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Försörjningsstödet minskar i Angered
60 procent färre ungdomar får försörj-
ningstöd i stadsdelen Angered. Utifrån 
modellen ”Jobb först” som riktar sig till 
dem som ansöker om ekonomisk hjälp i 
Angered kommun, kan personer få hjälp 

med skrivande, intervjuteknik, träffa ar-
betsgivare eller åka ut på praktik. Model-
len skall fundera som en vägledning och 
stöd för dem som är påväg ut i arbetsli-
vet eller som skall påbörja en utbildning. 

   –Vi gör vad som krävs för att varje 
person ska komma framåt med sitt mål, 
säger Christina Karlsson, områdeschef 
för arbetsmarknad och sysselsättning i 
Angered.   

 sida  2

GÖTEBORG: Igår firade sam-
erna sin nationaldag. Den firas 
till minne av ett möte mellan 
syd och nordsamer i Trond-
heim som hölls stjätte februari 
1917. Sekretaren i Göteborgs 
sameförening menar att sam-
hället blivit bättre på att upp-
märksamma frågor som rör 
samer. Samtidigt menar han 
att det finns mycket kvar att 
göra.

sida 8

Göteborg firade
samernas dag

Muller frias från
Saab-misstankar

GÖTEBORG: Rättsprocessen mot Victor 
Muller, tidigare VD för Saab, har nått sitt 
slut. 

 Enligt åklagarsidan skall han ha vilse-
lett allmänheten innan företagets slutgil-

tiga konkurrs i april 2011, men igår friades 
han i Göteborgs hovrätt från alla misstan-
kar om grovt svindleri. 

 – Det krävs ett specifikt uttalande där 
han säger något som är nog för att vilse-

leda, men de uppgifter han gav var så all-
männa att de inte är tillräckligt, säger Ralf 
G Larsson, hovrättspresident i rättegång-
en. 

 

 Foto TT

Kioskexplosion
i Frölunda
GÖTEBORG: En explosion 
ägde rum i en kiosk i Frölunda 
natten till igår. Ingen kom till 
skada, men den orsakade ma-
teriella skador. Explosionen 
misstänks vara detonerad och 
vittnen ska ha sett två perso-
ner springa från platsen. Det 
är andra gången det sprängts i 
samma kiosk.

sida 2

Stockholmsbör-
sen föll 4 procent
GÖTEBORG: Marknaden är ner-
vös - Stockholmsbörsen rasa med 
fyra procent och detsamma hände 
samtliga branscher samt storbo-
lagsaktier.  
Detta efter börsraset i både 
USA och Asien. Chefsanalyti-
ker på Remium ser tecken på 
att placerade blivit livrädda 
för börsen. – Det är inte att 
leka med, säger han.

sida 5
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gÖteBoRg: allt färre av ang-
ereds ungdomar och barnfa-
miljer får försörjningsstöd, 
detta tack vare angeredsmo-
dellen ”Jobb först” som utlo-
var hjälp till egen försörjning 
inom 48 timmar.  

– vår utgångspunkt är att 
alla kan och vill jobba, säger 
Christina karlsson, områdes-
chef för arbetsmarknad och 
sysselsättning i angered. 

Andelen Angeredbor som har 
haft behov av försörjningsstöd 
under tio år har gått ner. Det är 
idag 60 procent färre ungdo-
mar och 40 procent färre barn-
familjer i Angereds kommun 
som är långtidsberoende av 

försörjningsstöd.                                                    
 – Varje månad får vi ut fler 

till egen försörjning än vad vi 
får in, detta är positivt både 
för folkhälsa, trygghet i sam-
hället och familjeförhållan-
den, säger Christina Karlsson 

 
den två oCh ett halvt år 
gamla Angeredsmodellen ut-
går från ett bestämt arbets-
sätt där varje deltagare får en 
coach som ska ge personen 
den hjälp som just denne be-
höver, helst inom 48 timmar. 
Coachen kan exempelvis bi-
dra med hjälp till eget skri-
vande, intervjuträning, träffa 
arbetsgivare eller åka ut på 
praktik. Det finns även till-

gång till studie- och yrkes-
vägledare.                                                                                                                      

 – Vi gör vad som krävs för 
att varje person ska komma 
framåt med sitt mål, säger 
Christina Karlsson.
 
ModeLLen hjälper dem som 
ansöker om försörjnings-
stöd av arbetsmarknadsskäl 
i Angered kommun. Detta 
kan handla om allt från att 
komma ut i arbetslivet, börja 
på en utbildning eller söka 
arbete utomlands. Christina 
Karlsson menar att det finns 
många sätt att komma i egen 
försörjning, det enda som 
krävs är en lösning på pro-
blemet som passar individens 

önskemål. 
Hon förklarar att föränd-

ringar inom modellen sker 
hela tiden och att planen är 
att stärka upp arbetssättet yt-
terligare genom att bygga nya 
verksamheter samt omfatta 
fler personer. Man vill även 
att sprida konceptet vidare 
till andra kommuner där de 
som deltar i projektet får ta 
lärdom av Angeredsmodel-
len.                                                                                     

   – Vi har fått pengar ifrån 
Vinnova och SKL till något 
som heter spridningslabbet 
för att på så sätt kunna dela 
med oss av vår modell till an-
dra kommuner. 

tove nilsson

Nya modellen ska 
sätta Angered i arbete

Delade åsikter 
hos Vänstern

gÖteBoRg: Med bara några da-
gar kvar till kongressen så hop-
par Rossana dinamarca av och 
kritiserar partiet. hon säger att 
det är toppstyrt och att det inte 
är nog representativa medlem-
mar som visas upp. detta håller 
göteborska partimedlemmar 
inte med om utan  de har en 
helt annan bild av partiet. 

