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Stor utmaning för polisen när problemen ökar

FOTO: KRISTIAN ALM  

KUNGSBACKA. Kungsbackapolisen åker ut på allt 
fler larm gällande suicide och psykisk ohälsa. Hittills 
i år har region Västs regionledningscentral registre-
rat 102  samtal om självmord i Kungsbacka. 

– Det är klart att man blir berörd av människoöde-
na. Men vi jobbar mycket med det och man lär sig att 
hantera det, säger Mikaela Verdin, gruppchef för in-
gripandeverksamheten. 

Johan Sundin, ordförande för Polisförbundet i Hal-
land vill att vården tar ett större ansvar. 

– Det är inte vår profession, säger han. 
SIDORNA 4-5

POPULÄR OCH SKRÄMMANDE VANDRING. Familjen Malmentun var en av många som gick på spökprome-
nad i helgen. Den genomfördes i Fjärås och den blev så populär att det blev långa köer. Efter en lite försiktigare 
inledning blev det riktigt läskigt mot slutet. 

Förluster
för elitlag
i Kungsbacka

SIDAN 21

Rymdteknik
från Onsala
ger kunskap

SIDAN 12

KUNGSBACKA. Nya 
våningar, promenadstråk 
och fler affärslokaler. Så 
ska Västergatan i centra-
la Kungsbacka  förändras 
framöver.

Gammalt hus
får nytt liv
i centrum

SIDAN 6

SIDAN 8

SIDORNA 10-11

Izabella helgens
stora vardagshjälte

Elever prisade för
promenad till skolan

SIDORNA 26-27SIDAN 6

Mer jobb med psykisk ohälsa

En slant 
från många kan 
rädda liv

SIDAN 2

Kungsparksvägen 61 • 0300-570 990 • info@kungsbackaoptik.se
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Rehabilitering för alla, jämlik vård, 
bättre behandlingar och tillgång 
till ett fungerande arbetsliv!
Stöd oss - bli medlem! 

KUNGSBACKA

www.reumatiker.se

Vi kämpar för dig!

www.modestugan.se

Åsa Stationsväg 95, Åsa 
Tel. 0733-30 04 73

 Kvalité, omtanke & glädje

❤ Utan dig, inget oss! 

Tis-fre 11-18, 
Lör 11-15

För varje herrskjorta 
vi säljer under november 
skänker vi 5 kr till 
prostatacanser förbundet

November – blå månad!

Klassen bäst i Kungsbacka på att välja bort bilen 
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Vad 
vore 
en 

äventyrs-
film utan 
Rudolph 
Valentino, 
i pittoresk 
ökendräkt?

Bio – Scheikens son
Innehavande vecka står 
denna Valentinos ståtliga 
film på programmet.
(...) Ökenbilderna med 
de underliga sandforma-
tionerna och oasernas 
palmer, utomordentligt 
vackra bilder, utgöra 
bakgrunden för denna 
ovanligt välgjorda även-
tyrsfilm. Spelet är gott 
på alla händer, men ändå, 
vad skulle filmen vara, 
om det icke vore Valen-
tino som gjorde den?
Här får han tillfälle att 
utveckla den ”charm” 
som gjort honom så po-
pulär; hans spel är star-
kare än det varit, och att 
den pittoreska ökendräk-
ten ännu mer framhäver 
hans egendomliga skön-
het vet man ju från hans 
förra scheikfilm. Det 
är synd att denna film 
skulle bli hans sista.
Hans motspelerska  
Vilma Banky som 
ökenstadens vackra 
danserska var en blond 
öknens blomma, graciös 
och vacker, och hennes 
skådespelarprestation 
var av det slag som man 
gärna ser.

NH 28 JANUARI 1927

Klassen bäst i Kungsbacka 
på att välja bort bilen

Klass 4A på Kollaskolan kom på en första plats i Kungsbacka i tävlingen På egna ben.                        FOTO: JULIA SANDSTÉN VIKBERG       

4A på Kollaskolan är bäst i Kungsbacka, och näst bäst i Sverige, på att 
promenera till skolan. Klassen har prisats i tävlingen På egna ben. 

– Vi har velat förbättra miljön och inte släppa ut så mycket koldioxid, säger 
eleven Filip Wennström. 

