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LÖRDAG 3 SEPTEMBER 2016

SPORT. Snart kan det vara EM-
fotboll på Örjans vall igen 35

SPORT. Andersson funderar på 
startelvan i VM-kvalet 34-35

KULTUR. Ulf Nilsson uppträder  
i barndomsstaden 43

L
jungby IF-FK Älmeboda/Linneryd på 
Nya Lagavallen. En match mellan sjuan 
och trean i division 3 sydöstra Götaland 
en fredagkväll i början av september.

Men ändå inte vilken match som helst. 
Utan den första någonsin på hybridgräs i 

Sverige sju mil från Halmstad.
– Som att spela på en vanlig gräsplan – väldigt 

fin och jämn även om den var lite hal i dag efter 
regnet och jag inte hade några skruvdobb, var 
tvåmålsskytten Johan Karlssons omdöme efteråt 
och målvaktsveteranen Linus Rosholm höll med:

– Fantastisk fin. Hela bygget är ju det, ansåg 
allti-i-allon Rosholm som även arbetar som kans-
list i klubben och blickade upp mot läktaren där 
hela arenan har kostat 40 miljoner kronor varav 
planen sex miljoner.

Så ett och annat samtal har det blivit i veckan.
– Ja, uppmärksamheten har varit enorm där 

både SVT, TV4 och radion har varit här. Nu var vi 
först, men hade vi varit tvåa hade ingen brytt sig.

Konstgräs eller inte konstgräs är en debatt som 
pågått länge nu.

Bild: JAN-OWE WIKSTRÖM

DET NYA UNDERLAGET. Matchen mellan Ljungby och Älmeboda/Linneryd på Nya Lagavallen den 2 september 2016 blev den första någonsin i Sverige på hybridgräs.

Malmö FF drog det till sin spets genom att i en 
motion föreslå att konstgräs skulle förbjudas.

I Halmstad har, hemska tanke, förslag väckts 
från politikerhåll om konstgräs på Örjans vall, 
vilket i min värld vore en skam på dessa bredd-
grader, där det främsta argumentet naturligtvis 
är antalet nyttjandetimmar, 200–300 för natur-
gräs mot 2 000 för konstgräs under en säsong.

MEN MED HYBRIDGRÄS skulle man få en kompro-
miss som även de som nyttjar planen, alltså spe-
larna, skulle kunna köpa. Visserligen dyrare, men 
med en nyttjandegrad på snudd som en konst-
gräsplan. I synnerhet om den kompletteras med 
planvärme.

Den avgående klubbchefen Fredrik ”Fidde” 
Andersson gillar också idén:

– Jag anser personligen att fotboll ska spelas 
på naturgräs och så vill nog alla här ha det, men 
hybridgräs är definitivt ett intressant alternativ 
till motsats till konstgräset.

För HBK är underlaget heller inte främmande 
eftersom det var just hybridgräs som laget i våras 

spelade och oftast tränade på under tränings-
lägret på Futbol Salou-anläggningen elva mil 
söder om Barcelona.

Vi snackar om ungefär 70–80 procent natur-
gräs och resten konstgräs som bildar en armeran-
de grund av miljontals plastspiraler som grävs 
ner i marken.

REAL MADRID, BAYERN München, Arsenal, Chelsea, 
Manchester United, Liverpool och nästa hela Pre-
mier League samt stora delar av Italien och Holland 
– alla spelar redan på någon form av hybridgräs. 
Och nu kan det alltså vara Sveriges tur.

Att intresset är stort bevisades av att många 
allsvenska klubar och 18 kommuner var på plats 
när underlaget presenterades på allvar på Ryda 
sportfält i Borås i oktober i fjol.

- Alla elitklubbar som spelar på konstgräs 
kommer i framtiden att använda den här lös-
ningen, det är jag övertygad om, sa Stefan Lun-
din, sportchef på Sef, då till Borås Tidning.

Så låt oss nu hoppas att hybridgräset ska ersät-
ta och på sikt få bort konstgräset från elitnivån 
där det enda försvaret till det senare borde ha 
varit geografiska och klimatmässiga. Inte av ren 
bekvämlighet.

Matchen? Den vann hemmalaget med 5–2 efter 
tre mål sista fem minuterna.

W I C K E N  V E C K A

Är detta fotbollens 
framtid i Sverige?

Jan-Owe Wikström
010 471 51 61 • jow@hallandsposten.se

”Här skulle 
man få en 
kompromiss 
som även 
spelarna 
skulle köpa. 
Visserligen 
dyrare, men 
med en nytt-
jandegrad på 
snudd som 
en konstgräs-
plan. 

Sebastian Stenbeck 
Hallvärd
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Robin Olsson 

Tel: 035-260 45 17
Lördag & söndag

Torbjörn Croner
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TISDAG 13 SEPTEMBER 2016
SÄSONGEN ÖVER FÖR ”FAGGE”FOTBOLL: FUNDERAR ÖVER FRAMTIDEN I HBK

Säsongen är över för Halmstads BK:s 

veteran Kristoffer Fagercrantz. 

En fotskada sätter stopp för fortsatt 

spel och vid årsskiftet löper kontrak-

tet ut med klubben.– Det är klart att det är tungt i det 

här skedet. Speciellt nu när jag har 

fått en nytändning med min ny-

gamla roll som släpande forward, 

säger ”Fagge”.– Men jag försöker hitta ljus-

punkterna i stället och har ju fak-

tiskt inte varit skadad sedan 2006 

i HBK när jag skadade menisken. 

Medan andra lagkompisar som 

exempelvis Simon (Silverholt) har 

varit betydligt mer otursförföljda.
DET ÄR ETT muskelfäste i foten (tibi-

alis posterior) som har gått sönder.

– Det bär upp hela fotvalvet, men 

om det är helt av eller bara skadat 

vet vi inte förrän om åtta veckor 

när vi gör nästa magnetröntgen, 

förklarar sjukgymnasten Simon 

Bakkioui.– Förhoppningsvis ska det läka 

ihop genom vila så att det inte 

kräver någon operation, men pro-

blemet är att det är en typ av skada 

där man inte kan köra någon rehab 

eftersom den kräver etthundrapro-

cetig vila, fortsätter han.
Det var i tisdags som foten svull-

nade upp rejält, vilket gjorde att 

Fagercrantz i torsdag fick göra en 

första magnetröntgen då skadan 

konstaterades.– Jag har haft lite ont i foten i 

slutet av träningarna, men har 

inte tänkt på det eftersom man 

alltid har ont någonstans som fot-

bollsspelare. Men tydligen har det 

då byggts på under en längre tid 

tills det inte höll längre, förklarar 

Fagge.
På måndagen fick han en så kall-

lad ”stövel” som i kombination 

med kryckor ska få foten att vila.

– Det är lite märkligt för när 

svullnaden nu har gått ner har 

smärtan försvunnit och då känns 

det nästan som jag skulle kunna 

börja jogga om några dagar, infli-

kar han.

SAMTIDIGT SITTER FAGGE med ett ut-

gående kontrakt – extra olyckligt 

naturligtvis när han nu är skadad.

– Jag har inte hört något från 

klubben, men känner att jag är 

långt ifrån klar med fotbollen utan 

har fem, sex år kvar. 
Med bara en match från start och 

tio på bänken har säsongen natur-

ligtvis inte blivit som den 29-årige 

HBK-veteranen hade tänkt sig.

– Nä, men jag har trivts med min 

”papparoll” i U21-laget där man går 

in och stöttar de unga killarna. Så 

i stället för att tjura och skita i det 

har det utvecklat mig som person.

Med relativt nybyggt hus, två 

små barn (2,5 år och nio månader) 

och jobb som säljare för nyprodu-

cerade hus, ”har faktiskt sålt tio”, så 

skulle en flytt från Halmstad själv-

fallet också bli komplicerad.

– Ja, skulle det bli en annan klubb 

så får det vara på pendlingsavstånd. 

Men helst stannar jag förstås efter-

som HBK är mitt lag.
Det HBK där han nu tvingas se 

den fortsatta jakten på Allsvenskan 

från läktarplats.– Men det här ska vi klara av. Det 

känns så.
jan stohrjas@hallandsposten.se010-471 51 47 jan-owe wikströmjow@hallandsposten.se010-471 51 61

Bild: LINA SALOMONSSON

PÅ KRYCKOR. Säsongen är över för Kristoffer Fagercrantz som nu tvingas att gå med ”stövel” och kryckor tills nästa 

magnetröntgen om åtta veckor. Då får HBK-veteranen veta om det krävs operation eller inte.

”Jag har haft lite ont 
i foten i slutet av 

träningarna, men 
har inte tänkt på det 

eftersom man alltid 
har ont någonstans 

som fotbollsspelare.”
KRISTOFFER FAGERCRANTZHalmstads BK

SPORT. Paralympics har börjat 

för Anita Johnsson 
23

SPORT. HBK i topp efter seger mot 

Djurgården i U21-slutspelet 22
KULTUR. Från älskad Wallander 

till utskälld Rask 

30
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Personal 

hyrs in för 

72 miljoner 

HALMSTAD: Grannarna väljer att slo
pa 

bemanningsföretag. Samtidigt mer än 

fördubblar Region Halland sin kostnad 

för inhyrd personal. 
SIDORNA 6-7

Väder. Det fantastiska vädret hål-

ler i sig ett tag till. G
å ut, njut och 

bunkra upp för att ta fram när 

höststormarna drar in.        SIDAN 20

HALMSTAD: Ombyggnaden av Spenshults reumatiker

sjukhus till a
sylboende är snart klar. Med sina   760 

platser blir det ett av landets stö
rsta.      SIDORNA 8-9

Spenshult snart redo
Bild: JARI VÄLITALO

ÖPPNAR UPP. Teamledare Sami Dalali och enhetschef Carl Hedberg har nu flyttat in på Spenshult till-

sammans med ett 40-tal medarbetare. I november ska asylboendets 760 platser börja fyllas. 

Bild: OLA FOLKESSON

TILL FÖRSVAR. ”Vi som skrev ansökan om forskarrät-

tigheter 2012 kan i dag inte hitta något i den som vi 

inte kan stå för”, säger professor Magnus Tideman.

Högskolan nekar 

till anklagelser

Anklagelserna om att Högskolan i Halmstad för-

skönat uppgifter i en ansökan om forskarrättig-

heter i hälsa och livsstil till
bakavisas av professor 

Magnus Tideman.

HALMSTAD 5

Laholm. Den stulna och  skada-

de potatisplockerskan är lagad. 

Snart står hon bredvid sina  

två väninnor.      LAHOLM 10 

Lärarfack 

kämpar mot 

orättvisor
HALMSTAD 4

Ekström tar 

över efter 

Hadzialic
SVERIGE 14-15

Hammers 

tränare vill 

överraska
SPORT 22-23

Åsikter. Men om det är 

någonting som måste prio-

riteras, så är det att upprätta 

närvarolistor i skolan.  SIDAN 2
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PREMIÄRHELG 17-18/9 PÅ HEDIN BIL I HALMSTAD!

Vi bjuder  på grillad  korv med  bröd!

I helgen lanserar v
i nya Mercedes-Benz GLC Coupé och C-Klass Cab.

Välkom
men in! Hedin Bil, Orkangatan 1, 302 60 Halmstad Tel: 0

35-17 61 20

Extra helgöppet – Lördag: 10.00 – 15.00 Söndag 11.00 – 15.00

HP DEL 2   mån–tors fre–lör

BEGÄRD DEL, FRIA FORMAT, MODUL 11B-68

Pris/modul   1 056 kr  1 248 kr 
Kvartssida  12 672 kr 14 976 kr

Halvsida                                               25 344 kr 29 952 kr

Helsida    50 688 kr 59 904 kr

BEGÄRD POSITION I DEL

Pris/modul   1 248 kr 1 440 kr

Första sidan
Modul 61  7 488 kr 8 640 kr

Modul 62  14 976 kr 17 280 kr

HALLANDSPOSTEN  mån–tors fre–lör
  
BEGÄRD DAG, FRIA FORMAT, MODUL 11B-68  

Grundpris/modul  960 kr  1 152 kr 

Kvartssida  11 520 kr 13 824 kr 

Halvsida  23 040 kr 27 648 kr

Helsida   46 080 kr 55 296 kr

NYHETSDEL (del1)  mån–tors fre–lör

BEGÄRD DEL, FRIA FORMAT, MODUL 11B-68

Pris/modul  1 152 kr  1 344 kr 

Kvartssida  13 824 kr 16 128 kr

Halvsida  27 648 kr 32 256 kr

Helsida  55 296 kr  64 512 kr

BEGÄRD POSITION I DEL

Pris/modul   1 344 kr 1 536 kr

Första sidan
Modul 61  13 254 kr 14 406 kr

Lokalsida Halmstad  

Pris/modul  1 344 kr 1 536 kr

Lokalsida Hylte  

Pris/modul  700 kr 840 kr

Lokalsida Laholm  

Pris/modul  700 kr 840 kr

Sista sidan  

Modul 11-64  1 344kr 1 536 kr

hallandsposten.se – när du vill, var du vill och hur du vill

Tipsa Hallandsposten! Ring redaktionen på telefon: 035-14 75 00 • Mejla till oss: redaktionen@hallandsposten.se • Sms/mms: HP tips <text> till 720 10

Måndag 12 SEPTEMBER 2016 NR 214 20 KRVECKA 37 Grundad 1850

DEL 1
Halmstad 3-8
Hylte 9
Laholm 10-11
Börs 12
HP-läsaren 13
Sverige 14-15
Världen 16-17
Folk&familj 18-19

DEL 2
Sport 21-27
Kultur 28-30
Radio&tv 37-39

Högskolan anmäld 
för stulen forskning
HALMSTAD: Samtidigt som Macchiarini-affären är i fokus brottas Högskolan 
med att en professor anmält att hans forskning stulits. SIDORNA 6-7

Åsikter. Det är denna typ 
av politisk beslutsamhet 
som krävs om Alliansen 
ska vinna nästa val.  SIDAN 2 

HALMSTAD: En olycka till havs med sjunkande kajaker och paddlare som käm - 
p ade för livet. Det var scenariot när Sjöfartsverket övade vid Tylön.  SIDORNA 4-5

Siktet inriktat på att rädda liv 

Bild: LINA SALOMONSSON

SÖKANDET. Bästa hjälpmedlet för att hitta nödställda på havet är bra syn och hörsel. Anders Ekström, lots i Halmstad, spejar efter tecken på människor.

