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REDIGERAT AV:  EVELINA SEGERQVIST

EFTERMIDDAG: 
Halvklart till 
soligt. Måttlig 
vind. 7-2 
grader.

FÖRMIDDAG:
Mestadels  
soligt. Svag 
vind. 3-7 
grader.

700 miljoner till polisen i regeringens vårbudget

Stora trähus till 
Johanneberg

Särskild skyddsjakt mot
vandaliserande sälar 
290 knubbsälar ska skjutas i Sverige inom ett år

Sverige mot ny 
högsta punkt

Frölundas Lasu 
till finska eliten

GÖTEBORG: Miljön och 
nytänkande stod i fokus i 
tävlingen om vem som ska 
få bygga de nya bostads-
husen vid Gibraltarvallen i 
Johanneberg. Intresset för 
tävlingen har varit stort, och 
nu är det klart vilka som får 
ansvaret att bygga de 134 
nya bostäderna.
 SIDAN 6

MILJÖ: Sydtoppen, som 
länge har varit Sveriges hög-
sta punkt, beräknas nästa 
sommar bli ersatt av Nord-
toppen. Det visar en ny mät-
ning från Tarfala forsknings-
station som varje sensommar 
mäter höjden på Kebnekaise. 
Just nu är Sydtoppen en-
dast 30 centimeter högre än 
Nordtoppen.

SPORT: Efter tio säsonger 
i Frölundatröjan så byter 
Nicklas Lasu bort klubben 
mot finska Kärpät. Han de-
buterade i Frölunda säsong-
en 2007/2008 och har inte 
spelat i någon annan klubb. 
Sammanlagt vann han ett 
SM-guld och två CHL-titlar 
under sina tio år i a-laget

nn Totalt ska 945 sälar fäl-
las under 2017. Av dessa är 525 
gråsälar, 130 vikaresälar och 
290 knubbsälar. Mer än hälf-
ten av dem kommer i sin tur 
att fällas på Västkusten. An-
ledningen till skyddjakten är 
enligt Naturvårdsverket att 

sälarna förstör fiskeredskap. 
Sälarna försöker komma åt 
fångsten som ligger i fiskered-
skapen och förstör dem istället. 
I många fall  fastnar sälarna 
även i nätet och dör. 

Jakten av sälarna inleds på 
torsdag och kommer att utföras 

av jägare med särskild jakträtt. 
Ett redskap som är godkänt av 
Naturvårdverket, kommer att 
användas för att få bort sälarna 
från land eller vatten. 

JAKTEN FÅR bara ske inom 200 
meter från en plats där fiske 

bedrivs. Just nu är detta den 
enklaste och billigaste lösning-
en till problemet. Men forsk-
ning bedrivs för att få fram 
bättre redskap som i framtiden 
kan minska på problematiken. 

 SIDORNA 2-3

På torsdag inleds skyddsjakten mot de sälar som förstört redskap för många fiskare. Sälen på bilden lever dock i trygghet i Slottsskogen.  Foto: Alice Lindén

nn Polisen får 700 miljoner 
kronor extra i regeringens nya 
vårbudget. Tanken med peng-
arna är att man ska kunna ut-
bilda och anställa fler poliser 

och civilanställda. Men enligt 
polisen själva så är tillskottet 
snarare en återställare. Det är 
alldeles för få personer som vill 
bli poliser. 

Under Socialdemokraternas 
partikongress föreslog man  
även att det ska anställas 10 000 
nya poliser och civilanställda 
fram till år 2024. Ett annat för-

slag som lades fram var att man 
ska öka antalet polishögskolor 
från dagens tre till fem – en i 
väst och en i syd. 
  SIDAN 4

Krönika: 
Dags att upp-
märksamma 
damfotbollen 

 SIDAN 7

 SIDAN 5
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Sälar blir  offer för      
Nu ska 290 
knubbsälar 
skjutas – 170 
av dem på 
västkusten

Västsverige:  På torsdag inleds 
skyddsjakt av sälar i landet. 
290 knubbsälar som har för-
stört fiskeredskap kommer 
att skjutas av, mer än hälften 
av dem på västkusten. Detta 
har Naturvårdsverket be-
stämt, och beslutet gäller ett 
år framåt.

Per Risberg är handläggare på 
Viltförvaltningsenheten på Na-
turvårdsverket och han menar 
att det är just 290 sälar som ska-
par problem för yrkesfiskarna. 

– Det är specifika individer 
som ger sig på redskapen när 
de vill komma åt fisken som 
finns i dem, säger han.

 Jakten kommer att utföras av 
jägare med jakträtt för det spe-
cifika området där man upple-
ver problem. Sälarna kommer 
att jagas från land eller vatten, 
med ett särskilt fångstredskap 
som Naturvårdsverket god-
känt eller med gevär. 