Den årliga tävlingen På egna 
ben handlar om att skippa 
bilen och ta sig till och från 

skolan genom att gå, cykla eller åka 
kollektivt. Det har eleverna Filip 
Wennström, Molly Odenlberg och 
Hannes Falck gjort nästan varje 
dag under tävlingsperioden som är 
fem veckor. 

– Det har varit mycket bättre. 
Man får motion och frisk luft, säger 
Hannes Falck som har gått mycket. 

– Man blir gladare av att gå och 
också av att gå tillsammans med 
en kompis till skolan, säger Molly 
Odelberg som också promenerat. 

260 klasser i hela Sverige har 
deltagit i tävlingen. I Kungsbacka 
deltog 26 klasser med totalt närma-
re 600 elever elever. Kollaskolans 
4A vann tävlingen i kommunen, 
på andra plats kom Rodret 5 på 
Fjordskolan och på en tredje plats 
kom 6A på Smedingeskolan. 4A 
hamnade även på en andra plats 
bland alla klasserna i hela Sverige. 

– Alla har kämpat mycket. Vi har 
gått och kämpat för att vinna po-
äng, säger Hannes Falck.

– Vi har velat förbättra miljön 
och inte släppa ut så mycket koldi-
oxid, säger Filip Wennström.

Olikaövningar
Eleverna har fått ett poäng för var-
je gång som de har valt ett alter-
nativ till bilen och har även fått 
bonusopäng om de fått föräldrar, 
syskon och vänner att göra sam-
ma sak. De har också kunnat sam-
la ihop poäng genom att göra oli-
ka övningarna som funnits att 
välja på. Eleverna i 4A har gjort 
allt från att lära sig om växthus-
effekten till att intervjua släkting-
ar om hur de tog sig till skolan när 
de var unga. Totalt har 4A sam-
lat ihop 1938 päng. Klassens lära-
re Anna Lundström tävlade ock-
så med en klass på Kollaskolan 

2019, dåvarande klass 5A, som då 
vann tävlingen i hela Sverige. Anna 
Lundström berättar vad hemlighe-
ten till vinsterna är. 

–  Jag har lite koll på vad som 
krävs. Jag visste att man måste se 
till att samla poäng varje dag och 
jag har pratat med föräldrarna för 
att få med dem på det här, säger 
hon och fortsätter:

–  Jag är också en tävlingsnörd 
och många i den här klassen är ock-

så tävlingsnördar. Vi har peppat 
varandra, säger Anna Lundström. 

Priset till klass 4A för sin an-
dra plats i Sverige är pengar till att 
göra någon aktivitet tillsammans. 
Klassen har redan bestämt sig för 
vad de ska göra för vinstsumman 
– det blir en dag i en trampolin-
park. Trots att tävlingen nu är slut 
har eleverna fortsatt att promenera 
och cykla mer till skolan. 

– Jag ska fortsätta att gå. Jag 

Jag är 
också en tävlings-
nörd och många 
i den här klassen 
är också tävlings-
nördar. Vi har 
peppat varandra

ANNA LUNDSTRÖM.

tror att tanken bakom tävlingen är 
att man ska börja tänka på att man 
kan gå och att man sedan ska vil-
ja fortsätta, säger Filip Wennström.  

På Egna ben vänder sig till klas-
ser i årskurs 4-6. Tävlingen arrang-
eras av Västtrafik.

Julia Sandstén Vikberg
0300-52 13 57

julia.sandstenvikberg@norrahalland.se
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Kristian Alm
0300 -52 13 66

kristian.alm@
norrahalland.se

Hela sanningen
- men vilken då?

”Jag Kristian Alm lovar och för-
säkrar på heder och samvete 
att jag ska säga hela sanningen 

och intet förtiga, tillägga eller för-
ändra”.

Det känns högtidligt i tingsrätt-
salen när domaren stavar vittnese-
den för mig. Men vilken sanning är 
det jag ska kunna berätta?

En ljummen kväll sommaren 
2018 klev jag och några vänner ner 
i en källarkrog i Malmö för att ta en 
öl. Vid bordet bredvid satt två tjejer 
ooch över dem hängde en kille, up-
penbart intresserad. Det gick inte 
så bra. Plötsligt höjdes rösterna, 
killen blev förbannad och gick och 
hämtade sina grejer i garderoben. 
När han passerade på väg ut sa han 
något mindre lämpligt, för en av 
tjejerna skvätte öl på honom.

