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Döden ﬁnns
överallt. Inget barn
borde ha det så.

Samuel Gockel om när han levde med gatubarn i Uganda.
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Våldtäktsmottagning blir verklighet
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Gettegosigt
på 4H-gård

 Hyllie  Fosie

SKÅNES STÖRSTA GRATISTIDNING!
4

Tuva Norell-Giebelstein gosar
med en killing på 4H-gården.
FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON
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Ditt tips gör skillnad!

NU HAR VI

437 000

Har du ett riktigt bra nyhetstips?
Hör då av dig till oss. Det är ditt tips
som kan hjälpa oss belysa orättvisor
eller solskenhistorier i din närhet!

skånska läsare!

Lämna ditt nyhetstips antingen via
mejl nyhetsdesk@lokaltidningen.se
eller telefon 010-2064559.
Tack på förhand!

ALLTID SENASTE NYTT PÅ LOKALTIDNINGEN.SE

FÖLJ OSS PÅ
facebook.com/
lokaltidningen.se
Gilla även
din lokala sajt!

Augustenborgsskolan
anmäls till Arbetsmiljöverket
– hög stressnivå för lärarna

FOTO: TIVOLI

Vinn entré
och åkpass till
Tivoli i sommar
TÄVLING. I år firar Tivoli i Köpenhamn hela 175 år, och
det firar man med en rekordlång sommarsäsong.
Hela 184 öppetdagar bjuder
nöjesparken på denna sommar. Sommarsäsongen varar till 23 september och
är den längsta sommarsäsongen någonsin i Tivolis
historia.
VI LOTTAR ut tolv stycken
entré och åkpass till Tivolis
sommarsäsong (sex vinnare
får vars två biljetter).

FÖR ATT tävla, svara rätt på
följande:
Hur många år firar
Tivoli i år?
1) 175
2) 275
3) 200
MEJLA DITT svar och dina kontaktuppgifter till
tavling@lokaltidningen.se
senast 23/5. Vinnarna presenteras på lokaltidningen.se.
*Den som deltar i tävlingen
godkänner att få Lokaltidningens nyhetsbrev.

Adress Hantverkaregatan 18, 232 34 Arlöv
Telefon 010-206 45 20
Ansvarig utgivare/chefredaktör Anders Sjölin
Försäljningschef Roger Sandell 010-206 46 04
www.lokaltidningen.se/malmo

AUGUSTENBORG. Lärarna hinner inte äta lunch,
måste vikariera för sjuka kollegor flera timmar
i veckan och har ingen
tid för återhämtning. Lärarnas arbetsbelastning
på Augustenborgsskolan är så hög att Lärarnas riksförbund nu väljer att anmäla skolan till
Arbetsmiljöverket.
– Jag är djupt bekymrad.
Det är väldigt allvarligt med en så här hög
stressnivå, säger Catharina Niwhede, distriktsordförande för Lärarnas
Riksförbund i Malmö.

Åtgärden är ovanlig.
– Vi brukar få gehör från
arbetsgivaren, som tar itu
med problemen, men skolledningen på Augustenborgsskolan lyssnar inte. Eftersom det är så pass allvarligt måste vi ta det vidare, säger Catharina Niwhede.
Förutom att medlemmar
berättat om den höga arbetsbelastningen vittnar en
medarbetarenkät om det.
Bland annat hinner lärarna
inte ta lunch.

Distribution Svensk Direktreklam
Vid utebliven tidning:
http://utebliventidning.lokaltidningen.se/
Tryck Avis-Tryk A/S, Hornslet
Upplaga Malmö Söder 29.900 ex.

– Det är jättehögt. Siffan
för hela Sverige är kring sex
procent och för hela grundskoleförvaltningen i Malmö
var det 13,4 procent mellan
januari och oktober 2017.
En sommar var det tio lärare på Augustenborgsskolan
som slutade.
Augustenborgsskolan är i blåsväder igen.
ARKIVFOTO: ÅSE-MARIE NILSSON

– Man har pedagogiska luncher, det vill säga att lärarna
äter med eleverna, vilket inte
ovanligt. Men därefter ska lärarna ha en halvtimmes egen
lunchledighet, som de inte
får lön för, men den hinner
de inte ta, för att lektionerna
är schemalagda så tätt.
LÄRARNA MÅSTE dessutom vikariera för sjuka kollegor, även de som är långtidssjukskrivna, upp till fem
timmar i veckan. Skolan har
anställt en vikarie, men det
räcker inte, menar Catharina Niwhede.
– Detta är utöver deras ordinarie arbetsuppgifter.
Ledningen har lagt ut så
mycket undervisning på lä-

Key Account Manager Anette Persson 010-206 46 78
Annonssäljare Eva-Marie Johnsson 010-206 46 21
Annonssäljare Måns Jeppsson 010-206 46 30
Innesälj 010-206 45 30
annons.malmo@lokaltidningen.se

rarna att de upplever att de
inte kan utföra ett kvalitativt
bra arbete. Det i sig gör att
de inte mår bra och känner
sig stressade. Lärarna hinner inte återhämta sig utan
upplever att det en ständig
arbetstopp.
NATIONELLA PROV måste
göras utöver ordinarie arbetstid. Legitimerade lärare får hjälpa icke-legitimerade lärare både med att
sätta betyg och planera undervisningen. Flera lärare är sjukskrivna på grund
av arbetsmiljön. Personalomsättningen är hög. I augusti 2017 låg det på 14,5
procent, uppger Catharina
Niwhede.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND
har vänt sig till skolledningen, utan att få gehör.
– Vi fick svaret att det inte
finns några problem på skolan. Så vi beslutade oss om
att gå vidare till Arbetsmiljöverket. Vi måste dock skriva om anmälan, vilket vi håller på med just nu.
Hon fortsätter:
– Lärarna känner att skolledningen inte lyssnar på
dem, inte ens på arbetsplatsträffar, där många uttrycker
samma sak. Många är också
rädda för att säga något, eftersom det inte tas emot väl.
Lokaltidningen har sökt
skolledningen på Augustenborggskolan samt Malmö
stads grundskoledirektör.

