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Så ska Göteborg 
kämpa för miljön
Om parisavtalets miljömål ska nås kom-
mer drastiska åtgärder att krävas. Nu har 
miljöförvaltningen i Göteborg lagt fram 83 
åtgärder som ska hjälpa staden att nå mil-
jömålen. Att installera solceller på kom-
munala fastigheters tak och mark, att mi-

nimera stadens egna inköp av varor som 
fraktas med flyg och att göra fjärrvärmen 
fossilfri är några av dessa åtgärder. Enligt 
miljöförvaltningens projektledare Fredrik 
Högberg är dessa åtgärder av yttersta vikt 
för stadens framtid. 

 – Göteborg ligger risigt till, det räck-
er med en pålandsvind och nederbörd så 
svämmar det över. En ökad medeltempera-
tur innebär att vattennivån höjs. Delar av 
staden kan hamna under vatten, säger han.

 SID. 2

Mello har intagit 
Göteborg!
Vi har tagit tempen  
på förberedelserna och 
pratat med projekt  le daren 
Cecilia Zollitsch.

 
SIDORNA 4–5

Polisen ute på 
djupt vatten

Under årets båtmässa vi-
sade sjöpolisen i Göteborg 
upp sin senaste storsats-
ning: En ny vattensko-
ter. Tanken är att den ska 
hjälpa dem att sätta stopp 
för buskörningar i stadens 
kanaler.
 – Som det är i nuläget har 
vi ingen farkost som kom-
mer in i kanalerna och kan 
stoppa det här, säger Rune 
Karlsson vid sjöpolisen.

SID. 6

När Frölundas
stjärnor är 
frånvarande
I kväll spelar Frölunda 
HC match mot Skellefteå. 
Båda lagen har förluster 
bakom sig i serien och har 
dessutom stjärnspelare 
frånvarande på vinter-OS 
i Pyeongchang. Frölunda 
saknar flest spelare i SHL, 
men huvudtränare Roger 
Rönnberg är lugn. 
 — Man får det resultat 
man förtjänar.
  SID. 8

Kronér 
lämnar
landet 
efter 
beslutet

#metoo: vad är 
nästa steg?
En rörelse som handlade 
om kollektivet och om 
kvinnors solidaritet men 
som inte nådde ut till de 
kvinnor i alla samhälls-
skikten. Under ett panel-
samtal på Göteborgs Uni-
versitet diskuterar man 
#metoo och ifall rörelsen 
på lång sikt kan göra skill-
nad även för de utan socialt 
skydsnät.

                                    SID. 3

  Bild:TT 
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Göteborg: Igår lades en rap-
port fram med 83 förslag på 
hur Göteborgs stad ska klara 
miljömålen.

– Det är en stor kostnad 
idag. Men för att i längden ha 
ett samhälle som är bra att 
leva i är det ett billigt pris att 
betala, säger Fredrik Högberg.

Rapporten handlar i huvudsak 
han om hur statliga förvalt-
ningar och bolag ska förhålla 
sig till klimatmålen, men de 
förändringar som nästa vecka 
ska behandlas hos miljö- och 
klimatnämnden ska även ha 
en betydlig påverkan på gö-
teborgarna. Bland annat före-
slås ökad parkeringskostnader 
och sänkta hastigheter som ett 
både billigt och kostnadseffek-
tivt sätt att minska stadens kli-
matpåverkan.

 Risken finns dock att om 
förslagen inte följs blir konse-
kvenserna ännu större för gö-
teborgarna. 

 – Göteborg ligger risigt till, 
det räcker med en pålandsvind 
och nederbörd så svämmar det 
över. En ökad medeltempe-
ratur innebär att vattennivån 
höjs. Delar av staden kan ham-
na under vatten, säger Fredrik 
Högberg som är projektledare 
för rapporten. 

FÖR ATT GÖTEBORG ska kun-
na följa klimatmålen som be-
stämdes 2015 i Paris kommer 
var och en av punkterna i rap-
porten behöva följas. Om paris-
avtalets mål, att hålla tempem-
peraturförändringarna under 
1,5 grader, ska hålla kommer 
takten behöva öka både i Göte-
borg och globalt.

 – Det kommer inte räcka, 
även med alla punkter. Vi har 
gjort en utredning utefter bäs-
ta förmåga med vetenskaplig 
bakgrund, här har vi 83 saker 
som vi borde göra för att kla-
ra av klimatmålet, sen får våra 
politiker göra ett ställnings-
tagande till det, säger Fredrik 
Högberg.

 
SOM PRIVATPERSON finns det 
flera saker du kan göra för att 
hjälpa till att nå klimatmålen. 
75 procent av växthusgasen 
från matkonsumtionen kom-
mer från kött- och mejeripro-
dukter, därför är det bra att 
minska konsumtionen av dessa 
produkter. Du kan också ställa 
krav på att dina pensions- och 

sparpengar investeras hållbart. 
Göteborgs stad har också som 
mål att var fjärde göteborgare 
ska välja cykel och gång över 
andra färdsätt år 2025.

