
6 LÖRDAG 20 FEBRUARI 2016

NYHETER

Stadskärnorna ska  
få mera fart och liv
FYRBODAL/ØSTFOLD

Hur ska stadskärnorna bli le-
vande och lockande? Sex kom-
muner i Sverige och Norge har 
gått samman i ett gemensamt 
interreg-projekt för att söka 
svar på den frågan.

Samordnare för hela projektet är 
Lysekil. Övriga deltagare är Ström-
stad, Fredrikstad, Åmål, Uddevalla 
och Trollhättan samt Högskolan 
Väst.

– Vi fick en inbjudan från Lysekil 
och Fredrikstad, som har arbetat 
tillsammans tidigare, och vi tyckte 
det passade oss bra, säger Ström-
stads turistchef Åsa Massleberg.

– Staden är ett viktigt nav för sy-
nergierna mellan handeln och den 
traditionella turismen med upp-
levelser i skärgården. Vi behöver 
ett serviceutbud som är öppet och 
välkomnande.

MEN STADSKÄRNAN HAR litet glöms 
bort, tycker hon. 

– Det finns ett stort behov av att 
kommunen, butiksägarna och fast-
ighetsägarna samarbetar för att få 

igång handeln i centrum bättre. 
Många signalerar en nedgång, för-
klarar hon.

Ett sätt att skapa ett inbjudande 
och aktivt centrum är att utveckla 
kulturvärdena och evenemangen, 
tänker hon sig. Hon nämner också 
behovet av att skapa stråk som bin-
der samman stadens olika delar.

– Lysekil ska hålla ett uppstarts-
möte och vi ska samla ihop en ar-
betsgrupp här för att se vad vi kan 

göra lokalt. Det här spännande, 
behövligt och aktuellt, säger hon.

I LYSEKIL ÄR Cia Säll vid kommu-
nens näringslivsenhet ansvarig. 
Hon berättar att det var stadens 
handlare som kom med önskan om 
att arbeta med centrumutveckling.

Kommunen tyckte att det var 
ett bra förslag och grannkommu-
nerna visade sig tycka likadant. 
De kom fram till att det vore bra 

att jobba tillsammans, gärna med 
Fredrikstad också.

– Vi har samarbetat med 
Fredrikstad tidigare om kulturtu-
rism och har goda erfarenheter av 
det, säger Cia Säll.

– Vi ska söka gemensam kunskap 
och Högskolan Väst stöttar med 
forskning och analys.

Gemensamt för alla kommu-
nerna är att köpcentra utanför stä-
derna drar folk, handel och liv från 
centrum.

– Det är ett faktum. Vi får fråga 
oss vad våra butiker kan göra för 
att folk ska vilja handla i centrum. 
Jag tror vi kan lära av storstäderna 
och kombinera olika utbud så att 
det skapas mötesplatser. Har du 
till exempel en speceributik kan 
du öppna kafé också, kanske ha en 
bokhandel.

Projektet ska få fram kunskap och 
idéer. Sedan är det upp till företa-
garna vad de vill satsa på, säger hon. 

Interreg-projektet stöds av EU-
medel. Det rullar i tre år och omfat-
tar totalt 30 miljoner kronor. 15 av 
dem är den kommunala medfinan-
sieringen som till stor del består av 
arbetstid.
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SKA LOCKA FLER. Svenska och norska kommuner ska gemensamt komma på 
hur stadskärnorna ska locka besökare igen.

Körfält på E6 stängdes 
efter olycka
SÄ LT E N :  E6 vid Strömstad fick under 
torsdagsmorgonen stängas i ett sö-
dergående körfält.

Anledningen var en trafikolycka 
där en personbil kört in i ett räcke 
mellan Sältenmotet och Lurmotet.

En man i 20-årsåldern skadades 
och fördes med ambulans till sjuk-
hus med nacksmärtor.

Vid 8.30-tiden var körfältet öppet 
igen.

STRÖMSTAD

Nu närmar sig åtal mot den 
33-åriga kvinna som misstänks 
ha knivskurit en man till döds i 
Strömstad i höstas. 
– Misstankarna mot kvinnan 
har stärkts, säger åklagare 
Lars-Åke Ahlström.

Det var den 30 september som en 
man blev knivskuren i benet i sin 
bostad i Strömstad. Mannen fördes 
till ett sjukhus i Norge där han se-
nare avled av skadorna.

Flera personer som befann sig i 
lägenheten hämtades in, bland an-
nat den 33-åriga kvinnan.

Hon häktades i en vecka men 
frigavs sedan. Efter att åklagaren 

överklagade beslutet efterlystes 
hon och greps i början av februari 
i Trollhättan.

Nu har hon hörts om händelsen 
igen.

– Hon förnekar fortfarande 
brott men har ändrat uppgifter 
under utredningens gång. Detta 
är något som jag anser inte talar 
för hennes fördel. Exakt vad hon 
sagt vill jag inte gå in på. Men 
misstankarna mot henne har 
stärkts.

Hon sitter nu häktad på sanno-
lika skäl misstänkt för vållande 
till annans död, grovt brott och 
grov misshandel.