FÖR ATT KOMMA ÅT just de 
sälar som skapar problem måste 
jakten utföras på en radie av 
200 meter från fiskeredskapen. 
De individer som undkommer 
jägarna tror beslutstagarna 
kommer undvika de områdena 
i framtiden, men skyddsjakt 
kommer inte att få bort 
problematiken helt. 

Trots det har Naturvårdsver-
ket alltså tagit beslut om ett års 
skyddsjakt som startar på tors-
dag. 

– Det kommer alltid komma 
nya sälar som ger sig på fiske-
utrustningen. Det är frustre-
rande för de fiskare som drab-
bas av det här såklart, för några 
år sedan handlade förstörelsen 
om en kostnad på 50 miljoner 
kronor och sedan dess har ju 
knubbsälarna blivit ännu fler, 
säger Per Risberg. 

 
SÄLARNA FÖRSÖKER komma 
åt fångsten och då förstörs fis-
keredskapen. I samband med 
att sälarna ger sig på nät kan de 
fastna och i vissa fall dö.  Den 
långsiktiga lösningen är att 
försöka hitta fiskeredskap som 
fungerar bättre, men i nuläget 
är det är mer kostsamt än vad 
skyddsjakten är. 

– Det bedrivs forskning för 

Knubbsälarna i Slottskogen är förskonade från både skyddsjakt och virussjukdomar som drabbar sälarna i det fria.  
 Foto: Alice Lindén

att få fram bättre redskap men 
det ligger långt i framtiden, sä-
ger Per Risberg. 

 Det finns exempel på när 
förstörelse har lett till utveck-
ling av redskapen. Ålfisket be-

drivs numera med sälsäkrade 
ryschor, en slags bur av nät 
som sälarna inte kan ta sig in i. 

DJURENS RÄTT ÄR EN  av de 
organisationer i Sverige som 

inte står bakom skyddsjakt. De 
menar att ”jakten inte ligger i 
de jagade djurens intresse” och 
vill ha ett förbud mot all sådan 
jakt.

Alice Lindén

Gasläckande 
postbil i villaom-
råde har bärgats
Hisingen: Den bil som under 
måndagskvällen kraschade 
och läckte gas i ett villaområde 
på Hisingen bärgades vid 
lunchtid på tisdagen. Under 
morgonen kunde ventilerna till 
gastanken stängas av. Avspärr-
ningarna upphävdes och de 
evakuerade kunde återvända 
till sina hus.

 – Vi har inte en susning om 
vad som kan ha orsakat olyck-
an och polisens ska nu utreda 
händelsen, säger Hans Olof 
Allgulin, larm- och ledningso-
peratör vid räddningstjänsten 
Storgöteborg. 

 TT

Volvo närmar sig 
självkörande 
fordonsteknik

Kraftig rökbild-
ning efter brand 
i centrla Kungälv 

 Foto: TT

Kungälv: Enligt Kungälvs 
kommun utlöstes en brand i 
centrala Kungälv vid kl.14.00-
tiden igår eftermiddag.

 Branden uppstod vid byg-
get av nya Resecentrum när 
man svetsade på en stålkon-
struktion och en svetsloppa 
föll ner och antände cellplas-
ten. Rökutvecklingen var 
kraftig och den svarta röken 
syntes på långt håll.

 Som tur var fick räddnings-
tjänsten snabbt kontroll på 
elden och strax innan kl.14.00 
var allt släckt och endast efter-
släckningsarbetet pågick. 

 Alexandra Nordwall

Göteborg: Volvo tar ytter-
ligare ett steg på vägen mot 
självkörande bilar. Ett nytt bo-
lag ska utveckla tekniken för 
förarassistans. Det nya företa-
get heter Zenuity och drivs av 
Volvo Cars tillsammans med 
Autoliv. I första hand ska sys-
temet användas i Volvos egna 
bilar. Men även andra biltill-
verkare är välkomna som kö-
pare säger Håkan Samuelsson 
och Jan Carlsson (VD Volvo 
Cars/Autoliv). Målet är att 
Volvo ska ha en självkörande 
bil på marknaden år 2021.

 TT
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Därför måste 
vissa djur dödas
Skyddsjakt debatteras flitigt 
på åsiktssidor, och många 
tycker till om huruvida det är 
en etisk metod eller inte. Bort-
sett från det är det en lång 
process bakom ett beslut om 
tillstånd för skyddsjakt där 
många krav och skäl ska upp-
fyllas. 

Skyddsjakt innebär att man 
skjuter djur som kan orsaka 
skador, som i fallet med knubb-
sälar som förstår fiskeredskap. 
Andra exempel när skyddsjakt 
har ansetts vara behövligt är 
för att hindra gäss att äta upp 
säden på åkrar eller björnar 
som river renkalvar på våren. 