 
KOSTNADERNA FÖR föränd-
ringarna som föreslås kan kos-
ta Göteborgs stad stora sum-
mor pengar. Fredrik Högberg 
kan inte uppge en klumpsum-
ma som alla förslagen skul-
le kosta staden men uppskat-

tar att det kan handla om ett 
mångmiljardbelopp.

 – För en del av de här åtgär-
derna pratar vi kanske hund-
ratals miljoner och det är en 
stor kostnad idag. Men för att 
i längden ha ett samhälle som 
är bra att leva i, även för fram-
tida generationer, är det ett bil-
ligt pris att betala, säger Fred-
rik Högberg.

 
 Lukas Andreasson

Så ska Göteborg  
nå miljömålen

Fredrik Högberg är projektledare för den rapport som ska tas upp i Miljö- och klimatnämnden nästa vecka.                                                                        Foto: Lukas Andreasson

HÄR ÄR NÅGRA AV FÖRSLAGEN
 
 
* Minimera mängden asfaltytor på fastigheters tomtmark
* Skapa spetsprojekt med fossilfritt byggande, till exempel 
ett fossilfritt kvarter.
* Energioptimera driften av kommunala fastigheter med 
smarta styrfunktioner och aktiv bevakning av drift- och fast-
ighetsenergi.
* Köpa in så lite varor som möjligt som som fraktas med flyg.
* Göra fjärrvärmen fossilfri.
* Göra stadens egen fordonsflotta fossilfri. Byt ut alla fordon 
som används till el- eller biogasfordon där det är möjligt.
* Endast servera vegetarisk mat i kommunala verksamheter, 
samt vid möten, representation mm.
* Uppmuntra stadens anställda att gå, cykla eller ta kollek-
tivtrafik till jobbet.
* Installera solceller och solfångare på kommunala fastighe-
ters tak och mark.

 

Källa: Fossilfritt Göteborg – vad krävs? Miljöförvaltningen Göteborgs kommun

Utsläppskurvor för att nå parisavtalets miljömål.                                     Foto: Göteborgs stad
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Panelsamtalat var ett samarbete mellan Straffrättsmiljön, Rättspraktiken och Femjur.                                                                                Foto: Jennifer Sandberg   

Göteborg: I kölvattnet av #me-
too-uppropet undrar många 
hur man som individ och som 
samhälle ska gå vidare. I ons-
dags diskuterade man under 
panelsamtalet #MeToo Vad 
händer nu? stegen framåt men 
också huruvida #metoo verk-
ligen är en social rörelse för 
alla. 

– Vi vill minnas styrkan i kol-
lektivet och att kvinnor stod 
i solidaritet till varandra, sa 
Nina Pirooz som jobbar på Ter-
rafem; nätverk för kvinnors 
rätt mot mäns våld, under pa-
nelsamtalet som arrangerades 
av Juridiska Institutionen på 
Göteborgs Universitet. 

I panelen satt, förutom Juri-
diska institutionen, represen-
tanter från Femjur; feminis-
tiska juriststudenter, Unionen, 
och Indile juristbyrå. 

Uppifrån scenen inne i 

Malmstensalen sammanfatta-
de Pirooz och resten av pane-
len inför en publik på ungefär 
200 personer vad de tar med 
sig ifrån den sociala rörelsen 
#metoo som pågått under hös-
ten 2017.

 En annan panelmedlem 
kalladew #metoo droppen som 
fick bägaren att flöda över. 
Uppropet som gjorde debatten 
oundviklig. 

ATT SAMHÄLLET var moget för 
den här rörelsen år 2017 tror 
Nina Pirooz till stor del var 
tack vare sociala medier som 
på ett enkelt sätt kan sprida so-
ciala rörelser.

  – #metoo var ett enkelt sätt 
för kvinnor att solidarisera sig, 
de kunde enkelt bekräfta var-
andra genom bara en hash-
tagg, säger hon.

 Men vändningen skedde 
också när de traditionella me-

dierna hakade på debatten och 
när journalister spred rörel-
sen och belyste våldet. Pirooz 
menar att problemet tidigare 
har varit att diskussionen om 
strukturellt våld och vardags-
sexism mest har skett i aka-
demiska sammanhang eller i 
grupper där man aktivt jobbar 
med de frågorna. 

– Medierna har gjort det 
till en offentlig debatt eller en 
mainstreamfråga. 

 
 PÅ PIROOZ egen arbetsplats 
Terrafem har det inte skett nå-
gon snabb eller tydlig föränd-
ringen i samband med #metoo. 
Hon har förstått att hennes kol-
legor på kvinnofridslinjen har 
fått se en enorm ökning under 
hösten av kvinnor som ringer 
in på deras linje. Men att rö-
relsen ändå inte har nått alla i 
samhället.

