardag som ger

unga nyktra mötesplatser.

Till detta läggs kommunens budget för kultur och

fritid. Av landets 21 län kommer Jönköping på

plats 20. Bara Östergötland är sämre. Men

skillnaden inom länet är ganska stor. Aneby

ligger lägst i hela landet medan Jönköpings

kommun kan känna sig belåten på plats tolv av

hela 257 svarande kommuner.

- Kommuner som gör mindre borde inspireras av

Jönköping och Tranås satsningar, säger Mattias

Petersson, distriktsordförande UNF Jönköping i

ett pressmeddelande. Aneby är den enda

kommunen som inte har fritidsgårdar,

ungdomshus eller liknande.

Sävsjö och Jönköpings kommun får väl godkänt

eftersom de genomför allt till ifrån festivaler till

studiecirklar och ger möjlighet för unga att få

pengar för att driva egna projekt.

Det tycker UNF är extra viktigt. När unga ges

inflytande över sin egen fritid stärks deras

självförtroende och de lär sig att driva idéer

framåt och arbeta demokratiskt.

Gislaved är den kommun som lägger mest pengar

per person på kultur och fritid i länet. Allra minst

satsar Aneby kommun med 1800 kronor per

person.

Bara drygt hälften så mycket.

UNF underkänner nio av länets tolv kommuner.

Men när kommunerna sätter egna betyg på sitt

arbete för ungas nyktra fritid är de nöjda.

FAKTA: UNF-betyg

BRA PÅ UNG NYKTERHET; UNF-BETYG, JÖNKÖPINGS

LÄN: Jönköpings kommun (4, 2), Tranås kommun (4, 1),

Sävsjö kommun (3, 0), Gislaveds kommun (2, 8), Nässjö

och Värnamo kommun (2, 7), Vaggeryds kommun (2, 2),

Habo kommun (2, 1), Eksjö (2, 0), Vetlanda kommun (1,

9), Gnosjö kommun (1, 5), Aneby kommun (0, 7). Betyg

1-5.

KÄLLA: UNF
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Center hotas  
av nedläggning
LÖVÅNGER. Lövång-
ers integrationscenter 
riskerar att läggas ned. 
Sedan 2014 har Micha-
el Patterson, centrets 
enda anställde, fått sin 
lön delfinansierad som 
nystartsjobb men det 
kommer att ta slut under 
hösten. Centret, som 
bland annat assistera 
nykomna med informa-
tion om myndigheter 
och språkundervisning, 
ska nu söka stöd från 
den statliga Asyl-, Mig-
rations- och Integra-
tionsfonden. 

– Jag är otroligt tack-
sam för det stöd vi fått 
från Skellefteå kommun, 
säger Michael Patterson 
till Norran.

Skellefteå bäst 
i norr för unga
SKELLEFTEÅ. Skellefteå 
kommun placerar sig 
på en tredjeplats när 
det gäller bästa fritids-
kommun för unga. Det 
konstaterar Ungdomens 
Nykterhetsförbund, 
UNF, i sin årliga under-
sökning ”Ungas uteliv”. 

Ett målinriktat arbete 
för att minska unga 
människors konsum-
tion av tobak, alkohol 
och droger, samverkan 
mellan kommunens 
förvaltningar, polisen, 
frivilligorganisationer 
samt föreningsliv har 
varit viktiga faktorer 
i arbetet som lett fram 
till resultatet. Göteborgs 
och Stockholms stad top-
par listan och därefter 
kommer alltså Skellef-
teå kommun.

Markbrand  
i Ultervattnet
ROBERTSFORS. Rädd-
ningstjänsten i Roberts-
fors larmades till en 
brand i terrängen vid 
Inre Ultervattnet strax 
efter klockan 20.00 i 
tisdags kväll. Branden 
som enligt uppgift ska 
ha täckt en yta stor som 
en halv fotbollsplan var 
släckt vid 21.00-tiden. 
Det här skriver VK. 

19 augusti 20156

FÖRETAGARLUNCHMÖTE 
för företagare i Robertsfors kommun. Stärkta regionala nätverk & internationalisering.

På vilket sätt kan Västerbottens Handelskammare och 
medlemsföretagen bidra för att etablera och utveckla 
nya kontaktnätverk och erfarenhet som kan vara till 
nytta för Robertsfors företagens utveckling och tillväxt?

Västerbottens Handelskammare. Peter Forssell VD 
samt Gunilla Lindner, Affärsutvecklare.

19 Augusti klockan 12:00 till 13:00. 
Välkommen till Spiran i Sikeå!

Robertsfors kommun, Handelsbanken samt Swedbank inbjuder företagsledare, 
företagare i Robertsfors kommun samt personer som påbörjat Nyföretagarrådgiv-
ning i Robertsfors att delta vid höstens temalunchmöten, marknadsbearbetning 
och ökad försäljning. 

Träffarna hålls vid Spiran i Sikeå mellan klockan 12:00 och 13:00. Vi bjuder på lunch. 
Personal från Robertsfors kommuns finns på plats för ev. frågor. 

www.robertsfors.se

Höstens första tematräff!

I början av sommaren leta-
de Djäkneboda fortfarande 
efter en lärare inför höst-
terminen men strax innan 
semestern löste det sig. 

Rektorn Anders Heldebro 
hoppas nu att problemet med 
lärarbrist ska vara löst för 
en tid framöver.

– Jag tror inte att det ska 
bli några nya behov de när-
maste åren men man vet ju 
aldrig, säger han och tilläg-
ger:

– Vi i småkommunerna får 
ju acceptera om lärare har 
ambitionen att jobba någon 

annanstans och får göra 
vårat bästa för att lösa det 
tillsammans.

Den nya rektorn Anders 
Heldebro har senast arbe-
tat som förskolechef och 
bortsett från några tidigare 
vikariat är det hans första 
tjänst som rektor och han 
ser fram emot utmaningar-
na på det nya jobbet.

– Det är jätteroligt och 
jättespännande. Det finns 
mycket erfaret folk omkring 
mig så det känns tryggt, sä-
ger han.

Han tvivlar inte på att 

eventuella problem kan lö-
sas.

– Jag kan säkert komma 
att upptäcka områden som 
behöver kvalitetsutvecklas 
men har alla samma för-
hållningssätt är det inga 
problem, säger han.

En hjärtefråga för Anders 
Heldebro är att skapa en 
sammanhängande syn på 
barnens utbildning från för-
skolan och upp till tonåren. 

– Det är otroligt viktigt 
med en röd tråd i utbildning-
en. Det måste växa fram en 

samsyn inte bara vara som 
fasta institutioner vid sidan 
av varandra, säger nya rek-
torn Anders Heldebro. 

VIKTOR LAGERBORG

DJÄKNEBODA. Inför den stundande höstter-
minen har Djäknebodaskolan löst sin lärarbrist 
och den nytillträdda rektorn Anders Heldebro är 
mycket positiv:
– Det känns bra och roligt.

På senare tid har flera affä-
rer i landet fattat liknande 
beslut men enligt Joakim 
Eriksson har liknande tan-
kar funnits länge:

– Produkten har funnits i 
10 år och den kanske var rätt 
förr men inte nu. Det har 
funnits åsikter länge och vi 
själva har också tänkt att det 
borde hända något. Till slut 
tyckte vi att det var dags.

I en mataffär är det ständigt 
varor som försvinner av 
olika anledningar men att 
det sker som en reaktion på 
kundernas önskemål är de-
sto ovanligare.

– Det händer oerhört säl-
lan även om vi ofta tar in 
nya produkter på grund av 
önskemål, säger Joakim Er-
iksson.

Att en Icabutik stoppar 
försäljning av något med 
Icas eget märke kan tyckas 
märkligt men enligt Joakim 
Eriksson är det inte svårare 

än att ta bort vilken annan 
vara som helst:

– Vi är en fri handlare och 
får göra som vi vill.

Icas pressansvariga Anna 
Hedström anser ungefär 
samma sak:

– Det är handlarna som 
bäst känner sina kunder 
och vad de efterfrågar, de 
bestämmer själva över sitt 
sortiment.

Vidare hävdar Anna Hed-

ström att Ica är måna om att 
stödja svenska mejeripro-
dukter men att det i vissa 

fall råder brist på svenska 
råvaror.

Efter att Ica Robertsfors be-
slut offentliggjorts har Joa-
kim Eriksson sett många 
positiva kommentarer på 
Facebook. 

Han hoppas att kunder-
nas lojalitet mot de svenska 
bönderna även ska visa sig i 
deras köpvanor:

– Om inte Icas grädde sål-
de bra i Sverige skulle den ju 

inte finnas kvar. Vi får väl se 
om det här bara är en åsikt 
man har på Facebook eller 
om den följer med när man 
handlar.

Utifall Ica skulle byta till 
svenskproducerad grädde 
är Joakim Eriksson öppen 
för att omvärdera beslutet 
men han lovar inget.

– Om det blir så får vi ta 
ställning till det då.

VIKTOR LAGERBORG

Icahandlaren Joakim Eriksson har märkt ett ökande kundintresse för lokalproducerade varor. Foto: VIKTOR LAGERBORG

Icagrädde tas från hyllorna i Robertsfors

”Det är otroligt 
viktigt med 
en röd tråd 
i utbildningen.

Anders Heldebro, rektor

Skolan fulltalig inför höststart

ROBERTSFORS. Efter att 
ha fått önskemål om 
saken under en längre 
tid beslutade sig Ica 
Robertsfors för två veck-
or sedan att ta bort Icas 
egen grädde ur sorti-
mentet.
– Många kunder tyckte 
det var dumt att sälja 
grädde från Österrike 
istället för Sverige, speci-
ellt i ett område med så 
mycket mjölkbönder, sä-
ger Icahandlaren Joakim 
Eriksson. 

”Vi är en fri 
handlare och 
får göra som 
vi vill.

Joakim Eriksson

SKELLEFTEÅ. Skellefteå kommun placerar sig på

en tredjeplats när det gäller bästa fritidskommun

för unga. Det konstaterar Ungdomens

Nykterhetsförbund, UNF, i sin årliga undersökning

"Ungas uteliv".

Ett målinriktat arbete för att minska unga

människors konsumtion av tobak, alkohol och

droger, samverkan mellan kommunens

förvaltningar, polisen, frivilligorganisationer samt

föreningsliv har varit viktiga faktorer i arbetet som

lett fram till resultatet. Göteborgs och

Stockholms stad toppar listan och därefter

kommer alltså Skellefteå kommun.

© Västerbottens Mellanbygd
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Kommunen en föregångare på ungdomsaktiviteter enligt

nykterhetsförbund
Märsta.nu. Publicerat på webb 2015-08-18 16:53. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Daniel Iskander.

Sigtuna kommun anses av Ungdomens

Nykterhetsförbund som en av föregångarna när

det gäller förebyggande arbete och satsningar på

ungas fritid: - Vi arbetar hårt för att ge unga i vår

kommun en meningsfull fritid och detta blir ett

bra kvitto på

det, säger Nike Lundgren, ungdomscoach på

Sigtuna kommun.

Ungdomens Nykterhetsförbund ger mer än

hälften av landets kommuner som svarat på

deras enkät om ungdomars fritid underkänt. I

Stockholms län var det bara tre kommuner som

fick betyget Väl godkänt, Sigtuna var en av

dessa: - Det är ett glädjande besked och påvisar

att Kultur och fritidsförvaltningens Ung i Sigtuna

goda samarbete med övriga förvaltningar,

föreningar, myndigheter och bostadsbolag. Vi

arbetar hårt för att ge unga i vår kommun en

meningsfull fritid och detta blir ett bra kvitto på

det, kommenterar ungdomscoachen Nike

Lundgren.

Trea i länet

Göteborg är landets bästa kommun och fick

betyget 5.0 av UNF, sämst i landet var Aneby

med 0,7 poäng i snitt. Ett minus som många

kommuner fick var att de inte erbjuder helgöppna

fritidsgårdar, ungdomshus och liknande. Sigtuna

kommuns betyg var 4,1 vilket är tredje bäst i länet efter

Stockholm och Södertälje. Grannkommunen Väsby får

Godkänt med betyget 3,9. Hela 8 kommuner i Stockholm

får underkänt, alltså under 3.0 i betyg.

Plus för kvällsöppna fritidsgårdar Kommuner som satsat

på nyktra mötesplatser, helg- och kvällsöppna

fritidsgårdar, demokrati bland unga, extra tillsyn av

alkohollagen i samband med helger som exempelvis

Valborg samt gjort en översyn av unga uteliv har fått bra

betyg av förbundet. Eric Tegnander, ordförande i UNF,

konstaterar i ett pressmeddelande att ungas

alkoholkonsumtion är historiskt låg och att unga hellre

vill göra annat på sin fritid än att dricka alkohol. -

Kommunens satsningar kan göra stor skillnad för alla

unga men inte minst för dem som inte trivs hemma,

konstaterar Eric Tegnander.

Sigtuna kommuns satsar på aktiviteter för ungar, här i

samband med Sportlovet i Vikingahallen Foto: Jamshid

Jamshidi/Arkiv

© Märsta.nu

Se webartikeln på http://ret.nu/RYDglXoy
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Nyhetschef Erica Lascelles 
mejl erica.lascelles@mitti.se  tel 550 553 45

Nyheter

”Stenen kommer att kunna användas för att bygga skolor, garageuppfarter och sjukhus. Det kommer att få stor betydelse för hela regionen”,  
säger Per Samuelsson, arbetschef på NCC.  Foto: StEFan KäLLStigEn

3 miljoner ton sten 
ska rulla in i viken

Lugnt villaområde eller dånan-
de industrikaj. Framtiden för To-
resta, norr om Bro, kan avgöras i 
höst. Då väntas mark- och miljö-
domstolens svar på NCC:s ansö-
kan om att anlägga en ny anlägg-
ning vid Kalmarviken.

En helt ny mottagningshamn ska 

byggas för att kunna ta emot berg-
material från bygget av Förbifart 
Stockholm. Sammanlagt 3 miljo-
ner ton sten väntas rulla in i viken.

Enligt dE ursprungliga  planerna 
skulle kajen ta emot 1,5 miljoner 
ton under den kommande tioårs-
perioden. I den nya ansökan som 
inkom i juni i år hade bergmassor-
na fördubblats, efter utökade krav 
från Trafikverket.

– Stenen kommer att kunna an-
vändas för att bygga skolor, vägar 
eller sjukhus. Det kommer att få 
stor betydelse för hela regionen, 
säger Per Samuelsson, arbetschef 
vid NCC:s bergtäkt i Toresta.

Två till tre fartyg per dag ska 
trafikera hamnen de tre första 
åren, då arbetet med Förbifarten 
är som mest intensivt. Om ansö-
kan klubbas tillåts NCC att köra 
båtarna dygnet runt.

– Vi arbetar såklart hellre dag-
tid eftersom natt- och kvällsarbete 
är dyrare, men det är ett krav från 
Trafikverket att vi ska kunna ta 
emot last dygnet runt, säger Bir-
gitta Norberg, kommunikations-
strateg på NCC.

dEssutom ökas dEn tunga trafiken 
från området. Cirka 100 lastbilar 
per dag kan behövas för att lassa 
ut stenen till kommande byggpro-
jekt, jämfört med dagens 20. Mer-
parten kommer att gå på E18 förbi 
Bro.

– Det kommer att bli en jäkla 
massa lastbilar och båttrafik. Nu 
är det några få båtar i månaden 
och med den nya kajen kommer 
det spruta ut båtar och bilar, sä-
ger Torestabon Ingvar Hedström 
som bor intill den planerade ka-
jen.

Han är en av många som protes-

terar mot bygget. NCC:s första an-
sökan, som lämnades in förra året, 
drogs tillbaka på grund av hög-
ljudda protester om höga bullerni-
våer och sämre vattenkvalitet.

– De högsta bullernivåerna 
kommer att vara högst 50 decibel, 
ungefär som vid ett vanligt sam-
tal. Samtidigt är det naturligt att 
människor reagerar, ljuden skiljer 
sig från de man är van vid, säger 
Per Samuelsson.

dEt är oklart när den nya kajen 
kan stå klar, men det är bråttom – 
enligt ansökan måste kajen börja 
byggas redan under vintern för att 
ligga i fas med bygget av Förbifart 
Stockholm.

l IDa PerSSoN
ida.persson@mitti.se
tel 550 551 21

NCC vill ta emot 3 miljo-
ner ton sten i en ny mot-
tagningshamn i Toresta. 

Tre pråmar och 100 
lastbilar om dagen kan 
trafikera den nya ham-
nen – en mångdubbling 
jämfört med i dag. 

Förbifart Stockholm
w trafikverket bygger en ny 
sträckning för E4 väster om 
Stockholm. Vägen är cirka 21 
kilometer lång väg varav 18 km i 
tunnel. Restiden för hela sträck-
an beräknas bli ca 15 minuter.
w Leden ska binda samman de 

norra och södra länsdelarna, 
avlasta Essingeleden och inner-
staden och minska känsligheten 
för trafikstörningar.
w Bygget beräknas ta cirka 10 år 
och kosta 28 miljarder kronor.
Källa: TrafIKverKeT

”Det kommer att bli 
en jäkla massa last-
bilar och båttrafik.”
toREStaBon ingVaR HEdStRöm

Varnar för falsk 
hemtjänst
UPPlaNDS-Bro En man 
som utger sig för att vara 
hemtjänstpersonal rör sig 
just nu i Upplands-Bro. Under 
onsdagen försökte mannen 
komma in i lägenheten hos 
en äldre person i Bro, men 
misslyckades. 

Nu vill kommunen upp-
mana andra äldre att vara 
vaksamma.

– Be alltid om att få se 
legitimation innan du släpper 
in okända personer i ditt hem, 
säger Eva Folke, socialchef i 
Upplands-Bro kommun.

En liknande händelse inträf-
fade nyligen i Kallhäll. Då 
blev en äldre kvinna av med 
kontanter och smycken i sitt 
hem.

oRo FöR  
VandaLER 
Vid SKoLoR 
UPPlaNDS-Bro en för-
skola i Brunna utsattes för 
skadegörelse förra veckan. 
okända personer tog sön-
der ett bord på förskolans 
uteplats och sprejade olja 
på marken. 

Det är bara en av många 
incidenter på förskolan 
som inkommit till polisen 
under året. 

Klotter, krossat glas, 
krossade rutor och ned-
skräpning har också 
anmälts på flera andra för-
skolor under våren – och nu 
befarar polisen att skade-
görelsen ska öka i samband 
med skolstarten. 