Reporter Åse-Marie Nilsson 010-206 46 92
redaktion.malmo@lokaltidningen.se
Nyhetsdesk nyhetsdesk@lokaltidningen.se
förnamn.efternamn@lokaltidningen.se

För inskickat ej beställt material ansvaras inte. Allt material i tidningen lagras digitalt och publiceras och tillhandahålls i digitala medier liksom i vår arkivdatabas. Den som sänder material till tidningen, eller medverkar på annat sätt, anses medge
sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande. T
 idningens ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden. Ev vinstskatt på tävlingar betalas av vinnaren. Tryckeriet är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

ÅSE-MARIE NILSSON

Lokaltidningen är en del
av Politikens Lokalaviser,
över 70 svenska och
danska lokaltidningar.
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Dubbla swivelhjul
4.999:-**

3.499:- 30%

DU SPARAR

699:-**

499:- 28%

DU SPARAR

Sulky „Madrid“, blå,
SULKY „MADRID“
100% polyester, stålram,
bart i 5 lägen, 7,2 kg
699:-** 499:- (46940002/02) 5-punkt bälte, ryggstöd juster-

LSE06-8-a

BARNVAGN „NEAPEL“
Barnvagnsset „Neapel“,
består av chassi med
3.499:- (35220009/01)
sitt- och liggdel 4.999:-**

** Ord.pris är cirkapris
i SEK.
Priser gäller vid avhämtning. Med reservation för slutförsäljning. 1) Gäller
ej reducerade varor eller
Kampanjen gäller t.o.m.
kampanjvaror. Ytterligare
03 juni 2018. Gäller endast
rabatt ges ej.
ny beställning. Gäller
ej produkter märkta
Low Price.

MORE IS MORE MÖBELSTO
RE

S
NADEN
MARK PRIS!
BÄSTA
3.499:-**

2.499:-**

2.499:- 28%

BABYSKYDD „CARBOFIX“

1.499:- 40%

2.399:-**

BAKÅTVÄND BILBARNSTOL „BRITAX HIGH WAY II“

FRAMÅTVÄND BILBARNSTOL
„MAXI-COSI RODIFIX AIRPROTECT “

Babyskydd „Cabriofix“ och Easyfixbase, 0-10kg,
grupp 0 3.499:-** 2.499:- (19690158/03, 19690155/01)

Bilbarnstol „Hi-Way“, cosmos black, 9 - 25kg,
grupp 1 - 2 2.499:-** 1.499:- (19060139/02)

Framåtvänd bilbarnstol „Maxi-cosi rodifix
airprotect“ 2.399:-** 1.799:- (19690136/01,03)

DU SPARAR

DU SPARAR

inkl. spjälskydd,
sänghimmel, himmelstativ, madrass, påslakanset

1.799:- 25%

DU SPARAR

NYHET

Dubbla swivelhjul

2.499:-**

1.699:- 32%

DU SPARAR

699:-**

SPJÄLSÄNG „KING“

Spjälsäng „King“, inkl. spjälskydd, sänghimmel, sängkläder,
madrass, himmelsstativ, ribbotten, 70x140cm, höj- och sänkbar,
kan byggas om till juniorsäng 2.499:-** 1.699:- (87980005/01)

4.999:-**

SULKY „MADRID“

499:- 28%

BARNVAGN „NEAPEL“

Sulky „Madrid“, blå, 100% polyester, stålram, 5-punkt bälte,
ryggstöd justerbart i 5 lägen, 7,2 kg 699:-** 499:- (46940002/02)

Barnvagnsset „Neapel“, består av chassi med sitt- och liggdel
4.999:-** 3.499:- (35220009/01)

DU SPARAR

3.499:- 30%
DU SPARAR

BABY WEEKEND

Välkommen till vår Baby Weekend den 26-27 maj! Vi bjuder på kakor och lingondryck, Snövit kommer och
ansiktsmålar och så får vi besök av en äkta minion! Läs mer på vår facebooksida - xxxlutzsverige

15%

PÅ BARNVAGNAR
OCH BILBARNSTOLAR

20%

TÄVLA OM EN
ELEKTRISK BARNBIL

Hamburgare „XXXLutz Style“
Grillad hamburgare av nötkött i brioche bröd med ekologisk gouda, stekt
bacon, lök, tomatskiva och rucola,
med pommes frites och BBQ sås

Gäller m.
. t .o.
26.05 05.
27.
2018

E
VÄRD :9
2.29

PÅ LEKSAKER,
KLÄDER OCH
TEXTILIER
Gäller ej reducerade varor eller kampanjvaror. Ytterligare rabatt ges ej. Priser gäller
vid avhämtning. Kampanjen gäller 26-27 maj 2018. Gäller endast ny beställning.
Gäller ej produkter märkta low price

IS
GRAT ASS
NGL
MINIO NEN NÄR
AR
TILL B LDRARNA
FÖRÄ VALFRI
R
KÖPE RÄTT!*
VARM

99:-

79:-

Symbolbild. Restaurangerbjudande gäller den 26.05 t.o.m 27.05.2018.
Med reservation för slutförsäljning. Bara på XXXLutz i Malmö.
*Gäller barn upp till 12 år

XXXLUTZ MALMÖ, CEDERSTRÖMSGATAN 2, 212 39 MALMÖ | TEL.: 0406555-000
** Ord.pris är cirkapris i SEK. Med reservation för slutförsäljning. Gäller t.o.m 03 juni 2018. ILSE21-8-a.
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I korthet

Simskolan är för barn från fyra år och vuxna.
FOTO: MOSTPHOTOS

Gratis simskola för 16:e året
LINDÄNGEN. Sedan 2002 har HSB Malmö hållit gratis sommarsimskola för medlemmar, dess barn och barnbarn.
Sommarsimskolan hålls på Lindängs- och Rosengårdsbadet
under maj till augusti. Barnen måste vara minst fyra år, och
minst 110 centimeter lång för Lindängsbadet och 120 centimeter lång för Rosengårdsbadet
– Det är bokstavligt talat en livsviktig medlemsförmån och
det känns bra att vi kan dra ett litet strå till stacken för att
öka simkunnigheten. Vi kommer fortsätta erbjuda våra
medlemmar detta så länge simskola är en kostnadsfråga för
så många, säger Mia Gustafson, medlem- och kommunikationschef på HSB Malmö, i ett pressmeddelande.
Sommarsimskolan är ett samarbete mellan HSB Malmö,
Malmö Kappsimningsklubb, Trelleborg Sim och Vellinge
Nästets Simklubb.

Flera miljoner till Skapande skola
MALMÖ. Skolor och förskolor i Malmö får dela på 5,7 miljo- Att göra yoga med en killing är kul, tycker
ner när Kulturrådet fördelar bidraget Skapande skola inför
läsåret 2018/2019. Totalt fördelas 186,5 miljoner kronor till
848 000 grundskoleelever och 25 000 förskolebarn i hela
Sverige så att de kan ta del får ta av konst och kultur i sina
skolor under det kommande läsåret. Skapande skola infördes för tio år sedan.
Så här fördelades bidraget i Malmö: Boukefs Privatskola,
Malmö 65 000 kronor, Malmö Montessoriskola 60 000 kronor, Malmö kommun (grundskolan) 5 500 000 kronor, Malmö kommun SDF Öster (förskolan) 38 000 kronor, Runstyckets förskola AB, Malmö 46 000 kronor

Start för guidade visningar
KATRINETORP. Den 13 maj
startar visningarna av huvudbyggnaden på Katrinetorp Landeri, och pågår sedan varje helg hela sommaren till och med den 26 augusti. Man får följa med
pigan eller mamsell, som
berättar om alla rum och salar. Man får se dekorationsmålningarna, veta mer om
familjerna som bodde här,
höra om Katrinetorps historia och om den tid som
präglat utformningen av
gårdsanläggningen, med
interiörer, trädgårdar och
engelsk landskapspark.

