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Slog
sönder
rutor på
polishus
STENUNGSUNDEnman
frånStenungsundslog
sönder flera rutorbåde
påpolishuset ochpå
häktet.Nudömshan för
skadegörelse.

■ Det var i augusti 2017
som mannen sysslade med
en lång rad av skadegörel-
se. I sambandmeddetta ska
han krossat tre fönsterru-
tor på polishuset i Göte-
borg, men också skadat tre
andrarutorochslitit lossett
handtag på en dörr som
hörde till häktet.
Utöver de skadegörel-

serna ska mannen samma
dag ha slagit eller sparkat
eller kastat omkull tre cyk-
lar så att det blev skador på
cyklarna.
Mannen som är i 30-

årsåldern har i förhör er-
känt alla brotten och tings-
rätten dömer honom för
skadegörelser vid fem till-
fällen. Påföljden blev
skyddstillsyn utöver att
mannen också ska betala
skadestånd för skadorna
hanorsakade.

KAJSALIND

TJÖRN

Blod säkrat
efter inbrott
i sportaffär
■ Tjuvarna tog sig in i bu-
tiken i Skärhamngenomatt
kasta en stengenomrutan.
Sedankandeha skadat sig,
för polisenharhittat blod-
spårpåplatsen.
Nattenmellan lördagoch

söndag, vid 4-tiden, var det
någon som kastade in en
sten genom en fönstret till
Team Sportia i Södra ham-
nen i Skärhamn.
– De har tagit sig in ge-

nom att göra sönder
skyddsgallret och tillgripit
vinterjackor och T-shirts,
säger Margareta Ivarsson,
stationsbefäl på polisen i
Stenungsund.

Harni säkrat några spår?
– Vi har säkrat lite blod

som vi väntar på ska kom-
ma tillbaka från analys, sä-
gerMargareta Ivarsson.
Ingapersoner är gripna.

KARINAHANSSON

Hadehagelgevär
i bostaden – åtalas
ORUSTEnmanåtalas för
grovt vapenbrott efter
att polisenhittadeett
avsågathagelgevär i bo-
stadenpåOrust.

■ Det var i samband med
att en kvinna hittades död i
en bostad på Orust på ny-
årsdagen som mannen
greps. Han var först miss-
tänkt för mord, men miss-
tankarna mot honom av-
skrevs senare helt efter att
dödsfallet inte längre miss-
tänktes vara ettmord.
– Efter att ha gjort de åt-

gärder vi hunnitmedunder
häktningstiden, obduktion
och rekonstruktion, så fö-
religger det inte längre nå-
gon misstanke om brott, sa
Carina Gustafsson, åklaga-
re på Uddevalla åklagar-

kammare, i samband med
att brottsmisstanken av-
skrevs.
Polisen gjorde dock en

husrannsakan i bostaden i
samband med dödsfallet
och hittade då ett funge-
rande avsågat hagelgevär
och ammunition i huset.
Mannenåtalasdärförnuför
grovt vapenbrott.
Mannen har i förhör er-

känt att det är hans vapen
som han inte hade licens
för. Mannen säger att han
hittade vapnet i huset när
han flyttade in och att det
inte är han somhar sågat av
pipan.
Mannen åtalas också för

ringa narkotikabrott efter
att ha använt narkotika.
Något mannen också er-
känner.

KAJSALIND

Devill att fler
skaåtervinna
TJÖRNEngruppelever
påMyggenäs skoladeltar
i Kartongmatchenoch
engagemangethar spri-
dit sig överhela skolan -
menelevernavill sprida
det längreänså.

■ Den landsomfattande
tävlingen Kartongmatchen
har hållit på sedan augusti
ochärnupåvägavslutas.På
Myggenäs skola har täv-
lingen och dess miljöbud-
skap fått skolans miljö-
medvetenhetattväxatill sig
ordentligt.
– Jag hade suttit och kä-

kat och läst på baksidan av
en mjölkkartong om Kar-
tongmatchen. När jag kom
hit och berättade om täv-
lingen var alla sugna på att
vara med, säger läraren
Anna LöwenadlerHoffsten
och de åtta eleverna runt
bordetnickar entusiastiskt.
Klassrummet vi sitter i är

fyllt av återvinningsplan-
scher, miljöblanketter och
designförslag på mjölkpa-
ket, allt tillverkat av elever-
na själva - dessutom har de
fått in ett grönt sopkärl i sa-
len. De berättar att de sam-
lat ihop över hundra
mjölkpaket hemifrån och
återvunnit under tävlings-
perioden, något de tänker
fortsättamed.
– Kartongmatchen be-

står av en introduktions-
uppgift och tre matcher.
Sista matchen var att driva
en återvinningskampanj,
säger Anna Löwenadler
Hoffsten.
– Det var ”berätta för

hundra”, flikar eleven De-
vinCassel in.
Efter en diskussion om

hur de skulle nå ut med
återvinningsbudskapet till
hundra människor kom
elevgruppen på en idé, och
så togNoelSeimarkmodtill
sig och ringde och bjöd in
pressen, som nu intervjuar
honom.