Det kommer att anordnas 
nattvandringar för att hålla 
skadegörelsen nere. 

ljus på gång 
längs E18  
Bro/STäKeT Vad händer 
med belysningen på E18 
mellan Stäket och Bro? Den 
frågan ställer sig många 
Upplands-Brobor just nu. 
Enligt den ursprungliga pla-
nen skulle belysningen vara 
på plats redan i vintras, men 
Eon som ansvarar för ström-
men har inte fått tillstånd att 
använda sig av elcentralerna 
längs vägen. 

Nu verkar lösningen vara 
nära.

– Jag har hört att vi ska 
kunna tända vilken dag som 
helst. Vi väntar på ett sista 
besked från Eon, säger Mats 
Olsson, projektledare på 
Trafikverket.

Han tror att belysningen 
längs E18 kan vara i gång 
under veckan.

23
KOMMUNEr  i länet är bättre 
än Upplands-Bro på att anordna 
drogfria evenemang för ung-
domar. Det visar en undersök-
ning av Ungdomens Nykterhets-
förbund. 

SToCKholm John Ausonius, 
känd som lasermannen, ville få 
längre promenadtider på anstal-
ten Beateberg i Huddinge, där 
han sitter.

Han ansökte om att få vara ute 
längre än den timme som han 
beviljas i dag, men har inte fått 
något besked, varken positivt 
eller negativt, från anstaltsled-

ningen. De ska i stället enbart ha 
informerat honom om de regler 
som redan nu gäller. Efter att ha 
väntat i en och en halv månad 
vände sig John Ausonius till 
förvaltningsrätten.

Nu avvisas han av domstolen – 
med motiveringen att anstalten 
inte har fattat något överklagbart 
beslut i frågan.

lasermannen får inte överklaga

KOMMUNER i länet är bättre än Upplands-Bro på

att anordna drogfria evenemang för ungdomar.

Det visar en undersökning av Ungdomens

Nykterhetsförbund.

© Mitt i Upplands-Bro eller artikelförfattaren.
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Unga har för lite att göra
Bohusläningen. Publicerat på webb 2015-08-18 07:05. (Uppdaterad 2015-08-19 11:23) Profil: IOGT-NTO, UNF.
Linus Valberg.

Bohuslän Unga dricker alkohol om de inte har

något bättre att göra. Det menar Ungdomens

nykterhetsförbund som frågat Sveriges

kommuner vilka aktiviteter de erbjuder sina

ungdomar. (Uppdaterad: 2015-08-19 11:23)

- Det är viktigt att förstå att ungas fritid påverkar

ungas utveckling och det är en fråga som

behöver få mer uppmärksamhet, säger Eric

Tegnander, förbundsordförande på Ungdomens

nykterhetsförbund (UNF).

Alla Sveriges kommuner har fått möjligheten

svara på frågor. UNF har sedan betygsatt deras

svar och rankat kommunerna med betygen 1-5

där en trea betyder godkänt.

Bara två kommuner i Bohusläningens

bevakningsområde har fått godkänt. I resten av

området ser det betydligt värre ut. Bara i

Uddevalla och Lysekil erbjuds ungdomar

tillräckligt med saker att göra, menar UNF.

- Vi vet att våra fritidsgårdar är väldigt

uppskattade och har bra öppettider. Vår personal

på fritidsgårdarna gör ett stort jobb och snappar

upp ungdomar som inte har något att göra, säger

Valentina Velasques, ungdomssamordnare på

Uddevalla kommun.

UNF ger Uddevalla kommun 3,5 poäng vilket är

strax över gränsen för godkänt. Detta betyder

alltså att det finns mer för kommunen att jobba

på, tycker organisationen. På frågan om

kommunen är nöjda med sina satsningar på

ungas fritid svarar kommunen själv "varken bra

eller dåligt".

- Vi håller på att arbeta för att bli bättre. Det vi

brister i är att nå ungdomar i utanförskap som

kanske inte har råd att gå i exempelvis

Kulturskolans aktiviteter. Vi missar en del

ungdomar men jobbar för att få med även dem,

säger Valentina Velasques.

Munkedal får sämst resultat i vårt område och

hamnar även väldigt lågt sett till hela Sverige.

Med 1,4 poäng blir de underkända av UNF. Kommunens

ungdomsutvecklare Margareta Svensson-Hjorth säger att

deras svar beror på omorganisation i kommunen.

- Jag blev lite konfunderad när jag läste undersökningen.

Min teori är att olika personer har svarat på olika frågor

och tolkat dem olika. Det finns absolut saker att göra

som ung i Munkedal, säger Margareta Svensson-Hjorth

och fortsätter:

- Vi har ett ungdomskafé som är öppet tre dagar i veckan

med drogfri och nästintill kostnadsfri verksamhet.

Munkedals ungdomar är också föreningsaktiva och håller

på med orientering, ridning, ishockey och så vidare.

Föreningslivet är nyttigt för ungdomar. Att ha en plats att

mötas på i stället för att bara ha kontakt via nätet är

väldigt viktigt.

Näst längst ner på listan är Färgelanda kommun, som

även den slår ifrån sig kritiken och tycker att de satsar

på ungdomar och aktiviteter för dem.

- Personligen är jag väldigt imponerad över att en så

pass liten kommun som Färgelanda gör så mycket för

ungdomarna utifrån de resurser vi har. Här finns en

fritidsgård som är öppen fem dagar i veckan, vi har

musikskolan och även alla fantastiska föreningar. Det

gäller för oss att fortsätta vår dialog med våra ungdomar

och ha ett stort öra till vad de tycker och vill. Det är ju de

som är våra uppdragsgivare, säger Thomas Lassehag,

kultur- och fritidschef i Färgelanda kommun.

Enligt UNF är det lätt att fastna i dåliga vanor om det

inte finns alternativ till fritidsaktiviteter.

- Vi har pratat med ungdomar som ganska ofta säger att

de dricker alkohol för att de inte har något bättre att

göra. Det finns en tydlig koppling mellan ungas

fritidsaktiviteter och deras alkoholkonsumtion, säger Eric

Tegnander.

Är du nöjd med kommunernas satsningar på unga?

- Jag önskar att jag kunde säga att jag var nöjd men jag

måste säga att det är alldeles för många kommuner

som brister. Till nästa års undersökning hoppas jag på

utveckling, säger Eric Tegnander.

Nyhetsklipp - IOGT - NTO Uttag 2015-09-21 Källa: Retriever

Sida 68 av 92



Tidsfördriv. Unga som inte har något att göra

dricker gärna alkohol, enligt nykterhetsförbundet

UNF.

Fotograf: FREDRIK SANDBERG / TT

Fakta: Undersökningen

Undersökningen är gjord för fjärde året av

Ungdomens nykterhetsförbund genom en enkät

som alla Sveriges kommuner fått möjlighet att

svara på.

För att få Godkänt krävs siffran 3 på en skala

mellan 1 och 5. Även betygen Underkänd och Väl

godkänt utdelas.

I vårt bevakningsområde får Uddevalla och

Lysekils kommuner godkänt av UNF. Uddevalla

får 3,5 och Lysekil 3,1.

Sotenäs och Tanum kommun ligger strax under Godkänt-

nivån på 2,7 respektive 2,5 poäng.

I botten hittar vi Färgelanda och Munkedal kommun som

fått 1,7 respektive 1,4 poäng vilket är lågt även sett till

hela Sverige.

Bäst betyg i hela Sverige får Göteborg kommun som är

ensam om att få högsta betyg, Aneby kommun i

Jönköpings län får Sveriges lägsta betyg 0,9 poäng.

© Bohusläningen

Se webartikeln på http://ret.nu/dALU5qM6
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Alkoholfria aktiviter får underkänt av UNF
Östersunds-Posten. Publicerat i print 2015-08-18. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Maria Immefors. Sida: 7.

NYHETER | 7Östersunds-Posten tisdag 18 augusti 2015

ÖP 14 augusti.

Hackås  Styrelsen för 
nedbrunna Hackås för-
eningshus reagerar på 
den rapport som läm-
nats av räddningstjäns-
ten.

– Det känns som om de 
svingar vilt, säger ordfö-
rande Bo Karlsson.
Branden den 18 juli har fått 
ett turbulent efterspel, 
bland annat har en före det-
ta räddningschef kritiserat 
insatsen från hans gamla 
kolleger.

– Vi tänker inte kritisera 
brandmännens yrkesmässi-
ga insats, det har vi inte 
kompetens att göra, säger 
Kent Karlsson som sitter i 
styrelsen för föreningshu-
set.

Men styrelsen kräver att få 
kommentera ett par om-
ständigheter i den rapport 
som räddningstjänsten skri-
vit efter händelsen. Till ex-
empel skrivs att ett bättre 
brandlarm hade förhindrat 
en sådan här olycka.

– Det är bara två år sedan 
vi investerade i larmet som 
kostade 100 000 kronor. Jag 
tycker att vi hade en nog-
grann genomgång med 

branschfolk innan vi be-
stämde oss för vad som be-
hövdes och sedan lät vi in-
stallera det genom ett eta-
blerat företag, säger Bo 
Karlsson.

Larmet var inte kopplat till 
SOS Alarm utan var ett ljud- 
och ljuslarm. En hyresgäst 
hörde larmet och när han 
sedan skulle undersöka vad 
som hänt kände han rökluk-
ten.

– Larmet måste väl ha 
fungerat som man kan för-
vänta sig, säger Annica 
Persson, också hon i styrel-
sen.

En annan slutsats från 
räddningstjänsten som sty-
relsen vänder sig emot gäl-
ler ett påstående om att 
bättre brandceller skulle ha 
begränsat brandens förö-
delse.

– Påståendet är lite märk-
ligt. Vi talar här om ett 100 
år gammalt föreningshus. 
Så klart finns inga brandcel-
ler i ett sådant och samma 
sak lär ju gälla för allt som är 
byggt från 1950-talet och 
bakåt.

– Ska vi se det här som ett 
generellt råd så innebär det 
kolossala ombyggnader 

över hela landet, menar Bo 
Karlsson.

Kent Karlsson reagerar 
också på hur räddnings-
tjänsten sammanfattat in-
satsen.

– De säger att den ska ut-

värderas och materialet ska 
sedan användas för framti-
da utbildningar. Från vår 
synpunkt blev det ju en 
jäktligt dyr utbildning.

I övrigt är uppröjningen 
på brandplatsen nästan fär-

dig. Marken ska planas ut 
innan föreningen går vida-
re.

– Nu följer förhandlingar 
med försäkringsbolaget och 
efter de vet vi vad vi har att 
röra oss med i återuppbygg-

nadsarbetet, förklarar Bo 
Karlsson.

 Text
Bengt Eriksson

063-161600
bengt.eriksson@mittmedia.se

”Vi hade ett larm för 100 000”
oStyrelsen vänder sig mot räddningstjänstens rapport

Bo Karlsson, Annica Persson 
och Kent Karlsson sitter i det 
nedbrunna föreningshusets 
styrelse. De slår bakut när de 
tar del av räddningstjänstens 
rapport över branden.
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rossön  Strömsunds 
kommun har tagit be-
slutet att satsa på ett 
migrationscenter i kom-
munen, vilket kan inne-
bära 20 nya arbetstillfäl-
len. Nu räcker Rossön 
upp handen i hopp om 
att centret ska placeras 
där.
Strömsunds kommun ska 
bidra med 800 000 kronor 
till att etablera ett kontor i 
kommunen. Föreningen 
Svenska Migrationscentret 
bedriver redan dokumenta-
tionsverksamhet på flera 
platser i landet. Verksamhe-
ten är statligt finansierad 
via Arbetsförmedlingen och 
de kommuner som konto-
ren finns i. 

En av de största uppdrags-
givarna är Riksarkivet, och 
arbetsuppgifterna består 
bland annat i att digitalisera 
historiska handlingar och 
göra dem mer tillgängliga 
för allmänheten. Jobben 

riktar sig främst till de per-
soner som står längst ifrån 
arbetsmarknaden, exem-
pelvis funktionshindrade 
och utlandsfödda som går 
arbetslösa.

Rossöns samhälls- och fö-
retagarförening har skrivit 
ett brev till kommunen där 
de förespråkar att kontoret 
hamnar där.

”Det finns flera starka skäl 
för detta. Skolbyggnaden är 
ledig för olika verksamheter 
eftersom skol- och förskole-
verksamheten läggs ned 
från höstterminen 2015”, 
skriver föreningen och på-
pekar dessutom att det 
finns en fungerande mat-
salsverksamhet i intill. För-
eningen tycker också att det 
är ett gyllene tillfälle för 
Strömsund kommuns poli-
tiker att visa att man värnar 
om utvecklingen i de min-
dre byarna.

Anders Lundin
063-16 16 41

anders.lundin@mittmedia.se

Rossön vill ha 
migrationscenter

Rossön är 
med och 
slåss om de 
20 jobben 
som ett mig-
rationscen-
ter kan inne-
bära.

Fredag 18 juli brann 
föreningshuset i 
Hackås. Enligt 
räddningstjänstens 
rapport kan liknade 
bränder undvikas 
med bättre brand-
larm.

Hackås  Natten mot lör-
dagen den 18 juli brann 
föreningshuset i Hackås 
ned till grunden. Rädd-
ningstjänstens rapport 
om händelsen har nu 
kommit. 
Någon begäran om teknisk 
undersökning gjordes aldrig 
efter branden och polisen 
misstänker inget brott. 
Räddningsledaren Niklas 
von Essen har tidigare sagt 
till ÖP att branden inte star-
tade på vinden och att insat-
serna satsades rätt. 

Av räddningstjänstens rap-
port från branden framgår 
det att en hyresgäst som 
bodde på andra våningen 
fick hoppa ut genom fönst-
ret eftersom det var rök i 
trappen. Räddningstjänsten 
har noterat att det brunnit i 
en elcentral på markplan 
när de genomsökte huset 
40 minuter efter att larmet 
inkom. Den enda värmen 
som fanns var i väggen vid 
den vänstra entrén.  

Enligt räddningstjänsten 
kan liknande olyckor undvi-
kas med ett bättre brand-
larm och för att förbättra 
skyddet mot liknande 
olyckor föreslås bättre 
brandcellsgränser.

I rapporten ingår också 
några förslag som eventu-
ellt skulle kunna förbättra 
räddningstjänstens insats. 
Frågan är om räddnings-
tjänsten skulle vinna något 
på att skicka två man i stäl-
let för en i sina kranbilar, så 
kallade ”hävare”. En annan 
fråga är om det skulle löna 
sig att köpa in en mer avan-
cerad såg. Enligt räddnings-
chef Lars Nyman gick en 
motorsåg sönder under in-
satsen i Hackås men det var 
inget som ska ha påverkat 
själva insatsen.

Lars Nyman säger att rap-
porten utvärderas och arki-
veras precis som alla insats-
rapporter som skrivs. Gå in 
på www.op.se för att själv 
läsa rapporten.

Per Arnsäter

Hackåsbranden 
kunde undvikits 
med bättre larm?

LOPPIS
Kom in och 
fynda på 
Lokus!

DESSA ERBJUDANDEN GÄLLER SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER, DOCK LÄNGST T. O. M. 1/9. LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

20% rabatt 
på ALL ansiktsvård

från utvalda varumärken

Uppdatera din hudvårdsrutin!

NEW!

L’ORÉAL PARIS
Super Liner 
Superstar.
99 kr 129 kr

TONI&GUY
Sky High Volume
Dry Shampoo 250 ml.
99 kr 130 kr

LUMENE
Bright Now Vitamin C Day Cream 
SPF 15 50 ml. 151 kr 189 kr

L’ORÉAL PARIS
Age Perfect Cell Renaissance 
50 ml. 220 kr 275 kr

NIVEA
Sensitive Day Care 50 ml.
79 kr 99 kr

NEW!

MAYBELLINE
Lasting Drama Gel Liner.
79 kr 89 kr

ISADORA
Wonder Nail. 
79 kr/st

NEW!

ISADORA
Grand Volume
Lash Styler.
169 kr 179 kr

L’ORÉAL PARIS
Prodigy Hårfärg.
119 kr 139 kr

på all ansiktsvård 
från Lumene!

20%
rabatt

på all ansiktsvård
från L’Oréal Paris!

20%
rabatt

på all ansiktsvård 
från Nivea!

20%
rabatt

Ger
de� nierade 
ögon!

+ GIFT!
Få en gåva vid köp 
av två valfria makeup 
produkter från 
Isadoras Autumn 
Makeup Collection,
värde 200 kr.

Just nu!
All hårvård från 
Toni&Guy 99 kr/st

Alkoholfria aktiviter
får underkänt av UNF
Östersund  Jämtlands 
läns ligger dåligt till när 
det gäller att erbjuda 
ungdomar alkoholfria 
aktiviteter.

Det menar UNF som 
undersökt och rangord-
nat kommunernas arbe-
te.
Ungdomens Nykterhetsför-
bund har i fyra år i rad ställt 
frågor till landets kommu-
ner om hur man arbetar för 
att erbjuda unga människor 
alkoholfria aktiviteter.

Alla kommuner har fri-

tidsgårdar eller andra nykt-
ra mötesplatser men det är 
den enda satsningen som 
Ragunda gör, enligt UNF:s 
kartläggning.

Öppettiderna på de nyktra 
mötesplatserna varierar 
mellan länets kommuner. 
Härjedalen ligger i topp och 
har öppet alla vardagar, hel-
ger och de flesta lovdagar. 
Bräcke, Strömsund och 
Berg har däremot bara öp-
pet vissa vardagar.

Alla länets åtta kommu-
ner deltog i undersökning-

en. 
UNF har poängsatt kom-

munerna och i genomsnitt 
får Jämtlands kommuner 
2,5 poäng av 5 möjliga. Det 
är inte godkänt, enligt nyk-
terhetsorganisationen som 
menar att kommunernas 
poäng bör ligga på minst 3 
poäng.

Med 2,5 poäng hamnar 
Jämtlands län bland botten-
länen i en jämförelse. En-
dast Jönköpings och Öster-
götlands län har sämre po-
äng.

Maria Immefors

3 000 företag deltar i  
kommunens undersökning
Östersund  Näringslivs-
kontoret i Östersunds 
kommun ska i samarbe-
tare med Företagarna 
Östersund, undersöka 
tillväxten för 3 000 fö-
retag i kommunen. 
Dessutom ställer man sig 
frågan hur kommunen kan 
hjälpa företagen att växa.

