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Artscape kommer till
Tjörn och Stenungsund

Har du ett nyhetstips?
redaktion@lokaltidningensto.se

■ De två kommunerna meddelar att de i år
kommer delta i Artscape med start 27:e maj och
som beskrivs som ett av världens mest omfattande konstprojekt. Kommuninvånarna kan
därmed förvänta sig storskalig urban konst
växa fram i omgivningarna. av 12 kommuner i
Göteborgsregionen deltar.

NYHETER
Hade hagelgevär
i bostaden – åtalas
ORUST En man åtalas för
grovt vapenbrott efter
att polisen hittade ett
avsågat hagelgevär i bostaden på Orust.
■ Det var i samband med
att en kvinna hittades död i
en bostad på Orust på nyårsdagen som mannen
greps. Han var först misstänkt för mord, men misstankarna mot honom avskrevs senare helt efter att
dödsfallet inte längre misstänktes vara ett mord.
– Efter att ha gjort de åtgärder vi hunnit med under
häktningstiden, obduktion
och rekonstruktion, så föreligger det inte längre någon misstanke om brott, sa
Carina Gustafsson, åklagare på Uddevalla åklagar-

kammare, i samband med
att brottsmisstanken avskrevs.
Polisen gjorde dock en
husrannsakan i bostaden i
samband med dödsfallet
och hittade då ett fungerande avsågat hagelgevär
och ammunition i huset.
Mannen åtalas därför nu för
grovt vapenbrott.
Mannen har i förhör erkänt 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 som har sågat av
pipan.
Mannen åtalas också för
ringa narkotikabrott efter
att ha använt narkotika.
Något mannen också erkänner.
KAJSA LIND

Miljonskräll till
stryktipsspelare
STENUNGSUND Med ett antal storvinster de senaste
åren kallas den turbutiken och i helgen var det dags
för en storskräll igen. Tolv spelare får dela på 2,4
miljoner kronor på en rad som sattes av ägaren till
spelbutiken Snusboa.
■ Tre rader med 13 rätt på tipset hade lämnats in inför lördagens 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 kronor. 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
också satt ihop den. De flesta av de som
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
Karsten Richter
ringde dem redan i lördags kväll, säger
Karsten Richter,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 ihop och försöker göra en fotbollsresa om
året. De blev överlyckliga när vi vann.
Förra året drog spelbutiken in tre stora vinster på över
två miljoner kronor varder, en trissvinst på fem miljoner,
övriga miljonvinster föll ut på måltips och lotto.
Efter en större spelvinst ökar försäljningen av spel i butiken.
– Ja det är fler som vill vara med och det blir lättare att
sälja andelar, säger Karsten Richter.
Hur mycket butiken omsätter på spel vill han inte berätta.
– Det är tillräckligt, men hur mycket det är vill jag inte
gå ut med det.
För Karsten Richters del hamnar mesta delen av pengarna i familjens hus.
– Jag ska nog köpa ett nytt kök och måla om lite hemma
och kanske blir det också en resa om jag får till lite ledigt.
ANNIKA SAHLIN OTTOSSON

Stor lokalbrist på
■

Ny lokalutredning på Tjörn visar att det behöver

TJÖRN Uppemot 700 miljoner kronor kan behövs för
investeringar i skol- och förskolelokaler på Tjörn
fram till 2032 – alltså under de kommande 14 åren.
Det är en beräkning som gjorts i en ny lokalförsörjningsplan som kommunen utreder. Stora behov av
mer lokaler finns akut i dag, framför allt i Skärhamn
och Höviksnäs men på sikt kommer Myggenäs att behöva mest nya lokaler.
■ I dagarna har politikerna
fått de första beskeden om
olika alternativ eller teorier
om lokalbehoven men utredningen 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 skolsidan. Några saker kan vi redan nu konstatera, bland
annat att Låg- och mellanstadieskolan Fridas Hage i
Höviksnäs är helt fullbelagd och där finns inte utrymme för några fler elever. Där har vi ett förslag,
nämligen att flytta en idag
outnyttjad modul från
Myggenässkolan till Fridas
Hage för att skapa fler lokaler, säger han och fortsätter:

– Dessutom är det så att
behovet av förskolelokaler
är stort, framför allt i Skärhamn där det inte finns
några tomma platser överhuvudtaget. När vi sedan
tittar på behoven av förskolelokaler och skollokaler på längre sikt är det
framför allt i Myggenäs som
behoven kommer att bli
stora. Där finns planer på
nybyggnation av ett antal
lägenheter och hus i den
delen av Tjörn.

De vill att fler
ska återvinna
TJÖRN En grupp elever
på Myggenäs skola deltar
i Kartongmatchen och
engagemanget har spridit sig över hela skolan men eleverna vill sprida
det längre än så.
■ Den
landsomfattande
tävlingen Kartongmatchen
har hållit på sedan augusti
och är nu på väg avslutas. På
Myggenäs skola har tävlingen och dess miljöbudskap fått skolans miljömedvetenhet att växa till sig
ordentligt.
– Jag hade suttit och käkat och läst på baksidan av
en mjölkkartong om Kartongmatchen. När jag kom
hit och berättade om tävlingen var alla sugna på att
vara med, säger läraren
Anna Löwenadler Hoffsten
och de åtta eleverna runt
bordet nickar entusiastiskt.
Klassrummet vi sitter i är
fyllt av återvinningsplanscher, miljöblanketter och
designförslag på mjölkpaket, allt tillverkat av eleverna själva - dessutom har de
fått in ett grönt sopkärl i salen. De berättar att de samlat ihop över hundra
mjölkpaket hemifrån och
återvunnit under tävlingsperioden, något de tänker
fortsätta med.
– Kartongmatchen består av en introduktionsuppgift och tre matcher.
Sista matchen var att driva
en återvinningskampanj,
säger Anna Löwenadler
Hoffsten.
– Det var ”berätta för

hundra”, flikar eleven Devin Cassel in.
Efter en diskussion om
hur de skulle nå ut med
återvinningsbudskapet till
hundra människor kom
elevgruppen på en idé, och
så tog Noel Seimark mod till
sig och ringde och bjöd in
pressen, som nu intervjuar
honom.
Vad har du lärt dig av
tävlingen?
– Jag hart lärt mig att
sortera och så, och börjat
tänka på det mer. Det har
varit kul att samla in mjölkkartonger, säger han.
Anna Löwenadler Hoffsten är jättenöjd över hur
engagerade eleverna blivit i
hållbarhetsfrågor tack vare
tävlingen och är förvånad
över att inte fler skolor från
regionen deltar.
– Det här är ett bra sätt att
jobba och det hade varit roligt om fler klasser i STOregionen hade velat vara
med nästa gång, säger hon.
GUNNAR FÄGERLIND
0303-72 28 23

FAKTA

Kartongmatchen
Är Sveriges största skoltävling och pågår från 1:e
augusti till 8:e februari.
● Står öppet för alla skolklasser upp till sexan
● Uppemot 200 000 elever har deltagit sedan 2012
● Högsta vinst är 10 000
kronor
Källa: kartongmatchen.se
●

GILLAR ÅTERVINNING. Sebastian Backensved
att fler ska återvinna.