Katrinetorps landeri.
FOTO: PETER KROON

Bo Kaspers Orkester till Malmö
HYLLIE. Bo Kaspers Orkester kommer till Malmö arena den
15 december med sin med sin arenaturné "Allt ljus på oss”.
Föreställningen utlovas bjuda på det bästa från Bo Kaspers
Orkesters 25-åriga karriär.

Fredag med tv-spelande
LINDÄNGEN. Den 1 juni, klockan 13, är det tv-spelsfredag på
Lindängebiblioteket. Då plockar Sadrija fram bibliotekets
spelkonsoller och spelar nya spännande spel.

Serieteckning på Garaget
SOFIELUND. Den 24 maj, klockan 14, är det serieteckning för
9-12-åringar på Garaget.

Getyoga för de yngst
tycker att det här är
ALMVIK. Gethoppning och getyoga är några av dagens
aktiviteter för barnen i Minidax. Minidaxgrupperna
startade för att locka lite yngre barn till Almviks 4Hgård.
Gårdens ena killing klättrar
mer än gärna upp på barnens ryggar när de ligger
över några stubbar. De som
vill kan utföra några yogarörelser samtidigt.
– Getter är väldigt sociala
och läraktiga. Killingarna
tycker att det är jättekul att
det är någon som leker med
dem och barnen tycker att
det är roligt när en killing
hoppar upp på ryggen. Det

gäller att passa på när killingarna är små, säger Karro
Erixon, föreståndare på Malmös enda 4H-gård.
AMINA BARRY, 5 ÅR, är en av
Minidax-gruppens åtta deltagare, tillsammans med sin
lillebror Suleyman.
– Jag tycker att det är kul
att vara med djur. Allra mest
gillar jag hästar, för de är ﬁna, säger hon.

Varje tisdagseftermiddag
träffas den här gruppen i en
timme. Varannan gång står
djurskötsel och ponnyridning på schemat, varannan
gång är ett av gårdens djur
tema.
– 4H är för alla åldrar, men
de ﬂesta här är 7-12 år. Vi
startade Minidax för att
fånga upp de lite yngre barnen. Vi pratar om vad djurslagets mamma, pappa och
barn heter. När vi hade hönsen ﬁck barnen leta upp
ägg, som vi sedan bakade en
rulltårta med och åt, säger
Karro Erixon.

MINIDAX VÄNDER SIG till barn
som är fyra till sex år. Föräldrar eller annan vuxen är
med, och småsyskon får gärna titta på. Helena Kardum,
mamma till Amina och Suleyman Barry, ville få in djur
och natur i sina barns vardag.
– När man bor i Malmö är
det inte helt lätt, man kommer mest i kontakt med
hundar. Forskning visar att
det är bra för barn att vara
med djur. Det är roligt med
en liten bondgård mitt i
Malmö, säger hon.
Tuva Norell-Giebelstein, 6

Samuel samlar ihop pengar till en skola
MALMÖ. Samuel Gockel, 18, levde med gatubarn i
Uganda i två månader. Han såg barn dö och fara illa.
Nu samlar han ihop pengar för att bygga en grundskola till dem.
Samuel Gockel hade en
trasslig barndom, då han
bollades mellan mamma i
Malmö och pappa i Frankrike. För 1,5 år sedan sov han i
trappuppgångar, för att han
inte ville gå hem.
– Jag mådde dåligt, min
mamma mådde dåligt, så
jag undvek att vara hemma.
Det var en väldigt tuff period.
När socialtjänsten hjälpte
honom att hitta en lägenhet

vände allt. Han har alltid
tyckt om att hjälpa människor och gick med i en organisation, som hjälper hemlösa. Samuel Gockel ville starta
ett projekt för att förebygga
utanförskap för unga i förorten, men det skulle ta två månader att renovera lokalen.
Han beslutade att åka iväg
någonstans i världen för att
hjälpa hemlösa barn. Av en
slump blev det Uganda, ett
land som han knappt kände

till. Han levde på nudlar i ﬂera månader för att spara ihop
pengar, men kände att han
inte ville lägga pengar på hotell i Uganda. Istället valde
han att leva tillsammans med
gatubarnen i huvudstaden
Kampala. Precis som de sov
Samuel Gockel direkt på marken under ett tältliknande
tygstycke.
– Jag ﬁck se hur de levde
och inget barn borde ha det
så. Döden ﬁnns överallt.
Små ﬂickor är prostituerade.
16-åringar är mammor. De
äter rutten mat från soporna, ibland bara en citron om
dagen, säger han.

HAN LYCKADES få bort två
sjuåriga ﬂickor från gatan,
till en internatskola.
– Jag blev omringad av
människor, som drog i mig
och bad mig välja dem. Men
jag kunde bara hjälpa två,
vilket kändes svårt.
Många av gatubarnen där
Samuel Gockel bodde kom
från Karamoja-regionen, så
han åkte dit. Där frågade
han vad de behöver mest.
– Jag tänkte att det skulle
vara ett sjukhus, men de sa
att de behöver en skola, som
inte kostar något.
I utbyte mot att han lovade
att bygga en skola ﬁck han

5

2018 VECKA 20

LOKALTIDNINGEN.SE

Fosieföretag
prisade på årets
gala för hantverkare
HALLÅ DÄR! Thomas Roth,
vd för Syd El, hur känns
det att ni blev Årets företag på Hantverksgalan
2018?

En av gårdens minsta.

FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON

Mamma get belönas efter god hoppning.

ta: "Killingarna
jättekul"
år, har utsikt över gården
och djuren från sitt fönster.
– Tuva blev jätteintresserad, så vi gick hit och ﬁck då
höra om Minidax. Hon tycker att det är jätteroligt och
säger att hon vill bli djurskötare när hon blir stor, säger
hennes mamma Emelie Norell Giebelstein.

Varje vår är det babyboom
på gården. Förutom två killingar har det fötts fyra
lamm. Till Valborg kom
kycklingar och i juni är ett
föl beräknat att komma till
världen.
– Vi försöker se till att gårdens ungar inte föds samtidigt, säger Karro Erixon.

TUVA NORELL-GIEBELSTEIN
tycker först att det är lite läskigt att ha en killing i famnen, men Karro Erixon är vid
hennes sida hela tiden.
– Det är jättemysigt, säger
Tuva Norell-Giebelstein.