 – Vi kan se en klasskillnad i 

den här rörelsen, den når inte 
ut på samma sätt till kvin-
nor med utländsk härkomst 
eller kvinnor utan ett socialt 
skyddsnät. Sociala medier är 
inte nödvändigtvis en platt-
form som de kvinnor jag möter 
tar del av. De har ingen aning 
om vad #metoo är tyvärr.

 
 MED ETT MER långsiktigt för-
hållningssätt tror Pirooz däre-
mot att förändringen kan kom-
ma även för kvinnorna hon 
möter på sin arbetsplats. 

 – Vi hoppas ju att rörelsen 
kommer att påverka institutio-
nerna och på det sättet påver-
ka de kvinnorna jag möter, till 
exempel genom socialtjänsten 
och migrationsverket. Och det 
är där vi ser att det kommer att 
ta effekt för de kvinnorna vi 
möter. 

 Jennifer Sandberg

Samtalade #metoo:
”bägaren rann över”

Flera till sjukhus efter spårvagnskrock
Göteborg: Igår eftermiddag 
kolliderade två spårvagnar. 
Nio personer skadades och 
flera fördes till sjukhus. Det 
blev även stopp i trafiken un-
der flera timmar.

Vid 16:30-tiden under gårda-
gen krockade två spårvagnar 
vid Nymilsgatan i Frölunda. 
Spårvagnarna trafikerade lin-
je 1 och 7. Från början uppgavs 

det att tre perdoner var skada-
de. Senare under kvällen kom 
dock nya uppgifter från GP 
som talat med polisen. 

NU UPPGAVS DET istället att 
nio personer var skadade, va-
rav alla är förda till sjukhus.En 
av de nio uppges vara allvar-
ligt skadad.

 Bland de inbalndade fanns 
bland annat två barn. Av de 

skadade barnen uppges den 
ena lindrigt skadad medan lä-
get för det andra barnet ännu 
är oklart.

TRAFIKEN PÅVERKADES ock-
så av olyckan. Både den van-
liga trafiken och spårvagns-
trafiken stod till under flera 
timmar. Enligt Kristian Lans, 
presstalesperson på Västtrafik, 
blev linje 1,2,7 och 8 drabbade.

– Dessa linjer fick vända 
innan de nådde Nymilsgatan. 
Dessutom ersatte buss på vissa 
ställen, säger han.  

Trafiken stod still i ungefär 
fyra och en halv timme innan 
den kunde rulla som vanligt 
igen.
                              

     
                                            Lucas Sjögren

MP- 
politiker 
lämnar 
uppdrag
Göteborg: Karin Pleijel (mp) 
lämnar sina poster i Göte-
borgs förskole- och utbild-
ningsnämnden med hänvi-
sar till Miljöpartiets kultur av 
maktfördelning och rotation. 
–  Jag tycker att det är viktigt 
att andra personer ska också 
kan få möjlighet att ta nämn-
deuppdrag.

Karin Plejels post som vice 
ordförande i Göteborgs kom-
muns utbildningsnämnd kom-
mer tillsättas av partikamraten 
och tidigare politiske sekre-
teraren Ulf Karlsson. Martin 
Nilsson, nuvarande ledarmot 
i interimistiska förskolenämn-
den tar över Plejels post som 
ledamot i den interimistiska 
förskolenämnden. 

Pleijel sitter dock kvar i 
grundskolenämnden och som 
ansvarigt kommunalråd. En-
ligt Karin Pleijlel har hennes 
avgång varit beslutat senan 
länge och hon motiverar det 
delvis med den centraliseran-
de omorganisationen i kom-
munens förskolenämnd. 

 — Eftersokm det är en stor 
förskolenämnd som tar över 
alla förskolor 1a juli så känns 
det riktigt att den som tar över 
då också ska sitta i den inte-
rimistiska förskolenämnden. 
Därför valde jag att avgå från 
just det uppdraget just nu, sä-
ger Karin Pleijel.

Förskolenämnden har legat 
i stormväder sedan det i de-
cember uppdagades att försko-
lor i Göteborg inte kunde leva 
upp till den standard av plat-
stillgänglighet som de enligt 
lag måste kunna erbjuda. Om-
organisationen, menar Karin 
Pleijel, kommer hjälpa till att 
lösa krisen.

 — Vi kommer ha mycket fo-
kus på att lösa platsbristen. Se-
dan tänker vi ta fram långsik-
tiga modeller för att se till att 
vi inte hamnar i den här sitt-
sen igen. När vi får en central 
förskolenämnd blir det kanske 
lite lättare att samarbeta mel-
lan stadsdelar. Centrala nämn-
den gör lättare för sammarbe-
te, säger Karin Pleijel.

Christian Ugge 

   Karin Pleiijel                        Foto: MP
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På lördag äger andra deltäv-
lingen av melodifestivalen 
rum, och denna gång händer 
det i Göteborg. Det kommer 
vara två artister som uppträ-
der på hemmaplan. Ett av de 
sju bidragen som kommer 
tävla på lördag är ”Allting som 
vi sa” av Göteborgs artisten 
Ida Redig.