I en intervju med SVD berät-
tar Dinamarco om baksidan av 
Vänsterpartiet. Hur det är en 
toppstyrning där det mesta vi 
ser av partiet är vita medelålders 
män. Hon pratar om systema-
tiska osynliggöranden och hur 
viktigt det är att man ska kunna 
se en bredd bland partiets med-
lemmar. 

 Dessa uttalanden är inte nå-
got som Jessica Vetterling, om-
budsman hos Vänsterpartiet i 
Göteborg,  varken håller med 
om eller har märkt av. 

 –  Jag tycker att det är natur-
ligt att det ser ut som det gör. 
Att den som är partiledare syns 
mest. Jag upplever inte det som 
Rossana har sagt, säger Jessica 
Vetterling. 

 Hon berättar att hon tycker 
att partiet är väldigt noggranna 
med representation och att se 
strukturer.

Vad gäller kongressen som 
ska hållas i Karlstad ska Jes-
sica delta hela helgen. Hennes 
förväntningar är höga och hon 
tror att årets kongress kommer 
vara extra uppspelt på grund 
av att det är valår nu. 

 Under veckan så gick Dina-
marca ut med att hon tänker slu-
ta med politiken och tänker göra 
annat. Detta plötsliga avhopp 
tror Jessica dock inte kommer ha 
någon inverkan över kongres-
sen.

 – Jag tror att det kommer vara 
samma trevliga stämning som 
det har varit de tre senaste åren 
som jag har deltagit, säger Jes-
sica. 

 Under kongressen är det 
många motioner som ska be-
handlas och Jessica tror att frå-
gan som kommer att vara mest 
aktuell är antal arbetstimmar. 
En annan av motionerna som 
har tillkommit är otidsenlig 
styrning som grundar sig i Dina-
marcas uttalanden om toppsyr-
ningen och representationen.w 

Moa drobni

Jessica Vetterling är ombudsman och 
är med i kultur och fritidsnämnden i 
Mölndal. Foto: Moa drobni 

Kraftig explosion i kiosk i Frölunda

gÖteBoRg: Boende i Frö-
lunda kunde under mån-
dagskvällen höra en kraftig 
smäll från en kiosk i området. 
enligt polisen har en förun-
dersökning inletts för att 
fastställa orsaken bakom ex-
plosionen. 

– det är något som har 
detonerat, säger tommy ny-
man, presstalesperson vid 
polisen.

Under måndagen klockan 
23.22 fick polisen in ett larm 
om att en kiosk exploderat 
i Frölunda. Vittnen kunde 
se två personer springa från 
platsen kort efter explosio-
nen. Enligt polisen har ingen 
kommit till skada, men kiosk-
luckans jalusi ska ha sprängts 
bort. Vad som orsakat explosi-
onen är än så länge okänt. 

 – En förundersökning har 

inletts för att fastställa vad 
som detonerat, vilket spräng-
ämne som använts och hur 
skadorna på kiosken ser ut, 
säger Tommy Nyman, pres-
stalesperson vid polisen. 

 
den 20 september förra året 
drabbades samma kiosk av en 
explosion. Även då sågs flera 
personer springa därifrån. 

 – Vi kommer naturligtvis 

att undersöka om det har nå-
gon koppling, säger Tommy 
Nyman. 

 Polisen rubricerar händel-
sen som allmänfarlig ödeläg-
gelse. 

 Under tisdagen gjorde poli-
sen en teknisk undersökning 
och inväntar analysresultaten 
från denna.

Mathilda alveflo

Polisen rubricerar explosionen som allmänfarlig ödeläggelse. Foto: Mathilda alveflo 
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gÖteBoRg: den 18 januari 
startade #uppvarvningen. en 
insamling i förmån för ung 
Cancer startad av göteborgs-
varvet där alla kan vara med 
och bidra. Löpare eller inte, 
här kan alla på sitt sätt stödja 
och ge sitt bidrag. 

Redan i höstas påbörjades ar-
betet för att bygga upp något 
där man involverar fler i väl-
görenhet. Samtidigt som man 
startar något som bidrar till 
att man rör mer på sig. Till-
sammans med Stephan Wil-
son, SVT-profil känd för sina 
programserier kring hälsa 
och träning, och Ung Can-
cer startade Göteborgsvarvet 
insamlingen och initiativet 
#uppvarvningen.