Han tände på alla cylindrar, 
smällde ett glas i huvudet på henne 
och stack. Det blev tumult, och när 
jag kom ut stod tjejen där och var 
omskakad. Jag erbjöd mig att vitt-
na, så hon tog mina uppgifter.

Sen hände inget.
Ett år senare, ringde det från ett 

hemligt nummer. Motvilligt sva-
rade jag. Det var en polisutredare 
som nu, tolv månader senare, tagit 
tag i fallet. ”Ja, vi är lite underdi-
mensionerade, du får försöka kom-
ma ihåg så gott du kan”.

Så jag letade i hjärnvindlingarna 
och gav min bild.

Sen hände inget förrän ytterliga-
re ett år senare. Då damp det ner 
ett brev där jag kallades till rätte-
gång om misshandel i Malmö tings-
rätt. När då? Jo, september året 
därpå!

Så tre år efter att ölglaset kros-
sades steg jag in i tingssalen för att 
säga sanningen och inget förtiga. 
Tjejen som blivit misshandlad var 
jag säker på att känna igen – det 
gjorde jag inte alls. Killen som slog 
hade jag bara en vag bild av – ho-
nom kände jag igen direkt.

Försvarsadvokaten gjorde små 
försök att mildra mitt vittnes mål: 
”Splittrades verkligen glaset, det 
var du inte säker på i förhöret? Och 
kan han träffat henne av misstag?”

Ja, vad säger man? Att jag för-
modligen var närmare sanning-
en för två år sedan, och att jag inte 
hade en aning om vad killen tänk-
te, men att glaset faktiskt hamna-
de i huvudet på henne med en re-
jäl smäll.

Sen var det tack, ifyllande av 
blankett för milesättning och dag-
ersättning, och hela vägen tillbaka 
till Halland.

Hur det gick? Villkorlig dom för 
misshandel och 5 000 kronor i ska-
destånd till tjejen. Tre år efter hän-
delsen.

På något sätt känns det som om 
rättsväsendet kunde varit effekti-
vare.

Klass 4A på Kollaskolan kom på en första plats i Kungsbacka i tävlingen På egna ben.                        FOTO: JULIA SANDSTÉN VIKBERG       

Filip Wennström, Hannes Falck och Molly Odelberg har gått, cyklat eller 
åkt kickbike nästan varje dag under tävlingen På egna ben. 

Gratulera?
Vem vill du

Text: .................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Införingsdag:..............................................................................................

Insänt av: ......................................................................................................

Adress: ...........................................................................................................

Postadress: ..................................................................................................

Tel.nr dagtid: ..............................................................................................

Maila text och bild till annons@norrahalland.se
eller via post Norra Halland, Box 104 20, 434 24 KBA

85:-/annons

UPPVAKTNING
UNDANBEDES

GRATULATIONER

FÖDDA

BRÖLLOPSDAG

FÖRLOVNING

TACK

Välkommen AlmaWilles lillasyster. Varberg20 maj 2020. Anna och Anders Andersson.

Grattis vår fina Tova 3 år!
Massor av kramar från mamma, pappa och Sara.Tack alla ni

som uppvaktade mig på 

min 60-årsdag.
Karin Andersson

Alla kan göra något för en säkrare trafik

Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se

ANVÄND
CYKELHJÄLM!

Swish: 900 36 74 
Gåvotel: 020-900 100
Gåvobevis: njurfonden.se

Anders föddes med den ärftliga, obotliga 
sjukdomen cystnjurar, och dottern Elsa har den 
också. Ditt bidrag kan leda till nya framsteg för 
forskningen som ger Anders, hans dotter och  
alla med njursjukdom ett bättre liv. 

Ge ett bidrag idag!

Stöd forskning som förändrar liv

PÅ EGNA BEN 
SYFTET är att få barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig till skolan 
på egen hand, och på så sätt stärka deras självförtroende. Samtidigt som 
ett minskat bilskjutsande bidrar till en trivsammare och säkrare miljö 
kring skolan. 
ELEVER i årsåkurs 4-6 får delta 
TÄVLINGEN pågick vecka 37 till 41 
PÅ egna ben arrangeras av Västtrafik
  