 Ibland ger Naturvårdsver-
ket tillstånd för skyddsjakt för 
att bevara en annan art som 

hotas. I andra fall handlar det 
om att skydda privatsperso-
ners egendom eller att bevara 
specifika miljöområden. För 
att ett beslut om skyddsjakt ska 
kunna tas måste det vara ute-
slutet att problemet går att lösa 
på annat sätt. Finns det andra 
metoder som bekämpa proble-
met ska de väljas i första hand, 
men fungerar det verkligen 
kan Naturvårdverket besluta 
om tillstånd för skyddsjakt. 

 Skyddsjakt är ett infekterat 
debattämne. Debatten delas 
mellan de som tycker att det 
är behövligt, och de som hellre 
vill se att det satsas på djurvän-
liga alternativ. 

Alice Lindén

 Foto: Jessica Gow / TT 

skyddsjakten

FAKTARUTA

•	  Knubbsälarna är rovdjur som alltid är 
på jakt efter fisk. 

•	 Deras morrhår gör att de kan uppfatta 
vibrationer från fiskens rörelser, och 
tack vare det kan dem fånga fisk även i 
grumligt vatten eller när det är mörkt. 

•	 Knubbsälarna är olycksförföljda djur. 

•	 1988 dog närmare häften ut efter en vi-
russjukdom, och 2002 hände det igen.

•	 Just nu finns det 15 000 knubbsälar i 
världen. 

•	 Jakt av knubbsälar har bedrivits sedan 
forntiden då man ville åt köttet och päl-
sen.   
 Källa: Skansen  Foto: Alice Lindén



4   19 APRIL 2017INRIKES

REDIGERAT AV:  HAMASE TAFAKORI

SVERIGE: När regeringen pre-
senterade den nya vårbudge-
ten stod det klart att polisen 
får 700 miljoner kronor extra. 
För pengarna ska man kunna 
utbilda och anställa fler poli-
ser samt civilanställda. Men 
problemet kvarstår – det är 
för få personer som vill bli po-
liser, och pengarna är snarare 
en återställare än ett tillskott.

Polisens ekonomi och brist på 
resurser har diskuterats under 
en längre tid. Därför tillför re-
geringen 700 miljoner kronor 
till polismyndigheten i den 
nya vårändringsbudgeten för 
2017. Men enligt Erik Nord, 

polisområdeschef för Storgö-
teborg, ska pengarna inte ses 
som något stort tillskott. Efter 
bokslutet för 2016 saknades det 
nämligen 350 miljoner kronor.

 – De nya pengarna är sna-
rare en återställare än ett jät-
tetillskott. Nu fick vi visserli-
gen mer än vad som saknades, 
men pengarna är direkt nöd-
vändiga. Hade vi inte fått 
dem hade vi behövt säga upp 
hälften av alla civilanställda 
vi anställde 2016, säger han.    
 
UNDER SOCIALDEMOKRA-
TERNAS partikongress i Gö-
teborg föreslog man att det 
ska anställas 10 000 nya po-

liser och civilanställda fram 
till 2024. Idag finns det un-
gefär 20 000 poliser i Sverige 
och ytterligare runt 9 000 ci-
vilanställda. Ökningen skulle 
innebära att Sverige närmar 
sig EU-genomsnittet vad gäl-
ler antalet anställda poliser.  

Den föreslagna anställnings-
ökningen kräver också att det 
finns fler lärosäten för polis-
utbildning. Därför föreslår 
Socialdemokraterna att man 
ska öppna två nya polishög-
skolor, en i syd och en i väst.  
 
I DAGSLÄGET finns det tre po-
lishögskolor i Sverige – i Umeå, 
Stockholm och Växjö. Erik 
Nord tror att fler läroplatser 
kan förenkla antagningen.

– Om det blir regerings-
politik av Socialdemokrater-
nas förslag behövs fler sko-
lor på fler platser. Blir det 
en ny skola i västra Sverige 
kommer det säkerligen bli 
mer attraktivt att börja stu-
dera, med tanke på att många 
inte kommer behöva resa el-
ler flytta lika långt, säger han.  

Var den nya polishögsko-
lan i väst ska ligga är inte be-
stämt, men föreslagna platser 
är Göteborg och Borås. Skolan 
i syd förväntas ligga i Malmö.   
 
UNDER SENARE år har dock 
antagningarna till polishög-
skolan sjunkit. Många perso-
ner söker till utbildningen, 
men långt ifrån alla blir antag-
na. Enligt Håkan Bylin, ordfö-
rande i Polisförbundets styrel-
se för Storgöteborg, räcker det 
inte att endast öppna två nya 
lärosäten. Polisyrket måste bli 
attraktivt.