Ida Redig visste inte att hon 
skulle få uppträda i just Göte-
borg, men hon hade försiktigt 
lagt in önskemålet.

 – Jag är jätteglad över att få 
vara här och sjunga, jag känner 
verkligen att jag har med mig 
ett stort stöd från min hem-
stad. Folk har hört av sig och 
tillochmed köpt biljetter till 

genrepet, säger hon.
 Ida Redig kommer framföra 

en låt som hon själv har varit 
med och skrivit och hon har 
även gjort slutproduktionen 
och mixen på låten.

 – Det viktigaste för mig med 
att vara med i melodifestivalen 
är att göra min egen grej och 
inte anpassa musiken efter vad 
jag tror folk kommer att gilla. 
Så nu är jag här och gör min 
grej.

 Låten som Ida kommer att 
framföra på lördag handlar om 
kärlek och är en glad, poppig 
låt. 

 –Jag har en bra magkänsla 
och tror att många kommer att 
tycka om min låt. Jag har repat 
mycket och kommer att göra 

mitt bästa. Jag har ju inte hört 
någon annans bidrag men jag 
vet att min låt är bra, säger Ida 
med ett leende.

 Trots att Ida är självsäker på 
sin låt så berättar hon att hon 
tycker det här ska bli ”skitkul” 
oavsett hur det går. Hon är var-
ken en dålig vinnare eller dålig 
förlorare.

Melodifestivalen blev ett 

delmål för Ida efter att hon inte 
kom med förra året. Det har 
inte varit någon barndoms-
dröm men hon känner verkli-
gen att det är som att ta ett nytt 
steg i karriären.

 – Melodifestivalen engage-
rar många personer och har 
många tittare, så jag hoppas på 
att få med de som ser mig på 
lördag. Jag har tre minuter på 
mig för att visa vem jag är, och 
hoppas att folk gillar det de 
ser, säger Ida Redig.

 Igår var Ida Redig på torr-
rep, vilket innebär att man lär 
sig i vilken kamera man ska 
kolla i. På fredag och lördag är 
det repetitioner med ljus, ka-
meror och kläder i arenan inn-
an själva tävlingen. Hon berät-

tar om hur allt går i ett från 
morgon till kväll. 

 – Jag kan inte riktigt slapp-
na av, men jag försöker komma 
upp varje morgon för att träna 
och undvika att bli sjuk. Jag 
är verkligen i min egen bubb-
la och fokuserar bara på mitt 
egna bidrag, berättar Ida Re-
dig.

 Hon berättar även att hen-
nes vision är att gå vidare di-
rekt till finalen och att om hon 
vinner allt så kommer hon att 
skriva om låten på engelska.

 –Jag kommer att fira med att 
bra kunna andas ut och inte vara 
orolig och sen kommer jag att ge 
alla som har varit inblandade en 
stor kram.

Julia Brandt

Ida tävlar på hemmaplan: 
”Jag har en bra känsla”

Ida Redig känner sig säker på sin låt, och tror att folk kommer att gilla hennes bidrag. Foto: Emma Glaser

Ida Redig gör debut i Melodifestivalen 
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Kronér 
lämnar 
landet 

SVT:s populära program Doo-
bidoo bojkottas iår. Det är 
på grund av att Lasse Kronér 
blivit anmäld av en tidigare 
praktikant som anmält honom 
för sexuellt utnyttjande och 
sexuellt ofredande. Nu vill han 
börja om utomlands.

En förundersökning startades 
mot Kronér men härom veck-
an lades utredningen ner. Det-
ta på grund av att kraven för 
brottsrubriceringen inte var 
nog tunga för att ge fällning.

 Trots att undersökningen 
lades ner väljer SVT att ta av-
stånd från Kronér ändå säger. 
Till skillnad från Doobidoo 
så har man hittat en ersättare 
till smartare än en femteklas-
sare som han tidigare var pro-
gramledare för. Ersättaren till 
smartare än en femteklassare 
blir Josefin Johansson och pro-
grammet kommer alltså att 
sändas som planerat. Om Kro-
nér kommer att återgå som pro-
gramledare för programmet år 
2019 är ännu inte bestämt.

 – Det är ingen brådska med 
det beslutet, men vi hoppas att 
2019 ska bli ett vanligt år, säger 
Christina Hill, programchef 
för underhållning på SVT Gö-
teborg.

 Till GP säger Lasse Kronér 
att han är friad från de påståd-
da ofredanden som han an-
klagats för men att hela situa-
tionen varit påfrestande. Nu 
lämnar han Sverige.

 – Jag skulle kunna stänga in 
mig med en bag-in-box, men 
det funkar inte för mig. Så jag 
reser iväg ett tag, dit näsan pe-
kar. Jag ska sätta mig och skri-
va och få ur mig en massa sa-
ker, säger han till tidningen.