– Vi tog kontakt med Ste-
phan Wilson för att tillsam-
mans göra något kring rörelse 
och välgörenhet, berättar Mat-
tias Grahn, kommunikations-
ansvarig Göteborgsvarvet.

Med över 60 000 anmälda lö-
pare förra året har Göteborgs-
varvet en stabil plattform att 
utgå ifrån. Bland deltagarna 
varierar det från elitlöpare till 
vardagsmotionärer. Målsätt-
ningar och träningsupplägg 
ser därför annorlunda ut från 
person till person. 

Göteborgsvarvets nya initi-
ativ ger alla möjligheten att på 
sitt sätt bidra till insamlingen. 
Johan Brodin Tigér är en av 
dem som startat en insamling. 
Hans insamling heter 2 kro-
nor per kilometer.  

– Vi har det bra här i Sveri-
ge, friska och krya och jag vill 
hjälpa de som inte har det lika 
bra. Bidra till att unga män-
niskor drabbade av cancer kan 
få ett bättre liv. Insamling-
en är till ett bra syfte och jag 
kan knyta ihop det med mitt 
träningsintresse, säger Johan 
Brodin Tigér.

Johan lägger fyra dagar i 
veckan, en timme per gång på 

träning, vanligtvis löpning. 
Under en timmes löpning tar 
han sig cirka 12 kilometer. 
Helst löper han själv men ib-
land med andra. Att kunna 
hjälpa de som har det mindre 
bra och samtidigt kombinera 
det med sitt träningsintresse 
blev ett sätt att fånga två flu-
gor i en smäll vilket spelade 
stor roll i Johans val av insam-
ling.

det äR inte första gången 
man kopplar ihop Gteborgs-
varvet och välgörenhet. Sedan 
flera år tillbaka har man kun-
nat anmäla sig i organisatio-
ners namn och på så sätt har 
halva startavgiften gått till 
vald organisation. 

Till 2018 års upplaga ville 
de utveckla och förbättra. För-
hoppningarna är att utveckla 
idén samt att på detta nya sätt 
lyfta ett ämne samtidigt som 
man involverar individer.

– Det boostar inte bara orga-

nisationen i fråga, utan även 
individer som på sitt sätt valt 
hur de ska bidra, säger Mat-
tias Grahn, kommunikations-
ansvarig för Göteborgsvarvet.

eN av organisationerna som 
löpare tidigare år kunnat 
springa för är Ung Cancer, de 
är även huvudperson i årets 
nya satsning #uppvarvning-
en. Göteborgsvarvet valde att 
samarbeta med organisatio-
nen då de anser att det är ett 
ämne och framförallt mål-
grupp som glöms bort och 
hamnar mellan. Genom in-
samlingen hoppas de på att 
belysa och lyfta ämnet till-
sammans. 

– Jag tycker det är jättespän-
nande och är glad för det stora 
intresse som funnits och vi-
sats redan från början. Det är 
en bra koppling till rörelse, sä-
ger Mattias Grahn.

Hanna Bernhardsson

Kom igång för 
årets löparfest med 
#uppvarvningen

Göteborgsvarvet 20 maj 2017 Foto:  Robert Boman

gÖteBoRg: Hovrätten sän-
ker straffet på mannen som 
kvinhögg gothia cup-ledaren. 
Mannen döms till två år och 
två månader fängelse efter att 
hovrätten anser att det inte är 
bevisat att mannen var kapa-
bel till försök till dråp.

Det var under sommarens 
Gothia cup som ett av lagen 
var på väg tillbaka till Partil-
le för att sova efter att spelat 
en match. De passerade då en 
man i övre tonåren som bör-
jade bråka med laget. Mannen 
verkade lugna ned sig först, 
för att sedan ta fram en kniv 
ur byxlinningen. Ledaren för-
sökte springa ifrån honom men 
ramlade. Det framkommer av 
en hovrättsdom som GP skri-
ver om. 

– Killen hoppade på mig när 
jag låg på marken, och jag för-
sökte sparka bort honom ge-
nom att sparka honom mot 
bröstet. Jag kände att han stack 
mig med kniven i insidan av 
mitt vänstra lår, och det gjorde 
ont och började blöda, sa man-
nen i ett polisförhör. 

tiNgsRätteN valde att döma 
mannen till fängelse i tre år 
och sex månader för bland an-
nat försök till dråp, misshan-
del, ofredande, skadegörelse 
och våld mot tjänsteman. 

Mannen ska ha varit kraftigt 
berusad under händelsen och 
menar att han inte minns vad 
som inträffat. 

– Han kan varken erkänna 
eller förneka för han kommer 
inte ihåg helt enkelt. Det han 
kommer ihåg är att han blir på-
hoppad av ett större gäng kil-
lar, sa hans advokat Claes Ken-
nedy i samband med att åtalet 
väcktes.

Tingsrätten ansåg däremot 
att mannen var medveten om 
att lagledaren kunde avlida av 
knivhuggen.