– Lönerna måste upp. Man 
kan inte förvänta sig att få kom-
petenta sökande om lönerna är 
för dåliga, säger Håkan Bylin.  
Men i övrigt är han positiv till 
planerna.

– Vi behöver fler poliser, och 
därför är det bra med nya sko-
lor. Jag kan inte se hur man ska 
kunna utbilda så många poliser 
på så kort tid om man bara har 
tre skolor. Men jag vill se peng-
arna, så det inte bara att det 
pratas om dem. De får inte för-
svinna i administrationen eller 

liknande, säger Håkan Bylin. 

Finansminister Magdalena 
Andersson uttalande sig un-
der partikongressen i Göte-
borg. Hon anser att kraven på 
den svenska polisen ökat de 
senaste åren, vilket kräver att 
man stärker polisens förmåga. 
        – Sverige är i grunden 
ett tryggt land. Men utveck-
lingen under senare år har 
ställt polisen inför en lång 
rad krävande utmaningar. 
Vi ser en ny brottsstruktur 
växa fram med ökade krav 
på polisinsatser, säger hon. 

UTÖVER DE 700 miljonerna 
anser regeringen att polisen 
måste fortsätta stärkas. Man 
kommer därför att lyfta frågan 
i budgetpropositionen för 2018. 
Den ekonomiska vårproposi-
tionen och förslagen i våränd-
ringsbudgeten bygger på en 
överenskommelse mellan re-
geringspartierna och Vänster-
partiet. Riksdagen beslutar om 
vårbudgeten i juni. 

Gustav Påhlsson

700 miljoner extra till 
polisen i vårens budget
Områdeschef: Pengarna bör ses som en återställare

Magdalena Andersson.  FOTO: TT

Idag finns ungefär 29.000 poliser varav 9.000 av dem är civilanställda.  FOTO: TT
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SVERIGE: Kebnekaises syd-
topp har länge varit Sveriges 
högsta topp. Men i takt med 
den globala uppvärmningen 
har den under de senaste åren 
krymt. Och redan i sommar 
kan vi ha en ny högsta punkt.

Varje sensommar mäter Tar-
fala forskningsstation höjden 
på Kebnekaises sydtopp. 2016 
mättes toppen till 2097,1 m.ö.h. 
Och i september är det återi-
gen dags för mätning. Gunhild 
Rosqvist, professor vid Stock-
holms universitet och förestån-
dare för Tarfala forskningssta-
tion tror på ett toppskifte.

– Under de senaste tjugo 
åren har isen smällt med unge-
fär en meter per år. Så om tren-

den håller i sig kommer syd-
toppen förmodligen vara lägre 
än nordtoppen vid mätningen, 
säger hon.

Sydtoppen är en glaciär och 
varierar därför i höjd från år 
till år då den växer till och 
smälter. Det fasta berget un-
der mäter 2060 m.ö.h. Och se-
dan den årliga mätningen star-
tade 1986 har toppen minskat 
från 2 120 till 2 097,1, vilket 
motsvarar 22,9 meter totalt.   

KEBNEKAISES NORDTOPP, 
som endast är ett fast berg mä-
ter 2096,8 m.ö.h kommer där-
för sannolikt gå om sydtoppen 
som den högsta punkten redan 
i sommar.

– Under de närmsta åren 

kommer den högsta punkten 
säkert variera mellan toppar-
na, säger Gunhild Rosqvist.  

SEBASTIAN FANIEC från Göte-
borg besteg 2016 sydtoppen och 
ska i år göra en till tur dit. Han 
beskriver sig själv som en oer-
faren klättrare och en ny topp 
kan komma att ställa till det lite 
för ovana vandrare. För att ta 
sig upp på nordtoppen behöver 
vandraren nämligen först ta sig 
till sydtoppen och sedan gå via 
en smal kam av is och snö. 

– Det krävs alpin kunskap. 
På vissa håll är det inte bredare 
än att du kan sätta båda dina 
fötter jämt med varandra och 
på båda sidorna är det minst 
500 meter stup rätt ner, säger 

Gunhild Rosqvist.
Sebastian Faniec tycker att 

Nordtoppen låter som en rolig 
utmaning och låter inte snä-
va stigar och mycket luft av-
skräcka honom.

– Det blir nog en tur till 
nordtoppen när den är högst. 
Jag tänker att höjdrädsla går 
att överkomma. Litar man på 
utrustningen och guiden går 
det nog bra, säger han.

Men det finns alltså en all-
varlig risk för den oerfarne. 
För bestigningen förutsätter 
färdighet i navigation, vägval 
och klätterkunskap. Klättraren 
måste också vara rätt utrustad 
med stegjärn på fötterna och 
rep runt midjan.

– Det finns en risk att nå-

gon testar att gå över själv, 
men i själva verket måste man 
nästan sitta ihop med andra 
för att undvika dödligt fall 
om oturen är framme. Där-
för är det viktigt att man hyr 
en guide och har rätt utrust-
ning, säger Gunhild Rosqvist.  