Moa Drobni

På lördag är det dags för årets 
andra deltävling i Melodifesti-
valen, denna gång är det Gö-
teborg och Scandinavium som 
står värd. 
  – Vi planerar inför detta hela 
året och det är otroligt häftigt 
att se hantverket, säger SVTs 
projektledare Celcilia Zolli-
tsch. 

2022 kablar med en samman-
lagd längd av 1,6 mil. Vikten 
på ljusanläggningen är 13,7 
ton. Det står röda sammetssto-
lar på parkettgolvet, och ännu 
fler står uppradade på golvet 
runtom. Scenen blinkar i rosa 
och lila, färger som represen-
terar Melodifestivalen. Kablar, 
kameror och utrustning för-
flyttas mellan de som arbetar 
och scenen. Ljus, ljud, bild – 
allt måste bli bra.

 Cecilia Zollitsch är projekt-
ledare för SVT och har ansva-
ret för att allt går rätt till inför 
lördagen. 

 – Vi planerar inför detta hela 
året och det är otroligt häftigt 
att se hantverket. Att stå här på 
lördagen och se sändningen gå 
iväg. Att se LED-lamporna vi 
har pratat om på mötena lysa 
upp scenen.

 Sedan 2003 har Scandinavi-
um varit värd till Melodifesti-
valens deltävlingar. I år tänjer 
scenen på måtten åt alla håll. 
Det är den bredaste och högsta 
som någonsin gjorts. 

En 20 meter lång catwalk 

går ut från scenen och inneslu-
ter publiken. Något mer som är 
nytt för i år är att greenroom är 
placerad i arenans andra ände 
på parketten bland publiken, 
innan har greenroom endast 
befunnit sig på parketten un-
der finalerna i Friends Arena i 
Stockholm.

 – Det är mycket och göra 
just nu, men det är väldigt här-
ligt att komma till den punkten 
när det äntligen blir verklighet 
av alla papperskonstruktioner, 
säger Cecilia Zollitsch.

 Varje dag arbetar ungefär 
150 personer med att förbereda 
inför Melodifestivalen. På lör-
dag kommer den siffran mer 
än fördubblas. Personer anlitas 
lokalt för att bland annat ar-
beta som vakter, hjälpa till att 
köra runt personal och artister, 
och agera bärhjälp. 

 Under onsdagen är det 
lugnt, men redan idag sätter 
repetitionerna igång. Bland 
annat kommer Göteborgs Ida 
Redig och Liamoo göra de-
but i tävlingen. Klockan 20:00 
på lördag på SVT1 är det dags 
för Göteborg att bidra till årets 
Melodifestival. Bland annat 
kommer artister som Marga-
ret och Stiko Per Larsson delta. 
Författaren Jonas Gardell kom-
mer även göra debut i årets 
tävling med låten ”Det finns 
en väg”. 

Emma Glaser

Göteborg förbereder 
inför lördagens Mello

SVTs projektledaree Cecilia Zollitsch. Foto: Julia Brandt

Det är mycket att förbereda inför lördagens livesändning. Foto: Julia Brandt

FAKTA: Melodifestivalen 2018
I år är det den 58:e upplagan av Melodifestivalen. 

Personal och artister äter drygt 1500 måltider per vecka 
under turnén, det vill säga totalt 9000 måltider. 

Sammanlagt kör Melodifestivalens fordon cirka 5000 
mil under turnén och transporterar omkring 200 ton 
utrustning.  

Övriga deltävlingar kommer att ske i Malmö, 
Örnsköldsvik och Kristianstad.

Finalen hålls i Stockholm lördagen den 10 mars.

Förra året vann Robin Bengtsson Melodifestivalen
medan Salvador Sobral tog hem hela ESC.

Därför kommer årets Eurovisionfinal hållas i Portugal.
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GÖTEBORG: En ny vattensko-
ter ska äntligen sätta stopp 
för buskörningen i Göteborgs 
kanaler. Det hoppas sjöpoli-
sen, som storsatsar på att för-
nya sin flotta till sommaren. 

– Den är som en polismotor-
cykel på vatten, säger Rune 
Karlsson vid sjöpolisen.
Just nu anordnas Båtmässan 
för 59:e gången i Göteborg. Den 
3-11 februari är mer än 300 ut-
ställare på plats på Svenska 
Mässan för att visa upp det se-
naste inom båt- och vattenliv. 
Bland dem finns sjöpolisen, 
som ställer ut den nya vatten-
skoter som till sommaren kom-
mer att ingå i polisens flotta. 
Med hjälp av skotern kommer 
de för första gången ha möjlig-
het att röra sig i Göteborgs ka-

naler, och förhoppningen är 
att deras närvaro ska minska 
buskörningen i mindre vatten-
drag. 