Nu BesLutaR hovrätten att 
sänka straffet efter att domen 
överklagades. Mannen döms 
till fängelse i två år och två 
månader för grov misshandel. 
Hovrätten menar att det inte är 
bevisat att mannen avsåg att 
döda ledaren med sitt angrepp 
eller att han var kapabel till 
det. Rätten anser därför att det 
inte rör sig om ett dråpförsök 
utan en grov misshandel. 

emma glaser

sänkt straff 
efter knivattack

 Foto: Foto adam ihse / tt
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Göteborg: Saabs tidigare VD 
Victor Muller friades igår från 
misstankarna om grovt svind-
leri. – Det går inte att säga att 
Muller gav felaktiga uppgif-
ter, säger Ralf G Larsson, hov-
rättspresident i rättegången.

För sju år sedan blåste det rejält 
kring det svenska biltillverk-
ningsföretaget Saab Automo-
biles. I februari 2011 firades In-
dependence day - Saabs första 
år efter skilsmässan från jätten 
General Motors (GM) - men re-
dan i april lämnades konkurs-
ansökan in till tingsrätten i Vä-
nersborg. 

 
EFTER EN TID av olönsamhet 
uppstod nytt hopp för Saab 
när GM meddelade att företa-
get skulle säljas till Spyker, en 
sportbilsindustri i Nederlän-
derna, med Victor Muller som 
vd och ansikte utåt. Den svens-
ka biltillverkningen, som ho-
tades att läggas ner med GM 

som ledning, verkade kunna 
fortsätta och de cirka 3000 an-
ställda pustade ut. Lyckan va-
rade inte länge.

 Victor Muller klev in som 
ny vd efter Jan Åke Jonssons 
avgång i mars 2011. Skeptis-
ka observatörer i mediekåren 
fortsatte att ifrågasätta Saabs 
framtid medan Muller uttryck-
te att de ekonomiska svårighe-
terna som hade funnits inom 
företaget var lösta. 

 Enligt åklagarsidan för-
sökte Muller och andra högt 
uppsatta inom företaget med-
vetet att vilseleda allmänhe-
ten halvåret innan företagets 
slutgiltiga konkurs i april 2011. 
Han och ytterligare sex perso-
ner inom företaget åtalades vid 
Vänersborgs tingsrätt miss-
tänkta för i huvudsak grovt 
försvårande av skattekontroll, 
grov urkundsförfalskning och 
svindleri. De samtliga åtalade 
friades på alla punkter 2017, 
men åklagaren överklagade 

två delar av målen: dels Mul-
ler för grovt svindleri, och två 
revisorer för osant intygande. 
Åklagaren yrkade på att Mul-
ler skulle dömas till ett och ett 
halvt års fängelse.

IGÅR KOM hovrätten med sin 
dom. Det stod klart att Mullers 
uttalanden i medierna inte gör 
honom ansvarig för svindleri. 
Ralf G Larsson, hovrättspre-
sident i rättegången, säger att 
Mullers uttalanden var för all-
männa. 

 – Det krävs ett specifikt ut-
talande där han säger något 
som är nog för att vilseleda, 
men de uppgifter han gav var 
så allmänna att de inte är till-
räckligt. Han sa till exempel att 
produktionen för en viss dag 
var igång, utan att det betydde 
att den skulle vara igång nästa 
dag.

 Han fortsätter:
 – Det går inte att säga att 

Muller gav felaktiga uppgifter 

när han sa att de ekonomiska 
problemen höll på att bli lösta, 
eftersom han just i det läget ar-
betade på lösningar som skulle 
få in mer pengar.

Huruvida Saab-målet kan nå 
Högsta domstolen vill Ralf G 
Larsson inte uttala sig om. 

 Nathalie Majdek Mathisen

Hovrättspresidenten Ralf G Larsson  FOTO: Nathalie Majdek Mathisen

Hovrätten  FOTO: Nathalie Majdek Mathisen

Hovrättspresidenten Ralf G Larsson  FOTO: Nathalie Majdek Mathisen

Hovrätten friar Muller 
i SAAB-rättegång

Victor Muller Foto: TT
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Oroligt på börsen 
efter kraftigt ras
Stockholm: Stockholmsbörsen 
hade rasat fyra procent vid 
öppningen igår, efter de kraf-
tiga börsfallen världen över. 
En allvarlig utveckling som 
under gårdagen föjdes nog-
grant. Börsen i Sverige stabili-
serades långsamt men osäker-
heten fanns kvar.
– Vi följer naturligtvis utveck-
lingen noga, säger finansmi-
nister Magdalena Andersson 
(S). 

Efter ett kraftigt börsras i både 
USA och Asien hade utveck-
lingen igår morse även nått 
Sverige. Stockholmsbörsen 
hade rasat fyra procent när den 
öppnade för dagen. Efter en 
halvtimmes handel stabilisera-
de sig den svenska börsen till 
minust två procent.

FALLET VAR brett och samtliga 
branscher och storbolagsaktier 
rasade ungefär lika mycket.

 Bland börsens tungviktare 
sjönk Fingerprint Cards mest, 
minus 7–8 procent. Stålkoncer-
nen SSAB kom ner till fem pro-
cent medan övriga storbolag 
föll med mellan två och fyra 
procent.