GÅRDENS POPULÄRASTE djur
är grisarna, som lånas från
Bokeslundsgården,
men
som nu ﬂyttat hem igen.
– Grisarna är här när de är
små och det är de som drar
mest folk, säger hon.

4H-GÅRDEN
4H-gården i Almvik är öppen vardagar klockan 8-17 och söndagar klockan 9-16. Gården arrangerar bland annat dagläger på
sommarlov och sportlov, olika
kurser och evenemang för medlemmar samt halvdagsbesök för
skolklasser. Mer information om
verksamheten
ﬁnns
på
www.4h.se/almvik

ÅSE-MARIE NILSSON
ase-marie.nilsson@lokaltidningen.se

ner. Han har hittills fått ihop
40 000 kronor.
– Många har skänkt små
summor, 50 eller 100 kronor, men till slut blir det ändå mycket pengar. Vi kan alla bidra till att göra världen
bättre.

Samuel Gockel har hittat meningen med sitt liv.
FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON

tre hektar mark. Väl hemma
igen började han samla in
de 200 000 kronor som
krävs för att bygga skolan.
Han grundade organisatio-

nen ”Act for children around the world” och via dess
Facebooksida säljer han
armband gjorda av gatubarn och tar emot donatio-

SAMUEL GOCKEL går sista terminen på barn-och fritidsprogrammet, samtidigt som
han har två jobb. Han lägger
undan så mycket pengar
som han kan. I juli åker han
tillbaka till Uganda i några
veckor.
LÄS EN LÄNGRE version på
malmo.lokaltidningen.se
ÅSE-MARIE NILSSON
ase-marie.nilsson@lokaltidningen.se

– Vi är mycket stolta över
priset och jag kan inte nog
framhäva vår personal, som
är våra bästa ambassadörer.
Jag har varit i branschen i 30
år, varav 18 år som egen företagare. Vi konkurrerar på
inte lika villkor med de oseriösa företagen i branschen.
W Berätta om priset.
– Det startades för några år
sedan av Do Runner för att
hantverksryktet är lite
skamﬁlat, med svartjobb
och utländsk arbetskraft. Do
Runner vet att många företag i branschen är seriösa,
men de hamnar lätt i samma fack som de oseriösa.
Det är en tävling på sociala
medier, där man rekommenderar och röstar på företag.
– I år var det 4 000 bolag
som var nominerade. Sedan
väjs fem företag ut i respektive kategori och vi vann i
vår kategori, stora elföretag.

Glada miner på Syd El i Fosie.

Vi gick dessutom till ﬁnal
förra året.
W Vad vann ni?
– Förutom äran, en plakett,
ett stort diplom och 20 000
kronor. Vi ﬁrade med att käka ute.
W När grundade du Syd
El?
– 2001, hemma i garaget i
Kulladal. I fem år växte vi
med en anställd om året.
Därefter växte vi snabbt och
2015 var vi 22 anställda. Vi
var Årets Gasell tre år i rad
för att vi dubblade omsättningen i tre år. Vi bara ex-

FOTO: PRIVAT

panderade och växte för
snabbt, så vi valde att skala
ned. Nu håller vi på att växa
igen.
W Vad är viktiga ledord
för dig i arbetet?
– Att man gör saker ihop.
Både med personal och kunder. Har man personalen
med sig och trivs, så ger de
god service till kunderna.
Kunden sätts alltid först och
vi jobbar med ett långsiktigt
perspektiv.
ÅSE-MARIE NILSSON

Hanutten gör ännu
en djupdykning i
"otillåtna" känslor
HALLÅ DÄR! Hannah Harvigsson, med artistnamnet Hanutten, berätta om
din nya singel.
– Den släpps i slutet av maj.
Den heter ”Inte din skuld”
och handlar om skuld och
skam. Det är den första låten
av tre, som blir som en liten
berättelse. De andra två
handlar om att våga vara
den man är trots motgångar
samt om att klara sig själv
när man inte får något stöd.
W Vad har du för tankar
kring skuld och skam?
– Jag tror att det är en väldigt vanlig känsla, men det
är något som vi pratar för lite om. Det är en tung känsla,
som man lätt lägger på sig
själv.
W Du
är
ständigt
utlämnande om ditt eget
liv. Hur känns det?
– För mig är det självklart.
Jag hoppas att sättet som jag
gör det på bidrar till att toleransen för ett större känsloutrymme växer. Det är ju
faktiskt så att alla har känslor.
W Hur
brukar
folk

Hannah Harvigsson har artistnamnet Hanutten. FOTO: PRIVAT

reagera
på
dina
framträdanden?
– Positivt. De ﬂesta tycker
att det som jag gör är viktigt.
Jag kanske inte förﬂyttar
berg, men någon hörnsten
här och där. Man måste börja någonstans.
W Vad gör du mer?
– Jag arbetar som konstnärlig projektledare för ett
treårigt, arvsfondsﬁnansierat projekt, ”Säg det – sen
gör det”, där vi jobbar kring
känsloliv, psykisk ohälsa
och kreativitet. Jag har tagit
initiativ till det, ABF som är

projektägare och bland andra konstnärer arbetar i
projektet. Det handlar om
att utmana sitt känsloliv och
använda sina känslor kreativt. Hur rör sig oro? Vilken
färg har sorg? Hur låter depression? Just nu letar vi
personer till känslointervjuer, intresserade kan anmäla
sig på vår Facebooksida.

ÅSE-MARIE NILSSON
ase-marie.nilsson@lokaltidningen.se
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Inspelade samtal blev dockteater för vuxna
SOFIELUND. Grunden till
Malmö dockteaters nya
uppsättning ”Det nya riket” är samtal som manusförfattaren Tove Olsson har spelat in. Inspelningarna är allt från de
egna terapisessionerna
till frågor som har hon
har ställt till människor
om samtiden.
– Det är utifrån en känsla
som hon har haft om att vi
lever i en värld i förändring.
Att det är en slags kollektiv
process där det ﬁnns en
stark oro för förändringen
och vad den innebär. I en
globaliserad tid är Sverige är
inte längre en isolerad del av
världen, säger Erik Holmström, regissör på Malmö
dockteater.
MATERIALET ÄR STORT och
berättelserna i pjäsen är
många.
– Det är som ett kaleidoskop av vårt samhälle just
nu, men genom många personers berättelser. Det är inte självklart vad pjäsen vill
säga, den ställer många frågor. Har vi 40 personer i
publiken ﬁnns det förhoppningsvis 40 versioner av hur
pjäsen uppfattas, säger Erik
Holmström.
Det är inte bara de stora
frågorna som globalisering
och ﬂyktingar som tas upp,