Väder. Det är lätt att få ett leende på 
läpparna när man tar en titt på väder-
kartan. Idel solsken och många plus-
grader utlovas i Halland.   SIDAN 20

Hylte. Som traditionen hör till 
gick årets Hylterally, som lock-
at hela 223 deltagare, i härligt 
sensommarväder.            SIDAN 9

Bollklubben 
fick ”bara” 
en poäng

SPORT 21-23 

Miljard- 
satsning 
ger 200 
nya jobb
Laholmshem pla-
nerar att satsa 1,5 
miljarder kronor på 
att bygga nya hus 
och renovera gam-
la. Det innebär över 
200 nya byggjobb.

LAHOLM 10

Laholm 
byggs upp 
i 3D-format

LAHOLM 11

Systrar drog 
hem silver 
och brons

SPORT 24

Vi pratar om det Torsdagen 15/9 kl 18.00-18.45
Hallandsscenen, Stadsbiblioteket övre plan

#viprataromdet

Samtalsserien fortsätter och höstens första samtal tar upp att Hallandsposten är i rekonstruktion. Hur skulle 
Halmstad se ut utan Hallandsposten? Vem granskar makten? Hur gör medborgarna sig hörda?

Samtal med: Viveka Hedbjörk, chefredaktör, Hallandsposten, samhälls- och kommunikationsforskarna Matts 
Skogshöj, universitetsadjunkt och Ronny Severinsson, universitetslektor, Högskolan i Halmstad

Samtalsledare: Adam Andersson, Europa Direkt Halmstad
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HP DEL 2 (forts)   mån–tors fre–lör 
 

Tv-sidan  

Modul 61   7 488 kr 8 640 kr

Mitt i tv-tablå  

Modul 11   1 248 kr 1 440 kr

FAMILJ, BEGRAVNING (del 1) mån–tors fre–lör 
 

Begravningsbyråernas profilannonser  

Pris/modul  1 056 kr 1 248 kr

Familjehändelser, döda, sorgtack  

Pris/mm  16 kr 16 kr

Predikoturer  

Pris/mm  24,56 kr 29,02 kr

SAMANNONSERING  mån–tors fre–lör 
 

Hallandsposten och Hallands Nyheter
Pris/modul  1 433 kr 1 720 kr

LÖRDAG 3 SEPTEMBER 2016

SPORT. Snart kan det vara EM-
fotboll på Örjans vall igen 35

SPORT. Andersson funderar på 
startelvan i VM-kvalet 34-35

KULTUR. Ulf Nilsson uppträder  
i barndomsstaden 43

L
jungby IF-FK Älmeboda/Linneryd på 
Nya Lagavallen. En match mellan sjuan 
och trean i division 3 sydöstra Götaland 
en fredagkväll i början av september.

Men ändå inte vilken match som helst. 
Utan den första någonsin på hybridgräs i 

Sverige sju mil från Halmstad.
– Som att spela på en vanlig gräsplan – väldigt 

fin och jämn även om den var lite hal i dag efter 
regnet och jag inte hade några skruvdobb, var 
tvåmålsskytten Johan Karlssons omdöme efteråt 
och målvaktsveteranen Linus Rosholm höll med:

– Fantastisk fin. Hela bygget är ju det, ansåg 
allti-i-allon Rosholm som även arbetar som kans-
list i klubben och blickade upp mot läktaren där 
hela arenan har kostat 40 miljoner kronor varav 
planen sex miljoner.

Så ett och annat samtal har det blivit i veckan.
– Ja, uppmärksamheten har varit enorm där 

både SVT, TV4 och radion har varit här. Nu var vi 
först, men hade vi varit tvåa hade ingen brytt sig.

Konstgräs eller inte konstgräs är en debatt som 
pågått länge nu.

Bild: JAN-OWE WIKSTRÖM

DET NYA UNDERLAGET. Matchen mellan Ljungby och Älmeboda/Linneryd på Nya Lagavallen den 2 september 2016 blev den första någonsin i Sverige på hybridgräs.

Malmö FF drog det till sin spets genom att i en 
motion föreslå att konstgräs skulle förbjudas.

I Halmstad har, hemska tanke, förslag väckts 
från politikerhåll om konstgräs på Örjans vall, 
vilket i min värld vore en skam på dessa bredd-
grader, där det främsta argumentet naturligtvis 
är antalet nyttjandetimmar, 200–300 för natur-
gräs mot 2 000 för konstgräs under en säsong.

MEN MED HYBRIDGRÄS skulle man få en kompro-
miss som även de som nyttjar planen, alltså spe-
larna, skulle kunna köpa. Visserligen dyrare, men 
med en nyttjandegrad på snudd som en konst-
gräsplan. I synnerhet om den kompletteras med 
planvärme.

Den avgående klubbchefen Fredrik ”Fidde” 
Andersson gillar också idén:

– Jag anser personligen att fotboll ska spelas 
på naturgräs och så vill nog alla här ha det, men 
hybridgräs är definitivt ett intressant alternativ 
till motsats till konstgräset.

För HBK är underlaget heller inte främmande 
eftersom det var just hybridgräs som laget i våras 

spelade och oftast tränade på under tränings-
lägret på Futbol Salou-anläggningen elva mil 
söder om Barcelona.

Vi snackar om ungefär 70–80 procent natur-
gräs och resten konstgräs som bildar en armeran-
de grund av miljontals plastspiraler som grävs 
ner i marken.

REAL MADRID, BAYERN München, Arsenal, Chelsea, 
Manchester United, Liverpool och nästa hela Pre-
mier League samt stora delar av Italien och Holland 
– alla spelar redan på någon form av hybridgräs. 
Och nu kan det alltså vara Sveriges tur.

Att intresset är stort bevisades av att många 
allsvenska klubar och 18 kommuner var på plats 
när underlaget presenterades på allvar på Ryda 
sportfält i Borås i oktober i fjol.

- Alla elitklubbar som spelar på konstgräs 
kommer i framtiden att använda den här lös-
ningen, det är jag övertygad om, sa Stefan Lun-
din, sportchef på Sef, då till Borås Tidning.

Så låt oss nu hoppas att hybridgräset ska ersät-
ta och på sikt få bort konstgräset från elitnivån 
där det enda försvaret till det senare borde ha 
varit geografiska och klimatmässiga. Inte av ren 
bekvämlighet.

Matchen? Den vann hemmalaget med 5–2 efter 
tre mål sista fem minuterna.

W I C K E N  V E C K A

Är detta fotbollens 
framtid i Sverige?

Jan-Owe Wikström
010 471 51 61 • jow@hallandsposten.se

”Här skulle 
man få en 
kompromiss 
som även 
spelarna 
skulle köpa. 
Visserligen 
dyrare, men 
med en nytt-
jandegrad på 
snudd som 
en konstgräs-
plan. 

Sebastian Stenbeck 
Hallvärd
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FOLK & FAMILJ
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* För 15 år sedan. 2001 fick judarna ett tyskt 
erkännande då Berlins judiska museum in-
vigdes. Sedan andra världskrigets nazityska 
utrotningar hade de tysk-judiska relationerna 
varit känsliga. Det nya museet speglade de 
båda folkslagens historia ända från medelti-
den. 

* För 70 år sedan. 1946 sjösattes Svenska 
Amerika Liniens nya flaggskepp ”Stockholm”. 
Passagerarfartyget var det största som dittills 
byggts i Sverige och skeppet gick av stapeln 
vid Götaverkets varv i Göteborg. 

* För 80 år sedan. 1936 undertecknades  
i Paris ett fördrag som inom tre år skulle göra 
Libanon och Syrien självständiga. Länderna 
hade blivit franska mandatområden efter för-
sta världskriget sedan Turkiet, som förlorar-
stat i kriget, blivit av med sina besittningar  
i Mellanöstern till fransmän och britter.

NAMNSDAGEN
* I dag har Anita och Annette namnsdag. Ani-
ta är ett spanskt smeknamn för Anna. Omkring 
58 600 heter Anita, cirka 26 400 kallas så el-
ler har det som första förnamn. Annette är ett 
smeknamn för Anna och har franskt ursprung. 
Cirka 42 700 heter Annette i olika stavningar, 
omkring 29 800 kallas så eller har det som 
första förnamn.

DAGENS CITAT

”En kvinnas fantasi rusar 
snabbt iväg – från beundran 
till kärlek, från kärlek till äk-
tenskap, på ett ögonblick. ”
Jane Austen, brittisk författare, 1775–1817

BEMÄRKELSEDAGEN
* I dag hålls den stora tjurkampen i Do Son 
i Vietnam. Då ställs bufflar, som har valts ut 
redan under våren och fått speciell föda och 
träning, mot varandra till trum- och dansack-
ompanjemang i en festival.

HÖRT OCH HÄNT
* Den spektakulära så kallade Maskeradligan 
kunde sprängas av polisen för 30 år sedan, 
1986, då nio personer anhölls. Sällskapet var 
en av de största rånarligorna i svensk krimi-
nalhistoria. Medlemmarna hade vid flera olika 
rån klätt ut sig till bland annat snöskottare, 
poliser eller elektriker och kommit över mil-
jontals kronor.

PÅ TOPPLISTORNA
* För 20 år sedan. 1996 låg åter Henrik Åberg 
etta på Svensktoppen med ”Du är alltid en del 
utav mig”.

31
...personer från en grupp om ett par hundra 
demonstranter greps av fransk polis då de för 
15 år sedan, 2001, försökte stoppa plantering-
en av genförändrad majs på ett fält i Auverse.

FÖDELSEDAGAR
* För 54 år sedan. 1962 föddes författaren 
Liza Marklund. Hon jobbade som journalist 
innan hon slog igenom med ”Gömda” Deck-
arförfattandet fick sedan en rivstart med 
”Sprängaren” om kvällstidningsjournalisten 
Annika Bengtzon. I fjol kom ”Järnblod”. (TT)

Vår älskade

Jarl Gustavsson
* 24 mars 1916

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Torup 
den 2 september 2016

INGMAR-ANNE-MARIE
Jimmy, Jonas

ROS-MARIE  -  PELLE
Patrik  -  Annika

Edward
Tommy

Anna  -  Harem
Josef

Syster  Birgit

Du var så god, 
Du var så glad

Du lämnar bara 
vackra minnen

Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen

Men tack för allt 
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 

alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år

tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Torups kyrka
tisdagen 27 september kl.13.
Akten avslutas i kyrkan.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten i Torup och

Malmagården.

Vår älskade

Vallentin
Svensson
* 4 juli 1920

har stilla insomnat

Halmstad
† 3 september 2016

ROGER
HELÉNE
ANNELIE

med familjer
Släkt och vänner

Stor var Din kärlek
God var din själ
Tack och farväl

Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:ta Katarina
kapell tisdagen den
20 september kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Vårhem-
stugan. Tacksam för svar
till jfsvensson.se eller
tel. 035-10 92 70, senast
den 15/9. Valfri klädsel.
Istället för en blomma, tänk
gärna på Barncancerfonden
gåvotel. 020-90 20 90. 

Ev. uppvaktning på
födelsedagen undanbedes 
vänligt men bestämt
Berta Jansson
Drängsered

UPPVAKTNING
UNDANBEDES

Bianca 5 år
Grattiskramar till vår älska-
de fina och duktiga Bianca 
idag när du fyller 5 år. Från 
Mormor och Morfar

Leo Persson 12 år
Grattis vår goa kille. Vi 
älskar dig. Kramar Farmor, 
Farfar, Mormor och Morfar

Jakob och Filippa
Många grattiskramar på er 
11-årsdag önskar Mamma, 
Pappa och Sam.

Grattis på 8-årsdagen
Hurra hurra på din födel-
sedag Morris. Kram från 
Farmor

Vår kära

Marta
Christiansson

* 12 juli 1918

har idag stilla insomnat

Halmstad
 den 27 augusti 2016

STAFFAN  -  EIVOR
Louise  -  Robert

Bruno, Julia
HÅKAN  -  KRISTINA

Markus, Anna, Stina
Anita, Lena med familjer

Tack för allt...

Begravningen äger rum
inom familjen.

Ett stort tack till all fin
personal på Bäckagård,

Olsgården samt Oskarströms
äldreboende avd. Espered

för god omvårdnad.

Vi letar efter intressanta människor att skriva om. 
De som inspirerar i vardagen, har ett spännande liv 
eller som gör något uppskattat. Litet som stort.

Tipsa oss på folk.familj@hallandsposten.se
eller ring 010-471 51 60.

Tipsa oss om ett
intressant livsöde!