 – Det är inte att leka med. 
När det faller så kraftigt två 
dagar i rad är det ett tecken på 
att placerare blivit livrädda för 
börsen, säger Peter Malmqvist, 
chefsanalytiker på Remium, 
till TT.
 
BÖRSFALLET bekräftar för 
många att marknaden är ner-
vös. Det har för både den ame-
rikanska och den asiatiska 
börsmarknaden gått upp un-
der vintern och många investe-
rare som sett hur börsen klätt-
rat upp även under de senaste 
två åren vill ta hem sina vin-
ster. Finansminister Magdale-
na Andersson (S) anser ändå 
att börsnedgången var väntad.
 – De flesta människor som är 
aktiva på börsen har haft en 
period med väldigt kraftigt sti-
gande priser på sina tillgångar. 
Så jag tror att de flesta med lite 
erfarenhet väntar sig att det 
kommer en sådan här korrek-
tion, inte minst i USA, säger 
hon till TT.

 Hennes bedömning är att 
nedgången är kopplad till för-
väntningar om högre räntor 
framöver, och att det som hän-
der på börsen nu inte kommer 

att få några makroekonomiska 
effekter.

 – Men det är bedömning-
en just nu. Vi följer naturligt-
vis utvecklingen noga. Vi vet 
att det som händer på finans-
marknaden kan ha effekter på 
ekonomin, men i huvudsak 
om det sker mer än förväntade 
korrektioner.

 Peter Malmqvist på Remi-
um, menar att det gäller för 
både aktie- och fondspararna 
att ha is i magen.

– Om man ska sälja eller inte 
som aktie- eller  fondsparare 
beror alldeles på om man har 
gått och varit orolig en längre 
tid för om man har för mycket 
aktier i sitt sparande. Då kan 
man sälja 20 procent. Det bru-
kar vara en bra andel. Om det 
går ner känner man sig lugna-
re för att man har gjort någon-
ting, men om det studsar upp 
blir man lättad över att man 
inte sålt allt.

 Celina Gleisner

Vad kände du 
när du hörde om 
börsraset?

Namn: Jenny Erinstam
Ålder: 39 år
Bor: Göteborg
– Jag kände liksom oj! För mig 
är det inte så stort tror jag då 
jag främst sparar i fonder så 
jag kommer inte varken köpa 
eller sälja aktier. Jag kommer 
helt enkelt se hur allt utveck-
las.

Namn: Linnéa Darin
Ålder: 18 år 
Bor: Göteborg
– Det kändes ju som en stor 
grej när man hörde om det. 
Jag är inte så insatt och vet lik-
som inte vad som kommer att 
hända. Eftersom jag är ganska 
ung har jag själv inga aktier 
men jag ska faktiskt snart på 
begravning och hon som dog 
hade många aktier och jag 
kommer nog också att ärva nå-
got. Så det blir spännande hur 
det hela påverkas.

Namn: Omid Motamedi
Ålder: 48 år 
Bor:  Göteborg
– Jag hade hört om den kom-
mande kraschen redan innan 
och nu när den kommit kän-
ner jag mig faktiskt ganska 
orolig. Jag har några aktier 
och vill sälja min lägenhet och 
det är ju inte säkert hur allt 
utvecklas och hur det komer 
att påverka liksom. Samtidigat 
har jag hört att det bara är en 
kortfristigt grej men det lung-
nar mig bara lite eftersom jag 
också hört att det kan hända 
mycket som följd. Jag hade 
hört om den kommande kra-
schen redan innan och nu när 
den kommit känner jag mig 
faktiskt ganska orolig. Jag har 
några aktier och vill sälja min 
lägenhet och det är ju inte sä-
kert hur allt utvecklas och hur 
det komer att påverka liksom. 
Samtidigat har jag hört att det 
bara är en kortfristigt grej men 
det lungnar mig bara lite efter-
som jag också hört att det kan 
hända mycket som följd.

Bildtext:Ett ras på börsen skapade oroligheter under gårdagen. Foto: Sakchai Lalit/TT

Finansminister Magdalena Andersson (S) Foto: TT
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Göteborg: Mikrobryggerierna 
har ökat rekordartat de se-
naste åren, både sett i antal 
och storlek. För nya, mindre 
bryggerier kan det vara svårt 
att slå sig in på marknaden. 
Helgens ölmässa kan vara den 
språngbräda de behöver.

Mikrobryggerier blir allt mer 
populära. Framförallt här i Gö-
teborg där bryggerierna dug-
gar tätt, stora som små. 

 Därför ska Nöjesguiden ar-
rangera sin alldeles egna öl-
mässa här i staden. Man har 
de senaste fyra åren arrangerat 
ölmässor i Stockholm, men slår 
nu upp portarna även i Göte-
borg. 

 
NöjesGuideN är en av Sveri-
ge största gratistidningar inom 
populärkultur, och man har 
sett en ökning bland sina läsa-
re kring fenomenet med mik-
robryggerier.

 Så det var ganska naturligt 
att börja anordna egna ölmäs-
sor.