 – Som det är i nuläget har 
vi ingen farkost så vi kommer 
in i kanalerna och kan stoppa 
det här. Men från och med nu 
ska vi kunna åka in och dämpa 
hastigheten och lugna ner dem 
lite. Jag hoppas att vi kommer 
bli mer synliga än vi hittills 
har varit. Den är som en po-
lismotorcykel på vatten, säger 
Rune Karlsson vid sjöpolisen.

 Sjöpolisens ansvarsområde 
på västkusten sträcker sig från 
den danska gränsen i söder till 
den norska gränsen i norr, och 
inkluderar dessutom Vänern, 
Vättern och andra mindre 
sjöar. 

DEN NYA vattenskotern är en 
del polisens satsning på att 
förnya sin flotta. Planen är att 
ersätta de båtar från slutet av 
80-talet som tidigare ingått i 
flottan, och som håller på att 
falla isär. Förutom skotern ska 
två nya båtar patrullera Göte-
borgs vattendrag: en stor mo-
torbåt på 15 meter och en något 
mindre på 10 meter. 

 BÅTMÄSSAN ÄR redan inne på 
sin fjärde dag, och Rune Karls-
son berättar att vattenskotern 
varit populär hittills. 

 – Det har varit mycket besö-
kare och mycket kommentarer 
och generellt kan man säga att 
de flesta är väldigt positiva. 95 
procent tycker bara att det här 
bra och att vi är på rätt väg.

 I sommar sjösätts vatten-
skotern för första gången. 
Innan dess ska sjöpoliserna 
genomgå en utbildning, och 
även om fordonet är ett nytt 
redskap för många ser Rune  
Karlsson fram emot att få be-
kanta sig med poliskårens se-
naste tillskott. 

 – Det är väl ingen av oss 
som har kört särskilt mycket 
på en vattenskoter hittills. Men 
jag tycker fortfarande det är 
kul, fastän jag har några år på 
nacken som sjöpolis. 

 
Fanny Lyrheden

Så ska polisen bekämpa 
kanalernas fula fiskar 

Stefan Karlsson demonsterar den nya vattenskotern  FOTO: Fanny Lyrheden

Från vänster: Stefan Karlsson och 
Rune Karlsson  FOTO: Fanny Lyrheden
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GÖTEBORG 

GÖTEBORG: Medani Kisha, 19, 
kom ensam till Sverige mitt i 
den största flyktingvågen från 
Eritrea 2015, när antalet asyl-
sökande från landet var uppe i 
40 000. När Medani fyllde elva 
hämtade militären hans två 
äldre bröder och strax där-
på hans pappa, efter att han 
frågat om sina söner. Medani 
bestämde sig då för att fly en-
sam.

För tjugo år sedan var Eritrea 
Afrikas framtidslöfte. Idag lik-
nas landet vid Nordkorea och 
eritreaner är den andra största 
asylsökande gruppen i Sveri-
ge, efter Syrien. Landet saknar 
yttrandefrihet, rörelsefrihet, 
och har obligatorisk militär-
tjänst från 17 år, ofta utan bor-
tre tidsgräns.

Medani Kisha tog sig över 
gränsen till Sudan och däri-
från fick han hjälp av smugg-
lare för att komma till Libyen.

 – Jag hade inga drömmar. 
Nu kan jag gå vilken utbild-
ning som helst, och jag kan 
ändra mig. I Eritrea kunde 
man inte bestämma något för 
sig själv, säger han. 

 Men i början var det svårt.  
I sex månader fick han vänta 
på sitt asylbesked i Lerum. 

 – Jag kom som 17-åring, det 
var många som flydde från Er-
itrea hit under den perioden. 
Vi fick väldigt lite hjälp, jag 
hade inga vänner och i sex må-
nader bodde jag själv utan nå-
gonting.

 Meron Estefanos, männis-
korättsaktivist och journalist 
som har arbetat för Tilburg 
University, har forskat om 
flyktingströmmarna. Hon sä-
ger att de som väntar på asyl 
behöver mer stöd och efter att 
de fått uppehållstillstånd be-
höver de hjälp att samla sig. 
Asylen räcker inte, de måste se 
till att individen får den hjälp 
som den behöver säger Meron 
Estefanos. 

 – Eritreaner som flyr hit har 
sett sina vänner dö. En kvin-
na kan ha blivit våldtagen tre 
gånger innan hon kommer 
fram. Ett uppehållstillstånd 
kan dröja upp till tre år och 
under tiden behöver de hjälp 
med att hantera vad de har gått 
igenom.

UNDER TIDEN som Medani 
Kisha väntade på sitt asylsked 
så lärde han sig svenska själv 
på stadsbiblioteket. De få ord 
han kunde, använde han när 

han började spela fotboll i Lek-
storps IF – ett lag han fortfa-
rande spelar i. 

 – Det fanns en fotbollsplan 
nära vårt asylboende. En dag 
kom tränaren förbi och såg 
oss från boendet spela. Han 
sa att vi kunde komma på en 
uttagning och vi som hade ni-
vån fick vara med i laget. Jag 
har flera vänner där och trots 
att jag bor i centrala Göteborg 
nu vill jag fortsätta spela med 
dem, säger Medani Kisha.