Erik Väldesjö 9 år
Grattis till vår älskade Erik 
på födelsedagen önskar 
Pappa, Mamma, Linnéa, 
Julia och Sixten

GRATTIS

FAMILJFAMILJ

DÖDA
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DU FÅR INTE KNACKA PÅ MIN DÖRR
OM DU INTE ÄR 

BEREDD ATT KOMMA IN
DU FÅR INTE GÖRA OM MITT NAMN

OCH BÖRJA KALLA MIG FÖR DIN
OCH DU FÅR INTE 

VANDRA PÅ MIN VÄG
UTAN ATT VISA MIG DITT MÅL

OCH INTE STJÄLA AV MIN GODHET
FÖR ATT FYLLA UPP DITT HÅL
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TISDAG 13 SEPTEMBER 2016
SÄSONGEN ÖVER FÖR ”FAGGE”FOTBOLL: FUNDERAR ÖVER FRAMTIDEN I HBK

Säsongen är över för Halmstads BK:s 

veteran Kristoffer Fagercrantz. 

En fotskada sätter stopp för fortsatt 

spel och vid årsskiftet löper kontrak-

tet ut med klubben.– Det är klart att det är tungt i det 

här skedet. Speciellt nu när jag har 

fått en nytändning med min ny-

gamla roll som släpande forward, 

säger ”Fagge”.– Men jag försöker hitta ljus-

punkterna i stället och har ju fak-

tiskt inte varit skadad sedan 2006 

i HBK när jag skadade menisken. 

Medan andra lagkompisar som 

exempelvis Simon (Silverholt) har 

varit betydligt mer otursförföljda.
DET ÄR ETT muskelfäste i foten (tibi-

alis posterior) som har gått sönder.

– Det bär upp hela fotvalvet, men 

om det är helt av eller bara skadat 

vet vi inte förrän om åtta veckor 

när vi gör nästa magnetröntgen, 

förklarar sjukgymnasten Simon 

Bakkioui.– Förhoppningsvis ska det läka 

ihop genom vila så att det inte 

kräver någon operation, men pro-

blemet är att det är en typ av skada 

där man inte kan köra någon rehab 

eftersom den kräver etthundrapro-

cetig vila, fortsätter han.
Det var i tisdags som foten svull-

nade upp rejält, vilket gjorde att 

Fagercrantz i torsdag fick göra en 

första magnetröntgen då skadan 

konstaterades.– Jag har haft lite ont i foten i 

slutet av träningarna, men har 

inte tänkt på det eftersom man 

alltid har ont någonstans som fot-

bollsspelare. Men tydligen har det 

då byggts på under en längre tid 

tills det inte höll längre, förklarar 

Fagge.
På måndagen fick han en så kall-

lad ”stövel” som i kombination 

med kryckor ska få foten att vila.

– Det är lite märkligt för när 

svullnaden nu har gått ner har 

smärtan försvunnit och då känns 

det nästan som jag skulle kunna 

börja jogga om några dagar, infli-

kar han.

SAMTIDIGT SITTER FAGGE med ett ut-

gående kontrakt – extra olyckligt 

naturligtvis när han nu är skadad.

– Jag har inte hört något från 

klubben, men känner att jag är 

långt ifrån klar med fotbollen utan 

har fem, sex år kvar. 
Med bara en match från start och 

tio på bänken har säsongen natur-

ligtvis inte blivit som den 29-årige 

HBK-veteranen hade tänkt sig.

– Nä, men jag har trivts med min 

”papparoll” i U21-laget där man går 

in och stöttar de unga killarna. Så 

i stället för att tjura och skita i det 

har det utvecklat mig som person.

Med relativt nybyggt hus, två 

små barn (2,5 år och nio månader) 

och jobb som säljare för nyprodu-

cerade hus, ”har faktiskt sålt tio”, så 

skulle en flytt från Halmstad själv-

fallet också bli komplicerad.

– Ja, skulle det bli en annan klubb 

så får det vara på pendlingsavstånd. 

Men helst stannar jag förstås efter-

som HBK är mitt lag.
Det HBK där han nu tvingas se 

den fortsatta jakten på Allsvenskan 

från läktarplats.– Men det här ska vi klara av. Det 

känns så.
jan stohrjas@hallandsposten.se010-471 51 47 jan-owe wikströmjow@hallandsposten.se010-471 51 61

Bild: LINA SALOMONSSON

PÅ KRYCKOR. Säsongen är över för Kristoffer Fagercrantz som nu tvingas att gå med ”stövel” och kryckor tills nästa 

magnetröntgen om åtta veckor. Då får HBK-veteranen veta om det krävs operation eller inte.

”Jag har haft lite ont 
i foten i slutet av 

träningarna, men 
har inte tänkt på det 

eftersom man alltid 
har ont någonstans 

som fotbollsspelare.”
KRISTOFFER FAGERCRANTZHalmstads BK

SPORT. Paralympics har börjat 

för Anita Johnsson 
23

SPORT. HBK i topp efter seger mot 

Djurgården i U21-slutspelet 22
KULTUR. Från älskad Wallander 

till utskälld Rask 

30
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Som Säljare har 
ni alltid förtur till 
våra hyreSrätter
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Personal 
hyrs in för 
72 miljoner 
HALMSTAD: Grannarna väljer att slopa 
bemanningsföretag. Samtidigt mer än 
fördubblar Region Halland sin kostnad 
för inhyrd personal. SIDORNA 6-7

Väder. Det fantastiska vädret hål-
ler i sig ett tag till. Gå ut, njut och 
bunkra upp för att ta fram när 
höststormarna drar in.        SIDAN 20

HALMSTAD: Ombyggnaden av Spenshults reumatiker
sjukhus till asylboende är snart klar. Med sina   760 
platser blir det ett av landets största.      SIDORNA 8-9

Spenshult snart redo

Bild: JARI VÄLITALO

ÖPPNAR UPP. Teamledare Sami Dalali och enhetschef Carl Hedberg har nu flyttat in på Spenshult till-
sammans med ett 40-tal medarbetare. I november ska asylboendets 760 platser börja fyllas. 

Bild: OLA FOLKESSON

TILL FÖRSVAR. ”Vi som skrev ansökan om forskarrät-
tigheter 2012 kan i dag inte hitta något i den som vi 
inte kan stå för”, säger professor Magnus Tideman.

Högskolan nekar 
till anklagelser
Anklagelserna om att Högskolan i Halmstad för-
skönat uppgifter i en ansökan om forskarrättig-
heter i hälsa och livsstil tillbakavisas av professor 
Magnus Tideman. HALMSTAD 5

Laholm. Den stulna och  skada-
de potatisplockerskan är lagad. 
Snart står hon bredvid sina  
två väninnor.      LAHOLM 10 

Lärarfack 
kämpar mot 
orättvisor

HALMSTAD 4

Ekström tar 
över efter 
Hadzialic

SVERIGE 14-15

Hammers 
tränare vill 
överraska

SPORT 22-23

Åsikter. Men om det är 
någonting som måste prio-
riteras, så är det att upprätta 
närvarolistor i skolan.  SIDAN 2
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PREMIÄRHELG 17-18/9 PÅ HEDIN BIL I HALMSTAD!
Vi bjuder  på grillad  korv med  bröd!

I helgen lanserar vi nya Mercedes-Benz GLC Coupé och C-Klass Cab.
Välkommen in!

Hedin Bil, Orkangatan 1, 302 60 Halmstad Tel: 035-17 61 20
Extra helgöppet – Lördag: 10.00 – 15.00 Söndag 11.00 – 15.00

 Kvartssida, modul 34, 122x178 mmKvartssida, modul 62, 248x88 mm
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HALMSTAD Tipstelefon: 010-471 51 50  
E-post: tipsahp@hallandsposten.se • MMS/SMS: 72010, inled med ”HP tips”

Bild: LINA SALOMONSSON

EN TRYGG STAD. Daniel Ohlson tog efter en barndomskompis i Eskilstuna och startade Facebookgruppen Brottsplats Halmstad, som nyss fyllt två år. 8

FREDAG 12 AUGUSTI 2016HALMSTAD

Fråge-  
tecken 
kring  
död katt

HALMSTAD

De senaste dagarna har ett  Facebookinlägg om en lem-lästad katt i en trädgård väckt starka känslor och reaktioner bland Halmstadbor. Det finns många frågetecken kring vad som kan ha hänt katten – och var den är nu.

En man på besök hos en anhörig såg i helgen ett dött djur som satt fast i en häck mellan två trädgårdar i ett villaområde vid Örjans vall i Halmstad. 
Han fick uppfattningen att djuret hade fastnat och trasslat in sig  i buskaget – och att den döda katten hade suttit fast där länge utan att någon hade upptäckt den. Han fick inte uppfattningen att djuret hade bragts om livet.

ÄGAREN TILL  grannfastigheten fick höra om fyndet. Han var inte själv på plats men bad en hyresgäst att gå ut och titta.
Hyresgästen hittade då en lemlästad katt mitt på gräsmattan. Hopprepet som den hade suttit fast i satt kvar i buskarna. Hyresgästen säger till HP att även hon fick intrycket av att katten hade varit död länge. Hon tänkte först att ett djur kunde ha dödat den, men skadorna tydde, enligt henne, på något   annat.

– Svansen var kapad rakt av. Det finns inget djur som skulle kunna göra det, säger hon till HP.Fyndet polisanmäldes som djurplågeri. 

NÄR HP TIDIGARE i veckan kontaktade polisen fick vi beskedet att de har tagit emot anmälan men att de inte kan inleda någon utredning eftersom katten saknas och de inte utifrån de bilder som finns kan säga vad som har hänt den.Då tog arbetet vid bland kattvänner i stan att hitta den döda katten och lämna in den till polisen.Nu kommer nästa vändning  i denna underliga historia. Katten finns redan av allt att döma hos polisen. Personer i området har sett en polispatrull på plats som hämtat den, men polisen kan i efterhand inte hitta någon notering om det i sina system. 
LOTTA ANDERSSON

010-471 51 15 la@hallandsposten.se

77-åring misstänkt för att ha snattat rakbladH A L M S T A D :  En 77-årig man är åtalad för att ha snattat två förpackningar rakblad till ett värde av 380 kronor. Han nekar till brott och menar att han glömde att betala för varorna.I förhör med polisen menar han att han hade lagt in de två förpack-ningarna i jackfickan för att separera dem från den övriga handlingen.De övriga varorna var till honom och hans sambo, men sambon skulle inte betala för rakbladen och därför ville han sära dem från andra varor.Brottet ska ha skett på Ica Maxi  i mitten av juli.

Halmstad håller färgstark festival med fart och fläktHALMSTAD

Tusentals besökare var på plats under första dagen på Halm-stad Cityfestival. Sockervadd, karuseller och langos var några av ingredienserna.

På Stora torg är ett tillfälligt  tivoli uppställt med karuseller och lotterier. Hög musik ljuder ur högtalarna och barn ropar högt när de färdas fram i de färgglada åkvagnarna.– Det är roligt att det händer något. Här är mycket folk och det är fart och fläkt, sade Bengt Wernersson som var ute och spanade in  vad som hände i stan.

Bi Janthaphuang och Ida Svensson var på plats med sina två  barn. 
Deras treåring, Jin, hade fått en ansiktsmålning och åkte karusell medan Lee, nio månader, låg i barnvagnen och åt sockervadd.

– DET ÄR RIKTIGT kul att det är så mycket som händer här, och att det är aktiviteter på gator även utanför torget, säger Bi Janthaphuang.Tioåriga Surafiel Netsrab var på plats med sin familj. Han kastade pil på ballong och vann en uppblåst hammare.
– Jag träffade bara en, men jag blev ändå lite glad, säger han.Amerikanska donuts, langos och 

churros fyllde några av vagnarna  i stan.
Festivalen, som håller på i tre dagar, har ett fullspäckat schema. Förutom marknad och tivoli var det bland annat salsadans, wrestling show och musikunderhållning på torsdagen.

HP:S LEDARSKRIBENT  Marianne Holm ledde en stadsvandring i lokaljournalistikens historia. Drygt 80 besökare gick med på turen som handlade om Tullkammarhusets, tidningens och pressfrihetens historia. Besökarna ställde frågor om alltifrån tidningsproduktion till pressetik.
I Kapsylparken kunde man se 

Batmobile 89 och Tumblern, två bilar från trilogin om Batman.

FADI RAMADAN VAR på Stora torg under kvällen med sin fru och tre barn.
– Vi tittar oss omkring och barnen leker. De är mycket glada över att vara här, säger han.HP:s fotograf sammanfattade det hela rätt bra när han närmade sig Stora torg.

– Är det langos i stan så vet man att det är festival.
ANNIE WERNERSSON

010-471 51 50 aw@hallandsposten.se

Bild: JARI VÄLITALO

UPP TILL KAMP. På Lilla torg anordnades en wrestlingshow på kvällen. Många besökare samlades runt ringen för att se uppvisningen.

UPPVISNING. Salsa Caramba höll en uppvisning mitt på Storgatan sent på 
eftermiddagen.

KLADDIGT. Jin Svensson var på plats med sina föräldrar. Förutom att åka 
karusell och få ansiktsmålning njöt hon av en sockervadd.

Fler bilder på webben!Se bildspel på hallandsposten.se 
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”Det enda 
vi har är en 
bild på en 
död katt”
HALMSTAD

Den döda katten vid Örjans Vall 

är inte ett prioriterat ärende 

för polisen.  

– Det finns ingenting att utreda, 

säger Martin Inglund.

HP har tidigare skrivit om katten 

som enligt polisanmälan har  blivit 

torterad och upphängd i ett rep i en 

trädgård vid Örjans vall. Ett Face

bookinlägg om det makabra fyndet 

har fått stor spridning med hundra

tals delningar och upprörda kom

mentarer, delvis med innebörden 

att de som har begått brottet borde 

gå ett liknande öde till mötes.

Men när katten hittades var 

den inte fast i rep utan låg på en 

gräsmatta. Den fotograferades på 

 avstånd. Och sedan var den borta.

Polisens utredningschef i Halm

stad, Martin Inglund, menar att 

man är långt ifrån att kunna miss

tänka brott. 