– De rubriceringarna kvarstår.
Flera personer har nu hörts, dels 

de som befann sig i lägenheten vid 
händelsen, men även andra perso-

ner. Kniven som använts är hittad, 
menar Lars-Åke Ahlström.

– Den är tvättad men jag tycker 
nog att utredningen visar att det är 
den som använts. Kniven kommer 
från en annan lägenhet.

Under onsdagen förlängdes 

kvinnans häktning och Lars-Åke 
Ahlström räknar med att väcka åtal 
om två veckor, den 2 mars.

ANDREAS BORG
0522-991 37 ab@bohuslaningen.se
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MORD. Det var i slutet av september som en man knivmördades i en lägen-
het i centrala Strömstad.

Stärkta misstankar 
mot knivkvinna

Sjuksköterskor till 
manifestation
S V I N E S UND :  Nästa fredag genomför 
bemanningsföretaget Zest Care en 
manifestation för sjuksköterskor. 
Den hålls på Svinesund och syftar 
till att få svenska sjuksköterskor 
som arbetar i Norge, att åter börja 
arbeta i Sverige.

– Vi måste ta vara på de vi utbil-
dar. I dag är det på tok för låga löner 
och för hög arbetsbelastning. Det 
gör att många sjuksköterskor söker 
sig till Norge och den utvecklingen 
kan inte fortsätta. Detta vill vi dis-
kutera vid manifestationen, säger 
Outi Luiro, vd för Zest Care.

Smugglade 10 liter av 
drogen GBL
S V I N E S UND :  En kvinna som var pas-
sagerare i en buss som körde från 
Köpenhamn till Oslo avslöjades i 
tullen vid Svinesund med att ha 10 
liter GBL i sin packning. GBL om-
vandlas till det narkotikaklassade 
ämnet GBH i kroppen. 

Kvinnan uppgav att hon hade köpt 
ämnet i Polen. Hon har nu åtal för 
narkotikasmuggling att vänta.

Hundratals 
vetenskaps-
män möts
STRÖMSTAD

Strömstads Akademi står nästa 
sommar värd för en internatio-
nell konferens om hur man un-
dervisar om förnybar energi.

Ett hundratal forskare, studen-
ter och medföljare väntas komma 
till Strömstad för att fördjupa sig 
i frågor om hur man bäst utbildar 
framtida ledare när det gäller frå-
gor om förnyelsebar energi och hur 
man förbereder allmänheten för ett 
framtida liv där miljön ser annor-
lunda ut.

Även lärare och elever från Ström-
stads gymnasium ska få tillfälle att 
vara med vid olika föreläsningar. 
Bland ämnena finns också frågor 
om hur man hanterar förnyelsebar 
energi i skolor och på universitet. 

Akademiordföranden Lars Bro-
man leder en arbetsgrupp som tar 
fram programmet med stöd av ett 
vetenskapligt råd. Förutom semi-
narierna omfattar programmet ett 
studiebesök på Koster, där akade-
mien driver projektet Ett fossilfritt 
Koster.

Konferensen genomförs i samar-
bete mellan Strömstads Akademi, 
Strömstads kommun och Högsko-
lan Väst.
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Vill få tillstånd rida en bit i elljusspåret
TANUMSHEDE

Privatryttare vid Tanums Rid-
klubb ansöker nu hos kommu-
nen om tillstånd för att få rida 
cirka 500 meter på elljusspåret. 
Detta för att på ett trafiksäkert 
sätt ta sig vidare upp till den 
angränsande skogen.

I ett brev till tekniska nämnden 
i Tanums kommun ansöker sex 
privatpersoner som hyr boxplats 

vid Tanums Ridklubb, tillstånd 
om att få rida cirka 500 meter på 
elljusspåret för att komma till sko-
gen på ett säkert sätt.

– För flera år sedan fanns det 
en slinga upp till skogen som 
vi använde men där finns i dag 
bara ett kalhygge. Sedan dess le-
der vi hästarna dessa 500 meter. 
Men vår önskan är att få rida i 
lugn skritt intill kanten bort till 
brukshundsklubben, säger Mar-
gita Dahlgren, en av de som står 
bakom ansökan.

Om förslaget går igenom skulle 
det gynna samtlig verksamhet 
på ridklubben, menar Margita 
 Dahlgren.

– Både barngrupperna, handi-
kappridningen och andra ryttare 
skulle ha gott av att kunna ta sig 
säkert till skogen. Om vi i dag vill 
rida till skogen får vi först rida 
bort till Tanumsfönsters grus-
plan och vidare hela Kärravägen. 
Det tar omkring två timmar. Kan 
vi i stället rida 500 meter på el-
ljusspåret tar den slingan oss 40 

minuter. Vi skulle hinna mycket 
mer på våra lektioner.

Deras ansökan har lämnats till 
tekniska nämnden och Margita 
Dahlgren hoppas nu att politikerna 
tar den till sig.

– Det handlar om folkhälsa och 
det ska gälla för alla kategorier, inte 
bara de motionärer som använder 
elljusspåret för löpning.
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