Företag som är med i un-
dersökningen och som har 

ambitionen att växa, eller 
upplever särskilda hinder 
för tillväxt, har chansen att 
få en djupare analys.

– Det är 3 000 företag. Av 
de företag som deltar kom-
mer vi vid första urvalet att 
titta närmare på 250 och 
slutligen 50 – utifrån svaren 
de ger. De får en genomlys-
ning av sina företag. Det är 
alltså inte bara en enkät, ut-
an de får också tips på vad 

som kan göra deras företag 
bättre, säger Per Johansson 
tillväxtchef på Östersunds 
kommun.

Företaget som tagit fram 
undersökningen heter Im-
pulsa. Det ör därifrån tipsen 
slutligen kommer, berättar 
Per Johansson. Kommu-
nens roll är snarare att ska-
pa relationer med näringsli-
vet.

Henrik Ahlström

Tiden går fort. Tack för att vi får vara med och fi ra dina 
stora dagar!  Uppvakta dina nära och kära - i tidningen, 
på nätet och nu även i mobilen.

Grattis på 40-årsdagen!
Fortfarande jordgubbstårta
och tågbana som gäller?

Sätt in din annons på:
op.se/familj 

Jämtlands läns ligger dåligt till när det gäller att

erbjuda ungdomar alkoholfria aktiviteter. Det

menar UNF som undersökt och rangordnat

kommunernas arbete.

Ungdomens Nykterhetsförbund har i fyra år i rad

ställt frågor till landets kommuner om hur man

arbetar för att erbjuda unga människor alkoholfria

aktiviteter.

Alla kommuner har fritidsgårdar eller andra nyktra

mötesplatser men det är den enda satsningen

som Ragunda gör, enligt UNF:s kartläggning.

Öppettiderna på

 de nyktra mötesplatserna varierar mellan länets

kommuner. Härjedalen ligger i topp och har öppet

alla vardagar, helger och de flesta lovdagar.

Bräcke, Strömsund och Berg har däremot bara

öppet vissa vardagar.

Alla länets åtta kommuner deltog i

undersökningen.

UNF har poängsatt kommunerna och i genomsnitt

får Jämtlands kommuner 2,5 poäng av 5 möjliga.

Det är inte godkänt, enligt

nykterhetsorganisationen som menar att

kommunernas poäng bör ligga på minst 3 poäng.

Med 2,5 poäng hamnar Jämtlands län bland

bottenlänen i en jämförelse. Endast Jönköpings

och Östergötlands län har sämre poäng.
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Tredje bäst på satsningar för ungdomar
Skellefteå
■■ Ungdomens nykterhets-

förbund konstaterar i sin 
årliga undersökning ”Ung-
as uteliv” att Skellefteå 
kommun är Sveriges tredje 
bästa kommun på att satsa 
på ungdomars fritid. Betyg-
et 1–5 har satts inom sex 
olika områden, exempelvis 

ungas inflytande över sin 
egen fritid, satsningar för 
låg alkoholkonsumtion och 
nyktra och kostnadsfria  
aktiviteter för unga.

Skellefteås medelbetyg 
är 4,7, vilket placerar kom-
munen på tredje plats efter 
Göteborgs stad och Stock-
holms stad.

Nattlig förare misstänkt för flera brott
Skellefteå
■■ En Skelleftebo som 

stopp ades vid midnatt nat-
ten mot måndag misstänks 
nu för ett flertal brott.

Det var vid en rutinkon-
troll i centrala Skellefteå 
som polisen fattade miss-
tankar mot mannen.

Brottsmisstankarna 

handlar om grov olovlig 
körning, drograttfylleri, 
narkotikabrott (innehav 
och bruk), brott mot kniv-
lagen samt att bilen som 
mannen körde var avställd.

Efter förhör och prov-
tagning släpptes mannen, 
uppger Roberth Björkman 
vid polisen i Skellefteå.

Skellefteå
kärnkraftverket i fin-
ska Pyhäjoki kommer 
allt närmare ett för-
verkligande. Nu över-
klagar nätverket kärn-
kraftsfritt Bottenviken 
beslutet att låta före-
taget fennovoima  
bygga en hamn och 
kylvattenintag.

Nätverket har aktivt arbe-
tat mot byggandet i flera år. 

Nu har man, med stöd av 
ett uttalande från 14 fors-
kare som studerar miljön i 
bland annat Bottenviken, 
skickat in en överklagan till 

Vasa förvaltningsdomstol. 
– Vi måste göra allt vi 

kan, då har vi alla fall gjort 
något, och inte tigit still, 

säger Marianne Björk, 
Skellefteå, som är med i 
Kärnkraftsfritt Bottenviken. 

I uttalandet från 31 juli 
i år skriver forskarna att 
”aktiviteter kring ett kärn-
kraftverk som muddring, 
transporter och kylvatten-
utsläpp kommer tveklöst 

att bidra negativt till livs-
miljön i området och för-
stärka stressen på eko-
systemet.”

■■ Vad händer om ni inte 
lyckas med er överkla-
gan?

– Då försöker vi bear-
beta politiker och riksdags-
ledamöter. Även en bojkott 
av Fortum är på gång och 
några i nätverket har tänkt 
granska Fennovoima. Det 
gäller att hitta många möj-
liga vägar, för det är stora 
krafter som är igång, säger 
Marianne Björk.

Lina andersson

ÖverklagaN
”Då har vi alla fall 
gjort något, och 
inte tigit still.”
Marianne Björk, Kärnkraftsfritt 
Bottenviken.

Planerade kärnkraftverket överklagas

MiNNesDag. 
Föreningen kärnkrafts
fritt Bottenviken talade på 
Möjligheternas torg om 
katastrofen i Hiroshima.
Foto: UlF Johansson

Misstänkt våldtäktsförsök i lägenhet
Skellefteå
■■ I lördags natt inträffade 

ett våldtäktsförsök i en lä-
genhet i ett samhälle utan-
för Skellefteå, enligt en an-
mälan till polisen.

Erik Jonsson vid polisen 
uppger att anmälan gjordes 
samma morgon som hän-
delsen ska ha inträffat. En 

man i 25-årsåldern utreds 
för brottet.

– Eftersom det finns 
en person som kan miss-
tänkas har åklagare kopp-
lats in, som tar beslut om 
vidare utredningsåtgärder. 
På måndagen satt ingen 
frihetsberövad säger Erik 
Jonsson.

PosiTivT BeskeD.
lövångers ryttarsällskap får klartecken till de satsningar 
som är på gång. Foto: lars EriKsson

i KORTHET

glatt besked till 
ryttarsällskapet
Skellefteå
lövångers ryttarsäll-
skap fick ett positivt 
besked av kommun-
styrelsens arbetsut-
skott på måndagen. 
Politikerna säger näm-
ligen ja till att bidra till 
nybyggnader.

Fritidsnämnden har tidi-
gare ställt sig välvilligt till 
medfinansiering av rid-
hus och utomhusridbana. 
Nämnden har äskat 3 625 
000 kronor av kommun-
styrelsen fördelat på 2015 
och 2016.

Redan i våras kom 

besked från Arvsfonden om 
att ryttarsällskapet bevil-
jats ett bidrag på 4 390 000 
kronor för projektet. Men 
medel beviljades inte för 
byggandet av utomhusrid-
bana, projektering, bygglov 
och lös utrustning.

Idrottslyftet har också 
beviljat 400 000 kronor 
till projektet. Ridhuset är 
tänkt att placeras på den 
nuvarande utomhusrid-
banan, därmed måste en 
ny utomhusridbana byg-
gas. Själva ridhusbyggna-
den är kostnadsberäknad 
till 800 000 kronor.

Mats ekMan

GROV KViNNOFRiDSKRÄNKNiNG

Han erkänner – 
men inte att det 
är grovt brott
Skellefteå · 23-årig man häktades på måndagen. 
Han misstänkt för upprepade fall av misshandel.
Vid upprepade tillfäl-
len under drygt två 
år ska 23-åringen ha 
misshandlat sin sam-
bo. Vid häktningen er-
kände han flera fall av 
misshandel – men för-
nekade grov kvinno-
fridskränkning. 

Det var på fredagsmorgo-
nen som mannen greps 
av polisen efter en anmä-
lan om att han miss-
tänktes för brott riktade 
mot sambon, en kvinna i 
20-årsåldern.

I söndags lämnades en 
häktningsframställan in 
till Skellefteå tingsrätt.

Pågått under lång tid
Åklagaren menade att 
mannen skulle häktas för 
grov kvinnofridskränkning 
som enligt utredningen ska 
ha pågått från den 1 januari 
2013 och fram till den 14 
augusti i år.

Häktningsförhandlingen  
hölls under måndagen 
bakom stängda dörrar. 
Men inledningsvis fram-

gick att 23-åringen gjorde 
medgivanden:

– Min klient har invänd-
ningar mot rubriceringen, 
att det skulle vara ett grovt 
brott. Han medger att det 
varit turbulent och att det 
inträffat saker som kan 
beskrivas om misshandel.

förnekar grovt brott
– Men han förnekar att det 
handlat om ett systema-
tiskt agerande med uppre-

pade angrepp som ett led 
att kränka sambons inte-
gritet och självkänsla. Så 
har det inte varit, fortsatte 
Thomas Persson.

Vid lunchtid i går med-
delade Skellefteå tingsrätt 
att 23-åringen häktats på 
sannolika skäl misstänkt 
för grov kvinnofridskränk-
ning, och att brottstiden är 
två och ett halvt år.

Hans Berggren

fAktA

kvinnofridskränkning
■■ Det innebär systematiska 

kränkningar som misshandel, 
olaga hot och ofredanden.
■■ Det ska handla om att de 

olika brotten ”utgjort led i en 
upprepad kränkning av perso
nens integritet och gärningarna 
har varit ägnade att allvarligt 
skada personens självkänsla”.
■■ Syftet var att en person ska 

kunna dömas för ett grovt brott, 
även om en eller flera handlingar 
inte är grova brott. Det handlar 
om att domstolen ska se hel
heten i kränkningarna.

HäkTNiNg Överklagas iNTe.
advokat Thomas Persson har i samråd med sin klient be
slutat att inte överklaga häktningsbeslutet.
Foto: hans BErGGrEn 

ÅTal NäsTa vecka
”Mannen misstänks 
för ett flertal brott, 
men det handlar om 
färre än tio tillfällen.  
vi hoppas ha utred
ningen klar den 26 
augusti.”
Åklagare Marie Andersson.

ciTaTeT
”För två dagar sedan var det  
nysnö på de högsta topparna.”
erik Holmlund, assistent på tarfala forskningsstation vid Kebnekaise, som  
i år blev snuvad på sommaren. (tt)

SKELLEFTEÅ

 Ungdomens nykterhetsförbund konstaterar i sin

årliga undersökning "Ungas uteliv" att Skellefteå

kommun är Sveriges tredje bästa kommun på att

satsa på ungdomars fritid. Betyget 1-5 har satts

inom sex olika områden, exempelvis ungas

inflytande över sin egen fritid, satsningar för låg

alkoholkonsumtion och nyktra och kostnadsfria

aktiviteter för unga.

Skellefteås medelbetyg är 4,7, vilket placerar

kommunen på tredje plats efter Göteborgs stad

och Stockholms stad.
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UDDEVALLA

Vad finns det att göra som ung i Uddevalla?

Madeleine Gustafsson, 19 år
– Ja, vad gör jag? Går på bio, strandpromenaden, fkar. Det fnns inte så 
mycket mer att hitta på här. Annars pluggar jag i Göteborg och där fnns 
det ju fer saker att göra. Jag tycker att Uddevalla borde satsa mer på 
bowlinghallen, för jag älskar att bowla. Eller på bättre minigolfbanor än de 
som fnns i dag. Fritidsgårdar fnns ju också men det var längesedan jag 
var på en sådan. Det var inte riktigt min grej.

Meja Söderberg, 14 år
– Jag har spelat teater på Kulturskolan en gång i veckan i tre år. Det är 
jättekul tycker jag. Det fnns ju sporter också, men det är inte lika kul. Det 
hade kanske varit kul att gå till någon fritidsgård, men det är inget jag har 
hört så mycket om och jag känner nog ingen som går dit. Då spelar jag nog 
hellre teater.

– Det är viktigt att förstå att ung-
as fritid påverkar ungas utveckling 
och det är en fråga som behöver få 
mer uppmärksamhet, säger Eric 
Tegnander, förbundsordförande 
på Ungdomens nykterhetsförbund 
(UNF).

Alla Sveriges kommuner har fått 
möjligheten svara på frågor. UNF 
har sedan betygsatt deras svar och 
rankat kommunerna med betygen 
1–5 där en trea betyder godkänt.

ENDAST TVÅ KOMMUNER i Bohus-
läningens bevakningsområde har 
fått godkänt. I resten av området 
ser det betydligt värre ut. Bara 
i Uddevalla och Lysekil erbjuds 
ungdomar tillräckligt med saker 
att göra, menar UNF.

– Vi vet att våra fritidsgårdar är 
väldigt uppskattade och har bra öp-
pettider. Vår personal på fritidsgår-
darna gör ett stort jobb och snappar 
upp ungdomar som inte har något 
att göra, säger Valentina Velasques, 
ungdomssamordnare på Uddevalla 
kommun.

UNF ger Uddevalla kommun 
3,5 poäng vilket är strax över god-
käntgränsen. Detta betyder alltså 
att det finns mer för kommunen 
att jobba på, tycker organisationen. 
På frågan om kommunen är nöjda 
med sina satsningar på ungas fritid 
svarar kommunen själv ”varken bra 
eller dåligt”.

– Vi håller på att arbeta för att 
bli bättre. Det vi brister i är att nå 
ungdomar i utanförskap som kan-

ske inte har råd att gå i exempelvis 
Kulturskolans aktiviteter. Vi missar 
en del ungdomar men jobbar för att 
få med även dem, säger Valentina 
Velasques.

MUNKEDAL FÅR SÄMST resultat i vårt 
område och hamnar även väldigt 
lågt sett till hela Sverige. Med 1,4 

poäng blir de underkända av UNF. 
Kommunens ungdomsutvecklare 
Margareta Svensson-Hjorth säger 
att deras svar beror på omorganisa-
tion i kommunen.

– Jag blev lite konfunderad när 
jag läste undersökningen. Min teo-
ri är att olika personer har svarat på 
olika frågor och tolkat dem olika. 
Det finns absolut saker att göra som 
ung i Munkedal, säger Margareta 
Svensson-Hjorth och fortsätter:

– Vi har ett ungdomskafé som är 
öppet tre dagar i veckan med drog-
fri och näst intill kostnadsfri verk-
samhet. Munkedals ungdomar är 
också föreningsaktiva och håller på 
med orientering, ridning, ishockey 
och så vidare. Föreningslivet är nyt-
tigt för ungdomar. Att ha en plats 
att mötas på i stället för att bara ha 
kontakt via nätet är väldigt viktigt.

NÄST LÄNGST NER på listan är Färge-
landa kommun, som även den slår 
ifrån sig kritiken och tycker att de 
satsar på ungdomar och aktiviteter 
för dem.

– Personligen är jag väldigt impo-
nerad över att en så pass liten kom-
mun som Färgelanda gör så mycket 
för ungdomarna utifrån de resur-
ser vi har. Här finns en fritidsgård 
som är öppen fem dagar i veckan, 
vi har musikskolan och även alla 
fantastiska föreningar. Det gäller 
för oss att fortsätta vår dialog med 
våra ungdomar och ha ett stort öra 
till vad de tycker och vill. Det är ju 
de som är våra uppdragsgivare, sä-
ger Thomas Lassehag, kultur- och 
fritidschef i Färgelanda kommun.

ENLIGT UNF ÄR det lätt att fastna i 
dåliga vanor om det inte finns alter-
nativ till fritidsaktiviteter.

– Vi har pratat med ungdomar 
som ganska ofta säger att de drick-
er alkohol för att de inte har något 
bättre att göra. Det finns en tydlig 
koppling mellan ungas fritidsakti-
viteter och deras alkoholkonsum-
tion, säger Eric Tegnander.
Är du nöjd med kommunernas sats-
ningar på unga?

– Jag önskar att jag kunde säga 
att jag var nöjd men jag måste 
säga att det är alldeles för många 
kommuner som brister. Till nästa 
års undersökning hoppas jag på 
utveckling, säger Eric Tegnander.

LINUS VALBERG
0522-99000 lv@bohuslaningen.se

UNGA HAR 
FÖR LITE 
ATT GÖRA
NYKTERHETSFÖRBUNDET: KOMMUNERNA MÅSTE BLI BÄTTRE

Unga dricker alkohol om de inte har något bättre att göra. 
Det menar Ungdomens nykterhetsförbund som frågat Sveri-
ges kommuner vilka aktiviteter de erbjuder sina ungdomar.

Fakta: Undersökningen
*	Undersökningen är gjord för 
fjärde året av Ungdomens nykter-
hetsförbund genom en enkät som 
alla Sveriges kommuner fått möjlig-
het att svara på.
*	För att få Godkänt krävs siffran 
3 på en skala mellan 1 och 5. Även 
betygen Underkänd och Väl godkänt 
utdelas.
*	I vårt bevakningsområde får 
Uddevalla och Lysekils kommuner 
godkänt av UNF. Uddevalla får 3,5 
och Lysekil 3,1.
*	Sotenäs och Tanum kommun 
ligger strax under Godkänt-nivån på 
2,7 respektive 2,5 poäng.
*	I botten hittar vi Färgelanda och 
Munkedal kommun som fått 1,7 
respektive 1,4 poäng vilket är lågt 
även sett till hela Sverige.
*	Bäst betyg i hela Sverige får 
Göteborg kommun som är ensam om 
att få högsta betyg, Aneby kommun 
i Jönköpings län får Sveriges lägsta 
betyg 0,9 poäng.

Bild: FREDRIK SANDBERG

TIDSFÖRDRIV. Unga som inte har något att göra dricker gärna alkohol, enligt 
nykterhetsförbundet UNF.
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- Personligen är jag väldigt imponerad över att en

så pass liten kommun som Färgelanda gör så

mycket för ungdomarna utifrån de resurser vi har.