– Det enda vi har är en bild på en 

död katt, säger han.

– Om det kommer fram nya upp

gifter tittar vi naturligtvis på dem, 

men som det ser ut i dag har vi ing

enting att gå vidare på. Vi vet inte 

vem som är ägaren, vi vet inte var 

katten är och skadorna, som vi inte 

heller har kunnat se, kan lika gärna 

ha orsakats av andra djur om den 

har legat död länge, fortsätter han.

Samtidigt har en insamling star

tat för att få in tips som leder till 

att fallet klaras upp. Insamlingen 

sker på privat initiativ, men många 

har vänt sig till Kattfotens katthem 

med frågor om hur man kan bidra.

– Vi har märkt av ett väldigt stort 

intresse, säger Mia Carlsson. 

Kan inte katten ha fått sina skador 

av andra djur?

– Den här katten har utsatts för 

tortyr, det är jag hundra procent 

säker på, säger Mia Carlsson, som 

inte har sett katten själv, men kän

ner till skadorna och omständig

heterna kring husdjuret, som varit 

försvunnet i närmare två veckor.

På katthemmet  ifrågasätter man 

polisens agerande och hur de kan 

säga sig inte ha katten när vittnen 

har sett dem hämta den.

Vid polisen känner man däremot 

inte till att djuret skulle ha häm

tats. Svaret vi får är att det i så fall 

kan ha gjorts av en patrull som har 

haft vägarna förbi. Och då är det 

inte säkert att det har gjorts någon 

anteckning av händelsen.

LOTTA ANDERSSON

Två pojkar rånade 

kvinna på halsband

G A M M L E T U L L :  En kvinna blev rånad 

på Gamletull vid 21-tiden på torsda-

gen. Kvinnan befann sig på en ute-

plats när två pojkar kom fram, ryck-

te av hennes halsband och tog det 

med sig när de sprang från platsen. 

Kvinnan ska inte ha blivit fysiskt 

skadad vid rånet, men var chockad. 

Polisen är hoppfull om att kunna få 

tag i de unga gärningsmännen.

– Det pågår ett spaningsarbete 

och vi har en aning om vilka som 

är misstänkta, säger polisens utred-

ningschef Martin Inglund.

Sean Banans fans sjöng 

och dansade trots regnet
NORRE KAT TS PARK

Regnet till trots var det en stor 

samling trogna fans som samla-

des i Norre katts park när Sean 

Banan uppträdde på fredagen.

Fem minuter innan konserten 

började knackade Molly Persson, 

åtta år, på HP:s reporters axel för att 

ställa den högst relevanta frågan:

– Ska det inte börja snart?

Mest såg Molly fram emot låten 

”Copacabanana”. Hon struntade i 

att det regnade, för hon var på plats 

för att se en av sina favoritartister.

– Hans videor är jätteroliga, och 

han sjunger bra, säger Molly Persson.

SEAN BANAN GJORDE entré i en blå

gul supermandräkt.

– Halmstad, har ni det bra? skrek 

han ut till publiken som högt sva

rade ja.
”Digedigedige dingdingding, 

här glider kingen in” sjöngs det när 

han tog sina första danssteg. Fyra 

kvinnor i färgglada kostymer dan

sade runtomkring honom.  Inför 

sista refrängen ropade han ut till 

publikhavet:

– Alla ska sjunga med nu! Ta  

i från det djupaste avgasröret.

Konfetti i alla färger sprutades 

ut på de mest hängivna fansen som 

stod längst fram. Barnen sträckte 

ut sina händer för att fånga färg

remsorna.

TILL ETT AV BARNEN längst fram 

frågade Sean Banan om hon var 

glad. När hon svarade ja, svarade 

han med en dänga till en annan 

artistkollega:

– Men varför ser du ut som att 

du varit på en konsert med Måns 

Zelmerlöv då?

Regnet föll tungt och konse

kvent. De flesta i publiken var 

klädda i regnkläder och många 

hade paraplyer med sig. Inför en 

av låtarna sade Sean Banan:

– Okej, nu sätter vi i gång så att 

den här showen är över så snabbt 

som möjligt.

När Sean Banan frågade om det 

även finns föräldrar som älskar 

honom var Johan Alexandersson 

snabb med att sträcka upp båda 

händerna. Med en öl i handen och 

sina två barn framför sig stod han 

och diggade med i låtarna.

– Han är asskön. Han bjuder på 

sig själv och kidsen älskar honom, 

säger han.
ANNIE WERNERSSON

010-471 51 50 aw@hallandsposten.se

Bild: JARI VÄLITALO

LUFTHÄST. Sean Banan var glad över att vara tillbaka i Halmstad och uppträda inför fansen.

I UR OCH SKUR. De mest hängivna fansen stod längst fram och både sjöng 

och dansade till låtarna.

PARAPLYTÄTT. Mycket av den trogna publik som flockades trots det tunga 

regnet hade klätt sig i regnkläder och en del stod under paraply.
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Ett flertal 
brister på 
pizzeria
HALMSTAD

Kebaben håller inte rätt tem-

peratur och det som säljs som 

fårost är salladsost. Vid kom-

munens livsmedelskontroll på 

en pizzeria i Halmstads kom-

mun upptäcktes flera brister. 

Vid kontrollen som gjordes i mit

ten av juli upptäcktes avvikelser på 

åtta punkter. I kontrollrapporten 

står det bland annat att mat för

varas i avfallspåsar av plast som 

inte är gjorda för matförvaring och 

därför kan vara en källa till konta

mination. På menyn angavs att 

det serverades fårost, men det var 

i själva verket salladsost. Eftersom 

dessa två ostar är gjorda på mjölk 

från olika djur kan det innebära en 

risk för personer med allergi. Per

sonalen kunde heller inte svara på 

frågor om vilken mat som allergi

ker kan äta. 
Det upptäcktes även problem 

med varmhållningen av kebaben. 

Vattenbadet var inställt på 40 gra

der och mat som ska hållas varm 

ska vara minst 60 grader för att 

minimera tillväxten av bakterier. 

Vid kontrollen gjordes också en 

anmärkning på den personliga 

 hygienen. En textilhandduk an

vändes efter handtvätt, vilket kan 

ge upphov till bakterietillväxt. 
STINA JOHANSSON

Oklart om Halmstad 
ansöker om Mello
H A L M S TA D :  I mars i år anordnades 

Melodifestivalen i Halmstad för första 

gången. Enligt Johan F Lundberg,  

vd på Destination Halmstad, finns 

en uttalad önskan om att festivalen 

ska hållas här fler gånger. Men än så 

länge är det oklart ifall det kommer 

att göras en formell ansökan om  

att få musiktävlingen till Halmstad 

redan nästa år. 

– Det vet vi inte ännu. Vi har inte 

kommit så långt, men vi håller på 

att titta på det. Vi vet nog hur det 

blir inom två veckor ungefär, säger 

Johan F Lundberg. 

Bild: BENJAMIN ANDRÉASSON/ARKIV

46-åring åtalad för 
grov olovlig körning
H A L M S T A D :  En 46-årig man är åtalad 

för att ha kört bil utan att ha rätt 

till det. Mannen har erkänt brottet 

och uppger att han var på väg från 

Göteborg till Malmö när han stop-

pades för kontroll utanför Eurostop 

i mars i år. 
46-åringen har kört olovligt 

flera gånger tidigare och därför är 

brottsrubriceringen nu grov olovlig 

körning. I förhör med polisen uppger 

den misstänkte att han vet om att 

han inte får köra bil.

Åklagaren yrkar på dagsböter till 

ett värde av 2 500 kronor.

En 15-åring har erkänt äldremisshandel
BÄCKAGÅRD

En av de två pojkar som har 

förhörts om misshandeln av 

två äldre personer på Bäcka-

gård har nu delgivits misstanke 

om misshandel, olaga hot och 

ofredande.

15åringen har gjort vissa med

givanden om att ha slagit den 

98årige mannen, hotat honom och 

skrikit svärord.

Händelsen inträffade i en trapp

uppgång på Gravyrvägen i Halm

stad tisdagen den 2 augusti.

– Det uppstod en konflikt som 

ledde till någon form av hand

gemäng. Mer går jag inte in på vad 

han gjorde med mannen, säger 

Sten Bengtsson, ungdomsutredare 

vid Halmstadpolisen.

15-ÅRINGEN KOMMER OCKSÅ att 

 höras om misshandeln av en 91årig 

kvinna som inträffade söndagen 

den 31 juli på Skulpturplatsen. Vid 

det tillfället befann sig två tonårs

pojkar kring kvinnan som var ute 

och gick.
– Det finns ett samband mellan 

de här två händelserna. Vi kommer 

att höra 15åringen och en annan 

pojke som kan ha varit delaktig, 

säger Sten Bengtsson.

KVINNAN MÖTTE TVÅ pojkar på 

gång och cykelvägen. En av dem 

knuffade till henne. Hon föll inte 

till marken utan i stället började 

hon gå därifrån. Men pojkarna 

följde efter och ska ha sparkat på 

hennes gångstavar och kastat grus 

på henne.
– Jag har pratat med mannen och 

kvinnan och båda mår bra. De blev 

förstås skärrade, men båda två vå

gar gå ut igen. Påhoppen var inte 

riktade direkt till dem som perso

ner utan vem som helst kunde ha 

blivit utsatt. Kvinnan och mannen 

råkade vara på fel plats vid fel tid

punkt, säger Sten Bengtsson. 
ANN KATRIN NORLING

010-471 51 20 akn@hallandsposten.se

”Jag flög handlöst 
framåt ned i snåren”
HALMSTAD

Millan överfölls när hon plock-

ade bär i skogen vid Furet. Po-

lisen söker efter gärningsman-

nen men har ingen misstänkt.

Det var strax efter tolv på dagen 

i måndags i skogen vid Furet, nära 

duvslagen och bilprovningen. Mil

lan plockade björnbär när en man 

plötsligt dök upp bakom henne.

– Jag kände en hård smäll i ryg

gen och flög handlöst framåt ned  

i snåren, sedan kände jag att mitt 

huvud trycktes ned så att jag 

knappt fick luft.
Mannen kom av sig när en hund 

skällde från stigen i närheten.

– Trycket släppte om halsen och 

han sade rör dig inte, jag kommer 

tillbaka. Sedan gick han lugnt iväg, 

helt kallt.
Millan beskriver hur hon var liv

rädd, trodde att han var kvar i när

heten, att han stod bakom en buske 

och väntade. Hon vågade inte röra 

sig. Hon sträckte sig efter telefonen 

när hon inte längre hörde hans fot

steg i terrängen.
– Jag tänkte att om det så är det 

sista jag gör måste jag ringa mina 

nära och berätta vad som händer. 

HENNES DOTTER VAR snabbt på plats 

och polisen kom med en hund

patrull och sökte av området.

– Det verkade som att hunden 

fick upp ett spår först. Men det 

hade ju regnat och det blåste or

dentligt ute, säger hon.
När vi träffar Millan ett dygn se

nare har hon precis varit på vård

centralen och fått sina skador do

kumenterade. Hon är blåslagen, 

med rivsår på händerna och i an

siktet och märkbart skärrad av det 

som har hänt. Hon vill inte ha med 

sitt efternamn eftersom gärnings

mannen är på fri fot.
– I efterhand kommer chocken. 

Jag märkte ingenting förrän han 

dök bakom mig, säger Millan som 

inte tror att gärningsmannen var 

ute efter henne speciellt. 
Hon var på fel plats vid fel tillfälle 

och vem som helst som rörde sig  

i området hade kunnat råka ut för 

honom.
– Jag skulle inte ha varit där och 

plockat bär den dagen, säger Mil

lan, som är tacksam mot hund

ägaren som kanske räddade henne 

från något mycket värre – utan att 

veta om det.
– Jag skulle ju gärna vilja ha kon

takt med den personen, säger hon.

Efter överfallet skrev hon ett in

lägg på Facebook som har delats 

och kommenterats flitigt. Hon vill 

varna andra som rör sig i naturom

rådet och uppmanar till vaksamhet.

– Det är ju så många som använ

der området dagligen, även barn 

och ungdomar.

HALMSTADPOLISENS  utredningschef 

Martin Inglund bekräftar att man 

arbetar med händelsen och spanar 

efter gärningsmannen i ärendet 

som i nuläget rubriceras som miss

handel. Det finns ingen misstänkt.

– Vi har uppgifter att gå vidare på 

och hoppas få kontakt med vittnen.

Har ni några andra händelser som 

liknar den här?
– Utifrån anmälan ser jag inte att 

vi har haft någon tidigare händelse 

av den här karaktären, säger Martin 

Inglund.
LOTTA ANDERSSON

010-471 51 15 la@hallandsposten.se

Bild: JARI VÄLITALO

SKÄRRAD. Millan blev överfallen i skogen vid Furet. Hon kom undan med skrapsår och blånader, men hon säger att de värsta såren sitter i själen.

”Jag tänkte att om 
det så är det sista jag 
gör måste jag ringa 
mina nära och berät-
ta vad som händer.” 

MILLAN
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Flyktingar 
flyttade 
från boende
VALLÅ S

Hälften av de asylsökande som 
i fredags vägrade flytta in på 
Arena Hotel i Halmstad har 
flyttats till ett annat boende.

I fredags skrev HP om hur poli
sen ryckte ut till Arena Hotel efter 
att en situation uppstått med en 
nyanländ grupp asylsökande.

Gruppen på elva personer kom 
från en camping i Götene kommun 
och när det stod klart att de på nytt 
skulle få bo i husvagnar så vägrade 
de att flytta in.