Vadhardu lärt dig av
tävlingen?
– Jag hart lärt mig att

sortera och så, och börjat
tänka på det mer. Det har
varit kul att samla inmjölk-
kartonger, sägerhan.
Anna Löwenadler Hoff-

sten är jättenöjd över hur
engagerade eleverna blivit i
hållbarhetsfrågor tack vare
tävlingen och är förvånad
över att inte fler skolor från
regionendeltar.
–Dethärärettbrasättatt

jobba och det hade varit ro-
ligt om fler klasser i STO-
regionen hade velat vara
mednästa gång, sägerhon.

GUNNARFÄGERLIND
0303-722823

FAKTA

Kartong-
matchen
● Är Sveriges största skol-
tävling ochpågår från 1:e
augusti till 8:e februari.
● Står öppet för alla skol-
klasser upp till sexan
● Uppemot 200000ele-
ver har deltagit sedan 2012
● Högsta vinst är 10000
kronor
Källa: kartongmatchen.se

Stor lokalbrist på skolor och förskolor
■ Ny lokalutredning på Tjörn visar att det behöver satsas hundratals miljoner kronor fram till 2032
TJÖRNUppemot700miljonerkronorkanbehövs för
investeringar i skol- och förskolelokalerpåTjörn
framtill 2032 –alltsåunderdekommande 14åren.
Detär enberäkning somgjorts i enny lokalförsörj-
ningsplan somkommunenutreder. Storabehovav
mer lokaler finnsakut i dag, framförallt i Skärhamn
ochHöviksnäsmenpåsikt kommerMyggenäsatt be-
hövamestnya lokaler.

■ I dagarna har politikerna
fått de första beskeden om
olika alternativ eller teorier
om lokalbehoven men ut-
redningen är enligt utreda-

ren Magnus Lindell ännu
inte klar.
– Nej, det återstår en hel

del arbete och vi har tittat
både på behoven på för-

skolesidan och på skolsi-
dan. Några saker kan vi re-
dan nu konstatera, bland
annat att Låg- och mellan-
stadieskolan Fridas Hage i
Höviksnäs är helt fullbe-
lagd och där finns inte ut-
rymme för några fler ele-
ver. Där har vi ett förslag,
nämligen att flytta en idag
outnyttjad modul från
Myggenässkolan till Fridas
Hage för att skapa fler lo-
kaler, säger han och fort-
sätter:

– Dessutom är det så att
behovet av förskolelokaler
är stort, framför allt i Skär-
hamn där det inte finns
några tomma platser över-
huvudtaget. När vi sedan
tittar på behoven av för-
skolelokaler och skolloka-
ler på längre sikt är det
framförallt iMyggenässom
behoven kommer att bli
stora. Där finns planer på
nybyggnation av ett antal
lägenheter och hus i den
delenavTjörn.

I Myggenäs har man en
stor andel äldre personer
som idag äger fastigheter
och som väntas sälja sina
hus till inflyttande barnfa-
miljer. Det pågår redan en
generationsväxling i detta
område vilket ställer ökade
krav på skol- och förskol-
elokaler.
Magnus Lindell berättar

vidare att långsiktigt finns
ett behov av lokaler mot-
svarande tio avdelningar
som moduler men man ska

samtidigt komma ihåg att
det är en dyr lösning som
inte är önskvärdpå sikt.
–Viharocksåräknatmed

ett behov i framtiden och
detmotsvarar cirka 22 salar

eller klassrum för låg-och
mellanstadiet på Tjörn och
9 salar på högstadiet. Man
kan där räkna med en teo-
retisk modell där varje elev
har ett behov av 10

kvm/lokalyta. och då talar
man på sikt om ett antal
hundra miljoner i investe-
ringar i en sådanmodell. En
annan viktig fråga i sam-
manhanget är hur stora
klasser man ska eller vill ha
i skolan och hur stora grup-
per i förskoleavdelningar-
na. Det är något som direkt
påverkar lokalbehoven.
Lokalutredningen för

Tjörn har genomförts efter
att man avvecklade Långe-
kärskolan, detta för att få

besked om hur situationen
ser ut i framtiden i hela
kommunen. Informationen
till politikerna har dels gi-
vits i samband med Kom-
munstyrelsens arbetsut-
skott i torsdags och dels i
samband med budgetbe-
redningens möte i fredags.
Bägge mötena under led-
ning av kommunalrådet
Martin Johansen (L).