Här finns en fritidsgård som är öppen fem dagar i

veckan, vi har musikskolan och även alla

fantastiska föreningar. Det gäller för oss att

fortsätta vår dialog med våra ungdomar och ha

ett stort öra till vad de tycker och vill. Det är ju de

som är våra uppdragsgivare, säger Thomas

Lassehag, kultur- och fritidschef i Färgelanda

kommun.

ENLIGT UNF ÄR det lätt att fastna i dåliga vanor

om det inte finns alternativ till fritidsaktiviteter.

- Vi har pratat med ungdomar som ganska ofta

säger att de dricker alkohol för att de inte har

något bättre att göra. Det finns en tydlig koppling

mellan ungas fritidsaktiviteter och deras

alkoholkonsumtion, säger Eric Tegnander.

Är du nöjd med kommunernas satsningar på

unga? - Jag önskar att jag kunde säga att jag var

nöjd men jag måste säga att det är alldeles för

många kommuner som brister. Till nästa års

undersökning hoppas jag på utveckling, säger

Eric Tegnander.

Fakta: Undersökningen

 Undersökningen är gjord för fjärde året av

Ungdomens nykterhetsförbund genom en enkät som alla

Sveriges kommuner fått möjlighet att svara på.

 För att få Godkänt krävs siffran 3 på en skala mellan 1

och 5. Även betygen Underkänd och Väl godkänt utdelas.

 I vårt bevakningsområde får Uddevalla och Lysekils

kommuner godkänt av UNF. Uddevalla får 3,5 och

Lysekil 3,1.

 Sotenäs och Tanum kommun ligger strax under

Godkänt-nivån på 2,7 respektive 2,5 poäng.

 I botten hittar vi Färgelanda och Munkedal kommun som

fått 1,7 respektive 1,4 poäng vilket är lågt även sett till

hela Sverige.

 Bäst betyg i hela Sverige får Göteborg kommun som är

ensam om att få högsta betyg, Aneby kommun i

Jönköpings län får Sveriges lägsta betyg 0,9 poäng.

Bildtext: Bild: FREDRIK SANDBERG TIDSFÖRDRIV. Unga

som inte har något att göra dricker gärna alkohol, enligt

nykterhetsförbundet UNF.
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En markägare på Onsa-
la får återigen tillstånd 
till omstridd jakt med 
fälla. Den här gången 
handlar det om duv-
hökar som ska fångas 
i burar – med levande 
duvor som lockbete. 

■■ Jaktformen är urgam-
mal och ofta kritiserad som 
otidsenlig. Enkelt uttryckt 
handlar det om en burlik-
nande fälla som apteras med 
en oskyldig tamduva. Lock-
betet ska sedan locka duv-
höken att anfalla tills en dörr 
slår igen och låser in rovfå-
geln. 

Länsstyrelsen ger nu en 
markägare på Råö tillstånd 
att fånga in maximalt tio 
duvhökar med fångstme-
toden. Jakten har som syfte 

att skydda uppfödningen av 
rapphöns och fasan som sker 
på markerna i området. 

De fåglarna släpps sedan 
ut för att skjutas i samband 
med fågeljakt som socialt 
umgänge. 

Många avvägningar
Martin Broberg är natur-
vårdshandläggare på läns-
styrelsen och är en av dem 
som beviljat fälljakten.

– Det är hela tiden många 
avvägningar att göra, men 
fällan är godkänd av Natur-
vårdsverket. Det innebär att 
vi inte kan göra någon djur-
etisk prövning, säger han.

Kan du förstå att män-
niskor reagerar?
– Ja, det kan jag. Men duv-

hökarna får inte avlivas, de 
får bara flyttas och släppas 
ut någon annanstans, säger 
Martin Broberg. 

Duvan kanske inte mår 
så bra, inburad i väntan 
på en rovfågelattack?
– Nej, men det är Natur-

vårdsverket som godkänt. 
Som tjänsteman ska jag inte 
göra någon djuretisk pröv-
ning, säger Broberg.

Han är noga med att på-
peka att fällans konstruk-
tion innebär att duvan ald-
rig kommer i direkt kontakt 
med rovfågeln. 

– I beslutet att tillåta 
fälljakten finns ett villkor att 
jaktinnehavaren ska sam-

verka med någon ornito-
logorganisation. Det är för 
att skapa insyn och undvika 
ryktesspridning om att duv-
hökar försvinner, förklarar 
Broberg. 

Fick bakläxa
Förra året nekade länssty-
relsen i Halland en liknan-
de ansökan om att fånga räv 
och grävling i fälla med le-
vande duva som bete.

– Men beslutet överklaga-
des och ansökan godkändes 
av Naturvårdsverket. Men 
räv och grävling går faktiskt 
att locka i fällan med prickig 
korv. Det behövs ingen duva, 
säger Martin Broberg. 

 MATS H LJUNGQVIST
 0300–519 83 
 mats.h.ljungqvist@
 kungsbackaposten.se

När äldreboendet Bu-
kärrsgården läggs ner 
ska Eksta bygga om lo-
kalerna för ensamkom-
mande flyktingbarn. 
Det har skapat en kri-
tikstorm på nätet och i 
sociala medier.

■■ Beslutet att lägga ner av-
delningen togs tidigare i år 
av ledningen för kommu-
nens äldreomsorg, efter att 
lokalerna i delar av Bukärrs-
gården dömts ut som otids-
enliga. 

Anpassade lokaler
De gamla erbjuds nu andra 
platser, i mer anpassade lo-

kaler, en utflyttning som re-
dan inletts. 

Men när fastighetsäga-
ren, kommunala Eksta, 
ville bygga om annexet till  
boende för ensamkomman-
de flyktingbarn startade en 
våg av kritik på nätet. 

Hård ton i anonyma forum
Bilden som målas upp är 
att de gamla tvångsflyttas 
för att bereda plats åt flyk-
tingar. 

Tonen i framför allt olika 
anomyma forum är hård. 

Flyktingarna kallas ”kri-
minella parasiter som bara 
ska snylta pengar på skatte-
betalarnas bekostnad” när 
kommunen snuvar de gam-
la på en trygg ålderdom. 

Och det är inte bara nät-
sajter på den yttersta höger-

kanten som kritiserar beslu-
tet. Också i sociala medier 
hörs röster som är kritiska 
mot nedläggningen.

Inte lämpliga lokaler
Marianne Kierkemann 
(M), ordförande i nämn-
den för vård och omsorg, är 
medveten om kritiken.

– Men det här beslutet är 
fattat för länge sedan och 
togs inte bara för att Eksta 
ska bygga om till flykting-
boende. De här lokalerna  
är helt enkelt inte full- 
värdiga boenden för att be-
driva äldreomsorg, säger 
hon.

Kierkemann uppger att 
de berörda äldre erbjuds 
platser inne på Bukärrs- 

gården, eller lägenheter  
på nybyggda Åsa äldre- 
boende.

Ett av de äldsta boendena
– Vi vill gärna ha moderna 
boenden, det är därför vi 
öppnar i Åsa. Bukärrsgår-
den är ett av de äldsta boen-
dena vi har och det är svårt 
att renovera ytterligare för 
att skapa ett värdigt äldre-
boende, säger Marianne 
Kierkemann. 

 
 MATS H LJUNGQVIST
 0300–519 83 
 mats.h.ljungqvist@
 kungsbackaposten.se

Kungsbacka får gott 
betyg för sina drogfria 
fritidssatsningar för 
unga. Det visar en ny 
undersökning från 
Ungdomens nykter-
hetsförbund.  

■■ Ungdomar dricker allt 
mindre alkohol och ett av 
skälen tros vara de förbyg-
gande insatser som kom-
munen gör. 

3,8 poäng av 5 möjliga
Ungdomens nykterhetsför-
bund, UNF, har undersökt 
kommunernas arbete för 

ungas fritid i hela landet 
och Kungsbacka får god-
känt, nästan väl godkänt, 
med 3,8 poäng av 5 möjliga. 
Kungsbacka kommun ham-
nar på plats 29 i landet. 

Pengar som morot
Halland fick godkänt på det 
stora hela men det drogfria 
föreningslivet fick under-
känt i länet. 

Kungsbacka kommun 
fick dock godkänt i den  
kategorin men bland annat 
påpekar UNF att det inte 
finns något krav på att för-
eningar som får bidrag ska 
ha en alkohol- och drogpo-
licy. 

–  Vi har en morot som 
innebär att man får ett ökat 
bidrag om man har det  
istället. Det handlar om tio 
kronor per aktiv. Det är den 
strategin som Kungsbacka 
kommun har, säger Anna 
Carlsson, hälsoutvecklare 
på kommunen. 

Skapa trygghet 
Kungsbacka fick topp- 
betyg vad gäller ungas in-
flytande. 

Anne Johansson, utveck-
lare drogförebyggande  
arbete i kommunen, me-
nar att barnkonventionen 
ska genomsyra hela kom-
munens arbete och att  

det bland annat är det som 
syns. 

–  Det är viktigt att ha 
nyktra mötesplatser för att 
få ner alkoholkonsumtio-
nen bland unga men också 
för att höja debutåldern. 
Det handlar också om att 
skapa ökad trygghet, att 
det finns nyktra och trygga  
mötesplatser att gå till om 
man kanske har det otryggt 
hemma, säger Anne Jo-
hansson.

 EMMA HELLSTRÖM
 0300–519 85
  emma.hellstrom@
 kungsbackaposten.se

Nya tillstånd för omstridd jakt
■■ Fällor med levande duvor ska fånga duvhökar

!
TYCK TILL
Är det okej med levande 
bete i fällorna?  
Mejla till redaktion@
kungsbacka posten.se

FAKTA

Ofta omstridd jaktform
Jakten 
med 
levande 
lockbete 
är om-
stridd. 
Fälljakt 
på rovdjur 
och rovfå-
gel är näs-
tan ute-
slutande 
kopplad 
till så kall-
lade gods-
jakter. Att 
fånga in 
vilda djur för att skydda uppfödningen av jaktbyten sticker i 
ögonen på naturvännerna. 
Flera djurskyddsorganisationer uppvaktade för några år se-
dan Djurskyddsmyndigheten i frågan, för att stoppa fälljakt 
med levande bete. Utan framgång.

… Lena 
Salomons-
son, en av 
eldsjälarna 
bakom Pay 
it forward 
Kungs-
backa som förmedlar  
gåvor till behövande.  
På torsdag har lokalför-
eningen uppstartsmöte. 

Vad händer 
på mötet?
– Vi börjar klockan 18 med 
att ta emot saker som folk 
vill skänka. Sedan kommer 
vi att berätta om Pay it for-
wards verksamhet, hur vi 
vill organisera oss och om 
”handla för andra” som drar 
igång under hösten. Alla 
som vill engagera sig och 
hjälpa till kan lägga sig på 
den nivå som de själva kän-
ner att de har möjlighet till. 

Har ni hittat lokal?
– Vi har fått låna en som 

vi i bästa fall kan ha året ut. 
Det är en nedlagd undervis-
ningslokal på Borgmästare-
gatan 9A, nära Elektronen, 
men vi letar fortfarande efter 
något mer permanent.

Hur ser engagemanget ut?
– Efter artikeln i Kungs-

backa-Posten fick vi många 
nya medlemmar på vår fa-
cebook-sida Pay it forward 
Kungsbacka. Än så länge har 
ett 30-tal tackat ja till att kom-
ma på uppstartsmötet. Mitt 
i all kris som pågår i världen 
tror jag att många människor 
känner att de vill göra något 
för att hjälpa andra. 

Hur ser hjälpbehovet ut? 
– Just nu behövs jackor, 

skor, ytterkläder och filtar, 
men även hygienartiklar och 
blöjor. Det finns så väl flykting-
ar som migranter och svenska 
familjer som behöver hjälp.

 KAJSA SJÖLANDER

HALLÅ DÄR … Bukärrsflytt av gamla upprör på nätet

Bra utbud för drogfri fritid i Kungsbacka

Marianne Kierkemann, 
(M), ordförande i nämn-
den för vård och omsorg

Anne Johansson, utveck-
lare drogförebyggande 
arbete i kommunen.

GE BARN SOM HEIDI EN BÄTTRE FRAMTID
Bli planfadder på plansverige.org

Kungsbacka får gott betyg för sina drogfria

fritidssatsningar för unga. Det visar en ny

undersökning från Ungdomens

nykterhetsförbund.

 Ungdomar dricker allt mindre alkohol och ett av

skälen tros vara de förbyggande insatser som

kommunen gör.

3,8 poäng av 5 möjliga Ungdomens

nykterhetsförbund, UNF, har undersökt

kommunernas arbete för ungas fritid i hela landet

och Kungsbacka får godkänt, nästan väl godkänt,

med 3,8 poäng av 5 möjliga. Kungsbacka

kommun hamnar på plats 29 i landet.

Pengar som morot Halland fick godkänt på det

stora hela men det drogfria föreningslivet fick

underkänt i länet.

Kungsbacka kommun fick dock godkänt i den

kategorin men bland annat påpekar UNF att det

inte finns något krav på att föreningar som får

bidrag ska ha en alkohol- och drogpolicy.

- Vi har en morot som innebär att man får ett

ökat bidrag om man har det istället. Det handlar

om tio kronor per aktiv. Det är den strategin som

Kungsbacka kommun har, säger Anna Carlsson,

hälsoutvecklare på kommunen.

Skapa trygghet Kungsbacka fick toppbetyg vad

gäller ungas inflytande.

Anne Johansson, utvecklare drogförebyggande

arbete i kommunen, menar att barnkonventionen

ska genomsyra hela kommunens arbete och att

det bland annat är det som syns.

- Det är viktigt att ha nyktra mötesplatser för att

få ner alkoholkonsumtionen bland unga men

också för att höja debutåldern. Det handlar också

om att skapa ökad trygghet, att det finns nyktra

och trygga mötesplatser att gå till om man

kanske har det otryggt hemma, säger Anne

Johansson.

Bildtext: Anne Johansson, utvecklare drogförebyggande

arbete i kommunen.

© Kungsbacka-Posten
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Försvunnen man återfanns
Kuggaboda Den 88-årige 
mannen skulle ut och 
plocka svamp på tors-
dagseftermiddagen, men 
kom inte tillbaka.  Efter 
ett tag blev anhöriga 
oroliga och gav sig ut för 
att leta. Då de inte hit-
tat mannen efter ett par 

timmar larmades polisen. 
Klockan var då runt fyra 
på eftermiddagen.

– Mannen hittades 
strax före midnatt. Han 
var medtagen, men be-
hövde inte uppsöka vård, 
uppger man från polisen i 
Ljungby.

En bit kvar för Ljungby
Kronoberg Ungdo-
mens nykterhetsför-
bund sätter tuffa betyg 
på landets kommuner. 
Varken Ljungby eller 
Markaryd klarar god-
känt.

Kommunerna deltog i den 
årliga enkätundersök-
ningen där UNF ställer frå-
gor om aktiviteter och mö-
tesplatser för unga nyktra. 
Det visar sig att Kronoberg 
hamnar på plats 18 av lan-
dets 21 län.

UNF vill veta vad 
som görs för nyktra 
16–19-åringar kring helger 
och vardag. Vilka nyktra 
mötesplatser finns och 
vilket inflytande ger man 
unga över sin egen fritid. 
Kan de påverka?

Bara Alvesta och Växjö 
godkänns. Ljungby får be-
tyg 2,7 av 5 men dras ned 
av en låg budget för kul-
tur och fritidsaktiviteter. 
Markaryd hamnar precis 

under gränsen för godkänt 
med 2,9. Man är bra på att 
ge unga inflytande men 
gör för lite för att skapa ett 
drogfritt föreningsliv och 
gör inga kampanjer mot 
langning inför högtider.

Båda kommunerna an-
ser dock själva att deras 
arbete för nykter ungdom 

och bra fritid är godkänt. 
Älmhult har valt att inte 
delta i mätningen. UNF har 
fått svar från 89 procent, 
257 av landets kommuner. 
Markaryd ges plats 118 och 
Ljungby plats 149.

Ing-Marie Jonsson
036–290 69 79

ing-marie.jonsson@hallpressen.se

nästan godkänt, lyder betygen på Markaryd och Ljungby.
 Foto: tt 

Känsloladdat avsked
Kyrkoherde Owe Sigonsson tog farväl
Hamneda Bänkarna 
i Hamneda kyrka var 
fyllda av alla de som 
vill säga hej då till kyr-
koherde Owe Sigons-
son efter 20 år.
Owe kom till Södra Ljunga 
församling som nyligen 
prästvigd 1995. Så små-
ningom blev han kommi-
nister och sedan kyrko-
herde. 

Efter 20 år kommer han 
fortsättningsvis att verka 
som kyrkoherde i Ryssby-

Åby pastorat, strax norr 
om Kalmar.

Owe står framme i kyr-
kan och i händerna har 
han en golfklubba. Han gör 
en liknelse av att det är i li-
vet som på golfbanan. Man 
vet exakt hur man ska göra 
för att slå bollen rätt. Ändå 
blir det inte alltid så. Han 
talar om att ingen är ofel-
bar, men då misstag be-
gås får man ge sig ut och 
plocka hem bollarna igen 
för att försöka slå dem rätt 
nästa gång.

Det är en underhållande 
men fin liknelse att över-
sätta några av livets frågor 
med. Det märks att han är 
tagen av stunden att den-
na dag säga hej då till sin 
församling.

– Ni har varit så upp-
muntrande och stöttande 
och jag bär med mig stor 
tacksamhet och glädje, sä-
ger Owe.

Det har märkts att käns-
lorna har varit starka 
bakom Owes röst och nu 
kommer det en tår, så 

även i ögonen på många i 
församlingen. 20 år skapar 
känslor och band och det 
bandet märks väl i stun-
den. 

Som en mycket fin gåva 
har musikern Johan Gus-
tavsson särskilt för denna 
dag skapat ett cantat för 
att hedra Owe Sigonsson. 
Cantatet är döpt till ”En 
herde för sin hjord”.

Catarina Johansson
catarina.johansson@smalanningen.se

owe Sigonsson tillsammans med sin efterträdare som kyrkoherde, Jonas Hagård. Foto: Catarina Johansson
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KRONOBERG Ungdomens nykterhetsförbund

sätter tuffa betyg på landets kommuner. Varken

Ljungby eller Markaryd klarar godkänt.

Kommunerna deltog i den årliga

enkätundersökningen där UNF ställer frågor om

aktiviteter och mötesplatser för unga nyktra. Det

visar sig att Kronoberg hamnar på plats 18 av

landets 21 län.