HP VAR PÅ plats på Arena Hotel 
under fredagskvällen och de nyan
lända berättade att de hade flyttats 
av Migrationsverket utan att veta 
vart de skulle.

De hade bestämt sig för att sova 
utomhus, hellre än att ta emot 
nycklar till husvagnarna.

HP får veta från ansvariga på Are
na Hotel att gruppen inte bodde på 
hotellet under natten till lördag, de 
befann sig i närheten men man vet 
inte var de sov.

PÅ LÖRDAG CHECKADE de in och fem 
kommer att bo kvar på hotellet, res
ten flyttas på nytt av Migrations
verket till ett annat boende.

LOTTA ANDERSSON
010-471 51 15 la@hallandsposten.se

Flicka  
filmad på 
förskolan
HALMSTAD

En mamma anmäler till skol
inspektionen att hennes dotter 
filmades av personal på för
skolan när hon fick ett utbrott.  

Skolinspektionen kräver nu svar 
av Halmstads kommun efter anmä
lan från en förälder.

Det var i februari som mamman 
anmälde kränkande behandling av 
dottern, något som ska ha pågått 
en längre tid. Personal ska bland 
annat ha filmat flickan under ett 
utbrott.

ENLIGT ANMÄLAN BESKRIVS barnet 
som problemet på avdelningen 
medan mamman menar att det 
handlar om bristande kompetens 
hos personalen.

Flickan vill inte längre gå till 
förskolan och det ska inte ha gjorts 
några åtgärder trots flera samtal 
och löften från förskolechefen.

SKOLINSPEKTIONEN VILL NU ha svar 
från kommunen på kritiken från 
mamman och vad som har gjorts 
internt för att utreda händelserna 
som nämns i anmälan. 

Man vill särskilt att kommunen 
bemöter påståendet om att det är 
brister i verksamheten som ligger 
bakom situationen.

LOTTA ANDERSSON
010-471 51 15 la@hallandsposten.se

Flera oprovocerade 
överfall i Halmstad
HALMSTAD

Under några timmars tid på 
lördag kväll anmäldes flera fall 
av tillsynes oprovocerat och 
brutalt våld. Polisen utreder nu 
om det kan finnas samband.

Vid ettiden under natten mot 
söndag ska en kvinna ha blivit över
fallen vid en gångtunnel längs nya 
Tylösandsvägen, i höjd med Sönd
rum.

Tre män i 20årsåldern ska ha 
blockerat vägen, sparkat av henne 
från cykeln och sedan fortsatt mata 
på med slag och sparkar, enligt 
uppgifter i sociala medier.

Vid halv elva samma kväll har 
en ung kvinna anmält att hon blev 
påhoppad av tre män i Norre katts 
park. Hon ska ha blivit dragen i hå
ret och slagen på kroppen och mot 
ansiktet.

KLOCKAN 01.40,  på Stenvinkels
gatan, satt två tonårskillar i en 
epatraktor när någon krossade en 
ruta och de blev utdragna på gatan 
och misshandlade med sparkar och 
slag när de låg ner. 

Enligt anmälan var det två gär
ningsmän som var mest aktiva men 
det var fler på plats.

De drabbade i två av fallen  
beskriver mörkklädda män i 20 
års åldern. 

Det finns vissa likheter i anmäl
ningarna och tillvägagångssättet 
vid en första anblick. Men det är 
alldeles för tidigt och alldeles för 
knapphändiga uppgifter för att 
säga om det finns ett samband, me
nar Martin Inglund, utrednings
chef vid polisen i Halmstad. 

Han kan inte gå närmare in på 
händelserna, där en är åtkomst
skyddad. 

– Vi arbetar för att skapa oss en 
bild av vad som har hänt och om 
vi ser ett mönster så kommer vi 
att arbeta vidare med det, säger 
utredningschefen som inte heller 
har undgått den senaste tidens fall 
av oprovocerat våld.

– Vi har en situation i Östersund 
och dessutom en liknande händelse 
i Kungsbacka. Jag kan förstå det 
mediala intresset, men jag kan inte 
dra någon slutsats om huruvida de 
här brotten hänger ihop.

Oprovocerade våldsbrott som 
misshandel, sexuellt våld och ofre
dande utomhus prioriteras högt av 
polisen:

– Det är inte så ofta som vi har 
den här typen av händelser. Vi pra
tar nu med alla inblandade och 
hämtar in teknisk bevisning, säger 
Martin Inglund.
Hur är utredningsläget när både  
motiv och misstänkt saknas?

– Ofta uppstår ju vissa skador 

även på den som slår. Så om vi bara 
vet vilken krets vi letar i så kan vi 
titta på hur de ser ut, säger Martin 
Inglund. 

HAN BEKRÄFTAR ATT kolleger i länet 
har reagerat.

– Alla lägger ju sitt eget pussel. 
Men det är klart, har man flera 
sådana här anmälningar i länet 
så undrar man ju över om de kan 
hänga ihop. Även om det ofta visar 
sig att så inte är fallet.

lotta andersson
la@hallandsposten.se

010-471 51 15

Bild: ROGER LARSSONÖVERFALL I GÅNGTUNNEL. Natten till söndag ska en kvinna ha överfallits vid en gångtunnel i Söndrum. Polisen är förtegen om händelsen, där anmälan är åtkomstskyddad.

Bild: ANNIKA KARLBOM
POLISEN UTREDER OPROVOCERAT VÅLD. Martin Inglund, utredningschef vid 
polisen i Halmstad säger att man utreder händelserna brett.

FAKTA: Överfall  
på unga kvinnor
* Förra veckan skedde två överfall 
på kvinnor i Kungsbacka.
* 7 mars: En 16-åring blir brutalt 
misshandlad av tre unga män när 
hon ska möta en kompis. Hon får 
skador i ansiktet, tappar känseln  
i benen och får vårdas på sjukhus.
* 8 mars: En 15-årig flicka utsätts 
för ett våldtäktsförsök. Hon dras till 
marken av tre män men lyckas und-
komma utan skador. 
* Polisen utesluter inte att det kan 
handla om samma gärningsmän i de 
två fallen, enligt uppgifter till media.

4
TISDAG 1 SEPTEMBER 2015

HALMSTAD
Nyhetschef: Cicki Gustafsson, tel: 010-471 51 55 • Redaktionen, tel: 010-471 51 50 

Nattredaktionen, tel: 010-471 51 51 • E-post: redaktionen@hallandsposten.se

Två olyckor  
inom tio minuter
H A L M S T A D :  Strax före klockan 12 på 

måndagen larmades räddningstjänst 

till en olycka på vägen mellan Ske-

dala och Åled, i närheten av Arlösa, 

där en personbil hade kört i diket. 

Föraren hade själv tagit sig ut ur 

bilen. 
    Knappt tio minuter senare kom 

ytterligare ett larm om en olycka. 

Även där hade en personbil kört 

i diket, på Stjärnarpsvägen. Föraren 

av den bilen satt fast i fordonet och 

fick hjälpas ur av räddningstjänst. 

Båda förarna fick föras till sjukhus 

med ambulans, men det är än så 

länge oklart vad de har fått för 

skador. Osäkerhet friar pappa från brott mot barn

HALMSTAD

Pojken var till en början osäker 

på om det var en mardröm el-

ler om det hade hänt på riktigt. 

Därför frias pappan från åtalet 

om sexuellt övergrepp mot 

barn. 

På nyårsafton förra året var poj

ken bortrest tillsammans med sin 

pappa. När pojken under natten 

skulle gå upp och dricka vatten 

följde pappan med, och efteråt 

sade pappan att han skulle ”visa 

en cool grej”, enligt ett förhör med 

pojken. Vidare har han berättat att 

pappan sedan började pilla på hans 

könsorgan och när han blev ledsen 

satte pappan ett täcke framför hans 

ansikte och sade att han inte fick 

berätta om det för någon. 

Efter händelsen somnade pojken 

och var osäker på om det verkligen 

hade hänt eller om det var en mar

dröm. Ett par månader senare var 

pojken säker på att det inte var 

någon mardröm och berättade om 

händelsen för sin mamma, som 

gjorde en anmälan om sexuellt 

övergrepp mot barn. I rätten har 

mamman också vittnat om att poj

ken mådde dåligt efter nyårshel

gen, samt att när han väl berättade 

om händelsen så hade han svårt att 

prata om det och var ledsen. 

Pappan har vid ett tidigare tillfäl

le anmälts för liknande brott, men 

den utredningen lades ner. Han har 

hela tiden nekat till övergreppet 

och sade i rätten att det inte hände 

något under natten och att han inte 

ens varit uppe. 
I domen skriver tingsrätten att 

pojkens och mammans berättelser 

talar för att något verkligen har 

hänt, men eftersom pojken kände 

till den tidigare anmälan mot pap

pan, samt att han till en början 

trodde att det var en mardröm, an

ses det inte vara ställt utom rimligt 

tvivel att pappan har begått gär

ningen. Tingsrätten väljer därför 

att fria honom. 
JOAKIM KULLBERG

Kyrkan 
i Halmstad 
nyanställer
HALMSTAD

Halmstads pastorat storsatsar 

och nyanställer. Framför allt är 

det barn- och ungdomsverk-

samheten som utökas.

Halmstads pastorat har utökat 

med 5,5 nya tjänster. Dessa omfat

tar en ny präst på Kärleken, en kom

munikatör, två diakoner, en fritids

ledare och en barnpedagog på halv

tid. Förutom barnpedagogen så har 

man redan tillsatt samtliga tjänster. 

Dessutom har tidigare pensionsav

gångar och avhopp ersatts.

En sådan stor satsning är ovanlig 

för pastoratet, berättar kyrkorådets 

ordförande Bengt Björkman.

Detta har blivit möjligt sedan det 

har gått bra ekonomiskt för kyrkan 

på sistone. Dessutom kan pengar 

sparas genom mer frivilligarbete, 

som exempelvis att löpande un

derhåll och reparationer ska kun

na genomföras av personalen själv 

i stället för att hyra in externa en

treprenörer.
– Vi vill hellre föra in överskottet 

i verksamheten än att gå med vinst, 

säger Bengt Björkman. 

Detta innebär bland annat att 

kyrkan kommer att kunna ha fler 

förskolegrupper med färre barn  

i varje. Det blir även mer till kon

firmanderna.
– Det behövs satsningar på barn 

och ungdomar i samhället, säger 

Bengt Björkman. Och på musikverk

samheten. Den är för alla lyssnare. 

Även kyrkans  samhälliga engage

mang ska ta del av tjänsterna.

– Vi kommer också att jobba 

mycket med de utslagna och bort

glömda. Många vill vara glömda, 

och vill inte prata med myndig

heter. Då finns vi där, säger Bengt 

Björkman.
JOHAN HAMMERBY

50-åring bestulen på 
alla sina presenter
ÖSTRA STRANDEN 

Ulric Simonsons överrasknings-

fest i lördags fick ett tråkigt 

slut. På natten länsades fest-

lokalen på allt av värde. Bland 

det stulna fanns alla presenter 

från vännerna.

Familjen hade planerat och satsat 

stort inför Ulric Simonsons 50års

fest. Jubilaren ”kidnappades” på 

lördagen av barnen hemma i Nit

torp och fick åka till Halmstad med 

förbundna ögon. Väl framme möt

tes han av 45 vänner och en jätte

fest i samlingslokalen vid Östra 

stranden, där familjen sedan tre år 

tillbaka har en stuga. Det blev en 

helkväll med dans och festligheter 

i Knipans lada.
– Vi hade så kul så jag tänkte att 

jag väntar till i morgon med att 

öppna presenterna och passar på 

att ringa runt och tacka alla. Vi 

grovstädade bara och låste när de 

sista gästerna hade gått hem vid 

tvåtiden, berättar Ulric Simonson.

Nu sitter han dagarna efter och 

ringer runt till sina vänner – men 

av en helt annan anledning. 

HAN RINGER FÖR att fråga vad som 

fanns i födelsedagspaketen, för 

anmälan till polis och försäkrings

bolag. 
– När vi kom tillbaka klockan sju 

på morgonen var låset uppklippt 

och allt var länsat. Tjuvarna hade 

tagit backar med öl, vin och sprit 

som blivit över och alla presenter 

och presentkort som jag hade fått 

av mina vänner. De tog min skinn

jacka, min sons dator och projek

torn som hörde till festlokalen. Det 

fanns inte en pinal kvar värd över 

100 kronor, säger Ulric, som känner 

sig både ledsen och förbannad över 

det som har hänt.

– Jag vet att det bara är saker och 

man ska vara glad att vi har hälsan 

och mår bra. Men det är samtidigt 

väldigt kränkande och hjärtlöst. 

Man vill ju att de som har gjort det 

här ska åka fast, säger han.

I SOMRAS NÄR rottingmöblerna 

försvann från stugans uteplats så 

gjorde Ulric ett inlägg i Facebook

gruppen ”Brottsplats Halmstad”. 

Det gav resultat och han fick till

baka sitt trädgårdsmöblemang, 

som hade hittats gömt i närheten. 

Nu har han skrivit ett nytt inlägg 

och hoppas på tips från någon som 

kan ha sett något under natten till 

söndagen. kanske kan han med 

Halmstadbornas hjälp komma 

närmare att få tillbaka något av 

det stulna.
– Vi har inga större förhopp

ningar, men man vet ju aldrig,  

säger han. 