MEN I FRAMTIDEN kan det 
komma att bli lättare att ta sig 
mellan topparna. I alla fall om 
isarna fortsätter smälta, då 
kommer även isen på kammen 
förvinna. Dock tror Gunhild 
Rosqvist inte att det kommer 
ske inom den närmaste tiden 
så oerfarna klättrare får hålla 
sig från att bestiga nordtoppen 
på egen hand i några år till.

Anna Wikman

Kebnekaises sydtopp  
inte längre den högsta

Sebastian Faniec från Göteborg satte 2016 ner en svensk flagga på Kebnekaises sydtopp.  FOTO: Sebastian Faniec.

Livsfarliga mediciner stulna från Sahlgrenska
VÄSTSVERIGE: Mediciner som 
kan vara livsfarliga om de tas 
på fel sätt stals under påsken 
från en helgstängd avdelning 
på Sahlgrenska universitets-
sjukhuset i Göteborg. Nu var-
nar sjukhuset för användning 
av de stulna preparaten. 

Bland det som försvunnit 
finns hjärtmedicin, som kan 
leda till hjärtstillestånd om 
den används felaktigt. Med-
icin mot psykoser och pre-
parat som höjer blodtrycket  

stals också.
– Det är alltså inte narkoti-

ka eller lugnande utan riktigt 
farliga mediciner, säger Lisa 
Klang, kommunikatör på Sahl-
grenska, till P4 Göteborg.
Hon tror att tjuven, eller tju-
varna, inte riktigt visste vad de 
fick med sig.
Inbrottet på intensivvårdsav-
delningen är polisanmält, skri-
ver Göteborgs-Posten.

Jennie Ölund
 FOTO: TT. 



GÖTEBORG

I KORTHET

6   

REDIGERAT AV:  JONAS BERGLUND

19 APRIL 20176

JOHANNEBERG: Utformning 
och ekologisk hållbarhet var 
fokus i tävlingen som skul-
le avgöra vilka företag som 
skulle få utforma de nya fler-
bostadshusen vid Gibraltar-
vallen.

Nu är tävlingen om de två tom-
ma tomterna avgjord och juryn 
från Göteborgs stad beslutade 
att utse två förslag till vinnare. 
Förslaget Slå rot från Riksbyg-

gen och Sweco Architects vin-
ner markanvisning för tomt 1 
och förslaget Osmos från HSB 
Göteborg, tillsammans med 
CaseStudio för tomt 2.

 Målet med tävlingen var att 
få fram bra bostäder som också 
skall vara energieffektiva och 
med nytänkande lösningar.

 Ett grundkrav var att huset 
skulle vara i trä, vilket i detta 
fall innebar att både stomme 
och huset i övrigt skall bestå 

till betydande del av detta.
 Totalt skall 134 bostäder 

byggas; både hyresrätter och 
bostadsrätter.

 Martin Öbo, fastighetsdi-
rektör för Göteborgs Stad be-
rättar i ett pressmeddelande att 
tävlingen varit lyckad.

 - Det har varit ett stort in-
tresse för tävlingen och det 
har varit hård konkurrens om 
uppdraget. Det ska bli riktigt 
spännande att se hur dessa två 

förslag bidrar till områdets ut-
veckling samt inspirerar bran-
schen till fler innovativa trä-
hus i Göteborg. 

Sofia Bednarek

Johanneberg får nya trähus
Utseendet bestäms av tävling med fokus på miljö

Visionbild från ett av de vinnande förslagen, Slå Rot.  Bild: Kristian Schling, Adore Adore

Visionbild från ett av de vinnande 
förslagen, Osmos.  Bild: Case Studio

Kortare restid mellan Göteborg och StockholmKortare restid mellan Göteborg och StockholmKortare restid mellan Göteborg och Stockholm
GÖTEBORG/STOCKHOLM: 
Efter många tester godkänner 
nu Transportstyrelsen MTR 
Express ansökan om att öka 
hastigheten på vissa sträckor. 
Mellan Göteborg och Stock-
holm beräknas restiden bli 12 
minuter kortare.

 I nuläget har MTR Express 
snabbtåg en maxhastighet på 
200 km/h. I kurvor är hastighe-
ten däremot lägre. Efter att ha 
arbetat med projektet att höja 
hastigheten i ett års tid, till-
sammans med experter från 
till exempel Transportstyrel-
sen, är ansökan nu godkänd. 

För att få ansökan godkänd 

har flera säkerhetstester ut-
förts. Till exempel lastades 20 
ton extra vikt på ett tåg i de-
cember för att kunna mäta si-
dokrafter. 

Resenärer kommer att mär-
ka av den kortare restiden från 
och med 2018 års tidtabell. 