UNF vill veta vad som görs för nyktra 16-19-

åringar kring helger och vardag. Vilka nyktra

mötesplatser finns och vilket inflytande ger man

unga över sin egen fritid. Kan de påverka? Bara

Alvesta och Växjö godkänns. Ljungby får betyg

2,7 av 5 men dras ned av en låg budget för kultur

och fritidsaktiviteter. Markaryd hamnar precis

under gränsen för godkänt med 2,9. Man är bra

på att ge unga inflytande men gör för lite för att

skapa ett drogfritt föreningsliv och gör inga

kampanjer mot langning inför högtider.

Båda kommunerna anser dock själva att deras

arbete för nykter ungdom och bra fritid är

godkänt. Älmhult har valt att inte delta i

mätningen. UNF har fått svar från 89 procent,

257 av landets kommuner. Markaryd ges plats

118 och Ljungby plats 149.

Bildtext: Nästan godkänt, lyder betygen på

Markaryd och Ljungby.
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Ungdomens nykterhetsförbund sätter tuffa betyg

på landets kommuner. Varken Ljungby eller

Markaryd klarar godkänt.

Publicerad

Kommunerna deltog i den årliga

enkätundersökningen där UNF ställer frågor om

aktiviteter och mötesplatser för unga nyktra. Det

visar sig att Kronoberg hamnar på plats arton av

landets 21 län.

UNF vill veta vad som görs för nyktra 16-19-

åringar kring helger och vardag. Vilka nyktra

mötesplatser finns och vilket inflytande ger man

unga över sin egen fritid. Kan de påverka?

Precis vid gränsen

Bara Alvesta och Växjö godkänns. Ljungby får

betyg 2,7 av 5 men dras ned av en låg budget för

kultur och fritidsaktiviteter.

Markaryd hamnar med 2,9 precis under gränsen för

godkänt. Man är bra ungas inflytande men gör för lite för

att skapa ett drogfritt föreningsliv och gör inga anti-

langningskampanjer inför högtider.

Båda kommunerna anser dock själva att deras arbete för

nykter ungdom och bra fritid är godkänt. Älmhult har valt

att inte delta i mätningen. UNF har fått svar från 89

procent eller 257 av landets kommuner. Markaryd ges

plats 118 och Ljungby plats 149.

Nästan godkänt, lyder betygen på Markaryd och Ljungby.

© Smålänningen
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Få aktiviteter för unga nyktra möten
Jönköpings-Posten. Publicerat på webb 2015-08-26 11:10. Profil: IOGT-NTO, UNF.

UNF har mätt insatser som ger unga en

meningsfull och nykter fritid. Jönköpings län

hamnar näst sist i landet. Publicerad Med sju

enkätfrågor har Ungdomens nykterhetsförbund

satt tuffa betyg på landets kommuner.

UNF mäter vilka olika insatser som görs i

kommunerna vid fest och vardag som ger unga

nyktra mötesplatser. Till detta läggs kommunens

budget för kultur och fritid.

Av landets 21 län kommer Jönköping på plats

20. Bara Östergötland är sämre. Men skillnaden

inom länet är ganska stor. Aneby ligger lägst i

hela landet medan Jönköpings kommun kan

känna sig belåten på plats tolv av hela 257

svarande kommuner.

- Kommuner som gör mindre borde inspireras av

Jönköping och Tranås satsningar, säger Mattias

Petersson, distriktsordförande UNF Jönköping i

ett pressmeddelande.

Aneby är den enda kommunen som inte har

fritidsgårdar, ungdomshus eller liknande.

Sävsjö och Jönköpings kommun får väl godkänt

eftersom de genomför allt till ifrån festivaler till

studiecirklar och ger möjlighet för unga att få

pengar för att driva egna projekt.

Aneby hälften

Det tycker UNF är extra viktigt. När unga ges inflytande

över sin egen fritid stärks deras självförtroende och de

lär sig att driva idéer framåt och arbeta demokratiskt.

Gislaved är den kommun som lägger mest pengar per

person på kultur och fritid i länet. Allra minst satsar

Aneby kommun med 1 800 kronor per person. Bara drygt

hälften så mycket.

UNF underkänner nio av länets tolv kommuner. Men när

kommunerna sätter egna betyg på sitt arbete för ungas

nyktra fritid är de nöjda. Mycket bra, svarar underkända

Habo.

Svårt hitta bra aktiviteter utan sprit i länets kommuner.

Det tycker UNF, men ger tummen upp för Jönköping.

Foto: arkiv

© Jönköpings-Posten
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Få aktiviteter i länet för unga nyktra
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onsdagEn dEn 26 augusti 2015
Del 1Del 124 | Jönköping

Få aktiviteter i länet för unga nyktra
Länet UNF har mätt 
insatser som ger unga 
en meningsfull och 
nykter fritid.

Jönköpings län ham-
nar näst sist i landet. 
Med sju enkätfrågor har 
Ungdomens nykterhets-
förbund satt tuffa betyg på 
landets kommuner. UNF 
mäter vilka olika insatser 
som görs i kommunerna 
vid fest och vardag som ger 
unga nyktra mötesplatser. 
Till detta läggs kommu-
nens budget för kultur och 
fritid.

Av landets 21 län kom-

mer Jönköping på plats 
20. Bara Östergötland är 
sämre. Men skillnaden 
inom länet är ganska stor. 
Aneby ligger lägst i hela 
landet medan Jönköpings 
kommun kan känna sig 
belåten på plats tolv av he-
la 257 svarande kommuner.

Jönköping bra
– Kommuner som gör 
mindre borde inspireras 
av Jönköping och Tranås 
satsningar, säger Mattias 
Petersson, distriktsord-
förande UNF Jönköping i 
ett pressmeddelande.

Aneby är den enda kom-

munen som inte har fri-
tidsgårdar, ungdomshus 
eller liknande. 

Sävsjö och Jönköpings 
kommun får väl godkänt 
eftersom de genomför allt 
till ifrån festivaler till stu-
diecirklar och ger möjlig-
het för unga att få pengar 
för att driva egna projekt.

Aneby hälften
Det tycker UNF är extra 
viktigt. När unga ges infly-
tande över sin egen fritid 
stärks deras självförtroen-
de och de lär sig att driva 
idéer framåt och arbeta 
demokratiskt. 

Gislaved är den kommun 
som lägger mest pengar 
per person på kultur och 
fritid i länet. Allra minst 
satsar Aneby kommun 
med 1 800 kronor per per-
son. Bara drygt hälften så 
mycket.

UNF underkänner nio 
av länets tolv kommuner. 

Men när kommunerna 
sätter egna betyg på sitt 
arbete för ungas nyktra 
fritid är de nöjda. Mycket 
bra, svarar underkända 
Habo.

Ing-Marie Jonsson
036–290 69 79

ing-marie.jonsson@hallpressen.se

Fakta:  UNF-betyg i länet
JöNköpiNgs läN: Jönköpings kommun (4,2), tranås kommun 
(4,1), sävsjö kommun (3,0), gislaveds kommun (2,8), nässjö och 
Värnamo kommun (2,7), Vaggeryds kommun (2,2), Habo kom-
mun (2,1), Eksjö (2,0), Vetlanda kommun (1,9), gnosjö kommun 
(1,5), aneby kommun (0,7). Betyg 1-5. Källa: unF

Tivoli fast på kålgården
Tunga fordon kan lätt förirra sig i stadsdelen
KåLgården Med 
jämna mellanrum kör 
tung trafik vilse in 
på kålgården och får 
svårt att komma ut 
igen. på måndagsmor-
gonen var det ett tivoli 
som körde in i bostads-
området och fastnade.

– Det var säkert tio 
stora lastbilar med 
släp utanför på gatan. 
De kunde varken backa 
eller vända, berättar 
Allan Hejnevik, boende 
i området.
Allan Hejnevik bor på 
Stenhuggargatan på Kål-
gården i Jönköping är inte 
helt ovan vid tung trafik 
som förirrar sig in på bo-
stadsområdets gator men 
på måndag morgon var det 
värre än vanligt. När han 
tittade ut från sitt fönster 
på fjärde våningen såg han 
ett helt tivoli som försökte 
ta sig igenom bostadsom-
rådets smala gator.

– Det var lastbilar och 
släp av olika sorter, hela 
gatan var full av tunga 
fordon. De kom in på Sten-
huggargatan men när de 
skulle runt hörnet vid 
Kålgårdsgatan var det för 
snävt och trångt. Och det 
var ju omöjligt för dem 

att backa eller vända, De 
var ute och rullade undan 
de stora stenarna bredvid 
vägen och tvingades sedan 
köra på gräset med sina 
tunga bilar och släp, berät-
tar Allan Hejnevik.

Ofta tung trafik
Allan Hejnevik berättar att 
det ofta är tung trafik som 
förirrar sig in på gatan där 
han bor.

– Jag har pratat med ett 
par förare och de har hän-
visat till sin gps-navigator 
som lett dem in på gatorna 
här. Ena dagen är det nå-
gon biltransport som ska 
till Atteviks, och idag var 
det ett helt tivoli... 

Känt problem
Allan Hejnevik berättar att 
han talat med kommunen 
om den oönskade trafiken 
och de meddelade att de 
var ”medvetna om proble-
met”.

– Det ska ju bli en genom-
fart i utkanten av Kålgår-
den som säkert löser detta, 
men hur lång tid tar det 
innan den lösningen är på 
plats? De borde skylta upp 
ordentligt i mellantiden, 
påpekar Allan Hejnevik.

JP har sökt ansvariga på 
kommunen utan resultat.

Björn Hoffmann
bjorn.hoffmann@jonkopingsposten.se

tung trafik förirrar sig ofta in på Stenhuggargatan på Kålgården där det inte finns plats 
att vända. Måndag morgon var det ett tiotal fordon från ett tivoli som fastnade.  
 Foto: AllAn Hejnevik

Vid korsningen Stenhuggargatan/Kålgårdsgatan har 
en av de blockerande stenarna rullats år sidan och både 
vägmarkeringar och ett elskåp intill gatan skadats. 

pojke nekas 
alltjämt till 
utlandsresa
JönKöping Jönkö-
pings kommun fortsät-
ter att neka en tioårig 
pojke utökad personlig 
assistans för en resa 
till Turkiet.
Det ingår inte i en normal 
tioårings liv att åka på se-
mester till Turkiet, tycker 
sociala områdesnämnden 
öster i Jönköping. 

Det gör det visst det 
ansåg förvaltningsrätten 
som hävde beslutet. Men 
nu överklagar alltså kom-
munen till kammarrätten. 
Kommunen vill också att 
förvaltningsrättens dom 
inte ska gälla i avvaktan 
på att kammarrätten prö-
var målet.

Sökte mer hjälp
Pojken har redan person-
lig assistans men inför re-
san ansökte familjen om 
ytterligare assistans efter-
som hans behov av hjälp 
är stort.

När familjens ansökan 
avslogs av områdesnämn-
den överklagade man hos 
förvaltningsrätten som 
upphävde områdesnämn-
dens beslut. Förvaltnings-
rätten ansåg att pojken är i 
behov av utlandsvistelsen 
för att tillförsäkras goda 
levnadsvillkor. 

Pojken älskar att bada 
och därför hade familjen 
planerat för en semes-
ter som även han kan ha 
glädje av och där man fick 
göra något tillsammans 
som en familj. Liknande 
möjligheter finns inte i 
Sverige eftersom en vecka 
vid kusten här kan vara 
både kall och regnig.

Förvaltningsrätten jäm-
förde i sin dom vad som 
kan anses vara normal 
livsföring för en pojke i 
den åldern och slog fast 
att det får anses ingå i den 
normala livsföringen att 
med viss regelbundenhet 
göra en motsvarande resa.

Liknande mål
Områdesnämnden ger sig 
dock inte utan har alltså 
gått vidare till kammar-
rätten. I sitt överklagande 
pekar man på tidigare lik-
nande domar som andra 
kammarrätter har med-
delat. I Sundsvall ansågs 
det inte vara nödvändigt 
för en fyraåring att åka 
utomlands och i Göteborg 
var en resa till Florida inte 
nödvändig för att tillför-
säkra en 13-åring goda lev-
nadsvillkor.

Områdesnämnden kan 
inte heller se att pojken, 
med de svårigheter han 
har, uppnår goda levnads-
villkor genom en resa då 
han konfronteras med för 
honom okända miljöer 
som flygplatser, flygresa 
och en ny boendemiljö.

Anette Vibeke
036 - 30 40 88

anette.vibeke@jonkopingsposten.se

LÄNET UNF har mätt insatser som ger unga en

meningsfull och nykter fritid. Jönköpings län

hamnar näst sist i landet.

Med sju enkätfrågor har Ungdomens

nykterhetsförbund satt tuffa betyg på landets

kommuner. UNF mäter vilka olika insatser som

görs i kommunerna vid fest och vardag som ger

unga nyktra mötesplatser. Till detta läggs

kommunens budget för kultur och fritid.

Av landets 21 län kommer Jönköping på plats

20. Bara Östergötland är sämre. Men skillnaden

inom länet är ganska stor. Aneby ligger lägst i

hela landet medan Jönköpings kommun kan

känna sig belåten på plats tolv av hela 257

svarande kommuner.

Jönköping bra - Kommuner som gör mindre borde

inspireras av Jönköping och Tranås satsningar,

säger Mattias Petersson, distriktsordförande UNF

Jönköping i ett pressmeddelande.

Aneby är den enda kommunen som inte har

fritidsgårdar, ungdomshus eller liknande.

Sävsjö och Jönköpings kommun får väl godkänt

eftersom de genomför allt till ifrån festivaler till

studiecirklar och ger möjlighet för unga att få

pengar för att driva egna projekt.

Aneby hälften Det tycker UNF är extra viktigt. När

unga ges inflytande över sin egen fritid stärks

deras självförtroende och de lär sig att driva idéer

framåt och arbeta demokratiskt.

Gislaved är den kommun som lägger mest pengar

per person på kultur och fritid i länet. Allra minst

satsar Aneby kommun med 1 800 kronor per

person. Bara drygt hälften så mycket.

UNF underkänner nio av länets tolv kommuner.

Men när kommunerna sätter egna betyg på sitt

arbete för ungas nyktra fritid är de nöjda. Mycket

bra, svarar underkända Habo.

FAKTA: UNF-betyg i länet

JÖNKÖPINGS LÄN: Jönköpings kommun (4,2), Tranås

kommun (4,1), Sävsjö kommun (3,0), Gislaveds

kommun (2,8), Nässjö och Värnamo kommun (2,7),

Vaggeryds kommun (2,2), Habo kommun (2,1), Eksjö

(2,0), Vetlanda kommun (1,9), Gnosjö kommun (1,5),

Aneby kommun (0,7). Betyg 1-5. Källa: UNF

© Jönköpings-Posten
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Många unga dricker i Nykvarn.
SVT Södertälje 19.55. Sänt i radio/tv 2015-08-23 19:55. Profil: IOGT-NTO, UNF.

00.15 - Ungdomens nykterhetsförbund; Bob

Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordf Nykvarn;

Wilma Ekblom.

Ungdomens nykterhetsförbund; Bob Wållberg (NP),

kommunstyrelsens ordf Nykvarn; Wilma Ekblom.   .

© SVT Södertälje

Se/hör nyheten på http://ret.nu/EOS6mbBv
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Härjedalen bäst på drogförebyggande arbete
Sveriges Radio Jämtland. Publicerat på webb 2015-08-23 09:50. (Uppdaterad 2015-08-24 13:53) Profil: IOGT-NTO, UNF.

Jämtlands län hamnar i bottenskiktet när

Ungdomens Nykterhetsförbund rankar det

drogförebyggande arbetet. De ger Härjedalen

bäst betyg. (Uppdaterad: 2015-08-24 13:53)

Dela

Ungdomens Nykterhetsförbund har tittat på en

rad områden, bland drogfria mötesplatser och hur

ungas åsikter och synpunkter fångas upp.

Bland länets kommuner är det Ragunda som

klarar sig sämst. Området är eftersatt medger

Elina Dahlin, folkhälsosamordnare i Ragunda.

- Vi håller på att se över det nu och det här

resultatet baser sig på hur det såg ut i våras,

men vi skulle givetvis kunna göra mycket mer.

Bland annat driver Ragunda kommun inga egna

fritidsgårdar. Idag drivs de av ideella föreningar.

Ragunda kommun ser nu även över stödet till

föreningslivet.

Härjedalen är den kommun om klarar sig bäst.

Kommunen driver egna fritidsgårdar som håller

öppet alla dagar i veckan.

- Vi har verkligen fått ett uppsving kring våra

kommunala fritidsgårdar och det är många som

besöker de idag, vilket är väldigt positivt, säger

Agneta Robert, drogförebyggare vid Härjedalens

kommun.

Uppslutningen kring det drogförebyggande arbetet i

Härjedalen är god. Härjedalens kommun, kyrkan,

polisen, nattvandrare och föräldrar samarbetar.

Dessutom har man lång erfarenhet av drogförebyggande

arbete under så kallade riskhelger och skolavslutningar.

Samtidigt är Härjedalens kommun noga med att inhämta

ungdomars synpunkter.

- Vi tittar på vad ungdomar vill göra och vad de inte gör.

Vi tittar på vissa händelser och undersöker om det finns

något annat vi kan erbjuda, säger Agnets Robert.

Peter Söderlund 063-16 06 20

peter.soderlund@sverigesradio.se

Dela

Facebook (0) Twitter (0) E-post Fler

© Sveriges Radio Jämtland

Se webartikeln på http://ret.nu/9zJy5jOV
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Nykvarnungdomar har inget att göra
SVT Södertälje. Publicerat på webb 2015-08-23 07:00. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Emil Hellerud.

Nykvarn kommun är fjärde sämst i Sverige på att

satsa på ungas fritid och jobba förebyggande mot

alkohol. I alla fall enligt Ungdomens

nykterhetsförbunds senaste undersökning.

Bob Wållberg som är kommunstyrelsens

ordförande i Nykvarn känner inte igen sig i

undersökningens resultat.

- Nej vi har inga indikationer från vare sig polis,

vård eller skola att det skulle vara problem med

droger, säger Bob Wållberg (NP) som är

kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn.

Men mindre än hundra meter därifrån sitter ett

gäng ungdomar och planerar helgen.

Vad finns det att göra för Nykvarns ungdomar

som inte involverar alkohol?