utan även pingviner, hundar och skadedjur ﬁgurerar
i föreställningen.
Redan från början var pjäsen tänkt som en dockteater.
– Det gör något med pjäsen när man sätter upp en
pjäs med dockor, som är lågmälda och nedtonade. Vi
har försökt närma oss det
dokumentära och jobba ﬁlmiskt med formatet.
Det nya riket är ett konstnärligt samarbete mellan
Folkteatern Gävleborg, Malmö dockteater och Lumor.
Det innebär bland annat att
Malmö dockteater, som är
Sveriges enda dockteater för
vuxna, har fått större muskler, med inlånad personal
och verkstad från Folkteatern Gävleborg.
– Vi har också anlitat en
riktig dockmakerska, så
dockorna kan röra bland
annat ögon och mun.
"DET NYA RIKET" har premiär i Malmö den 11 maj och
spelas till den 6 juni. Därefter blir det turné i Gävleborg
och spelningar på Orionteatern i Stockholm i höst.
– Det är spännande att föreställningen spelas för så
olika publik, från bygdegårdar i Gävleborg till Stockholms innerstad, säger Erik
Holmström.
ÅSE-MARIE NILSSON
ase-marie.nilsson@lokaltidningen.se

"Det nya riket" är Malmö dockteaters senaste förestälning.

FOTO: ELIN ALDÉN (BESKURET FOTO)

HAR DU
HÖRT?

Testa din hörsel
kostnadsfritt på
onsdagar!

Hörselonsdag
23/5–29/8
10:00–12:00
Vi bjuder på fika

Vi tycker att alla detaljer i livet är värda att höra. I sommar kan
du testa din hörsel gratis på Hörselonsdag utan att boka tid.
Kom förbi någon av våra kliniker mellan kl. 10:00-12:00 på
onsdagar (23/5-29/8). Vi bjuder på kaffe och kaka!
I Malmö finns vi på
Rundelsgatan 16.
Adresser för övriga kliniker
hittar du på www.audika.se

Koll på läget sedan 1937
FOLKET PARK BOSTADSRÄTT

Trelleborgsgatan 12, 1 rok, 47,5 m²
PRIS 1 195 000 kr AVGIFT 2 313 kr/mån HISS Nej
VISAS Sö 20/5 kl 12:15-12:45, Må 21/5 kl 17:00-17:30
BYGGÅR 1938 VÅNING 1 av 4 EP 152 kWh/kvm/år
MÄKLARE Ebba Jönsson TELEFON 0768-84 01 41

DALAPLAN BOSTADSRÄTT

Vackra detaljer
Hem att trivas i
Generös takhöjd

ANNELUND BOSTADSRÄTT

S Förstadsgatan 121C, 1 rok, 37,4 m²
PRIS 1 045 000 kr AVGIFT 1 677 kr/mån HISS Nej
VISAS Ring för tidsbokning VÅNING 4 av 4 EP 172 kWh/
kvm/år
MÄKLARE Ebba Jönsson TELEFON 0768-84 01 41

Balkong i söderläge
Genomgående
Väldisponerade kvadratmeter

ALMVIK BOSTADSRÄTT

Vitemöllegatan 3D, 2 rok, 49 m²
PRIS För prisbild och visning kontakta mäklaren
AVGIFT 2 821 kr/mån HISS Nej BYGGÅR 1944-1945
VÅNING 1 av 4 EP 146 kWh/kvm/år MÄKLARE Emma
Svensson TELEFON 0768-84 01 43

Charmig tvåa
Låg månadsavgift
Genomgående planlösning

KULLADAL BOSTADSRÄTT

Kvartettgatan 24, 3 rok, 80 m²
PRIS 975 000 kr AVGIFT 5 620 kr/mån HISS Nej VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 1972 VÅNING 2 av 3 EP
155 kWh/kvm/år MÄKLARE Ebba Jönsson TELEFON
0768-84 01 41

Västerbalkong
Öppen planlösning
Stora luftiga sällskapsytor

FOLKETS PARK BOSTADSRÄTT

Kulladalsgatan 20C, 3 rok, 86,5 m²
PRIS 1 395 000 kr AVGIFT 4 663 kr/mån HISS Ja VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 1965-1966 VÅNING 4 av 8
EP 132 kWh/kvm/år MÄKLARE Ebba Jönsson TELEFON
0768-84 01 41

Balkong i västerläge
Rofylld utsikt
Välplanerat

ALMVIK BOSTADSRÄTT

Kvartettgatan 26, 3 rok, 80 m²
PRIS 995 000 kr AVGIFT 5 681 kr/mån HISS Nej
BYGGÅR 1971 VÅNING 1 av 3 EP 155 kWh/kvm/år
MÄKLARE Emma Svensson TELEFON 0768-84 01 43

Mysigt och barnvänligt läge
Uteplats i soligt västerläge
Mysigt uterum

Karlshamnsgatan 3, 1,5 rok, 47,3 m²
PRIS 1 295 000 kr AVGIFT 2 598 kr/mån HISS Nej
VISAS 20/5 kl 13:00 BYGGÅR 1937 VÅNING 1 av 4 EP
176 kWh/kvm/år
MÄKLARE Ebba Jönsson TELEFON 0768-84 01 41

MALMÖ SÖDER | SÖDRA FÖRSTADSGATAN 63 | TEL 040-191330 | WWW.SVENSKFAST.SE/MALMOSODRACENTRUM

Brädgolv
Generös takhöjd
Genomgående planlösning
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Knivkvinna hotade barn på
lekplats – avväpnades av Fidan
MALMÖ. Ett tjugotal barn var ute och njöt av sommarvärmen när kvinnan plötsligt dök upp på lekplatsen
beväpnad med kniv. Händelsen bevittnades av småbarnspappan Fidan, som utan att tveka sprang ut för
att ställa sig mellan kvinnan och barnen.
– Skulle hon skada någon ﬁck det bli mig. Hon skulle
inte få komma nära barnen, berättar Fidan Bejta
Det var vid 19-tiden på torsdagskvällen som Fidan var
hemma om för att byta kläder. Frun hade tjejmiddag i
lägenheten och Fidan hade
lämnat parets två-åriga son
på gården tillsammans med
hans äldre kusin.
– Plötsligt hörde jag hur
min syster skrek från balkongen. Jag hann bara uppfatta ordet kniv innan jag
agerade, berättar Fidan.
UTAN ATT ENS hinna få skor
på fötterna rusade Fidan ner
från femte våningen och ut
på gården där kvinnan stod
med kökskniven i handen.
– Jag skrek till barnen att
sticka iväg, samtidigt som
jag försökte få kontakt med
kvinnan. Hon bor sedan
länge i vårt område och vi
brukar hälsa på varandra.
Men istället för att prata
gick hon till anfall mot mig.