 – Under den senaste mässan 
i Stockholm hade vi nog upp 
mot 1000 besökare, säger Emil 
Silverflod, som är ansvarig för 
evenemanget.

 Tanken på att anordna en 
mässa i Göteborg har alltid 
funnits och på lördag är det 
alltså dags.

 
AuktioNsverket Kultura-
rena är det som står värd för 
mässan. Tanken är att bibehål-
la den mer klassiska krogkäns-
lan jämfört med de lite större 
evenemangen som ofta arrang-
eras i mässhallar.

 – Vi vill ha det lite mer rus-
tikt, så det blir lite mer känsla 
för det, fortsätter Silverflod, 
och menar att omgivningen 
har stor del i smakupplevelsen.

 Silverflod säger också att 
tanken hela tiden varit att bju-

da in lokala och mindre bryg-
gerier som utställare för att 
hålla det mer småskaligt. Ett 
resultat som kan göra det lätt-
are för de mindre bryggerierna 
att kunna göra sig ett namn på 
marknaden.

 – Just nu har vi elva utstäl-
lare, men vi siktar på att få in 
någon mer, avslutar Silverflod.

 
ett Av de bryGGerier som 
kommer delta på mässan är 
Vega Bryggeri, som ser sig själ-
va som ganska välkända i Gö-
teborg.

 – I Göteborg är det ganska 
många som har koll på vilka vi 
är, säger Karl von Spreti, en av 
delägarna till bryggeriet.

 Han menar att för Vega 
Bryggeri handlar de här mäss-
sorna mer om att testa nya pro-
dukter och smaker, än att för-
söka göra sig ett namn. Till 
skillnad då från mindre bryg-
gerier som kanske behöver de 

här mässorna för att överhu-
vudtaget kunna få synas.

 Att stå tillsammans mot de 
mer etablerade leverantörerna 
anser von Spreti också vara 
bra för mikrobryggerierna. 
Att man försöker hjälpas åt så 
mycket man kan.

 Han menar samtidigt att 
även om man försöker hjälpa 
varandra snarare än att se var-
andra som konkurrenter, så 
kommer det alltid finnas en 
viss konkurrens mellan bryg-
gerierna. Trots allt vill man ju 
att just sin egen öl ska bli såld. 

 Det är också där det kan bli 
ett problem för mikrobrygge-
rierna. 

 – Nackdelen med att starta 
mikrobryggerier nu är att det 
finns så himla många, det kan 
bli väldigt tufft att slå sig in på 
marknaden, avslutar von Spre-
ti. 

simon Parenti

Ölmässa kan ge 
nya möjligheter

Huvudbryggaren Otto Asklid och delägaren Karl von Spreti på Vega Bryggeri. De är bara några av de som kommer delta på ölmässan på lördag.  Foto: simon Parenti

I helgen väntar nöjesguidens första ölmässa i Göteborg

Biltvätt brann 
mitt på dagen  

Göteborg: räddningstjänsten 
tillkallades när det började 
brinna i en biltvätt i Landvet-
ter vid 13-tiden igår. branden 
kom snabbt under kontroll 
och var vid 16-tiden släckt.

Runt 13.10 tiden under tis-
dags eftermiddagen började 
en tvätthall i Landvetter brin-
na. En vattenenhet, en höjden-
het och ledningsenheten från 
räddningstjänsten kom till 
platsen. Även polisen hade pa-
truller på plats. Branden, som 
började i taket var fullt utveck-
lad men kom snart under kon-
troll

 Räddningstjänsten uppger 
att ingen har kommit till ska-
da och uppger att det inte var 
någon risk för spridning. Bran-
den hade släckts vid 16-tiden, 
och en anmälan om allmänfar-
lig vårdslöshet har upprättats. 

julia brandt 

Stort strömav-
brott i Högsbo - 
2000 utan ström
Göteborg: det var under tis-
dagen som larmet kom in vid 
18.30-tiden. i området Högs-
bo i Göteborg var det cirka 
2000 kunder som blev helt 
utan ström, enligt Göteborgs 
energi.

 –  Det var en storstation 
som hade löst ut ett reläskydd 
i en transformatorbrytare, sa 
Peder Holmström, tjänsteman 
vid Göteborgs energi, till GT.

 Enligt prognosen skulle 
problemet vara åtgärdat 19.40. 
Strax efter 19-tiden, redan 40 
minuter efter avbrottet, var 
strömmen tillbaks igen.

 
Filip ekblad 
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Experten: Så undviker du halkan i februarikylan
Göteborg: Myndigheterma 
uppmanar att förbereda sig 
för kommande kyla och halka.

– Man måste vara varsam 
och se upp för isen, säger Wei-
ne Josefsson id SMHI. 
I Göteborg har det varit kallt 
en lång period och Weine Jo-
sefsson, meteorolog och klima-
tolog på SMHI berättar att ky-
lan inte är över än.