 Men inte ens en asyl kan ga-
rantera ett liv utan hot och för-
följelse. Integrationscentrum, 
som vägleder nyanlända i Gö-
teborg, har konstaterat att den 
eritreanska regimen fortsätter 
att utöva kontroll över de som 
flyr. Genom att ringa och göra 
sin existens påmind hindrar de 
nyanlända att tala illa om lan-
det. Därför har Sjöfartsmuseet 
Akvariet valt att uppmärksam-
ma Eritrea i en utställning. 

FRAMTIDSHOPPET ÄR starkt 
för Medani. Han studerar till 
undersköterska och berättar 
att han har drömmar idag. Det 
hade han inte i landet där båda 
hans bröder togs av militären 
innan de fick möjlighet till ut-
bildning. 

Nathalie Mathisen

Landet som bröt 
sina framtidslöften

Forskare får mil-
jonbelopp

GÖTEBORG: Två olika projekt 
på Chalmers har tillsammans 
fått 61 miljoner kronor för 
vidare forskning inom it- och 
datasäkerhet. Pengarna kom-
mer från stiftelsen för strate-
gisk forskning som varje år 
delar ut 300 miljoner till olika 
projekt. 

 Projektet Säkerhetsdrivna 
webbsystem får 30 miljoner till 
sin forskning, medan resteran-
de 31 miljoner går till projektet 
Octopi: Säker programmering 
för Sakernas Internet. 

Simon Parenti

Hot mot rektor 
på grundskola
HISINGEN: Det var under tis-
dagen som en maskerad man 
tog sig in på en grundskola i 
Hisingen i Göteborg. Mannen, 
som polisanmäldes samma 
dag, skall ha hotat  skolans 
rektor muntligt men inte ut-
gjort något fysiskt hot. Skolan 
ser allvarligt på händelsen och 
har informerat elevers föräld-
rar. 

 - Vi uppmanar föräldrar 
att prata med sina barn om 
händelsen. Vårt elevhälsoteam 
och HR-avdelning har också 
beredskap för att kunna prata 
och stötta alla som upplever 
att  de mår dåligt av händel-
sen, säger skolans rektor An-
ders Andrén till GP. 

Tredje Lång 
kan bli gågata – 
året om
GÖTEBORG: Tredje Långgatan 
har en stark profil med uteliv 
och krogar. Det har lett till att 
gatan de senaste somrarna 
gjorts om till ren gågata. Nu 
höjs röster för att gatan ska 
göras om till gågata året om. 

 – Gågator skapar en trevli-
gare stadsmiljö, säger Trafik-
nämndens ordförande Johan 
Nyhus.

 Tanken är att Tredje Lång-
gatan ska agera som en för-
längning av den nuvarande 
populära gågatan Haga Ny-
gata.

 Simon Parenti

Chalmers tekniska högskola i Göte-
borg. Logga över entré.   
 Foto: Fredrik Persson

Flyktingbåt från Libyen påväg mot Europa  FOTO: TT

Medina Kisha, 19 år kom till Sverige 2015  FOTO: Privat
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Toppstriden 
tätnar i SHL
HOCKEY: Ikväll spelar Frölun-
da match mot Skellefteå i på-
gående SHL. Det är en viktig 
match: båda lagen kommer 
från två raka förluster. Samti-
digt är några av de starkaste 
spelarna i Pyeongchang och 
spelar för Tre kronor i OS. 

I år är det första vinter-OS se-
dan 1994 där de gamla reg-
lerna från NHL åter imple-
menteras. Dessa innebär att 
spelare i NHL inte får lämna 
den amerikanska ligan för de 
olympiska vinterspelen, vil-
ket i längden medför att det 
svenska landslaget i stället får 
fylla leden med fler SHL-spe-
lare. Detta påverkar lagen i 
SHL som måste fortsätta utan 
några av sina större spelare.  
För de klubbarna som påver-
kats av bortfallen har inget 
drabbats mer än Frölunda HC. 

FEM AV DERAS stjärnspela-
re, däribland centrarna Jan 
Muršak, som spelar för Sloven-
ska landslaget, supertalang-
en Rasmus Dahlin och kapten 
Joel Lundqvist, som spelar för 

det Svenska landslaget, är från-
varande. 

 — Vi har varit med och be-
slutat att det är så här vi vill 
ha det i SHL och då får vi ac-
ceptera läget och spela ef-
ter förutsättningarna. Det 
är inget vi kan gråta över 
nu, säger  Frölundas huvud-
tränare, Roger Rönnberg.  
Han verkar inte speciellt orolig 
över hur bortfallet kommer på-
verka kvällens match.

 — Vi får möblera om lite 
grann i våra enheter. Det blir 
andra som får kliva fram. Vi 
har haft en planering för det 
här hela sässongen så det är 
inte så dramatiskt, säger Rönn-
berg. 