- Ingenting egentligen. Sitta bakom centrum eller sitta

här, säger Adam Helmnäs som slagit sig ned med sina

vänner.

Wilma Ekblom som står ännu lite längre bort från

kommunhuset håller med om att det inte finns så

mycket att göra.

- Vi har ju fritidsgården, men den har fått väldigt dåligt

rykte så alla kanske inte vill vara där, säger Wilma

Ekblom.

© SVT Södertälje

Se webartikeln på http://ret.nu/VonpluVD
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Samarbete lyfter Enköping i rankning
Enköpings-Posten. Publicerat i print 2015-08-22. Profil: IOGT-NTO, UNF. Sida: 1.
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LÖRDAG 22 AUGUSTI 2015 • VECKA 34 • GRUNDAD 1880 • PRIS: 20 KR

28 000 läsare – sex dagar i veckan hela året
Senaste nytteposten.se

VÄDER • D2 • S32
Soligt väder med omkring 
24 grader.

NYHETER • D1 • S10

Skateåkning 
på schemat 

SPORTEN • D2 • S17

Jorma Kontio 
har tagit över 
10 000 segrar

 FOTO: KJELL MATTSSON

LEDARE • D1 • S2

”Där hände det 
något i en lägen-

het i Romberga, lite 
oklart vad.”
Roger Pettersson, chefredaktör

Samarbete lyfter 
Enköping i rankning
UNGDOMAR. Enköpings kommun är bäst i länet och 
hamnar på 18:e plats bland 257 kommuner i landet i 
UNF:s undersökning om ungdomars uteliv i kommu-
nerna.

– Upplevelseförvaltningen har gjort ett stort jobb 
och det visar att även små kommuner kan, om viljan 
och ambitionen finns, säger Carl Gynne på socialför-
valtningen vid Enköpings kommun. D1 • S4

ROTEN • D1 • S13

Pelargon- 
klasar 
i mängder 

Fyra
nya villor planeras i Skörby, men 
planen har mött motstånd.
NYHETER • D1 • S5

KULTUR • D1 • S14

Nu och då  
i Isabels 
måleri

NYHET • D2 • S21

Växer 
så det 
knakar

OFF ROAD. Efter en tre veckor lång mc-tur på Island är Enköpingsborna Miguel och Ramón Rodriguez hemma igen. På bilden har de 
just avverkat en tur runt vulkanen Hekla och är på väg tillbaka mot bebyggelsen. D2 • S22–23 FOTO: PRIVAT 

ENKÖPING. Äventyr på hjul med makalös natur

Alla åldrar & nivåer välkomna!
Även vuxenkurser - utnyttja friskvårdsbidraget! 
Anmäl på: enktennisklubb@telia.com

Minitennis start 12/9 

SPELA TENNIS! Behöver du hörapparat?
På Landstingets audionommottagning i Enköping erbjuder vi utprovning  
och service av hörapparat. Vi finns på Linbanegatan 8 (entréplanet). 
Välkommen att boka tid för kostnadsfri hörselkontroll och rådgivning,  
telefon 018-611 67 11.  

www.lul.se/audionom

UNGDOMAR. Enköpings kommun är bäst i länet

och hamnar på 18:e plats bland 257 kommuner i

landet i UNF:s undersökning om ungdomars uteliv

i kommunerna.

- Upplevelseförvaltningen har gjort ett stort jobb

och det visar att även små kommuner kan, om

viljan och ambitionen finns, säger Carl Gynne på

socialförvaltningen vid Enköpings kommun.

© Enköpings-Posten
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Utmärkt av Enköping
ENKÖPING. Ungas uteliv i kommunerna kartlagt av UNF
Enköpings-Posten. Publicerat i print 2015-08-22. Profil: IOGT-NTO, UNF.
Maria Hedenlund. Sida: 4.
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Nyheter EP4 Lördag 22 augusti 2015

Det är fjärde året som UNF 
(Ungdomens nykterhets-
förbund) genomför under-
sökningen och Enköping är 
en av få kommuner som får 
betyget väl godkänt.

I undersökningen berättar 
kommunerna bland annat 
om vilka insatser man gör 
för att få en så låg alkohol-
konsumtion som möjligt 
bland unga under högtider, 
vilket inflytande unga har 
över sin fritis, vilka nyktra 
mötesplatser och andra ak-
tiviteter som erbjuds samt 
hur kommunen arbetar för 
ett drogfritt föreningsliv.

Bäst i länet
I länet är Enköping den 
kommun som visar i sär-
klass bäst resultat i under-
sökningen. 

Fyra av sju kommuner 
får icke godkänt men både 
Enköping och Håbo visar 
bra resultat. Håbo med ett 
betyg på 3,4 av fem och En-
köping med 4,1 vilket ger 
kommunen en 18:e plats i 
hela landet.

– Det är roligt att Enkö-
ping får så bra betyg, det är 
en bekräftelse på att vi job-
bar rätt. Vi har av tradition 
ett bra samarbete mellan 
förvaltningarna, frivilligor-
ganisationer och polis men 
vi har även jobbat systema-
tiskt med frågorna de senas-
te åren, säger Carl Gynne, 
samordnare i brott- och 
drogförebyggande arbete 
vid Enköpings kommun.

Toppklass
Det höga betyget beror 
bland annat på att Enköping 
genomför alla de satsningar 
som UNF föreslår. Man har 
större kulturarrangemang 
och erbjuder fritidsgårdar 
och ungdomshus. Öppetti-
derna på fritidsgårdarna är 
i toppklass i Enköping där 
det är öppet alla vardagar 
och helger samt de flesta 
lovdagar. 

Enköping får även väl 
godkänt i samarbetet med 
föreningar kring drogfrihet 
och annat stöd. 

Samtliga kommuner 
i länet svarar att de har 
kampanjer för att minska 
langning, ger stöd till el-
ler informerar om drogfria 

aktiviteter för unga och har 
ett utökat samarbete med 
polisen.

Positiv utveckling
Jimmy Wiltfalk, idrottsstra-
teg på upplevelseförvalt-
ningen, menar att den posi-
tiva utvecklingen startade i 
och med att upplevelseför-
valtningen bildades. På två 
år har betyget för Enköping 
höjts från 2,1 till 4,1 i under-
sökningen.

– Vi började arbeta mer 
strategiskt över gränserna, 
kulturskolan, biblioteket, 
föreningslivet och fritids-
gårdarna. När man börjar 
samarbeta får det positiva 

synergieffekter, ett plus ett 
blir tre.

Som exempel på bra ak-
tiviteter tar han filmfesti-
valen på skolavslutningen 
som lockade 500 ungdomar 
till en nykter aktivitet. Eller 
öppna veckan, med aktivi-
teter i idrottshuset, som är 
förlagd till veckan före skol-
staren då många unga är 
rastlösa och har lite att göra.

– Det är samverkanskon-
cept där summan blir större 
än de enskilda delarna. Det 
är inte raketforskning det 
handlar om utan om att läg-
ga ner prestigen och komma 
överens. Det tar tid och kraft 
men man får se det långsik-

tigt, mot ett gemensamt 
mål, säger Jimmy Wittfalk.

Att ge de unga möjlighet 
att påverka verksamheten 
är också en viktig bit.

– Man måste lyssna på de 
unga, och anpassa sig till 
vad de vill. I praktiken är de-
ras möjligheter att påverka 
ofta låg, där har politiker 
och tjänstemän ett viktigt 
arbete att göra, säger Eric 
Tegnander, förbundsordför-
ande på UNF.

Drogfria alternativ, är 
det något som lockar 
unga?

– Ja, det är en ökad andel 
unga som lever nyktert. 
Men det handlar också om 

hur man säljer in en verk-
samhet. Att man fokuserar 
på att det är roligt, inte just 
på det drogfria, säger Eric 
Tegnander.

Maria Hedenlund
0171-41 46 33
maria.hedenlund@
eposten.se

ENKÖPING. Ungas uteliv i kommunerna kartlagt av UNF

Utmärkt av Enköping

”Vi hittar nya lösningar, tillsammans, och arbetar mer strategiskt över gränserna,” säger Jimmy Wiltfalk,  idrottsstrateg på upplevelseförvaltningen, som 
en förklaring till Enköpings goda resultat i UNF:s undersökning. FOTO: MAGNUS ERIKSSON

”Vi ser ett 
samband mellan 
ungas rätt till en 
bra fritid och det 
allmänna 
hälsotillståndet. 
En grund att växa 
och utvecklas på 
som människa,” 
säger Eric Tegnan-
der, förbundsord-
förande för UNF.

Upplevelseförvaltningen har gjort en stor resa konstaterar Carl Gynne på 
socialförvaltningen.

Enköping är en av de 
kommuner i både länet 
och landet som är bäst i 
arbetet med ungas fritid 
och uteliv.

Det visar en undersök-
ning från UNF där Enkö-
ping hamnar på 18:e plats 
av 257 kommuner.

– Upplevelseförvalt-
ningen och barn- och 
ungdomssidan har gjort 
ett otroligt bra jobb, 
säger Carl Gynne på soci-
alförvaltningen.

UNF:s rekommendationer

1. Skapa nyktra mötesplatser som uttalat vänder sig till 
målgruppen 16-19 år.
2. Se till att det finns fritidgårdar öppna sent på kvällar  
och under helger.
3. Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid.
4. Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta 
helger för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag  
i alkohol.
5. Gör en rejäl översyn av ungas uteliv och lova unga en  
lägstanivå i alla kommuner.
Källa: UNF

Enköping är en av de kommuner i både länet och

landet som är bäst i arbetet med ungas fritid och

uteliv. Det visar en undersökning från UNF där

Enköping hamnar på 18:e plats av 257

kommuner. - Upplevelseförvaltningen och barn-

och ungdomssidan har gjort ett otroligt bra jobb,

säger Carl Gynne på socialförvaltningen.

Det är fjärde året som UNF (Ungdomens

nykterhetsförbund) genomför undersökningen och

Enköping är en av få kommuner som får betyget

väl godkänt.

I undersökningen berättar kommunerna bland

annat om vilka insatser man gör för att få en så

låg alkoholkonsumtion som möjligt bland unga

under högtider, vilket inflytande unga har över sin

fritis, vilka nyktra mötesplatser och andra

aktiviteter som erbjuds samt hur kommunen

arbetar för ett drogfritt föreningsliv.

Bäst i länet I länet är Enköping den kommun som

visar i särklass bäst resultat i undersökningen.

Fyra av sju kommuner får icke godkänt men både

Enköping och Håbo visar bra resultat. Håbo med

ett betyg på 3,4 av fem och Enköping med 4,1

vilket ger kommunen en 18:e plats i hela landet.

- Det är roligt att Enköping får så bra betyg, det är

en bekräftelse på att vi jobbar rätt. Vi har av

tradition ett bra samarbete mellan

förvaltningarna, frivilligorganisationer och polis

men vi har även jobbat systematiskt med

frågorna de senaste åren, säger Carl Gynne,

samordnare i brott- och drogförebyggande arbete

vid Enköpings kommun.

Toppklass Det höga betyget beror bland annat på

att Enköping genomför alla de satsningar som

UNF föreslår. Man har större kulturarrangemang

och erbjuder fritidsgårdar och ungdomshus.

Öppettiderna på fritidsgårdarna är i toppklass i

Enköping där det är öppet alla vardagar och

helger samt de flesta lovdagar.

Enköping får även väl godkänt i samarbetet med

föreningar kring drogfrihet och annat stöd.

Samtliga kommuner i länet svarar att de har kampanjer

för att minska langning, ger stöd till eller informerar om

drogfria aktiviteter för unga och har ett utökat samarbete

med polisen.

Positiv utveckling Jimmy Wiltfalk, idrottsstrateg på

upplevelseförvaltningen, menar att den positiva

utvecklingen startade i och med att

upplevelseförvaltningen bildades. På två år har betyget

för Enköping höjts från 2,1 till 4,1 i undersökningen.

- Vi började arbeta mer strategiskt över gränserna,

kulturskolan, biblioteket, föreningslivet och

fritidsgårdarna. När man börjar samarbeta får det

positiva synergieffekter, ett plus ett blir tre.

Som exempel på bra aktiviteter tar han filmfestivalen på

skolavslutningen som lockade 500 ungdomar till en
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nykter aktivitet. Eller öppna veckan, med

aktiviteter i idrottshuset, som är förlagd till

veckan före skolstaren då många unga är

rastlösa och har lite att göra.

- Det är samverkanskoncept där summan blir

större än de enskilda delarna. Det är inte

raketforskning det handlar om utan om att lägga

ner prestigen och komma överens. Det tar tid och

kraft men man får se det långsiktigt, mot ett

gemensamt mål, säger Jimmy Wittfalk.

Att ge de unga möjlighet att påverka

verksamheten är också en viktig bit.

- Man måste lyssna på de unga, och anpassa sig

till vad de vill. I praktiken är deras möjligheter att

påverka ofta låg, där har politiker och tjänstemän

ett viktigt arbete att göra, säger Eric Tegnander,

förbundsordförande på UNF.

Drogfria alternativ, är det något som lockar unga?

- Ja, det är en ökad andel unga som lever nyktert.

Men det handlar också om hur man säljer in en

verksamhet. Att man fokuserar på att det är

roligt, inte just på det drogfria, säger Eric

Tegnander.

UNF:s rekommendationer

1. Skapa nyktra mötesplatser som uttalat vänder

sig till målgruppen 16-19 år.

2. Se till att det finns fritidgårdar öppna sent på kvällar

och under helger.

3. Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid. 4. Satsa

på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger

för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag i

alkohol.

5. Gör en rejäl översyn av ungas uteliv och lova unga en

lägstanivå i alla kommuner.

Källa: UNF

Bildtext: "Vi ser ett samband mellan ungas rätt till en

bra fritid och det allmänna hälsotillståndet. En grund att

växa och utvecklas på som människa," säger Eric

Tegnander, förbundsordförande för

UNF.|Upplevelseförvaltningen har gjort en stor resa

konstaterar Carl Gynne på socialförvaltningen.|"Vi hittar

nya lösningar, tillsammans, och arbetar mer strategiskt

över gränserna," säger Jimmy Wiltfalk, idrottsstrateg på

upplevelseförvaltningen, som en förklaring till Enköpings

goda resultat i UNF:s undersökning.

© Enköpings-Posten
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Södertälje - högt rankad ungdomsstad
Nyhet.nu. Publicerat på webb 2015-09-09 18:47. (Uppdaterad 2015-09-10 22:49) Profil: IOGT-NTO, UNF.

Södertälje rankas högt i Ungdomens

nykterhetsförbunds (UNF) kartläggning av

kommunernas förebyggande arbete och

satsningar på ungas... Läs mer här Idag 18:20

(Uppdaterad: 2015-09-10 22:49)

© Nyhet.nu

Se webartikeln på http://ret.nu/84VblTPd
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Södertälje - högt rankad ungdomsstad
Länstidningen Södertälje. Publicerat på webb 2015-09-09 16:34. (Uppdaterad 2015-09-09 19:03) Profil: IOGT-NTO, UNF.

Södertälje rankas högt i Ungdomens

nykterhetsförbunds (UNF) kartläggning av

kommunernas förebyggande arbete och

satsningar på ungas fritid. Undersökningen har

gjorts med hjälp av ett frågeformulär där

kommunerna själva svarat på frågor.

(Uppdaterad: 2015-09-09 19:03)

Södertälje kommun uppger bland annat att man

har nykter mötesplats för ungdomar öppna alla

vardagar och till minst klockan 23 på fredagar

och lördagar samt de flesta lovdagar.

Kommunen uppger även att föreningar med

kommunalt bidrag har alkohol- och drogpolicy och

informerar ungdomar om riskerna. I kommunen

förekommer även många sportevenemang. På

frågan om ungas inflytande uppger kommunen att

man har "ungdomsfullmäktige/ungdomsråd eller

liknande".

UNF ger kommunen 5 av 5 i betyg för arbetet i

samband med högtider, tillgång på kostnadsfria

aktiviteter som unga kan ta del av och för

öppettiderna för mötesplatser och för

marknadsföringen av mötesplatserna.

Däremot får kommunen 2 av 5 i betyg för antalet

satsade kronor på fritidsverksamhet per invånare.

Södertälje satsar 1 351 kronor per invånare, att jämföra

med stadsdelen Örgryte i Göteborg - den kommun som

får bäst betyg totalt i landet - som satsar hela 9 000

kronor per invånare på fritidsverksamhet, enligt uppgift

från UNF.

Södertälje får totalbetyget 4,3 vilket placerar kommunen

på en elfteplats i landet och en tredjeplats i länet efter

Stockholm och Sigtuna. - Södertälje har många drogfria

aktiviteter för ungdomar, säger Emalie Mire Åsell,

politisk sekreterare på UNF.

Torbjörn Granström

© Länstidningen Södertälje

Se webartikeln på http://ret.nu/aqBblfdb
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Södertälje har en av landets bästa mötesplatser för unga
MyNewsdesk. Publicerat på webb 2015-09-09 14:33. Profil: IOGT-NTO, UNF.

Pressmeddelande CEST För fjärde året i rad har

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, undersökt

kommunernas förebyggande arbete och

satsningar på ungas fritid. Södertälje kommun

landar på plats två i Stockholms län och på plats

11 i Sverige.

Södertälje kommun får toppbetyget (5 av 5) för

arbetet i samband med högtider, de kostnadsfria

aktiviteter som unga kan ta del av, öppettiderna

för mötesplatser och för marknadsföringen av

mötesplatserna.

Södertälje kommun får 4 av 5 för arbetet med ett

drogfritt föreningsliv.

Södertälje kommun får 3,75 av 5 för arbetet med

ungas inflytande

Södertälje kommun får 2 av 5 för budget

Slutbetyget blir 4,3 av 5.

En ökning sen tidigare år: År 2014 3,5 av 5, År

2013: 4,0 av 5 År 2012: 2,6 av 5.

- UNF:s årliga kommunrankning är ett kvitto att

det dagliga arbetet ger resultat. Personal och

ungdomar är hjältarna. Men vi kan göra ännu mer

och vi ska bli bäst i Sverige, säger Hewan

Temesghen, chef för Ung fritid i Södertälje

kommun.

Ung fritid har det senaste året genomfört

satsningar på att öka ungdomars inflytande och

möjligheter till påverkan på ett systematiskt sätt.