Jennie Ölund

MTR Express på Stockholms central.   Foto: Anders Wiklund / TT 

Snart väntas kortare restid mellan 
Göteborg och Stockholm.  Foto: Erik 
Johansen / NTB scanpix / TT / 

Planerade 
attack inför det 
franska valet
FRANKRIKE: Två män har 
gripits misstänkta för att ha 
planerat en attack inför det 
franska presidentvalet, uppger 
inrikesminister Matthias Fekl.

 De båda männen greps i 
Marseille på tisdagsmorgonen. 
Enligt poliskällor ska de ha ra-
dikaliserats när de satt i fäng-
else. Vapen och material för att 
tillverka bomber ska ha hittats 
efter gripandet.

Det finns inga uppgifter om 
mot vem eller vad attacken 
skulle ha riktats.

Claude  Paris AP/TT

SD begär riks-
dagsdebatt om 
terrordådet
STOCKHOLM: Sverigedemo-
kraterna begär en så kallad 
aktuell debatt i riksdagen med 
anledning av terrordådet på 
Drottninggatan den 7 april.    

Det är partiets gruppledare, 
Mattias Karlsson, som i ett 
pressmeddelande gjort begä-
ran för att diskutera vad som 
kunde gjorts för att förebygga 
dådet, och vad som behöver 
göras för att det inte ska hända 
igen. Det är partiernas grupp-
ledare och talmannen som tar 
ställning till SD:s begäran och 
bestämmer tid för debatten.

TT

Rutiner ses över 
efter mordvideo 
på Facebook
USA: Jakten på den 37-årige 
man som laddat upp en video 
på Facebook där han skjuter 
en 74-årig man till döds i Cle-
veland fortsätter i hela USA.

 Samtidigt meddelar Face-
book att företaget ska se över 
sin hantering av våldsamma 
filmer och annat stötande ma-
terial genom att bland annat 
titta på hur det ska bli lättare 
för människor att rapportera 
videoklipp och påskynda pro-
cessen med att granska inlägg 
som rapporterats.

 Mike householder/TT

Mattias Karlsson (SD) 
Foto: Pontus Lundahl / TT 
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FOTBOLL: Efter 1-0-segern 
mot KIF Örebro i premiären 
ser Kopparbergs/Göteborgs 
lagkapten Elin Rubensson 
ljust på fortsättningen av sä-
songen. Efter en intensiv för-
säsong menar hon att laget är 
redo för att utmana om topp-
placeringarna.

– Vi har jobbat hårt med fy-
siken.

Efter en fjolårssäsong där 
Kopparbergs/Göteborg tappa-
de många avgörande poäng i 
slutet och till slut hamnade på 
en fjärde plats i tabellen tar la-
get nu sikte uppåt. Fokuset på 
försäsongen har legat på att bli 

starkare i slutet av matcherna. 
Mot Örebro gav det resultat. 
Matchens enda mål prickades 
in i den 84.e minuten. Till skill-
nad från många gånger under 
förra säsongen satt målet i rätt 
bur, sett med Kopparbergs/Gö-
teborgs-ögon.

– Vi håller uppe koncentra-
tionen hela matchen, säger Elin 
Rubensson.

 
ATT LAGET LYCKADES stå för 
ett sent avgörande är inte en 
slump, enligt Rubensson. Un-
der försäsongen har tränarsta-
ben med huvudtränaren Stefan 
Rehn i spetsen lagt stort fokus 
på det fysiska. 

 – Det hårda jobbet ger resul-
tat nu, säger lagkaptenen.

 Med en förbättrad fysik och 
kondition hoppas laget på att 
förbättra sin fjärdeplats från 
förra säsongen. 

 – Vi vill vara med och slåss 
om medaljerna och om Cham-
pions League-platserna, säger 
Elin Rubensson om lagets mål-
sättningar.

 
FÖR ATT KVALIFICERA sig till 
Champions League krävs det 
att man placerar sig som sämst 
på en andraplats. Förra säsong-
en skiljde 19 poäng upp till an-
draplacerade Rosengård. 

 – Vi måste höja vår lägsta-

nivå för att nå dit. Vi behöver 
vinna de tajta matcherna som 
vi tappade i slutet förut, säger 
Rubensson.

 
RESAN MOT MEDALJER och 
Champions League fortsätter 
närmast med bortamatch mot 
Kvarnsveden den 25 april. För-
ra säsongens nykomling hade 
en tuff premiär borta mot Ro-
sengård. Laget från Dalarna 
föll med 7-2.

 – Det kommer att bli en tuff 
match, jag skulle tro att de är 
ganska revanchsugna, säger 
Elin Rubensson.