då förstod jag att det var allvarligt.
KVINNAN SATTE av efter Fidan, som snart ﬁck hjälp av
en annan man på gården.
Medan han distraherade
kvinnan vände Fidan om
och gav henne en spark i
ryggen så att hon föll till
marken och tappade kniven.
– Därefter minns jag inte
exakt vad som hände. Jag
hade så mycket adrenalin i
kroppen. Men polisen kom
och tog hand om både kvinnan och kniven, berättar Fidan, som nu hyllas som hjälte.
– Polisen som förhörde
mig sa att jag förmodligen
räddat många liv. Det känns
givetvis bra att man gjort en
insats.
Även hyresvärden och
grannarna har hyllat Fidan

med både blommor, kramar
och uppskattande handslag. Men det är inte i något
segerrus som Fidan beﬁnner
sig.
– Händelsen har satt sina
spår. På nätterna drömmer
jag mardrömmar och på dagarna oroar jag mig för vad
som ska hända nu. Det
känns givetvis olustigt att
man känner varandra och
bor i samma område.
KVINNAN, SOM bekräftats
vara psykisk sjuk, häktades
under helgen misstänkt för
åtta fall av grovt olaga hot
och ett fall av misshandel.
Åtta barn och minst tre vuxna är registrerade som målsäganden, varav den yngsta
endast är fyra år gammal.
Enligt åklagarmyndighetens presstjänst medger
kvinnan stora delar av händelseförloppet.
Fidan rusade ner fem våningar för att ställa sig mellan
barnen och den knivbeväpnade kvinnan på lekplatsen.
FOTO. PRIVAT
SANNA HJALMARSSON
sanna.hjalmarsson@lokaltidningen.se
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OUTLET

Sydsveriges största heminredningsgrossist öppnar portarna
till sitt lager och säljer ut provkollektioner, tillfälliga partier
och 2:a sortering. Passa på att fynda ljusstakar, lyktor,
textilier, glas, porslin och mycket mer
till låga priser!

Välkommen!

OBS! Endast kontant betalning!
Adress: Ollebovägen 14, Vintrie.
Följ skyltar från Emporia och E20 avfart 20.

Fre 25
Lör 26 maj kl 12-1
8
Sön 2 maj kl 10-1
7 maj
6
kl 1016
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21 – 27 maj

Malmö

Vill du tipsa om något evenemang som är på gång i Malmö?
Hör av dig till: nyhetsdesk@lokaltidningen.se

Standup på Moriskan
Vad: Standupkväll med MACK (Malmö Comedy Club). Kvällens komiker är Josefin Sonck och Thomas Oredsson.
Var: Moriska paviljongen.
När: 24 maj klockan 20-22.

Rosa husvagnen på ”Hatten”
Vad: Rosa Husvagnen är ett band från Stockholm
som kretsar kring en quesadillavagn med samma
namn. Nu parkerar de i Malmö för en kväll men förväntas inte stå stilla. Musiken är musiken dansvänlig
och med influenser från cumbia, salsa, pop och punk,
texterna är på svenska, portugisiska och spanska.
Var: Far i hatten.
När: 25 maj klockan 21-00.

Bitterljuv folk med familjeband

Köttmarknad
och ekonomi
i radioteater
Loppis
på torget
Vad: Loppmarknad
på Limhamns torg.
Var: Limhamns torg.
När: 26 maj klockan
10–15.

FOTO: MOSTPHOTOS.COM

Vad: Köttmarknad och marknadsekonomi i en skönt kladdig blandning. Så beskrivs
radiomoviemonologen ”Jag
säger först ingenting”, ett
samarbete mellan Den Danske Scenekunstskolen och Teaterhögskolan i Malmö, i regi
av Niels Erling.
Var: Inkonst.
När: 23 maj klockan 19.

FOTO: KAMILA SCHNELTSER

Vad: Malmöbandet Crying Day Care Choir, bestående av makarna Jack & Sara Elz tillsammans med Jacks
bror Bill Nystedt, bjuder på ”bitterljuv lättsamhet som
få lyckas fånga men som går rakt in i kropp och själ”.
Folkpopbandet, som nyligen skrev på för Warner Music, bjuder både på äldre material och smakprov från
kommande albumet som släpps efter sommaren.
Var: Victoriateatern.
När: 26 maj klockan 19.

Nördparad genom Malmö

Serieskolans slututställning

Vad: Kom som hobbit, stormtrooper, sagodrottning eller någon annan favoritkaraktär. Eller cosplaya ditt nördiga vardagsjag. Årets
nördparad, arrangerad av SF-bokhandeln, leds
fram av Spårvägens musikkår som bland annat
spelar musik från Star Wars och Indiana Jones.
Var: Samling utanför Stadsbiblioteket.
När: 25 maj klockan 12.30-14.

Vad: Serieskolan har vernissage och presenterar det bästa som skapats av eleverna 2017-2018.
Fanzine och annat till försäljning. Eleverna ger även
bort en sprillans ny årsbok, som är en samling av alla deras verk under tiden på Serieskolan. Utställningen är gratis och är öppen fram till den 2 juni.
Var: Rum för serier.
När: 24 maj klockan 17-21.

FOTO: MOSTPHOTOS.COM
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Nu får du välja antingen en batteridriven
grästrimmer eller en batteridriven häcksax när du köper en
i nya 400-serien!

Husqvarna 115iL

Gör som proffsen:
satsa på kvalitetsredskap!

Rider 214TC
till kanonpris!

36.900:-

(Ord.pris 39.900:-)

SPAR A
3.000:-

Malmö

Husqvarna 1155iHD45

Nu har vi fått
in kvalitetsjord
och mycket
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får en högtryckstvätt på köpet!
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040-21 10 10

Skog & Trädgårdscenter AB
-- för proffs och alla vi andra --

Priserna gäller tillsvidare med reservation för slutförsäljning och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter

Vedklyvar,
kompostkvarnar, vattenpumpar, elverk med mera
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VI BYGGER SÄNGEN EFTER DIN KROPP
15.590:-

Spara

FRI FRAKT
OCH FRI
MONTERING*

7.000:-

(Ord.pris 26.040:-)

ANNELUND
KONTINENTALSÄNG PREMIUM

ENGELHOLM
KONTINENTALSÄNG
KOMFORT

24.990:-

(Ord.pris 31.990:-)
inkl. bäddmadrass Lina, 180x200 cm

inkl. bäddmadrass Contur Firm, 180x200 cm

TÄRNÖ
STÄLLBAR SÄNG KOMFORT

GÄLLER ALLA BÄDDMADRASSER
OCH SOMMARTÄCKEN
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

13.290:-

(Ord.pris 22.140:-)
inkl. bäddmadrass Contur Firm, 90x200 cm

16.995:-

inkl. bäddmadrass Lina, 160x200 cm
Bäst i test enligt Testfakta Mars 2018

Spara

40%

30%

SIGNATUR
KONTINENTALSÄNG TESTVINNARE

18.990:-

(Ord.pris 25.990:-)
inkl. bäddmadrass Lina, 90x200 cm

SÖDERBY
KONTINENTALSÄNG BAS

9.990:-

(Ord.pris 13.450:-)
inkl. bäddmadrass Sofia, 160x200 cm

20%

FRI FRAKT
OCH FRI
MONTERING*

7.000:ERIKSLUND
STÄLLBAR SÄNG PREMIUM

Se priset!