LASSEANDRÉE
0303-728228

redaktion@lokaltidningensto.se

” Några saker kan vi redannukon-
statera, blandannat att Låg- och

mellanstadieskolan FridasHage iHövik-
snäs är helt fullbelagdochdär finns inte
utrymme för några fler elever.”

MagnusLindell, utredare

GILLARÅTERVINNING. Sebastian Backensved Skaar, Albin Kihlqvist, Harry Aronsson (främst i bild), Noel Seimark, Albin Olsson, Anton Johansson, Devin Cassel och Gustav Ström påMyggenässkolan vill
att fler skaåtervinna. FOTO: GUNNAR FÄGERLIND

Harduett nyhetstips?
redaktion@lokaltidningensto.se

NYHETER

Sysselsättningenökar i landet
■ I decembermånadhadeantalet sysselsatta i Sve-
rige stigitmed94000personer i jämförelsemed
sammamånad2017.
Den totala svenska arbetskraftenuppgårnu i 5

500000personer, varav4500000är anställdaoch
arbetslösheten liggerpå6,2procent.

Artscapekommer till
TjörnochStenungsund
■ De tvåkommunernameddelar att de i år
kommerdelta iArtscapemed start 27:emaj och
sombeskrivs somett av världensmest omfat-
tandekonstprojekt.Kommuninvånarnakan
därmed förvänta sig storskalig urbankonst
växa fram iomgivningarna. av 12kommuner i
Göteborgsregionendeltar.

Trendbrott: Julhandelnbackade
■ För första gångenpå30årbackade julhandeln, skriver
DN.Enligt siffror frånSCBså sjönkdetaljhandeln i de-
cembermed 1,1 procent i jämförelsemed sammamånad
förra året, trots att prognosenvar att handeln skulle öka
med3procent.Orsaker tros vara förändradekonsum-
tionsvanor.

Miljonskräll till
stryktipsspelare
STENUNGSUNDMedett antal storvinsterde senaste
årenkallasden turbutikenoch i helgenvardetdags
för en storskräll igen. Tolv spelare fårdelapå2,4
miljonerkronorpåen radsomsattesavägaren till
spelbutikenSnusboa.

■ Tre radermed 13 rätt på tipset hade lämnats in inför lör-
dagens stryktips. Två i Stockholm och en i Stenungsund. I
samtliga tre fall var raderna andelsspel och i Stenungsund
var 12 andelar sålda i spelbutiken Snusboa. Spelarna får
dela på nästan 2,4 miljoner. Varje andel gav 197 900 kro-
nor. Karsten Richter, delägare till butiken och den som
tippade 13 rätt, var också en av de som
köpt in sig i vinnarraden.
– Ja jag hade en andel. Jag hade

ocksåsatt ihopden.Deflestaavdesom
köpte en andel är regelbundna spelare
i butiken. 4-5 av de andra vet jag inte
riktigt vilka det är. Jag har i alla fall
varit i kontakt med åtta av dem. Jag
ringdedemredan i lördags kväll, säger
KarstenRichter,delägare till butiken.
Strax innan tipset skulle lämnas in var en andel osåld.

Richter spelar ihop med sex andra personer och då det
fanns pengar i deras spelpott kvar köptes sista andelen i
vinnarraden.
–Vi spelar lite ihopoch försöker göra en fotbollsresa om

året.Deblevöverlyckliganär vi vann.
Förra året drog spelbutiken in tre stora vinster på över

två miljoner kronor varder, en trissvinst på fem miljoner,
övrigamiljonvinster föll ut påmåltips och lotto.
Efter en större spelvinst ökar försäljningen av spel i bu-

tiken.
– Ja det är fler som vill vara med och det blir lättare att

sälja andelar, sägerKarstenRichter.
Hur mycket butiken omsätter på spel vill han inte be-

rätta.
– Det är tillräckligt, men hur mycket det är vill jag inte

gåutmeddet.
För Karsten Richters del hamnar mesta delen av peng-

arna i familjenshus.
– Jag ska nog köpa ett nytt kök ochmåla om lite hemma

ochkanskeblir det också en resaom jag får till lite ledigt.
ANNIKASAHLINOTTOSSON

KarstenRichter