 – Det kommer att fortsätta 
ett par dagar till, sedan kom-
mer det gå upp och ned och 
växla mycket mellan plus och 

minus i slutet av veckan.Väder, 
klimat och klimatförändringar 
medför risker som man även 
som privatperson måste tän-
ka på. Weine Josefsson menar 
att man just på nätterna borde 
vara extra försiktig då det är 
kallare och på grund av mörk-
ret svårare att se om det är halt 
ute. 

 – Man måste vara varsam 
och se upp för halka, även om 
det inte är snö ute kan långa 
vägbanor frysa till is innan 
man hinner sanda dem. 

 Individen själv kan upple-
va kyla väldigt olika. Termo-
receptorer i kroppen sänder 
signaler till hjärnan genom be-
teenden som gåshud och svett-
ningar som menar på om man 
behöver värma eller kyla krop-
pen. Weine Josefsson menar att 
man därför ska anpassa klä-
derna efter sin egen kropp.

 – Det är viktigt vad man 
själv känner beroende på om 
du är varmblodig eller kallblo-
dig, man ska klä sig efter väder 
helt enkelt. Han menar också 

att vilka skor du använder, el-
ler snarare, vad du tillför skor-
na har stor betydelse. Brod-
dar, en typ av halkskydd som 
består av piggar eller dubbar, 
sätts under sulorna på skor för 
att få ett fastare grepp.

 – Många äldre använder 
broddar idag och jag anser att 
ännu fler borde göra det, de 
minskar risken att halka. 

Maja Nilsson

Göteborg: Under gårdagskväl-
len ledde Anna-Karin Caspers-
son samtalet i Betlehemskyr-
kan i Göteborg. Temat var att 
bygga broar mellan hbtq-per-
soner och kyrkans värld. …

– Vi går misste om männis-
kors kapacitet, för att de kan 
ses som oönskvärda

Anna-Karin Caspersson är 
verksamhetsutveckalade vid 
EKHO-Göteborg, ekumeniska 
grupperna för kristna hbtq-
personer. Under tisdagskvällen 
arrangerades en samtalskväll 
där inbjudna gäster diskutera-
de integration och hälsa inom 
kyrkan och hbtq-rörelsen. Det 
främsta syftet med arbetet är 
att bygga broar mellan de oli-
ka plattformarna i samhälet. 
Att få normen att öppna ögo-
nen för vad som finns runt om-
kring dem, och öka förståelse.

 — Vi jobbar ungefär som 
RFSL gör mot samhället, fast vi 
gör det mot kyrkan, säger An-
na-Karin Caspersson.

 
KVÄLLEN arrangeras av EKHO 
i sammarbete med Betlehems-
kyrkan. Syftet är att alla män-
niskor får mötas och lära kän-
na varandra. Oavsett vem man 
är, eller vad man identifierar 
sig som så ska alla vara väl-
komna inom kyrkan. Under 
kvällens samtal vill man foku-
sera på alla möjligheter med 
mångfald, istället för problem.

– Alla människor har en 
plats, och alla tillför någon-
ting, säger Anna-Karin.

 Maria Fässberg Norrhall är 
pastor i Betlehemskyrkan, och 
har även bagrund som läkare. 
Hon har själv en dotter som 
är lesbisk, och är väl medve-
ten om att det inte alltid är lätt 
att växa upp som hbtq-person 
inom kyrkan. Hon vill hjälpa 
till att belysa det faktum att 
kyrkan inte borde bidra till ut-
anförskap och ohälsa.

 – Det är sorgligt att platsen 
som jag älskar skulle kunna 
vara den samma där min dot-
ter inte mår bra.

 
ÄVEN ATT människor inom 
kyrkan har förutfattade me-
ningar och fördomar om var-
andra är ingen konstigt. Därför 
ses inte hbtq-frågor som en helt 
egen agenda, utan som en inte-
greringsfråga i stort. Att det i 
våra olikheter finns olika saker 
vi kan tillföra varandra, och 
borde bli mer öppna för detta. 

 – Den du minst anar, kan 
lära dig något om livet som 
du inte visste innan, fortsätter 
Anna-Karin.

 En av de viktigare anled-
ningarna till att ämnet behöver 
uppmärksammas är även ur 

ett hälsoperspektiv. Anna-Ka-
rin är övertygad om att risken 
för ohälsa ökar, när människor 
rör sig i sammanhang där man 
inte får plats att vara den man 
egentligen är.

 – Får man inte synas, eller 
blir utesluten så mår man själv-
klart inte bra, säger hon.

 
KYRKAN HAR alltid avspeg-
lat samhället, men idag så lig-
ger de lite efter. Från EKHO:s 
sida vill man ta sig in i diskus-
sionerna för att öka kunskaps-
nivån hos människor. Män-
niskor som är normen har fått 
sina röster hörda lite för myck-

et det senaste. 
 – Vi behöver prata om allt 

detta - att vi behöver varandra, 
säger Anna-Karin Caspersson.

 EKHO annordnar en rad 
olika aktiviteter kontinueligt. 
Ungefär en gång i månaden 
arrangeras möten för kristna 
hbtq-personer. Det kan röra 
sig om allt ifrån samtal med 
inbjudna gäster, som idag, till 
rena föreläsningar. Ibland ar-
rangeras speciella andakter 
och mässor med spciella regn-
bågsteman också.