FRÖLUNDA HAR hittills käm-
pat i motvind i SHL. De två 
senaste matcherna slutade i 
förluster, de ligger bara fem 
poäng från åttondeplatsen och 
Skellefteå ligger endast två po-
äng bakom i tabellen. Att stirra 
sig blind på resultaten är dock 
inte lagets stil. Roger Rönnberg 
menar att lagets fokus mer lig-
ger på att pela bra hockey och 

att inte bjuda motståndaren på 
för många enkla situationer.

 — Vi har ett facit över hur 
vi vill att det ska se ut. Frågan 
är vad Skellefteå gör för att för-
svåra för oss, säger han. 

 Även om Frölunda drab-
bats hårdast av stjärnspelar-
nas frånvaro är de knappast 
ensamma i SHL. Kvällens 
motståndare Skellefteå sak-
nar tre offensiva pjäser i Joa-
kim Lindström, Oscar Möller 
och Pär Lindholm. Och som 
plåster på Frölundas sår har 
Pathrik Westerholm, som ny-
ligen varit frånvarande efter en  
skada återvänt till rinken för 
att agera center, tillsammans 
med Joel Mustonen, i Muršaks 
och Lundqvists ställe.

 — Vi tycker vi har spelat ra-
sande bra ishockey och det ska 
vi fortsätta med. 

Christian Ugge  

Frölunda HC tränar inför kvällens match. Många spelare i laget är frånvarande med landslaget i OS Pyeongchang.   
 FOTO: Anton Lorentzon 

Frölunda kämpar vidare utan stjärnorna

HANDBOLL: Under onsdags-
kvällen tog Sävehof emot 
tabelltrean Kristianstad HK 
hemma i Partille Arena. Efter 
en trevande första halvlek, 
ryckte Sävehof ifrån och vann 
sin fjärde raka seger. Slutre-
sultat blev till slut 24–18 ef-
ter att ha legat under 10–12 i 
paus.

Efter en knackig första halva 
av säsongen har IK Sävehofs 
damer återigen hittat formen. 
Laget som mer eller mindre 
dominerat svensk damhand-
boll de senaste tio åren har 
inte gått att känna igen under 
denna säsong, och laget låg 
inför kvällens match på sjätte 
plats i tabellen. Men nu ser det 
ut som man har hittat tillbaka 
till den gamla goda formen.

 Partillelaget försökte skru-
va upp tempot så mycket det 
gick och komma till snabba 
avslut. Kristianstads sätt att 
spela skiljde sig betydligt. 
Skånelaget såg till att ligga 
rätt i försvarsspelet, och valde 
att lugnt och metodiskt byg-
ga upp anfallsspelet. Sävehof 
spelade tuffare och aggres-
sivare, Kristianstad spelade 
smartare och effektivare.

 
JUST EFFEKTIVITETEN var en 
av de stora nycklarna i för-
sta halvleken. Även om Säve-
hof var det lag som mestadels 
styrde spelet hade man långa 
stunder svårt att få hål på den 
storspelande Lucie Satrapova i 
Kristianstads-målet, utan man 
fick istället jaga ur underläge 
hela halvleken. 

 Sävehof fortsatte dock att 
driva på spelet, med hopp om 
att kunna trötta ut Kristian-
stad-spelare, och allt eftersom 
halvleken fortled fick Säve-
hof igång spelet mer och mer, 
framförallt genom Ida Odén 
som pangade in fyra av lagets 
tio mål under första halvlek.

 I slutet på halvleken började 
även Wilma Andersson i hem-
mamålet bli varm i kläderna, 
och Kristianstad som hade va-
rit så effektiva hade plötsligt 
svårt att få in bollen.

 Andra halvlek tog vid pre-
cis där den första slutade, 
nämligen med Sävehof som 
dikterade spelet. Lagets höga 
tempo började ge utdelning. 
Kristianstad-spelarna trött-
nade för varje anfall som gick, 
medan hemmaspelarna till sy-
nes såg piggare och piggare ut.

TRÖTTHETEN HOS Kristian-
stad tog ut sin rätt, och man 
hade svårt att få till spelet un-
der långa stunder. De gånger 
man fick igång spelet och kom 
till avslut stod Wilma An-
dersson för det mesta i vägen.  
Sävehofs-målvakten fullstän-
digt bommade igen, och under 
matchens andra halva släppte 
hon endast sex bollar förbi sig. 

 Kan Sävehof fortsätta spela 
så aggressivt och tufft reste-
rande del av säsongen, finns 
det goda chanser att SM-gul-
det hamnar i Partille igen. Re-
dan på söndag är det hemma-
match igen, då man gästas av 
Skara HF. 

Simon Svensson 

Sävehof tog 
fjärde raka

Ida Odé, Sävehofs bästa målskytt med sex fullträgffar.  FOTO: TT
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