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Leif Nilsson lämnar
Göteborg & Co
GOTEBORG: Mannen som uppfann Göteborgskalaset, baxade VM i friidrott
till Ullevi 1995 och efter det varit
inblandad i hart när vartenda evenemang som landat i Göteborg slutar
som vd på Göteborg & Co någon gång
i höst.
– Jag har slutfört mitt uppdrag.
När exakt vet jag inte. Det beror på
hur lång tid det tar att hitta min ersättare, säger Leif Nilsson.
Det arbetet har redan börjat och
leds av kommunstyrelsens tidigare
och Göteborg & Co:s nuvarande ordförande Göran Johansson:
– Det är ett otroligt viktigt och
inget lätt jobb. Vi letar efter en kreativ person och god ledare som kan
utveckla Göteborg som evenemangsstad, säger han.

Därför fick Josefsson
inte vara med i radio
GÖTEBORG:Peter Sandholt på Bandit
rocks morgonprogram Rivstart valde
mänsklig hänsyn i stället för samtal
om mutskandalen i Göteborg. Det
var därför han med kort varsel avbokade en intervju med SVT:s Janne
Josefsson.
– Jag trodde först att det var en
blåsning. Att de kan med att inställa
ett program, för att de är kompisar
med Allbäck, sade Janne Josefsson
till GP.
I protest hoppade även Claes
Malmberg av. Peter Sandholt säger
nu att familjen Allbäck drabbats av
något av helt annan kraktär.
– Men jag är chockad över de proportioner det tagit sig. Jag gick på
min magkänsla och ställde in. Nu
hoppas jag att både Janne Josefsson
och Claes Malmberg återkommer i
program till oss.

Två anhölls efter knivbråket på Hisingen
GÖTEBORG: Bråket började inne på en
biljardklubb på Kvilletorget i onsdags kväll. Det ledde till att en man
fördes till Sahlgrenska med ett tiotal
knivhugg, bland annat i magen. I
går betecknades hans tillstånd som
allvarligt men stabilt. Två män sitter anhållna misstänkta för försök
till mord. Åklagaren väntas i dag ge
besked om männens ska begäras häktade. Något motiv till bråket är inte
känt. Den skadade är född 1987.

Utpressare hotade
med mc-gäng
VÄNERSBORG: En 33-årig man tvingade
först en annan man att betala honom
5 000 kronor. Några dagar senare vill
han ha ytterligare 100 000 kronor.
Hoten var så starka att offret och
hans familj valde att göra en valutabeställning i en bank för att betala
utpressaren.
Mannen har nu åtalats misstänkt
för utpressning och försök till utpressning vid Vänersborg tingsrätt.
Han hade bland annat visat en almanacka med bilder på ett mc-gäng
och sagt ”förstår du vilka du pissat
på”. Han hotade att skjuta offret och
gräva ned honom direkt om inte
pengarna kom fram. (TT)

GÖTEBORG: Bostadsbolaget vill bygga
tusen hyreslägenheter i Fiskebäcks
hamn och 700 längs Hinsholmskilen.
Byggena skall ske på det som i dag
är hamnarnas båtuppställnings- och
parkeringsplatser.

– Ännu är allt på idéstadiet, säger bolagets vd
Bertil Rignäs om skisserna som lämnades in
till Fastighetskontoret i september i fjol.
– Vi har ännu inte fått något som helst
svar.
Men stadsbyggnadskontoret har sedan
länge uppdraget att skapa områden för attraktivt boende, gärna hyresrätter, som kan
locka kompetent yrkesfolk att bo i stan.
Redan byggs bostadsrätter vid bryggorna
i Fiskebäck. Skanska är på väg att bygga om
ett kontors- och verkstadshus till bostäder
med tillhörande båtplatser. SBC, Sveriges
Bostadsrättscentrum, har haft stora förhoppningar om att få haka på och bygga vidare ut
på Grefabs hamnplan.
Då protesterade Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, som fruktade att
deras verksamhet skulle tvingas till begränsningar för att inte störa de boende med buller, lösningsmedel och annat.
Nu skall allt bli hyresrätter.
Bostäder och parkeringsdäck