 Filip Ekblad

Hbtq-samtal för 
integration i kyrkan

Från vänster: Maria Fässberg Norrhall, Anna-Karin Caspersson och Philip DeCroy diskuterar hbtq-frågor i Betlehemskyrkan Foto: Filip Ekblad

”Vill få män-
niskor att ta 
den plats som 
de är värda”

 Foto: Maja Nilsson
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göteborg: igår firade samerna 
sin nationaldag i Sverige, nor-
ge, Finland och Ryssland och 
på gustav adolfs torg i göte-
borg var den samiska flaggan 
hissad. men sameföreningen i 
göteborg vill att staden stöt-
tar deras sakfrågor alla andra 
dagar om året också.

Datumet den sjätte februari 
syftar till ett Landsmöte som 
hölls 1917 i Trondheim, eller 
Tråante som det kallas på syd-
samiska. Det var första gången 
som syd- och nordsamer från 
Sverige och Norge möttes för 
att hålla ett gränslöst samtal 
om deras gemensamma svå-
righeter. Datumet ansågs där-
för symboliskt för samer, oav-
sett vilket land man bor i. 
 
eRik tuolja jaRdeBy är se-
kreterare vid sameföreningen 
i Göteborg, där man igår ef-
termiddag firade dagen med 
smörgåstårta. Tidigare år har 
Göteborgs kommun anordnat 
ett firande av nationaldagen 
vid lunchtid på Gustav Adolfs 

Torg där man hissat flaggan, 
hållit tal, sjungit nationalsång-
en och jojkat. Från och med 
förra året har man dragit in 
på den traditionen eftersom 
kommunen ansåg att det var 
för dyrt att anordna. I år har 
föreningen tillsammans med 
kommunen beslutat att hålla 
firandet, som ska äga rum på 
Stadsbiblioteket, på söndag. 
Tanken är att fler ska kunna 
delta och engagera sig än vad 
som hade gått på en vardag, 
vilket Tuolja Jardeby tycker är 
positivt. 

 – Vi firar idag ändå och vi 
är ju samer alla dagar om året. 
Men jag tycker att det känns 
bra att fira på helgen så att fler 
som kan engagera sig och fira 
med oss.

att göteBoRgS kommun 
inte längre anordnar ett firan-
de på Gustav Adolfs Torg tyck-
er Erik Tuolja Jardeby känns 
tråkigt. Enligt honom har sam-
hället blivit bättre på att upp-
märksamma frågor som berör 
samer, men kommunen följer 

inte med i utvecklingen. Deras 
engagemang och budget för-
blir ungefär densamma.

 – Vi skulle vilja se från kom-
munens sida att man inte bara 
uppmärksammar oss på natio-
naldagen, utan att man stöt-
tar den samiska minoriteten i 
till exempel skolan vad gäller 
hemspråksstöd och hur man 
undervisar om samiska frågor, 
säger han.

FöRtRycket och rasismen 
mot samer tycker Tuolja Jarde-
by finns på alla nivåer i sam-
hället. Bland annat saknas 

fortfarande ett erkännande 
från den svenska regeringen 
om att man är en ursprungsbe-
folkning och att man har vissa 
rättigheter. Erik Tuolja Jardeby 
nämner ett citat från riksdags-
ledamot Katarina Köhler (S) 
som säger följande om det om-
diskuterade lagförslaget ILO 
169: ”Visst utgår vi från allas 
lika värde, men en ratificering 
skulle innebära att Sverige inte 
kan ta tillvara de rikedomar 
som finns i norr.” 

 – Det är ett tecken på otro-
lig historielöshet. När man 
har tagit resurser ifrån Sápmi 
i över fyrahundra år men inte 
är villig att lämna ifrån sig nå-
gonting i form av medbestäm-
manderätt, eftersom det skulle 
påverka tillgången. Men det 
var i alla fall ärligt sagt, säger 
Erik Tuolja Jardeby 

FöR tuolja jaRdeBy hand-
lar den här dagen inte i första 
hand om kampen, utan om 
samernas samhörighet och om 
att få fira tillsammans. 

 – Idag firar vi att vi är samer 

och det är i fokus. Så kan man 
kämpa alla andra dagar istäl-
let. Det är min inställning.

jennifer Sandberg

FAktA: ilo169

ilo169 är en konvention 
framtagen och antagen 
av internationella arbets-
organisationen. dess 
syfte är att säkerställa ur-
sprungsfolks rätt att välja 
sin egen politiska och kul-
turella identitet och skyd-
da de mot icke frivillig as-
similering. För samerna 
innebär det att deras mar-
krättigheter ska erkännas 
och respekteras, samt att 
deras renskötsel ska res-
pekteras likt markrättig-
heter. ett flertal länder likt 
norge, danmark och Spa-
nien har godkänt konven-
tionen men inte Sverige.

samernas 
sak är 
ständigt 
aktuell

Erik Tuolja Jardeby.  Privat

Den samiska flaggan vajar högt.  tt
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