SIGNATUR
RAMSÄNG TESTVINNARE

6.495:-

inkl. bäddmadrass Svea, 90x200 cm
Bäst i test enligt Testfakta Mars 2018

PÅ HELA
BASSERIEN

KARLSBY
RAMSÄNG BAS

3.990:-

(Ord.pris 4.950:-)
inkl. bäddmadrass Sofia, 90x200 cm

VILL DU SOVA
PÅ SAKEN?

Hos oss har du möjlighet att
byta fasthet i hela 180 dagar!
Läs om vår Sov Gott-garanti
på
www.kungsangen.com

Svågertorp Drakagatan 4C, Malmö | Telefon 040-13 11 90 | Öppettider Vardagar 10-19, Lördagar 10-17, Söndagar 10-17

*Fri frakt i hela Sverige, montering ingår endast inom butikernas närområden

Slutspurt! Upp till 40% på riktigt god sömn
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Se alla objekt på vår hemsida!

LÄGE
LÄGE
LÄGE

I snart 10 år har vi förmedlat bostadsrätter och fastigheter i ert område!
Vi brinner för varje affär och vill
åstadkomma så högt pris som möjligt.
Varje förmedling ÄR unik!
Varmt välkomna på en kopp!
Vi finns här för ER!

VI KAN
MALMÖ

Ingen kan sitt område så bra som den som alltid finns
där – som bor jobbar och lever i kvarteren.
Denna övertygelse har drivit oss i många år. Vi förmedlar nämligen hem i det område vi kan allra bäst.
Och vi gör det med kunskap, ett brett kontaktnät och
en energi som driver oss att alltid tänka nytt och ge
högsta möjliga service.
Det resulterar i nöjda kunder – både säljare och köpare.

Vi är också mer än en
traditionell mäklare.
Vi slår oss aldrig till ro, utan utvecklar och skräddarsyr
lösningar för våra kunders bästa.
Välkommen in till oss på Söderkullagatan 11 så hjälper
vi dig gärna!

RÄTT KUND!
RÄTT PRIS!

RÄTT LÄGE!

Malmö 040-30 91 91
www.tillgrenfastighetsbyra.se
Söderkullagatan 11

Välkomna in!

kontoret@tillgrenfastighetsbyra.se
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Våldtäktsmottagning blir verklighet
VÅRD. Redan för tre år sedan la Liberalerna fram
ett förslag om att införa
en specialiserad våldtäktsmottagning inom
Region Skåne. 2016 gick
förslaget igenom i Regionfullmäktige och nu
verkar det som att en
mottagning kan vara på
plats så snart som i höst.

en speciell mottagning att
söka sig till är dock oklart.
– Min hypotes är att det är
ﬂer som söker vård tack vare
deras mottagning. Sexuellt
våld är väldigt stigmatiserande och förlagt med
skuld. Att då behöva sätta
sig på en vanlig akutmottagning kan göra att det känns
ännu värre, säger Gilbert Tribo.

– Det är min förhoppning i
alla fall. Sen har jag full förståelse för att det tar tid att
rekrytera personal och få lokaler färdiga, säger Gilbert
Tribo (L), som stod bakom
det ursprungliga förslaget.
På onsdag, drygt tre år efter att förslaget ursprungligen lades fram av Liberalerna, väntas Hälso-och sjukvårdsnämnden säga ja till
att avsätta 1,5 miljoner kronor i syfte att starta upp en
våldtäktsmottagning inom
Skånes universitetssjukhus
SUS.
TILL MOTTAGNINGEN är både
kvinnor och män som utsatts för sexuellt våld välkomna att söka vård.
– Genom mottagningen
hoppas vi kunna förbättra
framförallt mottagandet för
de personer som utsatts för
dessa fruktansvärda kränkningar, säger Gilbert Tribo.

FÖRUTOM AKUT VÅRD ska den
nya mottagningen även fokusera på rehabilitering av
våldtäktsoffer genom bland
annat samtalsterapi.
– Våldtäkt är fruktansvärt
traumatiserande för de
drabbade och ger livslånga
men. Det är dags att samhället börjar fokusera på de
som fallit offer för våldtäkt.
Sjukvården har en avgörande roll för att se till att de
drabbade får hjälp och stöd
till att återgå till ett normalt
liv. Nu kan vi börja tillgodose de drabbades vårdbehov
Gilbert Tribo (L)

Han berättar om skräckhistorier inom vården där
framförallt män, men även
kvinnor som utsatts för sexuellt våld inte blivit trodda.
– Även om de allra ﬂesta av
våra medarbetare gör sitt

FOTO: PRESSBILD/MOSTPHOTOS.

allra bästa för att ta hand
om våldtäktsoffer på ett bra
sätt så ﬁnns det skräckhistorier. Särskilt män berättar
om hur de bemötts på ett
hånfullt sätt och inte blivit
trodda när de sökt vård för

våldtäkt. Så får det absolut
inte gå till och det visar att
det verkligen ﬁnns ett behov
av en mottagning med personal som är specialiserade
på det här.
Sedan en liknande mot-

tagning infördes på Södersjukhuset i Stockholm har
antalet anmälda fall av våldtäkt ökat radikalt. Om det är
så att antalet fall av våldtäkt
ökat eller om det är så att
ﬂer söker vård när det ﬁnns

SANNA HJALMARSSON
sanna.hjalmarsson@lokaltidningen.se

Svag svensk krona
kan ge dyrare godis
SÖTSAKER. Att den svenska kronan för tillfället är
svag är dåliga nyheter
för alla godisråttor. Det
innebär nämligen att godiset kan bli dyrare, skriver Dagens Nyheter.