26 punkt- och lamellhus skall byggas i Fiskebäck, flera långt ut på piren där det planeras en restaurang längst ut. 20 liknande
hus byggs längs bryggsidans berg och på
uppställningsplatsen i Hinsholmskilen. Till
VI ACCEPTERAR INTE. ”Vi båtägare har genom räntefria lån och avgifter till Grefab finansierat
det kommer parkeringsdäck för badare och
hamnutbyggnaden i Fiskebäck”, säger Owe Andersson, ordförande i båtföreningen. ”Nu driver vi
seglare. De byggs med närmare fyra meters
frågan vidare tillsammans med de andra hamnarnas föreningar. Att anlägga hamnar på grunda
takhöjd för att ge plats åt låga båtar vinterbottnar tror jag inte på. Det är viktiga lekplatser för fisken. Tror inte heller på att bygga hyrestid.
hus alldeles intill stranden som är viktig för tusentals barnfamiljer i västra Göteborg”.
– Det blir optimalt på det viset, säger Rignäs. Båtarna kommer under tak och hamnar
holmskilen. Dessutom kommer nya upp- står kommunledningen med den prioritei en tryggare miljö.
Rignäs gissar att hyrorna kommer att ham- ställningsplatser för 1 300 större kölbåtar att rade ambitionen att bygga två tusen nya läna i nivå med andra lägenheter i nyproduk- skapas på norra delen av Önneredstippen.
genheter varje år.
Alla hamnbyggen kräver muddtion, alltså minst 12 000 kronor i
– Som tjänsteman får man ju kika på det,
månaden för en normaltrea.
Total
ring av sådana grunda havsbott- men jag är tveksam till att det går att komProjektet prioriteras högt, dels
nar som av miljömyndigheterna binera boende med båtupptag, särskilt i
byggtid
på grund av storleken, dels för
bedöms vara omistliga för fiskens Hinsholmskilen. Högtryckstvätten med
möjligheten att bygga hyresrät- för hela
reproduktion.
sin vattendimma till exempel, säger Peter
ter i områden som domineras av
Hartzell.
Tveksam till projektet
villor. Rignäs tror att de första hy- projektet
resgästerna skulle kunna flytta in är fem år.
Ansökan om markoption är un- Går det? Ska man få vårutrusta sina båtar
om fyra år. Total byggtid för hela
dertecknad också av Grefabs direk- i parkeringsdäcken?
tör Peter Hartzell.
projektet är fem år.
– Såna detaljfrågor har jag inte ens funde– Det är inte jag som kommit med idén, rat på, säger bostadsdirektör Rignäs.
Och nu är Grefab med i planeringen.
Byggplanerna skall också ge fler båtplatser, säger han som förklaring till att han vänt på
både bryggor och vinteruppläggning. 1 240 klacken.
i Fiskebäck varav tusen på Stora Rösö söder
Det var Bostadsbolaget som kom med förBJÖRN HANSSON
om hamnen. 300 planeras längst in i Hins- slaget till Grefabs styrelse. Bakom bolaget
031-62 46 33 bjorn.hansson@gp.se

Bakjourerna lösning för barnakuten
GÖTEBORG: Ring bakjouren! Det rådet
ger cheferna de 36 underläkare som i
gårdagens GP klagade på alltför hård
arbetsbelastning på barnsjukhusets
medicinakut.

I gårdagens debattartikel hävdade läkarna
att arbetssituationen är ohållbar och att
detta går ut över patientsäkerheten på medicinakuten vid Drottnings Silvias Barnsjukhus i Göteborg.
– Det behövs två jourläkare varje natt året
runt på Barnmedicin, inte bara vintertid. Belastningen gör att vi måste jobba fler journätter än vi skall göra, säger Jens Böhmer, en av
de 36 underläkarna som slagit larm.
Ledningen för medicinakuten menar däremot att patientsäkerheten inte är hotad:
– Den är inte katastrofal, säger verksamhetschefen Ralph Bågenholm. Däremot vi-

sar en medarbetareenkät att många läkare
på kliniken upplever att de har en mycket
ansträngd arbetsmiljö och det måste vi ta
på största allvar.
”Glasklara regler”