Bland annat genomförs årligen en mötesplatsenkät som

på ett strukturerat och kontinuerligt sätt mäter

verksamheten och återkopplas till ungdomarna i

samband med stormöten. Även ungdomsrådet och

gårdsråden är viktiga pusselbitar i arbetet med att skapa

förutsättningar för unga att påverka och ha inflytande

över verksamheten.

- Det är glädjande att vi klättrar i mätningarna. Vi är på

god väg men vi ska fortsätta utveckla våra mötesplatser

för unga ännu mer. Vi jobbar för att alla barn och unga

ska ha goda uppväxtvillkor, därför är fritidsgårdarna så

viktiga, säger Anna Bohman (S), ordförande kultur- och

fritidsnämnden.

Läs mer på UNF:s hemsida

http://www.unf.se/kommunsatsningar/

Mer information: Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-

523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se

HewanTemesghen, chef Ung Fritid, 08-523 064 63,

hewan.temesghen@sodertalje.se Anna Bohman (s),

nämndordförande Kultur- och fritidskontoret, 08-523

069 37, anna.bohman@sodertalje.se Emelie Mire Åsell,

pressekreterare, Ungdomens nykterhetsförbund 073-

372 62 65, mire@unf.se

© MyNewsdesk

Se webartikeln på http://ret.nu/x5VlqUbY
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Bottenbetyg för ungdomars fritid
 Trots det dricker allt färre alkohol
Mitt i Täby. Publicerat i print 2015-09-08. Profil: IOGT-NTO, UNF.
VIKTOR GINNER tel. Sida: 14.

14  MITT I TÄBY.  TISDAG  8  SEPTEMBER  2015

nyheter

Bottenbetyg för 
ungdomars fritid
l Trots det dricker allt färre alkohol

Det finns för lite att göra för 
ungdomar i Täby. Åtmins
tone om man får tro en ny 
undersökning från Ung
domens nykterhetsförbund 
(UNF). 

Nästan alla landets kom
muner har deltagit i under
sökningen och svarat på frå
gor om bland annat nyktra 
mötesplatser och förebyg
gande arbete vid högtider. 
Täby får underkänt. 

På en Betygsskala  mellan  
1 och 5 blir betyget 2,3. 
Kommunen placerar sig 
därmed bland länets säm
sta.

Syftet med  undersökning
en är främst att främja alter
nativ till att supa, berättar  

Fredrik Sjöström, ledamot 
för UNF Stockholm.

– Ingen ska behöva dricka 
alkohol för att det inte finns 
något annat att göra, säger 
han.

RoBeRt stoPP (FP)  är ord
förande i kultur och fritids
nämnden. Han tycker pla
ceringen känns tråkig men 
säger samtidigt att kommu
nen nu gör stora satsningar 
på ungas fritid.

– Jag känner att vi har 
en inriktning som gör att 
vi framöver kommer att 
hamna  väldigt mycket 
bättre  i den här typen av un
dersökningar, säger han.

Robert Stopp hänvisar 
bland annat till den mö
tesplats för unga som pla
neras på biblioteket. Kom
munen är också med  
i studien Ung livsstil för att 
undersöka  hur utbudet kan 
breddas. 

Oavsett utbudets omfatt
ning kan Robert Stopp och 
UNF glädjas åt minskad 
alkoholkonsumtion  i Täby. 
Vid kommunens senaste 
mätning uppgav 27 procent 
av niondeklassarna att de 
dricker alkohol. Siffran är 
den lägsta på många år.

l Viktor Ginner
viktor.ginner@mitti.se
tel 550 550 93

täby satsar för lite 
på ungas fritid. Det 
framgår av en un-
dersökning från för-
eningen UnF. 

kommunen får 
lågt betyg och ran-
kas bland de sämsta 
i länet.

Stockholms stad i topp
w Högst betyg i länet fick 
Stockholm stad med en 
poäng på 4,9.
w Även Södertälje och 
Sigtuna  placerar sig högt.
w Kommunerna i topp har 
”allt från festivaler till stu
diecirklar och möjlighet till 

pengar för egna projekt”.
w Sämst i länet blev 
Nykvarn  med poängen 1,2.
w Samtliga tillfrågade 
kommuner har fritids
gårdar, ungdomshus eller 
liknande.
källa: UnF
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Att börja dricka i tidig ålder ökar 
risken för alkoholproblem

Drostdy-Hof Shiraz Merlot
Art nr: 12038, 13,5%. Box 189 kr

”SUPER-
  FYND!”

Boxtoppen, 
Juli 2015

September är svamptider! Prova vår stjärnkock Christian Hellbergs 
ljuvliga parmesangratinerade crêpes med kantareller. Perfekt matchat 

till Drostdy-Hof Shiraz Merlot. Det och många andra recept 
hittar du på  facebook.com/DHSverige. 

Drostdy-Hof presenterar
Sensommarens godaste stunder

öppet alla dagar 8-21
häggvik • stinsens köpcentrum tel 08-6237660

BUTIK Priserna gäller t.o.m. 13/9 2015. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Toalett-
papper

3995
Edet soft 18-pack
jfr. pris 21,27/kg

max 2 förp/hushåll 

/FÖRP

18-pack!

alltid färsk fi sk & skaldjur 
från säkra bestånd, i vår 
manuella fi skavdelning

Färsk fi sk

Laxkotletter 
Salmo salar
Odlad i Norge

Guldsparid hel
Sparus aurata
Odlad i Medelhavet

79:-/Kg

99:-/Kg
Fikabröd
Olika sorter.
Jfr. pris 74,88–136,13/kg

blåbärstårta
8-10 pers. 
Jfr. pris 152,74/kg 139:-/ST

Surdegsbröd
Olika sorter
Jfr. pris 46,07/kg 2995

/ST

2995
 4 FÖR 

 Nybakat 
i eget bageri!

tandkräm

5:-
75 ml Oral B 1-2-3

OBS! Gäller endast denna sort
Jfr. pris 66,67/lit
Max 2 st/hushåll

/ST

Falukorv

20:-
Scan 800 g

jfr. pris 25:-/kg
max 2 förp/hushåll

/ST

kärnfria
vindruvor

995
grekland, gröna i 500 g ask, klass 1 

jfr. pris 19.90/kg
max 2 st/hushåll

/ST

Fläsk-
ytterfi lé

5995
färsk ursprung sverige

av gris
max 3 kg/hushåll

/KG

 Från vår deli!

Gorgonzola-
salami

1295
Jmf. pris 129,50/kg

/HG

Täby satsar för lite på ungas fritid. Det framgår

av en undersökning från föreningen UNF.

Kommunen får lågt betyg och rankas bland de

sämsta i länet.

Det finns för lite att göra för ungdomar i Täby.

Åtminstone om man får tro en ny undersökning

från Ungdomens nykterhetsförbund (UNF).

Nästan alla landets kommuner har deltagit i

undersökningen och svarat på frågor om bland

annat nyktra mötesplatser och förebyggande

arbete vid högtider. Täby får underkänt.

PÅ EN BETYGSSKALA mellan 1 och 5 blir betyget

2,3. Kommunen placerar sig därmed bland länets

sämsta.

Syftet med undersökningen är främst att främja

alternativ till att supa, berättar Fredrik Sjöström,

ledamot för UNF Stockholm.

- Ingen ska behöva dricka alkohol för att det inte

finns något annat att göra, säger han.

ROBERT STOPP (FP) är ordförande i kultur- och

fritidsnämnden. Han tycker placeringen känns

tråkig men säger samtidigt att kommunen nu gör

stora satsningar på ungas fritid.

- Jag känner att vi har en inriktning som gör att vi

framöver kommer att hamna väldigt mycket

bättre i den här typen av undersökningar, säger

han.

Robert Stopp hänvisar bland annat till den

mötesplats för unga som planeras på biblioteket.

Kommunen är också med i studien Ung livsstil

för att undersöka hur utbudet kan breddas.

Oavsett utbudets omfattning kan Robert Stopp

och UNF glädjas åt minskad alkoholkonsumtion i

Täby. Vid kommunens senaste mätning uppgav

27 procent av niondeklassarna att de dricker

alkohol. Siffran är den lägsta på många år.

Stockholms stad i topp

 Högst betyg i länet fick Stockholm stad med en poäng

på 4,9.

 Även Södertälje och Sigtuna placerar sig högt. 

Kommunerna i topp har "allt från festivaler till

studiecirklar och möjlighet till pengar för egna projekt". 

Sämst i länet blev Nykvarn med poängen 1,2.  Samtliga

tillfrågade kommuner har fritidsgårdar, ungdomshus eller

liknande.

KÄLLA: UNF

© Mitt i Täby eller artikelförfattaren.
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Säffle kom på andra plats
Ungdomens nykterhetsförbunds har rankat förebyggande åtgärder 2015
Länstidningen Värmlandsbygden. Publicerat i print 2015-09-04. Profil: IOGT-NTO, UNF.
MARI NÄLSÉN. Sida: 18.

18 Fredagen den 4 september 2015

SÄFFLE Tipsa Värmlandsbygden om det som händer nära dig! Ring redaktionen 054-21 91 80 eller maila till: redaktionen@lanstidningen.se

Det händer
Evenemangstips 

i  Säffle

Kulturnatt
Säffle stad.
Aktiviteter under dagen och
kvällen bl a på biblioteket,
Kulturhuset Silvénska villan,
Sagabiografen, kanalen, ka-
nalparken, Säffle gamla
vattentorn, Galleri 2 samt
Säffle kyrka.
15-09-04, kl 16-24.

Skördefest
Värmlandsnäs.
Ibland utbudet finns utställ-
ningar, djur, hantverk,
konst, maskinvisningar, mu-
sik mm.
15-09-05, kl 10-17.
15-09-06, kl 10-16.

Fotboll: Säffle FF -
FBK Karlstad
Sporthälla IP.
15-09-06, kl 15.

Papa Piders jazzband
Comfort hotel Royal.
Klas Nilsson, Sverker Ny-
ström, Pider Åvall, Anders
Hultman, Claes Nordborg,
Bo Lindgren.
15-09-10, kl 19.

Trädgårdens glädje-
ämnen och objudna
gäster
Kulturhuset Silvénska.
Maj-Lis Pettersson, horto-
nom och växtskyddsexpert
från Uppsala, välkänd bland
annat från radions Odla
med P1 föreläser.
15-09-12, kl 16.

Tankar kring äpplen
Von Echstedtska gården.
Möt trädgårdskonsulenterna
Per Brunström o Tord Näs-
lund. Visning och sortbe-
stämning.
15-09-13, kl 11-14.

Julia Mustonen-
Dahlkvist
Centrumkyrkan.
Nybliven pianoprofessor vid
Ingesunds musikhögskola.
Gläder oss med stycken av
Debussy och en av Beetho-
vens bästa sonater, den mo-
derna opus 111!
15-09-13, kl 16.

Konserverade 
grönsaker
Gillberga Njordstorp.
Lär dig att lagra dina grön-
saker för vintern.
15-09-19, kl 09-17.

RÄTTELSE
Den 21 augusti skrev vi om
Guldkungen John Bryntes-
son på sidan 18. Här har en
källa till artikeln olyckligt
kommit bort. Det ska
stå  Marianne Magnusson,
Holger Danielsson och
www.svanskog.org och inget
annat. På vår webb på sam-
ma artikel står det under
bildtexten att mannen är
författaren John Bryntesson.
Det är det inte utan det är
guldkungen John Bryntes-
son som syns. Författaren
hette något annat.

SÄFFLE (vb)
Glädjande nog sjunker
ungas alkoholkonsum-
tion och man tror att
det är det förebyg-
gande arbetet som är
en av orsakerna. För
fjärde året i rad har
Ungdomens nykter-
hetsförbund, UNF,
undersökt Sveriges
kommuners förebyg-
gande arbete och sats-
ningar på ungas fritid.
I undersökningen tar
Säffle ett rejält kliv
framåt och hamnar på
andra plats i länet ef-
ter ettan Karlstad. 

Undersökningen bygger på
enkätsvar som kommunerna
fått svara på. I år har 257 av
290 kommuner deltagit i
undersökningen där de har
svarat på frågor om ungas in-
flytande, nyktra mötesplatser,
samarbete med föreningsliv
och förebyggande arbete vid
högtider.
114 kommuner, 44 pro-

cent, godkändes med resultat
på minst tre av fem. Av dem
var det 23 kommuner som
fick resultat över fyra av fem
och fick betyget väl godkänt. 

Karlstad var en av dem me -
dan Säffle hamnade på en he-
drande andra plats med snitt-
betyget 3,7.

Totalt sett i Sverige hamnar
Säffle på 33 plats. 
För Värmland som helhet

är rankingen dyster läsning så
länet i sin helhet underkänns
då det är flera kommuner som
Kil och Grums som hamnar
riktigt lågt, 0,9 och 1,9 drar
ned resultatet.
På godkänt hamnar bara

Karlstad, Säffle, Torsby och
Sunne av de 12 kommuner
som deltog i rankingen. Av 21
län hamnar Värmnland på en
sorglig 16:e plats. 

Frågorna på enkäten hand-
lar om hur mycket resurser
som satsas på ungdomars ute-
liv och en meningsfull fritid

och hur det prioriteras. Det
frågas också om hur man gör
för att minska alkoholkon-
sumtionen vid högtider, vil-
ka aktiviteter som finns och
hur mycket som satsas på
nyktra mötesplatser för unga.
Det finns också en fråga

som handlar om hur stora
ekonomiska resurser som sat-
sas på ungdomars fritid. 

Säffle gör precis som de
andra kommunerna i Värm-
land ganska mycket för att
minska droganvändning un -
der högtider och helgdagar.
Man marknadsför sina

drog fria aktiviteter bra och
man ligger i landets topp-
skickt när det gäller ekono-
miska satsningar på ungas
uteliv. 
På förra årets rankning un -

derkändes Säffle med ett snitt -
betyg på 2,8 medan de i år
klättrade upp till 3,7.

Text: 
MARI NÄLSÉN

Källa: Rapporten Ungas uteliv 2015

Glädjande nog sjunker ungas alkoholkonsumtion.

Rankningen avser hur bra kommunen
ligger till när det gäller att skapa en
meningsfull fritid för unga, utan alko-
hol. Alkohol - Säffle kommun ligger i
landets toppskikt när det gäller ekono-
miska satsningar på ungdomars fritid. 

Säffle kom på andra plats
Ungdomens nykterhetsförbunds har rankat förebyggande åtgärder 2015

Nyligen presenterade
regeringen sitt förslag
på utbildningspolitiska
satsningar i höstens
budget. Satsningarna
på komplettering och
breddning av lärarnas
behörighet är obetyd-
liga i förhållande till
det behov av behöriga
lärare som vi idag
ser. 

– Det är bra att regeringen
vill förlänga lärarlyftet men
det är ett problem att man in-
te har sett över lärarnas villkor

för att delta. Det är som att
duka upp en buffé men inte
bjuda dem som berörs till
bordet, säger Lärarförbundets
ordförande Johanna Jaara Ås-
trand.
–  Att lärarna får möjlighet

att delta i lärarlyftet är ett an-
svar som staten och arbetsgi-
varna har gemensamt. De har
haft fyra år på sig. Långt ifrån
alla har gjort sin läxa, säger Jo-
hanna Jaara Åstrand.

Yrkeslärarna föreslås ock-
så omfattas av lärarlegitima-
tionen.

– Det är verkligen på tiden.
Det finns all anledning att
höja yrkeslärarnas status och
det här är ett viktigt steg. In-
te minst för att kunna locka
fackmän att utbilda sig till lä-
rare. Nu är det viktigt att
matcha detta med bra villkor
så att lärarna kan komplettera
sina behörigheter, säger Jo-
hanna Jaara Åstrand.

Dessutom presenterade re-
geringen ett förslag om allas
rätt till komvux från 2017.
– Det här är en oerhört vik-

tig rättighet som innebär att

dörrarna öppnas för fortsatt
utbildning för alla. Det ska
inte finnas några återvänds-

gränder i det svenska skolsys-
temet, säger Johanna Jaara
Åstrand.

Bättre villkor behövs för att klara lärarlyft

Att lärarna får möjlighet att delta i lärarlyftet är ett ansvar
som staten och arbetsgivarna har gemensamt.

SÄFFLE (VB) Glädjande nog sjunker ungas

alkoholkonsumtion och man tror att det är det

förebyggande arbetet som är en av orsakerna.

För fjärde året i rad har Ungdomens

nykterhetsförbund, UNF, undersökt Sveriges

kommuners förebyggande arbete och satsningar

på ungas fritid. I undersökningen tar Säffle ett

rejält kliv framåt och hamnar på andra plats i

länet efter ettan Karlstad.

Undersökningen bygger på enkätsvar som

kommunerna fått svara på. I år har 257 av 290

kommuner deltagit i undersökningen där de har

svarat på frågor om ungas inflytande, nyktra

mötesplatser, samarbete med föreningsliv och

förebyggande arbete vid högtider.

114 kommuner, 44 procent, godkändes med

resultat på minst tre av fem. Av dem var det 23

kommuner som fick resultat över fyra av fem och

fick betyget väl godkänt.

Karlstad var en av dem medan Säffle hamnade

på en hedrande andra plats med snittbetyget

3,7.

Totalt sett i Sverige hamnar Säffle på 33 plats.

För Värmland som helhet är rankingen dyster

läsning så länet i sin helhet underkänns då det

är flera kommuner som Kil och Grums som

hamnar riktigt lågt, 0,9 och 1,9 drar ned

resultatet.

På godkänt hamnar bara Karlstad, Säffle, Torsby

och Sunne av de 12 kommuner som deltog i

rankingen. Av 21 län hamnar Värmnland på en

sorglig 16:e plats.

Frågorna på enkäten handlar om hur mycket

resurser som satsas på ungdomars uteliv och en

meningsfull fritid och hur det prioriteras. Det

frågas också om hur man gör för att minska

alkoholkonsumtionen vid högtider, vilka

aktiviteter som finns och hur mycket som satsas

på nyktra mötesplatser för unga.

Det finns också en fråga som handlar om hur stora

ekonomiska resurser som satsas på ungdomars fritid.

Säffle gör precis som de andra kommunerna i Värmland

ganska mycket för att minska droganvändning under

högtider och helgdagar.

Man marknadsför sina drogfria aktiviteter bra och man

ligger i landets toppskickt när det gäller ekonomiska

satsningar på ungas uteliv.

På förra årets rankning underkändes Säffle med ett

snittbetyg på 2,8 medan de i år klättrade upp till 3,7.