I Lomma pantas få burkar och PET-ﬂaskor jämfört med i hela Skåne.
FOTO: MOSTPHOTOS.COM

Näst sämst på
att panta burkar
MILJÖ. I Skåne pantade
man 162 burkar och PETﬂaskor i fjol. Bäst i länet
är Åstorp. Där pantar
man i snitt 404 burkar
och PET-ﬂaskor per person under 2017. Lomma
är en av de kommuner
där det pantas minst.
Men på Returpack menar
man att nationellt sett är
man bra på att återvinna
dryckesbehållare.
– Att svenska folket är så

I snitt pantade svenska folket under förra året 183 förpackningar per person, omkring 1.85 miljarder burkar
och PET-ﬂaskor sammanlagt. När det gäller den
skånska statistiken presterar Åstorp bäst. Där pantar
man i snitt 404 burkar och
PET-ﬂaskor per person.
I Bjuv pantar man däremot
minst i Skåne, med 83 burkar och PET-ﬂaskor per person. Näst minst pantades i
Lomma med 90 burkar och-

bra på att panta sina burkar
och ﬂaskor innebär att nästan 17 000 ton aluminium
och drygt 20 000 ton PETmaterial har återvunnits
och kan bli till nya burkar
och ﬂaskor, om och om
igen, säger Katarina Lundell,
kommunikationschef för
Pantamera vid Returpack, i
ett pressutskick.

IDA ASPLUND ÅDAHL
Ida.asplund.adahl@lokaltidningen.se

Malmöföretaget Candy People säljer runt 120 olika lösgodissorter, däribland det
klassiska S-märket, men
även andra populära sorter
som hemkola, skolkritor
och sura colanappar. Företaget räknar med att behöva
höja priserna på sina produkter inom kort.
– Allt som vi importerar i
euro kommer vi att höja priset på. Vi har samarbeten
med olika fabriker där vi köper in färdiga produkter,
dessa kommer vi höja priset
på, säger Candy Peoples vd
Jacob Youssef till Dagens
Nyheter.
ÄVEN GODISJÄTTEN Cloetta
räknar med att prishöjningar väntar – kanske redan innan sommaren.
– En väldigt stor andel av
Cloettas produktion sker
utomlands. Sex av åtta fabriker ligger utanför Sverige
och det innebär att våra inköp sker i euro. För ett år se-

Godisråtta? Då är en svag svensk krona dåliga nyheter för
dig.
FOTO: MOSTPHOTOS.COM

dan var kursen 9:50 kronor,
nu är den 10:40, säger Cloettas informationsdirektör Jacob Broberg till DN.
Godisleverantören Grahns
konfektyr avvaktar dock en
höjning. Företaget, som
bland annat säljer godissorter som punschpraliner och
hockeypulver, gör det mesta
av sina affärer i svenska kronor och påverkas därför inte
i lika stor utsträckning av
kronans ställning gentemot
euron.
– Går euron upp över 11
kronor och håller sig på den
nivån under en längre pe-

riod kan priserna gå upp, säger vd:n Jesper Lööw till DN.
SÅVÄL FÖRÄNDRADE råvarupriser som valutaförändringar gör att priserna på
godis går både upp och ned
med jämna mellanrum.
Det medför att tillverkarna
och grossisterna gör prisändringar, sedan är det
upp till butikerna om även
de vill ändra priserna gentemot konsumenten.

ANJA DEGERHOLM
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Så ser skunkkallan ut.

FOTO. ÅSA ABRAHAMSSON

Utländska jätteväxter hotar –
nu skickas bekämpningsteam ut
NATUR. På ﬂera håll i Skåne breder de jättelika växterna ut sig och tränger genom sin framfart undan all
annan växtlighet i området. Nu skickar Länsstyrelsen
ut bekämpningsteam för att få bukt med det snabbt
"växande" problemet.
Under onsdagen var ﬂera arbetsteam på plats i bland
annat Höör för att bekämpa
den vackra men aggressiva
"Skunkkallan" som på senare år brett ut sig i området.
Skunkkallan är en av de 49
invasiva arter som enligt ny
lag måste bekämpas inom
EU.
– Det handlar inte om att
det är något fel på växterna i
sig. De är bara på fel ställe,
säger Nils Carlsson på Länsstyrelsen, som leder arbetet
kring de naturnära jobben,
vars uppgift just nu är att be-

kämpa några av de mest utbredda invasiva arterna.

"Biologisk
enfald istället
för biologisk
mångfald."
SKUNKKALLAN SOM fått fäste
vid bland annat Dagstorpssjön i Höör har funnits i området under många år. Enligt ”Floran i Skåne” som

getts ut av Lunds botaniska
förening är första noteringen i Höör från 1995. Då betraktades den inte som invasiv utan mer som ett exotiskt
inslag.
FÖR LÄNSSTYRELSENS räkning var Nils Carlsson ute
och kollade på "Skunkkallan" i fjol. Trots det blev han
förvånad när han i dag anlände till platsen.
– Jag blev fullständigt
chockad när vi kom dit. Jag
hade inget minne av att de
var så stora och så många i
fjol, säger han.
Och det är just det som är
problemet. Flera av de utländska arter som på senare
år fått fäste i Sverige är väldigt motståndskraftiga och

har en förmåga att sprida
sig snabbt.
– Deras bestånd är heltäckande och de tränger bort allt
annat levande där de breder
ut sig. Det blir biologisk enfald istället för biologisk
mångfald, säger Nils Carlsson.
Att de invasiva arterna fått
allt större utbredning de senaste åren beror dels på resor och ökad handel med
andra länder, men även på
små förändringar i klimatet.
Förändringarna är knappt
märkbara för oss människor, men har stor påverkan
på växtligheten.
– Skåne är särskilt utsatt.
Skåne är det mest artrika
landskapet men många arter lever här på gränsen av

sitt
utbredningsområde.
Det gör att de är känsliga
och förändringar i biologin
kan få förödande konsekvenser, säger Åsa Abrahamsson, miljöstrateg och
ekolog på Höörs kommun.
HON ÄR TACKSAM över att det
nu ﬁnns en plan för att få
bort några av de mest aggresiva av de invasiva arterna.
– Flera av dessa växter kan
sprida sig genom sina rotdelar, vilket ställer stora krav
på hanteringen av dem. Det
är ett stort men nödvändigt
jobb att ge sig på detta, säger hon.
Bekämpningen i de drabbade områdena har nu påbörjats, men är långt i från
färdigt.

– Vi kommer att fortsätta
med arbetet nästa vecka.
Om man tar växterna i ett tidigt skede är det ganska lätt.
Tyvärr har problemet inte
tagits riktigt på allvar i Sverige, vilket gjort att det varit
svårt att få pengar till arbetet. Eftersom vi inte tagit
dem i tid är det nu ett mycket större problem, säger Nils
Carlsson.
Som privatperson är det
bra att känna till vilka arter
som ﬁnns med bland de 49
på EUs lista. Från och med 1
augusti i år är det nämligen
lag på att bekämpa dessa
om de växer på ens mark.
SANNA HJALMARSSON
sanna.hjalmarsson@lokaltidningen.se

Hjälp rohingyer på
flykt i Bangladesh!
Swisha 243 kr till 123 150 75 57.
Din gåva räcker till ett nödpaket
med presenning, liggunderlag, filt
och myggnät.
Foto: UNHCR/Adam Dean
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