DET ÄR INTE första gången Ulric 

Simonson råkar ut för stölder vid 

sommarstugan.
–  Det här är fjärde eller femte 

gången på tre år som vi blir av 

med grejer. Det känns tröstlöst, 

säger han.
Från polisen får vi veta att utred

ningen är nedlagd. Det var tal om 

ett hundsök direkt på söndagsmor

gonen, men det fanns ingen hund

patrull tillgänglig. Nästa steg är att 

få in en så detaljerad lista som möj

ligt över det stulna godset ifall det 

skulle dyka upp i någon husrann

sakan framöver.
LOTTA ANDERSSON

010-471 51 15 la@hallandsposten.se

Bild: ROGER LARSSON

LÄNSADES HELT. Natten till söndagen länsade tjuvarna Knipans lada på allt av värde, däribland Ulric Simonsons 50-årspresenter.

”När vi kom tillbaka 

klockan sju på 

morgonen var låset 

uppklippt och allt 

var länsat.”
ULRIC SIMONSON 

Gatlyktor stod tända 
i Söndrum över helgen
S Ö N D R U M :  Från fredag till måndag 

eftermiddag har gatubelysningen 

i Söndrum stått på, dag och natt. Det 

var ett nytt system som hade hakat 

upp sig. Felet upptäcktes inte förrän 

fredag eftermiddag så det dröjde till 

efter helgen innan det kunde åtgär-

das. Sådan här fel är ovanliga, men 

har hänt tidigare. Eftersom det rörde 

sig om ett begränsat område så blir 

det inga större ökade kostnader att 

ha haft lamporna påslagna.

HÄNDELSER SOM BERÖR. Inlägg på Facebookgruppen 
har vid flera tillfällen uppmärksammats i media.
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Dietmat är 
inget för ny 
hälsoklubb
HALMSTAD

Skippa hårdträning och 
dietmat – den livsstilen 
håller inte i längden 
hävdar Martin Tunhag, 
personlig tränare och 
kostrådgivare.

En hållbar livsstil handlar 
om att äta vad man vill i lag
om mängder och motionera 
i vardagen alltid. 

 – Dietmat är bara bra om 
man är beredd att fortsätta 
äta så i 50 år framöver. Jag 
vill inspirera folk till att inte 
hålla diet, säger han.

MED DEN FILOSOFIN vågar 
Martin Tunhag konkurrera 
med alla andra gym i Halm
stad och öppnar Multifit i en 
hyrd lokal på Rotorp. Före
taget erbjuder träning, kost
rådgivning och coachning. 

– Jag vill hellre kalla det för 
hälsoklubb än gym. Vi kom
mer att vara en liten grupp 
människor som tränar med 
hundra procent hälsofokus 
på individnivå. Här finns 

ingen stress och hets som 
på andra gym. Min dröm är 
att hjälpa folk med det som 
jag är duktig på. Kroppen är 
den enda kropp vi har och att 
inte investera i den är för mig 
ofattbart, säger han.

 Det vi gör i dag påverkar 
vår kropp i framtiden.

– Alla vill vara starka och 
klara utmaningar, men 
många vet inte hur de ska göra 
för att äta bra och träna rätt. 
Det finns en lösning för alla.

Martin Tunhag lär som 
han lever. Träning är en stor 
del av hans egen vardag med 
tio pass i veckan.

– Jag vill må bra varje mor
gon när jag vaknar, säger han.

En del kanske känner igen 
honom från TV4 och ”Gladi
atorerna” från säsongen 2013 
där han var en av utmanarna. 

– Det gick ganska bra, jag 
kom på tredje plats, berättar 
han.

UTMANINGAR ÄR NÅGOT som 
han gillar över huvud taget 
och har ställts inför dem som 
jägarsoldat, yrkesmilitär 
och gruppledare under FN

tjänst i Afghanistan. Det var 
under FNtiden som idén 
föddes att starta eget företag 
med inriktning på livsstil. 

Efter hemkomsten till 
Halmstad jobbade han som 
personlig tränare på gym och 
utbildade personliga träna
re. Målmedvetet sparade han 
pengar och planerade för att 
kunna starta företaget. 

– Det här är superroligt 

och känns hur rätt som helst, 
säger han.

Väg i vägg öppnar sam
tidigt Alezzokliniken med 
kiropraktiker.

–  Vi kommer att samar
beta, många kunder som 
får behandling mot smärtor 
är i behov av träning för att 
stärka kroppen, säger han.

ANN KATRIN NORLING
010-471 51 20 akn@hallandsposten.se

Bild: JARI VÄLITALO

BALANS. Kroppen är värd att bli omhändertagen med rätt portioner av mat och träning anser Martin Tunhag som öppnar en 
hälso klubb.

Fakta: Lite om Martin Tunhag
Ålder: 26 år
Familj: Sambon Elise Wick-
ström, polis
Bor: Villa i Lynga
Djur: Två hundar
Intressen: Träning och även-
tyrsresor
Gör: Personlig tränare och 
kostrådgivare som öppnar egen 
hälsoklubb

Bilsemester

Beställ på www.happydays.nu eller ring 020 - 79 33 84. 

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

Vardagar kl. 8.00-17.00.

Teknisk arrangör:

Pris per person i dubbelrum

SEK 1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Rättvik
DalaWärdshus Hantverksbyn HHH

Hela året runt är Dalarna en fest för ögat och här bor du mitt 
i den idylliska svenska naturskatten och nära Siljans västliga 
brädd. Den vackra sjön och landskapets djupa dalar och höga 
berg är den perfekta kulissen för ett besök i denna vackra del 
av Sverige. Du hälsas välkommen i Hantverksbyn och här kom-
mer du att bo i hotellrum inrättade i rustika timmerstugor, som 
blir en fin bas när du ska ut och uppleva mer av Dalarna. Ditt 
boende ligger endast 3 kilometer från Rättviks centrum, där du 
finner ett trevligt urval av butiker, restauranger och sevärdheter. 
Besök t.ex. Rättviks Gammelgård med sina fäbodvallar och en stor 
samling av dalamålerier, dalaskåp och folkdräkter – ett gyllene 
tillfälle om du har lust att uppleva lite mer av de vackra svenska 
konsthantverken och traditionerna.

Semester i Dalarna

Ankomst 
Valfri t.o.m. 19/12 2016 
och i perioden 1/1-19/12 2017.

•	 3	övernattningar
•	 3	x	frukostbuffé
•	 3	x	2-rätters	middag

Barnrabatt
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ priset.

Som läsare av Hallandsposten får du detta utvalda läsarerbjudande. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg att uppge reskoden: 
Hallandsposten

Hitta nytt hem för dina 
gamla prylar.
Vill du köpa och sälja prylar, bilar och bostäder? Gör fynd och bli av  
med grejer som du inte behöver på din lokala marknadsplats. Enkelt!

Boka din annons på hallandsposten.se/annonsera/privat

122x178

I samarbete med
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HALMSTAD Tipstelefon: 010-471 51 50  
E-post: tipsahp@hallandsposten.se • MMS/SMS: 72010, inled med ”HP tips”

Akut personalbrist på katthem
CENTRUM

Kattfotens katthem har 
förlorat flera av sina fri-
villiga medhjälpare. Efter 
ett nödrop ser den akuta 
krisen ut att lösa sig, men 
utan en långsiktig för-
bättring äventyras hela 
verksamheten.

Några av Kattfotens vikti-
gaste medhjälpare har slu-
tat nyligen. Verksamheten 
under vardagarna är mest 
utsatt. Det handlar om att 
ta ansvar för att öppna och 
stänga katthemmet och se till 
så att det dagliga arbetet med 
att sköta om katterna utförs.

I en vädjan på Facebook 

ber de ansvariga för katt-
hemmet fler volontärer att ta 
kontakt. Om inte det lyckas 
finns det risk att verksam-
heten måste börja avvecklas 
redan 1 oktober.

”VI ÄR BÅDE pressade, stres-
sade och slutkörda nu. San-
ningen i vitögat: vi är nära en 
avveckling nu. Det är inget 
vi vill, vi drivet detta med 
passion och brinner för det, 
men utan personal, går det 
inte att driva ett katthem”, 
beskriver Kattfoten läget.

– Jag har inte en lösning på 
vårt problem i dag, men jag 
ser ljust på att vi inom en kort-
siktig framtid kommer att 
ha en lösning. Vi har fått ett 
stort gensvar på vårt nödrop 

om volontärer, beskriver Mia 
Carlsson, som nu håller på att 
planera inskolningsträffar 
och lägga upp ett schema med 
personer som kan ta ansvar.

Fortfarande återstår det att 
se om tillströmningen av fri-
villiga räcker i längden.

– Det kommer att kräva lite 
tid innan vi kan utvärdera 
och se om de känner att det 
är ett ansvar de klarar av. Det 
är ett tufft jobb. Många tror 
att det bara handlar om att 
kela med katterna.

KATTFOTEN HAR FÖR närva-
rande ett 30-tal vuxna kat-
ter och ett antal kattungar 
som väntar på att placeras i 
nya hem.

JAN STOHR

Bild: JAN STOHR

SLUTAR OCKSÅ. Nathalie Svensson är praktikant på katthemmet och slutar nästa vecka. Hennes 
praktik har varit en av räddningarna när flera frivilliga slutat.

Försenad flytt 
till Spenshult 
närmar sig
OSKARSTRÖM

Första etappen av Spens-
hults ombyggnad är inne 
på sluttampen. Nästa 
vecka flyttar Migrations-
verkets Halmstadenhet in i 
lokalerna och vid månads-
skiftet oktober/november 
beräknas de första asyl-
sökande följa efter.  

Inflyttningsdatumet för 
det nya asylboendet har av 
olika anledningar fått flyt-
tas fram. Än är det en bit kvar 
innan huvudbyggnaden är 
färdigställd men byggna-
tionen av de kringliggande 
fastigheterna är snart klara 
– och därmed börjar flytten 
närma sig. 

Redan på måndag går förs-
ta flyttlasset när personal, 
som i dag sitter i Falkenberg, 
få nya lokaler på området. I 
nästa månadsskifte väntas de 
första boende. 

– Rent teoretiskt hade vi 

kunnat flytta in tidigare ef-
tersom vi har platser färdiga. 
Men i och med att det pågår 
mycket byggnationer på om-
rådet har vi valt att inte göra 
det ur säkerhetssynpunkt, 
säger Carl Hedberg, enhets-
chef på Migrationsverket i 
Halmstad, och fortsätter: 

– Det är inte ont om plat-
ser i Sverige som det har varit 
tidigare och därför bedömde 
vi att det gick att avvakta till 
dess att byggarbetet är klart. 

I DE BYGGNADER som börjar 
bli klara kommer det att fin-
nas 135 boendeplatser. När 
huvudbyggnaden står klar, 
vilket den beräknas göra i 
slutet av året, kommer det 
att finnas ytterligare drygt 
600 platser. Men inflytt-
ningen till dessa kommer 
att ske efter hand, enligt Carl 
Hedberg. 

– Det är ingenting som 
man fyller på en vecka. Det 
får ske lite successivt så att 
det blir ett bra mottagande 

av de som ska flytta in, säger 
han. 

HP HAR TIDIGARE berättat 
att Migrationsverket ska 
göra sig av med platser ef-
tersom antalet asylsökande 
som kommer till Sverige 
har minskat. Så sent som i 
augusti flyttades de boende 
på Civilen i Halmstad till Pi-
teå i samband med att asyl-
boendet avvecklades. Men 
enligt Carl Hedberg betyder 
det inte att satsningen på 
Spenshult är förgäves. 

– Majoriteten av Migra-
tionsverkets boenden är i 
nuläget tillfälliga anlägg-
ningsboenden som drivs 
via leverantörer. I fallet med 
Spenshult hyr Migrations-
verket direkt av fastighets-
ägaren och bedriver det i 
egen regi. Här har majorite-
ten självhushållsplatser som 
vi vill ha eftersom det bidrar 
till att man får en mer nor-
mal vardag.

EMELIE NORDH

Lev livet lite grönare
Halmstad  Eurostop

Tel. 035-260 22 20
Öppet: vard 10-19, lör 10-17, sön 10-17

www.blomsterlandet.se

Minicyklamen
Finns i flera färger. Ord pris 2990

Blomsterlök
Välj bland utvalda sorter.
Ord pris 3990

Bollkryss Svenskodlad Finns i flera färger.

Rosor 10-pack 
Ord pris 4990

Brudorkidé 2-stänglad
Finns i flera färger. 
Ord pris 99:-

Prydnadsbuskar/
bärbuskar

Citronfikus
Ord pris 299:-

 Stor sortering av  

 olika storlekar! 

 Ett parti!! 

2990

6990 2 För 50:-

 Nu har äntligen vårblommande höstlöken  

 kommit in i vårt sortiment 

3 För 99:-

Annonsen gäller t.o.m. 11/9 2016. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Tag 3
betala för 2

14950

Halvsida, modul 38, 122x360 mm
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Sverige i går

Turistorter i morgon

Storstäder i morgon

Stockholm
Göteborg
Malmö
Växjö
Kalmar
Visby
Jönköping
Karlstad
Borlänge
Gävle
Umeå
Luleå
Kiruna

Antalya
Kreta
Larnaca
Las Palmas
Madeira
Malaga
Mallorca
Nice
Phuket
Rhodos
Tunis

Aten
Berlin
Helsingfors
Johannesburg
Köpenhamn
London
Moskva
New York
Oslo
Paris
Rom
Rio de Janeiro
Sydney
Tokyo

Halmstad
Kiruna
Stockholm
Lund

Halmstad
Hyltebruk
Laholm
Falkenberg
Kungsbacka

Vädertoppen*

 

+30

+33

+23

+32
+21

+29

+28
+16

+20
+20
+15

+15
+22
+29

+32
+36

+23
+29

+30
+29

+34
+30

+34
+28

+27

Växlande molnighet och mest uppehåll. 20 till 24 grader.
Svag vind.

SO 2−6 m/s. Dis eller dimma.