Källa: Rapporten Ungas uteliv 2015:

Bildtext: Glädjande nog sjunker ungas

alkoholkonsumtion.|Rankningen avser hur bra

kommunen ligger till när det gäller att skapa en

meningsfull fritid för unga, utan alkohol. Alkohol - Säffle

kommun ligger i landets toppskikt när det gäller
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ekonomiska satsningar på ungdomars fritid.
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VÄRMLANDSBYGDEN 4 SEPTEMBER 2015
ORTSSIDOR FRÅN LÄNETS ALLA 16 KOMMUNER
Länstidningen Värmlandsbygden. Publicerat i print 2015-09-04. Profil: IOGT-NTO, UNF. Sida: 4.

4 Fredagen den 4 september 2015

VÄLKOMMEN TILL OSS Välkommen till vår hemsida: www.vby.se

Centerpartiet vill infö-
ra en ny brottsrubrice-
ring med hårdare straff
för de som utstuderat
och frekvent begår
stölder. På många håll
i landet är stölder ett
ökande problem.

Vi får tydliga signaler från
boende på landsbygden och
mindre orter att de är oroade
över stöldligornas framfart.
Även i städerna är stölderna
ett stort problem för både
folk och företag, inte minst
för butiker. 
Trots detta upplever

många människor att brott,
fast de tycks möjliga att lösa,
inte utreds. Av bostadsinbrot-
ten personuppklaras enligt
Brottsförebyggande rådet en-
dast fyra procent. 

De systematiska stölderna
drabbar många, men får inte
mycket uppmärksamhet från
rättsväsendet. De ger heller
ofta inte någon påföljd alls

för den som samtidigt begår
andra liknande brott. Detta
skapar en frustration och irri-
tation hos den som blir utsatt
och sänder helt fel signaler till
dem som begår brotten. Där-
för behövs en ny brottsrubri-
cering, systematisk stöld,
med en hårdare straffskala.

För den person som utsätts
är brottet en kränkning och
den som drabbas måste kän-
na att brotten mot dem tas på
allvar. När folk upplever att
utredningar läggs ner utan att
någon ansträngning tycks ha
gjorts skapar det misstro mot
rättsväsendet. Med en högre
straffskala skickar vi en tydlig
signal till polisen och övriga
rättssystemet om att seriestöl-
der är viktiga att utreda och
lagföra. Vi skickar också en
tydlig signal till den som pla-
nerar att begå denna typ av
brott i Sverige.

Om antalet brott inte gör
skillnad för påföljden skickar

man sig-
nalen att
brotts-
lingen li-
ka gärna
kan begå
en väldig
massa
brott när
den än-
då är igång. Därför behöver
den nya brottsrubriceringen
också kombineras med en
översyn av straffrabatten.
Tjuvar ska inte få intrycket av
att stöld ett, två och tre straf-
fas, men att de efterföljande
inte ger någon effekt på
straffpå följden. 

Det finns redan i dagens
lagstiftning en möjlighet att
se allvarligare på brott som
begås systematiskt och orga-
niserat, men detta är en möj-
lighet som verkar användas
endast i undantagsfall. En ny
rubricering tydliggör det all-
var med vilket samhället ser
på denna typ av brottslighet.

Att säkra tryggheten för al-
la, oavsett var i Sverige man
bor, är lagstiftarens kanske
allra viktigaste uppgift. Det
är också i högsta grad en eko-
nomisk fråga, då brottslighe-
ten varje år kostar miljardbe-
lopp. Det är över allt detta
också en demo-
kratifråga.
Rättsstatens
principer är
väl värda att
värna om.

Dånet från JAS-
 planens motorer stör-
de en del stockhol-
mares nattsömn i hel-
gen. Flygvapenövning
2015 är en påminnelse
om att det säkerhets-
politiska läget föränd -
rats. Den är också ett
ett exempel på den
om orientering som
sker av det svenska
försvaret, där fokus
gradvis förändras från
att vara inriktad på
internationella insat-
ser, till att åter i större
utsträckning inriktas
på att försvara Sveri-
ges territorium.

Utvecklingen märks också
i den politiska debatten. På
Dagens Nyheters debattsida
skräder inte Peter Hultqvist
(S) orden. Man kunde tro att
vi var tillbaka i kalla krigets
dagar, förutom det enkla fak-
tum att en sådan debattarti-
kel aldrig hade kunnat skrivas
av en försvarsminister under

den perioden, vare sig det var
en socialdemokrat, center-
partist eller moderat.

I debattartikeln gör nämli-
gen Hultqvist ingen hemlig-
het av vad som är det säker-
hetspolitiska hotet mot Sveri-
ge. Det handlar om Ryssland
och Rysslands upprustning
och aggressiva beteende. Den
gör inte heller någon hemlig-
het av USA:s roll för svensk
och europeisk säkerhet.
Då – under kalla kriget –

blev det interpellationsdebatt
i riksdagen när försvarsminis-
ter Torsten Gustafsson (C)
undslapp sig att Sverige vis-
serligen var neutralt, men att
vi ”vet var vi hör hemma”. 

Nu är försvarsministern i
en regering bestående av So-
cialdemokraterna och Miljö-
partiet tydlig med var vi hör
hemma. I debattartikeln skri-
ver Peter Hultqvist att rege-
ringen har ”uppfattningen att
den transatlantiska länken är
avgörande för Europas säker-

het och bör stärkas”. Han
fortsätter: ”Sveriges bilaterala
samarbete med USA är vik-
tigt och bör fördjupas”.
Peter Hultqvist pekar på

den ryska upprustningen och
att Ryssland lägger nästan
fem procent av BNP på för-
svarsutgifter. Han räknar upp
aggressioner, som den illegala
annekteringen av Krim, och
skriver att den ”ryska regi-
mens karaktärsdrag blir allt
mer auktoritärt och samhäl-
lets militariseras”. 

Det är ett bra och tydligt
ställningstagande. Frågan är
dock om Hultqvist talar för
hela regeringen. Om det är
detta Miljöpartiet menar med
att ”Sveriges försvarspolitik
behöver ställas om för att
hantera de verkliga hot vi står
inför”.
Låt oss hoppas det och att

regerandets verklighet har
fått också miljöpartisterna att
inse behovet av ett starkt mi-
litärt försvar – inte minst om
man vill kunna hålla Sverige

utanför Nato. Sedan får vi se
hur mycket av debattartikeln
som är tomma tunnor som
skramlar.
Ska vi möta hoten i om-

världen, framför allt den
ökade ryska aggressiviteten,
behövs också en rejäl upp-
rustning. Den marginella ök-
ning av försvarsutgifterna
som försvarsministern talar
om kommer inte räcka för
att bygga ett tillräckligt
starkt försvar. Det behövs
mer.

När statsbudgeten presen-
teras får vi se om försvarsmi-
nistern har något mer än en
debattartikel i Dagens Nyhe-
ter att visa upp.
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Arvika - sid 5
Maja-Lena Johans-
son och Anna Ot-
tosson, två väninnor
som hyr en lokal i
centrum. De driver affären
Maja-Lisas och erbjuder ett ud-
da sortiment med blommor, sa-
ker och ting samt det bästa av
julen året om. 

Eda - sid 6
Att ta de där häp-
nadsväckande vack-
ra bilderna som du
ser i olika magasin
kräver sitt tålamod. Tommy Jo-
hansson är butikschef och del-
tidsbrandman med ett spän-
nande fritidsintresse – naturfo-
to.

Filipstad - sid 7
Sen två månader
tillbaka pågår ett pi-
lotprojekt till stöd
för kommunens in-
vånare. Mazlum

Dogan fungerar som koordina-
tör, och kontoret har fler med-
arbetare.
– Vägvisaren är ett projekt som
får stöd av flera intressenter,
kommunen, landstinget, för-
säkringskassan och arbetsför-
medlingen, säger Mazlum.

Forshaga - sid 8
Utmed Bliavä-
gen från Olsä-
ter mot Ransä-
ter ligger Löö-
fens handelsträd-
gård. Det är Christina
och John-Erik-Erik Lööf som
driver verksamheten. Här är det
öppet när det är någon hemma
eller om man ringer innan. 

Grums - sid 9
Sveriges ungdomsentreprenör
är sedan tidigare en rikstäck-
ande tävling arrangerad av frys-

huset i Stock-
holm men man
har tidigare år
haft svårt att få in
bidrag från hela

Sverige. Men nu blandar sig
Värmland in leken och anord-
nar en deltävling genom Com-
municare för att öka ungt
entreprenörskap. 

Hagfors - sid 10
”Britta vé Örbäck-
en” i Ena, Britta
Thorén är aktiv i
bygdegårds -
föreningen och berättar om
bygden, skolan och om för-
eningens verksamhet. Idag är
den gamla skolan bygdegård
och navet i föreningen, den
plats där alla samlas.

Hammarö - sid 11
Uppmaningen är att man ska
skänka det man inte själv be-
höver, som är i gott och säljbart
skick. Sedan december i fjol har
återvinningscent ralen öppnat
upp igen för inlämning av saker
som är för bra för att slänga,
denna gång i samarbete med
Myrorna.

Karlstad - sid 12
Senioruniversitetet har funnit i
tio år i Motala och Vadstena
med 650 medlemmar. För att få
delta i de olika aktiviteterna
som erbjuds krävs det ett med-
lemskap i Senioruniversitetet. 

Kil - sid 13
Kun-
skapste-
atern
ger före-
ställ-
ningar för både skolor och all-
mänhet och nu är en ny före-
ställning på gång. Trion vill för-
medla historia på sitt eget sätt.
– Världsberömda värmlänning-
ar fram och tillbaka i historien
blir det denna gång, säger Johan
Fält.

Munkfors - sid 15
Släkten Geijer har en
lång historia. Släktens
äldste svenske anfader
var Christoffer Geijer
den äldre, son till Se-
bastian Geijer från Österrike.
År 1620 kom Christoffer Geijer
till Sverige. Släktens hemvist
var under lång tid Värmland
och många var bruks- och gods-
ägare.

Storfors - sid 16
Lundsbergs skola
har efter de se-
naste årens tur-
bulens börja
finna en, delvis,
ny form. Den
här veckan börjar skolan med
förväntansfulla nya elever. 
– Vi har fått in 55 nya elever in-
för terminsstarten, säger Chris-
topher Johrin, ny marknadsan-
svarig.

Sunne - sid 17
Nu har Prins Carl-Philip, hertig
av Värmland, sin hertiginna av
Värmland med sig på sitt första
offentliga besök som gifta och
de strålar av lycka.
Ett mycket för-
tjusande ungt
par som pra-
tar enkelt
och avspänt
med folk. 

Säffle - sid 18
Glädjande nog sjunker
ungas alkoholkonsumtion och
man tror att det är det förebyg-
gande arbetet som är en av orsa-
kerna. För fjärde året i rad har
Ungdomens nykterhetsförbund,
UNF, undersökt Sveriges kom-
muners förebyggande arbete och
satsningar på ungas fritid. I
undersökningen tar Säffle ett re-
jält kliv framåt och hamnar på
andra plats i länet efter ettan
Karlstad.

Torsby - sid 19
Torsby herr-
gård har ett
underbart
vackert läge,
med Röjdån
som omsluter gården på tre si-
dor. En gång fanns här en lång
vacker allé, som gick från byn
och avslutades med den vackra
herrgården högst uppe på kullen.  

Årjäng - sid 20
”Många goda möj-
ligheter för besöks-
näringen i en och
samma kommun”,
det är Maria Åh-

gren, Rikard Ohlin och Jörgen
Stomberg överens om. I slutet
av augusti höll de ett föredrag
om dagsläget, möjligheterna
och utmaningarna för besöks-
näringen i kommunen.

Arvika kommun • Café Gnistan, Arvika sjukhus • Järnvägskiosken, Järnvägsstationen • Nöjesbutiken, Storgatan 17 • OKQ8, Blästervä-
gen 2 • Ottebols Handel • Viksjouren, Jösse Taxi och bilvård AB, Mötterudsvägen 2 | Eda kommun • Koppomsmacken AB, Koppoms-
vägen 19 • Pressbyrån i Charlottenberg, Helga Görlins Gata 1 • Morokuliens handel • Spinnhjulet, Skillingsfors | Filipstads kommun •
OKQ8, Konsul Lundströms väg 2 | Forshaga kommun • Cåpa Spel & Café, Järnvägsgatan 32 c | Grums kommun • Degerbyns Handel,
Värmskog • Happy Station, Sveagatan 54 | Hagfors kommun • ICA Indianen, Ekshärad • Coop Extra, Hagfors • Åhströms Livs, Råda
| Hammarö kommun • OKQ8, Hovlandavägen 5, Skoghall | Karlstads kommun • Hansons Tobak AB • Länstidningen Värmlandsbyg-
dens redaktion, Västra torggatan 11 • Preem, Molkom | Kils kommun • Drömbutiken, Storgatan 28 | Kristinehamns kommun • ICA
Nära, Djurgårdsvägen 33 • Pressbyrån, Kungsgatan 40 | Munkfors kommun • Annas Papper och Prylar, Tallåsvägen 12 •  Storfors
kommun • ICA Nära, Tallbacksgatan 10 Sunne kommun • Direkten • ICA BBB • Sunne Tobakshandel • Prästbols Handel, Östra Äm-
tervik | Säffle kommun • ICA Nära Hillerströms, Långserud • Glad i Garn, Östra Storgatan 2 | Torsby kommun • Höljes Lanthandel •
Lasses Hälsa & Sport, Kyrkgatan 6 • Likenäs Allköp • Coop Nära, Stöllet • ICA Nära, Östmark | Årjängs kommun • ICA Hämnäs,
Vrängebol, Kollerud 4 • ICA Nära, Sillerud, Svensbyn • OKQ8, Snickargatan 2 B • Östervallskogs Lanthandel AB, Bön 25, Töcksfors 
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rättspolitisk talesperson,
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Johan Örjes
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Örjes: Vi vet var vi hör hemma

Härjande stöldligor
måste dömas hårdare

Arvika - sid 5 Maja-Lena Johansson och Anna

Ottosson, två väninnor som hyr en lokal i

centrum. De driver affären Maja-Lisas och

erbjuder ett udda sortiment med blommor, saker

och ting samt det bästa av julen året om.

Eda - sid 6 Att ta de där häpnadsväckande vackra

bilderna som du ser i olika magasin kräver sitt

tålamod. Tommy Johansson är butikschef och

deltidsbrandman med ett spännande

fritidsintresse - naturfoto.

Filipstad - sid 7 Sen två månader tillbaka pågår

ett pilotprojekt till stöd för kommunens invånare.

Mazlum Dogan fungerar som koordinatör, och

kontoret har fler medarbetare.

- Vägvisaren är ett projekt som får stöd av flera

intressenter, kommunen, landstinget,

försäkringskassan och arbetsförmedlingen, säger

Mazlum.

Forshaga - sid 8 Utmed Bliavägen från Olsäter

mot Ransäter ligger Lööfens handelsträdgård.

Det är Christina och John-Erik-Erik Lööf som

driver verksamheten. Här är det öppet när det är

någon hemma eller om man ringer innan.

Grums - sid 9 Sveriges ungdomsentreprenör är

sedan tidigare en rikstäckande tävling arrangerad

av fryshuset i Stockholm men man har tidigare år

haft svårt att få in bidrag från hela Sverige. Men

nu blandar sig Värmland in leken och anordnar en

deltävling genom Communicare för att öka ungt

entreprenörskap.

Hagfors - sid 10 "Britta vé Örbäcken" i Ena, Britta

Thorén är aktiv i bygdegårdsföreningen och

berättar om bygden, skolan och om föreningens

verksamhet. Idag är den gamla skolan bygdegård

och navet i föreningen, den plats där alla samlas.

Hammarö - sid 11 Uppmaningen är att man ska

skänka det man inte själv behöver, som är i gott

och säljbart skick. Sedan december i fjol har

återvinningscentralen öppnat upp igen för

inlämning av saker som är för bra för att slänga, denna

gång i samarbete med Myrorna.

Karlstad - sid 12 Senioruniversitetet har funnit i tio år i

Motala och Vadstena med 650 medlemmar. För att få

delta i de olika aktiviteterna som erbjuds krävs det ett

medlemskap i Senioruniversitetet.

Kil - sid 13 Kunskapsteatern ger föreställningar för både

skolor och allmänhet och nu är en ny föreställning på

gång. Trion vill förmedla historia på sitt eget sätt. -

Världsberömda värmlänningar fram och tillbaka i

historien blir det denna gång, säger Johan Fält.

Munkfors - sid 15 Släkten Geijer har en lång historia.

Släktens äldste svenske anfader var Christoffer Geijer

den äldre, son till Sebastian Geijer från Österrike. År

1620 kom Christoffer Geijer till Sverige. Släktens

hemvist var under lång tid Värmland och många var

bruks- och godsägare.
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Storfors - sid 16 Lundsbergs skola har efter de

senaste årens turbulens börja finna en, delvis, ny

form. Den här veckan börjar skolan med

förväntansfulla nya elever. - Vi har fått in 55 nya

elever inför terminsstarten, säger Christopher

Johrin, ny marknadsansvarig.

Sunne - sid 17 Nu har Prins Carl-Philip, hertig av

Värmland, sin hertiginna av Värmland med sig på

sitt första offentliga besök som gifta och de

strålar av lycka.

Ett mycket förtjusande ungt par som pratar enkelt

och avspänt med folk.

Säffle - sid 18 Glädjande nog sjunker ungas

alkoholkonsumtion och man tror att det är det

förebyggande arbetet som är en av orsakerna.

För fjärde året i rad har Ungdomens

nykterhetsförbund, UNF, undersökt Sveriges

kommuners förebyggande arbete och satsningar

på ungas fritid. I undersökningen tar Säffle ett rejält kliv

framåt och hamnar på andra plats i länet efter ettan

Karlstad.

Torsby - sid 19 Torsby herrgård har ett underbart vackert

läge, med Röjdån som omsluter gården på tre sidor. En

gång fanns här en lång vacker allé, som gick från byn

och avslutades med den vackra herrgården högst uppe

på kullen.

Årjäng - sid 20 "Många goda möjligheter för

besöksnäringen i en och samma kommun", det är Maria

Åhgren, Rikard Ohlin och Jörgen Stomberg överens om. I

slutet av augusti höll de ett föredrag om dagsläget,

möjligheterna och utmaningarna för besöksnäringen i

kommunen.
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