Jonas Berglund

Rubensson: ”Vi känns 
fysiskt starkare i år”

Elin Rubensson under 1-0-segern mot KIF Örebro. FOTO: ADAM IHSE/TT

Kopparbergs/Göteborgs-kaptenen siktar mot Champions League

Elin Rubensson under segermatchen mot KIF örebro.  Foto: Adam Ihse/TT

Nicklas Lasu klar för finska Kärpät
ISHOCKEY: För tio år sedan de-
buterade han i Elitserien. Nu 
lämnar Nicklas Lasu för första 
gången Sverige och Frölunda 
för finska Kärpät. Men han 
utesluter inte att återvända 
till Frölunda i framtiden.– Man 
vet aldrig i hockeyvärlden, sä-
ger Nicklas Lasu själv.

Bortsett från två utlåningar 
till Borås HC i början av kar-
riären har Nicklas Lasu enbart 

spelat i Frölunda sedan debut-
säsongen 2007/2008. Han har 
varit med om ett SM-guld och 
två CHL-titlar under sina tio år 
i a-laget, men lämnar nu alltså 
klubben för sitt första utland-
säventyr. Men finska ligan har 
han koll på sedan innan

 – Vi har ju mött ganska 
många lag därifrån de senaste 
åren, och Kärpät har jag mött 
själv nu några gånger så jag 
har ganska bra koll. Det är en 

lite annan typ av hockey, men 
det har blivit ganska jämna och 
tuffa matcher när vi har spelat 
mot varandra, säger Nicklas 
Lasu.

 Men Lasu är inte den enda 
spelaren i Frölunda som läm-
nar nu efter säsongen. Hela 
elva spelare söker nya klubbar, 
bland annat landslagsspelar-
na Henrik Tömmernes och Jo-
han Sundström. På Frölundas 
hemsida uttalar sig sportche-

fen Fredrik Sjöström om Lasus 
övergång, och säger att han 
är ”ganska säker” på att Lasu 
kommer återvända till klub-
ben.

 – Man vet aldrig i hockey-
världen, men Frölunda ligger 
väldigt bra till på min lista. Det 
ska finnas chans att göra det 
också, och just nu ser jag bara 
fram emot att göra något nytt, 
säger Nicklas Lasu.

Robin Falström

Backtalangen
uttagen till 
landslaget
ISHOCKEY: Frölundas Ras-
mus Dahlin kan bli aktuell för 
Tre Kronors VM-trupp. Den 
17-årige backen har snabbt 
gått från klubblagets J18-trupp 
upp till A-laget. 

Men när Frölunda nu inte 
längre är med i SM-slutspelet 
får Dahlin chansen i dubbel-
landskamperna mot Vitryss-
land. Något som alltså gör ho-
nom aktuell även för VM. 

 – Jag har inte tänkt den tan-
ken än, vilket jag tror är posi-
tivt. Jag har bara trummat på. 
Det har varit en riktigt häftig 
säsong, säger Rasmus Dahlin.

TT

Finländsk lands-
lagsmålvakt 
till Vänersborg
BANDY: Vänersborg fyller på 
med finländska spelare till 
nästa bandysäsong. Senast i 
raden är landslagsmålvakten 
Kimmo Kyllönen, som de 
senaste åren spelat i Sirius, 
Kungälv och i Tellus, skriver 
TTELA.

 Under VM i Sandviken i 
vintras väckte Kyllönen upp-
märksamhet med sina ovan-
ligt stora handskar.

 I förra veckan blev Juho Li-
ukkonen klar för Vänersborg. 
Sedan tidigare finns Mikko 
Lukkarila i IFK Vänersborg 
som tränas av finländaren Ari 
Holopainen.

 Jonas Ekströmer/TT

Fredrik Ekblom 
får ny möjlighet 
till STCC-styrning
MOTORSPORT: Fredrik Ek-
blom fick inget kontrakt med 
STCC-teamet Volvo Polestar 
till åtets säsong.

 Men han kommer till start 
ändå, i sitt gamla stall KMS. 
46-åringen ska köra Johan Kri-
stofferssons Volkswagen när 
Kristoffersson är upptagen 
med att tävlaa i rallycross-VM.

 ”Jag hoppas kunna leverera 
poäng till teamet”, säger Ek-
blom i ett pressmeddelande.

 Ekblom får rycka in redan i 
premiären på Ring Knutstorp 
den 6 maj.många säsonger. 

Micke Fransson/TT

Fredrik Ekblom kan promenera mot 
nya race.  Foto: Adam Ihse/TT
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Barnens Zoo öppnar 
igen för ny säsong

MAJORNA/LINNÉ: Imorgon 
har Barnens Zoo säsongsöpp-
ning för i år. Getter, grisar och 
får är ett urval av djuren som 
kommer finnas på plats för att 
kunna lära känna.