10

20

30

°C
24/8 31/8

2

4

6

mm
24/8 31/8

* * * * * * * * * *
* Beräknat värde

+10

+12

+26

+11

+26

+27+23

+25

+25

+14
+14

+11

+28
+21

+31

+30

+27

+27

+29

+35
+33

+18

+16

Varmast 24,0 °C Oskarshamn
Kallast −6 °C Latnivaara
Blötast 9 mm Gäddede
Blåsigast 26 m/s Stekenjokk

SO 4−8 m/s. God sikt.

Mest klart och uppehåll. Ca 19 grader. Måttlig vind.

Fredag

+20

+19 +20 +18 +18

Lördag

+20

Söndag

+18

Måndag

+19

19.446.26

+23
+20
+22

+22
+19
+18

+19

+23

+23
+21

+17
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Fre Lör Sön Mån
Under dagen väntas vari-
erad molnighet och
mest uppehåll. I
söder sommar-
varmt och vid
soligt väder
20−25 grader.
I norr svalare.

*Värden från i förrgår kväll

lindex.com

Lumene
Alla Foundations,

20 % (159-179:-)

Essie
Nail polish,

99:- (129:-) 

L’Oréal
Volume Million Lashes Mascaror,

149:- (189:-) New!
True Match Foundation,

139:- (179:-) 

Mascaror från   99:- (139 – 199:-) 
Max Factor

Lindex Beauty
Lipstick,

79:50 

Lindex Beauty
Eye shadow,

49:50

IsaDora
Volume Lash Stylers Mascaror,

149:- (169-199:-) New!
Eyeshadow Quartet,
119:- (139:-) 
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Halvsida, modul 64, 248x178 mmHelsida, modul 68, 248x372 mm
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RUBRIKSIDA

ANNONSEXEMPEL– RUBRIKSIDA 

HALLANDSPOSTEN  mån–tors fre–lör
  
FRIA FORMAT,  MODUL 11B-78  

Pris/modul:  

Jobb   1 248 kr 1 440 kr

Jobb - Samannonsering HN och HP  1 881 kr 2 150 kr

Bostad  1 056 kr 1 248 kr

Motor  1 056 kr 1 248 kr

Båtar  1 056 kr 1 248 kr

Djur  1 056 kr 1 248 kr

Resor  1 056 kr 1 248 kr

Tjänster  1 056 kr 1 248 kr

Varor  1 056 kr 1 248 kr

Utbildning  1 056 kr 1 248 kr

Meddelanden  1 056 kr 1 248 kr

Evenemang – Nöje  1 056 kr 1 248 kr

Samannonsering HN och HP 1 576 kr 1 863 kr

Modul 24, 80x178 mm

LÖRDAG 17 SEPTEMBER 2016 49

Efterlysning!
Du vedförsäljare i Laholms-
trakten. Jag har förlorat ditt 
namn och mobilnummer. 
B. Andersson väg 26, 20m3. 
Hör av dig!

Gräs på rot
Förvuxen insådd med stor 
skörd av gräs o klöver säljes 
på rot till humant pris. Finns i 
Eldsberga, 070-7942694

sön 18 september
kl 11 Söndrums kyrka

Gudstjänst
olof olsson präst

söndagskören
(en öppen kör som övar kl 10)

kl 17 Vapnö kyrka

Kvällsro TAIZÉ
olof olsson präst

körsångare
instrumentalsiter

lör 17 september
kl 16:30
Söndrums församlingsgård

Lördagspraliner
pianoelever
från Kulturskolan
jolanta konopnicka 
johansson

Entré inkl fika 30,-.
Samarr. med SENSUS

PRO Oskarström
Qigong startar 26 sept. kl. 
10.00. Plats Atelje Oskar, 
Köpmansgatan, Oskarström. 
Ledare Brynhild Bomstad. 
Varmt välkomna!

Veteranmoped sökes
Crescent,Suzuki,Yamaha, Hel 
eller i delar allt av intresse! 
Magnus 0706-505562

PRO Furet
Stadsrundtur 28 september. 
Samling Folkparken 12.30. 
Guide Anders Rosén. Kaf-
fepaus på Lizzies café. Pris 
100:-kr Anmälan till Lillemor 
tel. 125851, Annette tel. 
0733-548646

SPF Seniorerna Laholm
påminner om mannekäng-
uppvisningen på Lagagården 
onsdagen den 21 sept kl 
14.00. Både dam och herr-
mannekänger visar upp hös-
tens mode. Kaffeservering. 
Ingen anmälan. Välkomna!

Hundpassning
Finns du pensionär som mot 
betalning kan passa våran 
Softis 11 år i ditt hem, cirka 3 
månader efter jul. Han är lugn 
och fin. Vi står för alla kostna-
der. Maila: karoline.langes@
hotmail.com

BOKA BORD!
Boka på bord på höstens sto-
ra Barnloppis Maila: filippa.
bergstrom@hotmail.com för 
mer info.

Tipspromenader!
Alets Ik hälsar medlemmar 
samt övriga välkomna till våra 
tipspromenader i Aleskogen. 
Söndagar 10.00-12.00.

Strokef. Halmstad m omnejd
Gruppgymnastiken startar 
tisdag 20 september i C:1 ans 
lokal Halmstads sjukhus kl. 
14 00-15 00. Ledare/kon-
taktperson Gerd Olsson tfn. 
035-10 73 74

Husknuten Nässjögatan 10
Vårt Stickcafé startar onsda-
gen den 21/9 kl 9.30-12.00. 
Kerstin Larsson från Stroke 
håller samman gruppen. Fika 
till självkostnadspris. Alla är 
välkomna! Doft och rökfri!

CHRISTIAN COIGNY
Vernissagehelg 17 - 18 september

Kl. 11.00 - 17.00

18 sept kl. 14.00 Artist Talk Christian Coigny

Varmt Välkomna!

Slottsmöllevägen 19, Halmstad, mobil 0734486161

www.thephotogallery.se

Badminton

tEnniS

SQUaSH

PadEL

Söndrumshallen söker

Entreprenör för Halmstads 
racket- och gymnastikcenter
Vill du driva och utveckla en racketshop och café med 
mycket bra läge och stor utveckingspotential?

Vi söker nu en entreprenör som ansvarar för:
• Reception/öppethållande/marknadsföring 
• Cafeteria 
• Racketshop 
• Utveckling av anläggningen 
• Samordning av verksamheterna i hallen 

Du kommer att få stora möjligheter att utveckla en 
redan framgångsrik affärsverksamhet och modernisera 
sportshop, banuthyrning och cafeverksamhet.

För mer information se www.sondrumshallen.se

DIVERSE
Vinterförvaring
Båtar, husbilar, husvagnar i 
torr frostfri lokal. Tel. 0708-
10 75 70

för barn 0-12 månader
Tisdag 20 sept kl 10

i Martin Luthers kyrka
sång ca 30 minuter  

och fika. Välkommen!

FO
TO

 M
ag

nu
s 

A
ro

ns
on

i Plåtkyrkan
Babysång

Stor loppis 25/9 11-14
På Snöstorps allmogegård, 
21 bord med allt mellan him-
mel och jord t.ex. inredning 
och barnartiklar m.m. Fika 
säljes. Välkomna att fynda. 
Fullbokat.

Storloppis
Arenahallen, Halmstad lör-
dag 8 okt. kl. 11-15 Boka bord 
begränsat antal. Tel. 0702-
31 42 31

NÖJENKYRKOR

EVENEMANGEVENEMANG

MEDDELANDENMEDDELANDEN

ThOmAs PeTeRsSoN
2 E N T E R TA I N  P R E S E N T E R A R

SVERIGETURNÉ 

HÖSTEN 2016

ThOmAs PeTeRsSoN
SVERIGETURNÉ 

HÖSTEN 2016

NY ENMANSSHOW AV OCH MED RÖINGES ROLIGASTE MAN!

Biljetter: Ticnet.se 0771 70 70 70, showtic.se, 
Halmstad Turistbyrå 035-12 02 00

HALMSTAD TEATER
TORSDAG 29 SEP KL. 19.30

FÖRENINGSAKTUELLT

DIVERSE

LAHOLM

HALMSTAD

Skaparkraft  
kvinnor, konst & 

komposition
Olaus Petri kyrka 

Söndag 18 september

 

Charlotte Polson - saxofon 
Christina Lindkvist - piano
Ann-Sofie Orrdal - texter

Modesty Sofronenkoff - foto
Marie-Louise Franzén - textil
Eva Liljekvist - textil, med flera

Kl 13.30   VERNISSAGE
Kl 14.00   KONSERT

ANVÄND DIN YTTRANDEFRIHET
Stöd Amnesty på PG 90 00 72-0. Tillsammans gör vi skillnad! www.amnesty.se

Modul 12, 38x88 mmModul 61, 248x43 mm

TISDAG 6 SEPTEMBER 201634

Önskar byta
Har 2 rok centralt i Halmstad. 
Önskar 2 rok i Bäckagård. Svar 
till: Hallandsposten Strand-
gatan 1, 301 81 Halmstad 
Märk ditt kuvert:
”1303 Bäckagård”

Hus Varberg 29/9-3/10
Boende i/runt Varberg sista 
helgen i sept. Minst 6 bäddar 
och 2 toaletter. Tillåtet med 
liten hund. 070-491 34 54

Lägenhet sökes
Första barnet på väg! Nu 
söker vi större lägenhet i 
Halmstad, allt är av intresse. 
Båda har fast inkomst och bra 
referenser. 070-920 21 54

Bryggerietiketter
Ölburkar, gärna hel äldre 
samling, öl/läsk köpes av 
samlare. Äv. äldre svenska 
ölglas med tryck, reklam m.m. 
Tel. 0736-63 58 73

Nybörjarkurs
Start 6 september

Varje tisdag  
hela hösten

kl 19.30 – 23.00

Foxtrot  
Gammaldanskurs
Instruktör Tobias

Entré 120:-

www.parkenhalmstad.se

HALMSTAD
Hallands 
Dansförening

Tel. 0707-13 29 00

Husknuten Nässjögatan 10
Canastan startar tisdagen 
den 6/9 kl 13-16. Inger 
Andersson och Lasse Sand-
berg lär ut spelet. Fika till 
självkostnadspris. Alla, även 
nybörjare är välkomna! Doft 
och rökfri!

åss 
svenska ångestsyndromsällskapet 

www.angest.se 

 

Ångestsyndromsällskapet Halmstad 
Tel. 072 – 500 60 80 

Sitt inte ensam - kom med i vår gemenskap 

Vi ger stöd till människor med ångest samt 
verkar för deras intressen i samhället. 

HYRESRÄTTER

BOSTADBOSTAD

VARORVAROR
KÖPES

MOTORMOTOR
HUSVAGNAR, HUSBILAR FRITIDSBOSTÄDER

ÖNSKAS HYRABYTESÖNSKAS HYRA

EVENEMANGEVENEMANG

NÖJEN

DIVERSE

MEDDELANDENMEDDELANDEN

FÖRENINGSAKTUELLT

HALMSTAD

Strokef. i Hallands län
Vattengymn. startar 7 sept. 
i C:1 an Hallands sjukhus 
Halmstad. Tid 12 00-12 45 
samt 12 45- 13 30, endast 
bad i bassäng kl. 13 30- 14 
00. OBS! För att få deltaga i 
vtn.gymn. måste man vara 
medlem i Strokeföreningen.

Strokef. Halmstad m omnejd
Boulen har startat i Stålhal-
len vid Alet och fortsätter 
varje måndag kl.15 00 - 16 
30. Klot finns att låna. Kon-
taktperson Kjell Pettersson 
tfn. 035-211295.

Strokef. i Hallands län
Medicinsk yoga startar tors-
dag 8 sept. kl. 10 30- 11 30 på 
Sperlingsgatan 5 Halmstad.

Halmstad skivmässa
Lördag 10 september kl. 
11-15 Folkparken. CD, 
DVD,vinylskivor, rariteter, 
samlarobjekt. Servering

Vinterförvaring
Husbil, husvagn, bil, båt för-
varas i stor luftig bevakad 
lokal. Ring 0736-18 94 24, 
50336 Välkommen!

2 rok som kan utökas
till en 4-rums lgh, centralt 
öster i Halmstad. I en 2 fam. 
villa uth. omg. ej rökare el. 
husdjur, balkong och tillgång 
till trädgård. Ref. önskas. Sva-
ren skickas till Hallandspos-
ten, Strandgatan 1, 30181 
Halmstad Märk kuvertet med 
HP 1304 lägenhet

Husbil turbodiesel-95
2,5 turbodiesel, drag, servo, 
garage m.m. 13000 mil, rost-
fri endast 99000 kr.
Ring 0765-94 06 71

Hej då  
fattigdom!
Läs mer på fairtrade.se

Hyresfastighet köpes
Centralt i Halmstad. Gärna 
med ledig lgh för köparen. 
Tel. 0705-59 04 51

GÅRDAR

Specialist på skogs- och jordbruksfastigheter

lrfkonsult.se

Axtorna B&B
Falkenberg Axtorna 6:1

Mellan Falkenbergs stränder och Ullared finns ett tillfälle att

komma över en inflyttningsklar gård. Idag finns får, hästar,

skog och B&B på gården Vad ni vill ha får framtiden utvisa.

30 hektar mark varav 23 skog och 6 ha åker/bete.

Välkommen med intresseanmälan. Visning: 14/9 och 18/9.

Fastighetsmäklare: Ulf Lindahl, 0346 29721

ÖVRIGT

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.
Bli månadsgivare på cancerfonden.se

ANVÄND DIN YTTRANDEFRIHET
Stöd Amnesty på PG 90 00 72-0. Tillsammans gör vi skillnad! www.amnesty.se

TISDAG 20 SEPTEMBER 201634

PRO Hyltebruk
Möte på Malmagården, tors-
dag 22 sept. kl. 15.00
Underhållning Istvan Balog- 
saxofon. Mötesförhandl, 
kaffe
Välkomna!

