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Åtal i nio punkter

välgörenhet

Försökte pressa
pengar och hota
med mc-gäng
Östra Göinge

31-åringen hotade med
att skicka Hells Angels på två företagare.
Nu åtalas han bland
annat för anstiftan till
utpressning och olaga
hot.

Mannen som sitter häktad sedan i mitten av oktober har flera polisanmälningar på sig. Det
var efter att ha skickat
tre okända män, som utgav sig för att tillhöra ett
gäng, till en företagare i
Östra Göinge för att utkräva 100 000 kronor för
en påstådd skuld, som
31-åringen först anhölls
och sedan häktades.
Polisen kunde då konstatera att det fanns flera
andra anmälningar på honom sedan tidigare, bland
annat flera olaga hot.
Hotade att bränna ner
I maj hotade han en annan företagare med att
bränna ner dennes verksamhet, han försökte även
att skrämma företagaren
genom att köra rakt mot
denne och sedan bromsa
hårt och stanna ett par
decimeter från företagaren.
I juni hotade 31-åringen en annan person och
sa att han skulle bryta armen på honom. I juli levererade han en vara till en
person som dock avböjde
att fullfölja köpet då han
inte ansåg att varan höll
måttet.

Då hotade den nu åtalade med att bränna eller
spränga personens företag samt skicka dit Hells
Angels.
Dessutom fick den ångerköpta ett slag i nacken.
I samma månad råkade
31-åringen ut för en trafikincident. Han krävde
då pengar från de inblandade. När han inte fick
det så hotade han med
att bränna bilen och uttalade vetskap om var denne bodde, att det var bäst
att han sov med ena ögat
öppet.
Sågade ner en häck
Under sommarhalvåret
gjorde 31-åringen också sig skyldig till olovligt
förfogande genom att
hyra en högtryckstvätt
som aldrig lämnades tillbaka samt köpa en stulen
båt och förvara en stulen
svets hemma hos sig.
Dessutom sågade han
ner en häck på en fastighet som inte var hans.
31-åringen åtalas på
nio punkter för anstiftan
av försök till utpressning,
utpressning, misshandel,
två fall av häleri, fyra fall
av olaga hot, grov vårdslöshet i trafik, olovligt förfogande samt skadegörelse.
31-åringen nekar till
allt.
text: MarieLouise Lindell
marie-louise.lindell
@kristianstadsbladet.se

noterat
Snöarp

Sibbhult

Får göra ingrepp Fler namn i uti fornlämning
vecklingsgrupp
■■ One Nordic AB, på upp-

drag av Eon, ska bygga en
nätstation i Snöarp. Nu
ger Länsstyrelsen i Skåne
län tillstånd till ingrepp
i under mark dolda fasta
fornlämningar i samband
med ledningsförläggningen.
Åtgärderna berör fornlämningen Snöarps gamla bytomt, där det kan finnas kulturlager med rester efter medeltida bebyggelse eller aktiviteter.
Länsstyrelsen bedömer
risken att planerade arbeten ska beröra fornlämningar som begränsad.
Om de påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas
och länsstyrelsen underrättas.
Innan arbetet påbörjas
ska även myndighetens
naturvårdsenhet yttra sig.

■■ Redan

i våras bestämdes att en utvecklingsgrupp skulle tillsättas för
att hitta en hållbar och
långsiktig lösning för Göinge utbildningscenter i
Sibbhult.
Flera representanter utsågs i början av september men två har dröjt, de
från näringslivet.
Efter diskussioner
med näringslivsarenan
står det klart att Jörgen
Svensson, arenachefen
själv, och Lars Dahl, vd på
Sibbhultsverken, tar plats
i gruppen. Övriga ledamöter är politikerna Tommy
Aspegren (FP), och Ann
Ahlbin (S), de kommunala
tjänstemännen skolchef
Ulla Wram och näringslivschef Karl-Axel Hill.

Erna Raun vill uppmana alla som kan sticka att hjälpa behövande barn i Afrika. Hon håller för fullt på med sin andra Ye-

mentröja, men har redan hunnit färdigställa en hel del andra plagg också. Hon säger att koftan är lite avancerad, men det finns
andra plagg som den med mindre erfarenhet också klarar av.

Stickuppropet
rullar i Broby
Broby. 50 gram garn och ett par kvällars arbete kan rädda ett barns liv. Nu
uppmanar Erna Raun alla som kan
sticka att göra en insats för behövande
barn i Afrika.

Idén kommer från Hemmets Journal. Erna Raun
från Broby läste om stickande damer i Vetlanda.
Hon kände att hon också
ville hjälpa till. Nu uppmanar hon fler att också ställa upp.
– Det är ett lättstickat
plagg, har man stickat lite
grann i skolan så klarar
man av det. Det tar inte så
lång tid, ett par kvällar kanske det tar att sticka tröjan,
säger hon.
Plagget Erna Raun pratar om är en så kallad Yementröja. Det är ett plagg

som kan användas både
som tröja och som byxa.
Tröjan stickas i ett stycke,
precis som mössan och
strumporna. Mönstret till
tröjan har Erna Raun fått
från damerna i Vetlanda.
Handlar om överlevnad
– Om man vill ha mönstret
kan man få det av mig. Det
har ingen betydelse vilken
färg man stickar plaggen
i, det enda man behöver
tänka på är att det inte ska
vara yllegarn, för det krymper, säger hon.
– Det gör inte heller nå-

got om det blir lite vint
och snett, det handlar inte
om att plaggen ska bedömas. Det handlar om överlevnadsvillkor för ett litet
barn.

”Sticka och skicka”
Kampanjen heter ”Sticka
och skicka” och anordnas
av Hemmets Journal tillsammans med Erikshjälpen, Skandinaviska Läkarbanken och Libris förlag.
Plaggen som kommer in
skickas till Zambia. Kampanjen pågår fram till för-

sta december.
Den som vill kontakta
Erna Raun för mönster eller för att samskicka plagg
kan höra av sig till Kristianstadsbladets redaktion i
Östra Göinge.

text: Malin
Andersson
malin.andersson
@kristianstadsbladet.se

Foto: Lasse
Ottosson
lasse.ottosson
@kristianstadsbladet.se

fakta
Sticka och skicka

■■ Mer information om kam-

panjen finns på www.hemmetsjournal.se
■■ Stickade plagg skickas till:

”Sticka och skicka”, Human
Bridge, 570 15 Holsbybrunn.
De skickar sedan plaggen ner till
Zambia.

Arebetsmiljöverket

Förbud mot bowlingmaskiner
Osby

Arbetsmiljöverket förbjuder Osby Bowlingcenter att
använda bowlingmaskinerna efter augusti 2013. Annars riskerar företaget vite
på 50 000 kronor per maskin.

Anledningen är att maskinerna är helt öppna och
saknar skydd mot beröring
av rörliga transmissioner.
Vid vissa ställen går det
med lätthet att krypa in i
maskinen.
Att bryta mot Arbetsmil-

jöverkets beslut kommer
dock inte bli aktuellt eftersom bowlinghallen i Osby
i januari ska renoveras under två-tre veckor. I renoveringen ingår förutom helt
nya banor även att maskinerna utrustas med skydd.

Därefter kommer maskinerna leva upp till myndighetens krav på säkerhet.
– Det blir en mindre risk
för skador och lättare för oss
att arbeta med maskinerna,
säger Richard Landén.
Emma ståhl