Den 20 april öppnar Barnens 
Zoo i slottsskogen upp för den 
här sommaren. Detta Zoo har 
funnits sedan 1970-talet och 
har varit väldigt populärt se-
dan dess. Besökarna är mesta-
dels unga barn och bara förra 
året besöktes barnens zoo av 
170 000 personer.

– Det är helt gratis att besöka 
och vi kommer att ha öppet till 
och med den 24 september, sä-
ger Anna Schönström som är 
djuransvarig för slottsskogens 
djurpark.

TANKEN MED BARNENS ZOO 
är att komma djuren nära och 
att man ska lära sig om de oli-
ka djuren som finns på plats. I 
år kommer man bland annat 
kunna se kaniner, grisar, öd-
lor, ankor, får och getter. Det 
finns även djurarter på Bar-

nens Zoo som är utrotnings-
hotade och ingår i genbanken 
för lantdjur. Man får gå in i ha-
garna för att mata och klappa 
på djuren. 

 Det kommer finnas olika in-
formationsstationer där man 
kan läsa på om djuren. Utöver 
det kommer det finnas möjlig-
het att anmäla sig till ett daglä-
ger för att lära sig lite extra om 
naturen och djuren.

DET MEST POPULÄRA på Ba-
nens Zoo brukar vara ponny-
ridning som kommer vara ak-
tuellt även i år, förklarar Anna 
Schönström. 

 Slutligen kommer persona-
len hålla i matprat tre gånger 
om dagen som går ut på att 
matvärdarna matar djuren 
samtidigt som de berättar om 
djuret medan de utgår från oli-
ka teman.

Diba Sabaghian

Här kommer Barnens Zoo öppnas imorgon i Slottsskogen.                                                                                                                                                   FOTO: Diba Sabaghian

Även renarna kommer man kunna titta på.
                                                                                  FOTO: Diba Sabaghian 

I helgen var det allsvensk premiär. Nej 
vänta ett tag, det var för två veckor se-
dan kanske du tänker. Men nu var det 
damernas tur. En händelse som inte 

uppmärksammas alls lika mycket.
I årets Mästarnas mästare på SVT del-

tar Therese Sjögran. En fotbollslegendar 
som gjort enormt mycket för både landslag 
klubblag. Hon har något som en modern 
svensk herrlandslagsman tyvärr aldrig va-
rit i närheten av – tre mästerskapsmedal-
jer. Silver och brons i VM och dessutom ett 
EM-silver. Och under mästerskapstider är 
intresset för damfotbollen stort. Så snart 
medaljerna delats ut och spelarna åkt hem 
igen glöms dock damerna bort av många.

Vi borde ändra på detta. Jag skriver vi 
därför att jag är en del av det här proble-
met. När Eskilstuna United slog Hammar-
by med 1-0 hemma på Tunavallen hade jag 
guldläge att vara där. Arenan runt hörnet 
och en plåt för en hundring. Men jag var 
upptagen av att gräma mig över att jag mis-
sade stockholmsderbyt mellan AIK-Ham-

marby i her-
rallsvenskan 
samma dag. 
Och jag tyck-
te det var så 
typiskt att 
sambons fa-

voriter IFK Göteborg mötte AFC Eskilstuna 
hemma i götet när vi befann oss uppe i Es-
kilstuna. 

NÄR JAG HÖR DET skämtas om att damfot-
boll är som V75 med kossor kokar det i mig. 
Jag argumenterar emot och håller brandtal 
om alla de småtjejer som älskar att spela 
fotboll. Hur vi inte får trycka ner dem. Men 
varför går jag inte på den damallsvenska 
premiären när jag får chansen? 

Av de spelare som startade i sommarens 
OS-final på Maracanã i Rio de Janeiro åter-
finns fem stycken i damallsvenskan den 
här säsongen. Våra landslagsspelare finns 
nära till hands för oss att se även hemma i 
ligan. Detta innebär inte att kvalitén på spe-
larna är dålig. Tvärtom. Damallsvenskan 
har visserligen tappat mark under de se-
naste årens rankingar. Men ligan räknas 
idag som den åttonde bästa i världen enligt 
FIFA. 

För att damfotbollen ska fortsätta utveck-
las behöver den stöd. Idag satsas nästan alla 
pengar på herrarna. Detta förklaras med att 
intresset finns där. Vi hamnar i ett moment 
22-läge där ointresse kommer av 
sämre kvalité. Sämre kvalité 
kommer av mindre pengar. 
Och mindre pengar kommer 
av ointresse. Så någonstans 
måste vi börja. Börja titta på 
matcherna. Visa att vi vill 
se en förbättring. Det 
kräver något av oss. 
Men tillbaka får vi 
kanske äntligen se 
de där silvren och 
bronsen förvandlas 
till ett guld.

Linn Rosenborg

”Dags att upp-
märksamma 

damfotbollen”
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