Ralph Bågenholm och områdeschefen
Jimmy Kero säger att dels finns en bakjour
på medicinakuten som skall kallas in när
belastningen blir alltför hård. Dessutom har
Barnsjukhuset bakjourer även för cancer- och
hjärtpatienter och transplanterade barn.
– Reglerna för bakjouren är glasklara,
säger Ralph Bågenholm. De har 30 minuters inställelsetid och ska finnas till hands
så länge jourläkaren behöver honom eller
henne. Även bakjourerna är schemalagda,
säger Jimmy Kero.
Även om det bara är åtta nytillkomna patienter i genomsnitt på barnmedicinakuten
nattetid, så kan det finnas 10-15 patienter

kvar från kvällen som jourläkaren måste ta
hand om, säger Jens Böhmer.
– Vi skulle behöva ha cirka 40 läkare totalt,
men vi har i dag bara cirka hälften. Många är
barnlediga. Jag skall normalt jobba fyra jourpass i månaden, men har den senaste tiden
jobbat sju-åtta, berättar Jens Böhmer.
Arbetsmiljöproblem

Jimmy Kero hävdar dock att även om man
under lågsäsongen (mellan juni och september) minskar antalet primärjourer nattetid
från två till en finns grund för det genom
minskat inflöde av patienter
Facket är medvetet om problemen:
– Vi har ett arbetsmiljöproblem här som vi
ser som allvarligt, säger ombudsman Anders
Andersson vid Göteborgs Läkarförening.
LASSE ANDREE
031-62 42 43 lasse.andree@gp.se
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Den nystartade Facebook-gruppen har redan efter några dagar fler än 160 medlemmar. Det uttalade målet är att hänga ut
vittnen. Hittills har man publicerat bilder
och namn på ett tiotal personer som påstås
ha lämnat uppgifter till polisen i olika sammanhang.
Två unga killar från Göteborg står som
grundare till gruppen och åtminstone en av
dem har tidigare gjort sig skyldig till flera
grova brott.
– Det är helt förkastligt att hänga ut
människor som ställer upp och vittnar,
säger Sven Alhbin, chef för länskriminalpolisen.
Polisen undersöker

Bilder: ANDERS HOFGREN

INBYGGD KONFLIKT. ”Det byggs in en konflikt mellan hyresgäster och båtägare” säger Terje Johannesson, som seglar
RJ 85:a med plats i Hinsholmskilen. ”Det skall målas, lackas,
bullras. Att bo i slipdamm är väl inte bästa miljön; måla inomhus i ett p-däck är väl inte det käckaste”.

Planer i Fiskebäck

Polisens kriminalunderrättelsetjänst
scannar internet efter olagliga inlägg och
sidor och plockade under gårdagen fram
information om gruppen.
– Vi försöker identifiera de personer som
pekas ut och se vilka ärenden de kan vara
kopplade till. Vi undersöker om de har utsatts för exempelvis övergrepp i rättssak,
säger Sven Alhbin.
Nästa steg för polisen blir att ta kontakt
med ansvariga på Facebook.
– Sedan är det Facebook som beslutar om
gruppen ska stängas eller inte, men vi vill
att den plockas bort, säger Sven Alhbin.
På pr-byrån text 100, som sköter informationen åt Facebook i Sverige, har man inte
sett några liknande grupper förut.

– Nej, men då och då kommer anmälningar om grupper som bryter mot användarvillkoren på andra sätt. Vi skickar dem
vidare till policyteamen i USA och Dublin
som bestämmer om sidorna ska stängas eller inte, säger Jan Fredriksson på text 100.
Att hänga ut vittnen med namn och
bild, bryter inte det mot villkoren?
– Jo, det låter som ett grovt övertramp.
Det här drar vi vidare direkt, säger Jan
Fredriksson.
När Facebook tar beslut om huruvida
gruppen ska stängas kan han inte svara
på, men under gårdagen kom flera anmälningar in vilket snabbar på processen.
”Måste stoppas”