 

Halmstads 
församling

- där också kyrkogårds-
förvaltningen ingår har

 stängt 
21 september

pga utbildning

Gård el. mark sökes
Gård el. mark sökes i Halm-
stad kommun, arealen bör 
vara ca. 5-20 ha. Allt av 
intresse! 0703-87 84 41

Snöstorps Folkdanslag
Höstens träning börjar tisd 
den 20 sept. kl. 19.30 i Ske-
dala Bygdegård. Gamla o nya 
medlemmar hälsas välkomna, 
både dansare o spelmän!

Varje dag hittar du klickbara kryss och sudokun i din eHP. eHP ingår alltid i din prenumeration och du kan 
läsa den var du än är, på surfplattan, i mobilen eller på datorn.  
Läs mer på hallandsposten.se/ehp.

Klickbara kryss och sudokun!

KYRKOR

EVENEMANGEVENEMANG

ÖVRIGT

MOTORMOTOR
BILTILLBEHÖR

FÖRENINGSAKTUELLT

MEDDELANDENMEDDELANDEN

VILLA, RADHUS

BOSTADBOSTAD

HYLTEHALMSTAD

NÖJEN

ÖVRIGT

HALMSTADS TEATER

28/9 kl. 18:00-21.00

Kjell Enhager

SKILLNADEN SOM GÖR SKILLNADEN...ÄR DU!

BOKA HÄR
enhager.com/forelasningar/

070–213 40 00, info@enhager.com

495kr + serviceavgift.

     

”Kjell Enhager är en 
mental handelsbod, allt 
finns, inspiration, retorik 

och komik!”

– Loa Falkman

Traktor MF 135 el. likn.
sökes i närheten av Varberg/
Väröbacka. Lämna med-
delande om jag ej kan svara. 
Söker även lämplig tippkärra 
till sådan traktor. 
073-575 81 59

Halmstad
Berta Jönssons väg 5A
035-10 10 60

1.495:-
Basservice

Gäller bilar 5 år och äldre. Max 5 liter olja, oljefilter
och byte av tätning i oljeplugg samt kontrollpunkter. 
Boka din tid på verkstaden senast 30/9-2016. 

Just nu!
Länsdeklarerad betyder att bostaden  
är besiktigad innan försäljning.

Sveriges snabbast  
växande mäklare

lansfast.se

VIDSTRÄCKT VY I VEINGE
Påkostad rymlig familjevilla i utkanten av Veinge samhälle. Villan har under senare år försetts med bl.a nytt tak, nya fönster 
och dörrar, bergvärmepump, ny el och mycket annat. Gångavstånd till såväl skola som utebad och livsmedelsbutik.

ADRESS ÄRINGSVÄGEN 16 BOAREA CA 95 M² / 5 ROK BIAREA CA 65 M² ENERGIKLASS E TOMTYTA 1 111 M² FRIKÖPT
UTGÅNGSPRIS 1 495 000 KR TIDSBOKAD VISNING LÖ 17/9, ON 21/9 MÄKLARE JON RALPH

Halmstad, Norra Station  Tel 035-15 28 00 
Laholm, Stortorget 13  Tel 0430-794  20 

INFLYTTNINGSKLART PÅ FYLLINGE
Välkomna till vad fyllingeborna själva kallar för Fyllinges gräddhylla! Njut av tillvaron med ett hem som det bara är att flytta 
rakt in i!

ADRESS MÖRTVÄGEN 50 BOAREA CA 88 M² / 3 ROK ENERGIPRESTANDA 129 kWh/M² ÅR UTGÅNGSPRIS 975 000 KR
AVGIFT 6 303 KR VÅN 1/2 TIDSBOKAD VISNING TO 22/9, LÖ 24/9
MÄKLARE MARCUS HILBERTSSON

Har du 
frågor om 
cancer?
Välkommen att kontakta  
Cancerfondens informations- 
och stödlinje för information 
och känslomässigt stöd.

020-59 59 59
infostodlinjen@cancerfonden.se

Se lediga volontäruppdrag 
på redcross.se 
#integrationipraktiken

volontär!Gör för nån annan.skillnad Bli

Mer än var tredje 
svensk får en hjärnsjuk-
dom, skada eller funk-
tionsnedsättning. Därför 
behöver vi ditt stöd mer 
än någonsin. 
Stöd hjärnforskningen 
på pg 901125-5 eller 
www.hjarnfonden.se
För personlig service 
ring 020-523 523

Trasslar  
hjärnan  
så trasslar 
hela livet

Epilepsi

TISDAG 20 SEPTEMBER 201634

PRO Hyltebruk
Möte på Malmagården, tors-
dag 22 sept. kl. 15.00
Underhållning Istvan Balog- 
saxofon. Mötesförhandl, 
kaffe
Välkomna!

 

Halmstads 
församling

- där också kyrkogårds-
förvaltningen ingår har

 stängt 
21 september

pga utbildning

Gård el. mark sökes
Gård el. mark sökes i Halm-
stad kommun, arealen bör 
vara ca. 5-20 ha. Allt av 
intresse! 0703-87 84 41

Snöstorps Folkdanslag
Höstens träning börjar tisd 
den 20 sept. kl. 19.30 i Ske-
dala Bygdegård. Gamla o nya 
medlemmar hälsas välkomna, 
både dansare o spelmän!

Varje dag hittar du klickbara kryss och sudokun i din eHP. eHP ingår alltid i din prenumeration och du kan 
läsa den var du än är, på surfplattan, i mobilen eller på datorn.  
Läs mer på hallandsposten.se/ehp.

Klickbara kryss och sudokun!

KYRKOR

EVENEMANGEVENEMANG

ÖVRIGT

MOTORMOTOR
BILTILLBEHÖR

FÖRENINGSAKTUELLT

MEDDELANDENMEDDELANDEN

VILLA, RADHUS

BOSTADBOSTAD

HYLTEHALMSTAD

NÖJEN

ÖVRIGT

HALMSTADS TEATER

28/9 kl. 18:00-21.00

Kjell Enhager

SKILLNADEN SOM GÖR SKILLNADEN...ÄR DU!

BOKA HÄR
enhager.com/forelasningar/

070–213 40 00, info@enhager.com

495kr + serviceavgift.

     

”Kjell Enhager är en 
mental handelsbod, allt 
finns, inspiration, retorik 

och komik!”

– Loa Falkman

Traktor MF 135 el. likn.
sökes i närheten av Varberg/
Väröbacka. Lämna med-
delande om jag ej kan svara. 
Söker även lämplig tippkärra 
till sådan traktor. 
073-575 81 59

Halmstad
Berta Jönssons väg 5A
035-10 10 60

1.495:-
Basservice

Gäller bilar 5 år och äldre. Max 5 liter olja, oljefilter
och byte av tätning i oljeplugg samt kontrollpunkter. 
Boka din tid på verkstaden senast 30/9-2016. 

Just nu!
Länsdeklarerad betyder att bostaden  
är besiktigad innan försäljning.

Sveriges snabbast  
växande mäklare

lansfast.se

VIDSTRÄCKT VY I VEINGE
Påkostad rymlig familjevilla i utkanten av Veinge samhälle. Villan har under senare år försetts med bl.a nytt tak, nya fönster 
och dörrar, bergvärmepump, ny el och mycket annat. Gångavstånd till såväl skola som utebad och livsmedelsbutik.

ADRESS ÄRINGSVÄGEN 16 BOAREA CA 95 M² / 5 ROK BIAREA CA 65 M² ENERGIKLASS E TOMTYTA 1 111 M² FRIKÖPT
UTGÅNGSPRIS 1 495 000 KR TIDSBOKAD VISNING LÖ 17/9, ON 21/9 MÄKLARE JON RALPH

Halmstad, Norra Station  Tel 035-15 28 00 
Laholm, Stortorget 13  Tel 0430-794  20 

INFLYTTNINGSKLART PÅ FYLLINGE
Välkomna till vad fyllingeborna själva kallar för Fyllinges gräddhylla! Njut av tillvaron med ett hem som det bara är att flytta 
rakt in i!

ADRESS MÖRTVÄGEN 50 BOAREA CA 88 M² / 3 ROK ENERGIPRESTANDA 129 kWh/M² ÅR UTGÅNGSPRIS 975 000 KR
AVGIFT 6 303 KR VÅN 1/2 TIDSBOKAD VISNING TO 22/9, LÖ 24/9
MÄKLARE MARCUS HILBERTSSON

Har du 
frågor om 
cancer?
Välkommen att kontakta  
Cancerfondens informations- 
och stödlinje för information 
och känslomässigt stöd.

020-59 59 59
infostodlinjen@cancerfonden.se

Se lediga volontäruppdrag 
på redcross.se 
#integrationipraktiken

volontär!Gör för nån annan.skillnad Bli

Mer än var tredje 
svensk får en hjärnsjuk-
dom, skada eller funk-
tionsnedsättning. Därför 
behöver vi ditt stöd mer 
än någonsin. 
Stöd hjärnforskningen 
på pg 901125-5 eller 
www.hjarnfonden.se
För personlig service 
ring 020-523 523

Trasslar  
hjärnan  
så trasslar 
hela livet

Epilepsi
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MODULKARTA 
18 

1 Spalt × 8 Moduler
B 38 × H 360 mm

16 
1 Spalt × 6 Moduler

B 38 × H 268 mm

15 
1 Spalt × 5 Moduler

B 38 × H 223 mm

14 
1 Spalt × 4 Moduler

B 38 × H 178 mm

13 
1 Spalt × 3 Moduler

B 38 × H 133 mm

28 
2 Spalt × 8 Moduler

B 80 × H 360 mm

26 
2 Spalt × 6 Moduler

B 80 × H 268 mm

25 
2 Spalt × 5 Moduler

B 80 × H 223 mm

24 
2 Spalt × 4 Moduler

B 80 × H 178 mm

23 
2 Spalt × 3 Moduler

B 80 × H 133 mm

38 
3 Spalt × 8 Moduler
B 122 × H 360 mm

[HALVSIDA]

36 
3 Spalt × 6 Moduler
B 122 × H 268 mm

35 
3 Spalt × 5 Moduler
B 122 × H 223 mm

34 
3 Spalt × 4 Moduler

B 122 × H 178 mm

[KVARTSIDA]

33 
3 Spalt × 3 Moduler

B 122 × H 133 mm

48 
4 Spalt × 8 Moduler
B 164 × H 360 mm

46 
4 Spalt × 6 Moduler
B 164 × H 268 mm

45 
4 Spalt × 5 Moduler
B 164 × H 223 mm

44 
4 Spalt × 4 Moduler
B 164 × H 178 mm

43 
4 Spalt × 3 Moduler
B 164 × H 133 mm

Obs! Modulkartan visar olika annonsers storlek men inte deras placering på sidan.

12 
1 Spalt × 2 Moduler

B 38 × H 88 mm

11 
1 Spalt × 1 Modul

B 38 × H 43 mm

22 
2 Spalt × 2 Moduler

B 80 × H 88 mm

21 
2 Spalt × 1 Moduler

B 80 × H 43 mm

32 
3 Spalt × 2 Moduler

B 122 × H 88 mm

31 
3 Spalt × 1 Moduler

B 122 × H 43 mm

42 
4 Spalt × 2 Moduler

B 164 × H 88 mm

41 
4 Spalt × 1 Moduler

B 164 × H 43 mm

68 
6 Spalt × 8 Moduler
B 248 × H 372 mm

 

[HELSIDA]

66 
6 Spalt × 6 Moduler
B 248 × H 268 mm

65 
6 Spalt × 5 Moduler
B 248 × H 223 mm

64 
6 Spalt × 4 Moduler
B 248 × H 178 mm 

 

[HALVSIDA]

63 
6 Spalt × 3 Moduler
B 248 × H 133 mm

62 
6 Spalt × 2 Moduler

B 248 × H 88 mm

[KVARTSIDA]

61 
6 Spalt × 1 Moduler

B 248 × H 43 mm
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
TEXTLIKNANDE ANNONS
Förses med annonsmarkering enligt gällande regler.

ANNONSGRANSKNING
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja annons.
Annonser skall beträffande innehållet följa tidningens
fasta regler. Tidningen inför inte annonser som uppmanar
till annonsering i andra medier. Tidningen förbehåller sig
rätt att avböja annonser som innehåller hänvisning till
annonser i andra medier.

FELAKTIGA ANNONSER
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst  
annonskostnaden.
För skada på grund av uteblivet eller felaktigt
införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.

REKLAMATIONER
Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom
7 dagar, mot fakturor inom 14 dagar, tel: 010-471 54 00.
Ingen reklamationsrätt vid för sent lämnat material och  
ej vid, av kunden, godkänt korrektur.

LAGRING AV ANNONSER
Annons som produceras av tidningen sparas i 3 månader från
sista införandet.

HELGUTGIVNING
Hallandsposten utkommer måndagar-lördagar utom följande
helger: nyårsdagen, trettondedag jul, långfredagen,
annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag,
nationaldagen, midsommardagen, alla helgons dag,
juldagen och annandag jul.

FÖRMEDLING AV ANNONSER TILL ANDRA TIDNINGAR
Mottages ej.

 
RESERVATION
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och  
förändringar i prislistan.

RABATTER

Prata med din ordinarie kontaktperson.

MATERIALADRESS
Helmaterial skickas via: 
www.annonsinskick.stampen.com

Delmaterial skickas till:  
annonsproduktion@stampen.com

KONTAKTINFORMATION
Hallandsposten 
010-471 51 00 

www.hallandsposten.se/foretag
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