ven-Erik Alhem är ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund och ser en stor fara
med att vittnen hängs ut på Facebook.
– Denna företeelse måste man slå ned på
direkt, både straffrättsligt och hos dem som
administrerar sidan. De ska genast se till att
sån här skit tas bort.
Genom att lägga ut vittnen på internet
når man samma effekt som när man utövar
våld mot ett vittne, menar Sven-Erik Alhem.
Han drar paralleller till attacken i Malmö i
onsdags då en man blev nedskjuten på väg
till domstol för att vittna mot en medlem i
ett kriminellt gäng.
– Spridningseffekten gör i båda de här
fallen att andra kan dra sig för att vittna.
För att fler ska känna sig trygga och våga
vittna föreslår Sven-Erik Alhem bland annat
att man ska få vittna på avstånd via videolänk
samt att polisen ska göra en mer omfattande
riskanalys för att bättre skydda vittnen.
KAROLINA VIKINGSSON
031-62 48 44 karolina.vikingsson@gp.se

Alhem efterlyser bättre skydd

Nytt kombinerat parkerings- och båtuppställningshus med butiker i bottenplan.
Här byggs redan nya bostadsrätter.

Här planeras för tre lamellhus
och fyra punkthus

Bild: Contektion Architects and Planners AB
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Vittnen hängdes
ut på Facebook
GÖTEBORG:: Ungdomar som vittnat vid
rättegångar eller förhör hängs ut med
namn och bild på Facebook. Polisen
ser allvarligt på fenomenet.

DOM ÄR INTE KLOKA! ”Dom är inte kloka som kan föreslå
nåt sånt här”, säger gamle starbåtsgasten Jan Lybeck, folkbåtsseglare sedan snart 30 år varav 15 förtöjda i Hinsholmskilen. ”Folk som ställer sina båtar i trägårn jagas redan för
att de inte sökt bygglov. Nu blir det väl ännu värre”.

|
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MALMÖ: Polisen måste bli bättre på
att skydda vittnen, anser Sven-Erik
Alhem, ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund. Han pekar på möjligheten att vittna på distans.

Attentatet mot en man i Malmö som var
på väg till domstolen för att vittna mot
en medlem i ett kriminellt gäng kan ge en
enorm effekt, befarar han.
– Det får en spridningseffekt som också
påverkar vanliga mål, där det verkligen inte
finns anledning att känna oro.
Detta är ett hot mot alla brottsoffer, påpekar Alhem, för att vittnen ställer upp är
oftast en förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli någon rättegång.
Polisen måste göra ett mer strukturerat
riskanalysarbete, anser den före detta över-

Familjedag
ag 29/5
på Back aplan lörd

Massor av spännande aktiviteter för hela familjen. Välkommen!
Backa 1
Rocka Fett goes Backaplan kl. 12.00-16.00. Hisingsungdomar live på scen inom kategorierna
hiphop och solist!
Handla på Ur & Penn eller JC, vinn fina priser!
Nu finns apoteket på
Backaplan (vid ONOFF) Välkommen in!
Backa 2
Hisingens framgångrika bordtennisklubb BTK Warta kommer till Backa 2 kl 11.00-16.00 och
bjuder bland annat på uppvisning. Ta chansen att få veta mer om klubben och prova själv!
HCJ Huset
Mekonomen har leverantörer av bilvårdsprodukter på plats, bl.a från Sonax, som ger råd och tips
om hur du gör för att hålla din bil i toppskick. Fina erbjudanden i butiken under helgen!
Chilli har försäljning av utemöbler på parkeringen.
100 butiker • 3000 P-platser • backaplan.se Vardagar 10-19 • Lördag 10-16 • Söndag 11-16 • Coop Forum 8-22

åklagaren, som understryker att det ansvaret aldrig får läggas över på den som ska
vittna eller är målsägande i domstol.
– Man ska aldrig fråga: Känner du dig
hotad? Riskanalysen är polisens ansvar,
säger han.
Möjligheten för vittnen att höras via videolänk finns redan i dag, men används för
lite, anser Alhem. Med den tekniken kan
vittnet gå till en domstol var som helst i
landet och det kan hållas hemligt för andra
inblandade i rättegången var vittnet fysiskt
befinner sig.
Vittnen ska inte heller behöva vara rädda
för att bli igenkända:
– Man kan med enkla medel få ett förändrat utseende, till exempel med peruk,
lösskägg eller glasögon, säger Sven-Erik
Alhem.
TT

100 butiker.
100 skäl.
Miljoner
möjligheter!
Välkommen!

