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EFTERMIDDAG: 
Mestadels 
molnigt. Mått-
lig vind. 1– -1 
grader.

FÖRMIDDAG:
Mestadels  
målnigt. 
Svag vind. 
0– -1 grader.

Studiemiljön ska 
rättas efter eleven
I början på året startade Gyllenhusets 
folkhögskola i Göteborg en helt ny utbild-
ning. Utbildningen riktar sig till folk som 
på grund av psykisk ohälsa inte har kun-
nat slutföra sina studier, eller till dem som 
vill läsa vidare men känner att den vanliga 
skolmiljön inte fungerar. 

Rektorn på Gyllenhusets folkhögskola be-
rättar att det är viktigt att alla som vill 
studera ska få göra det, och att de ska få 
förverkliga sina drömmar efter sin egen 
förmåga. Målet är att personer skall må 
bättre efter utbildningen. 

Eftersom Folkhögskolan är nystartad 

har den en treårig prövotid där de behö-
ver bevisa att det finns ett behov för deras 
skola, men rektorn Saied Roshan har stort 
förtroende för att det här projektet kom-
mer att lyckas.

SIDAN 5

Nystartad folkhögskola satsar på psykisk hälsa

”Det ska 
bli himla 
häftigt”

Möt GFC’s Olivia Schough 
inför säsongspremiären

SIDAN 5

Volvo cars 
rekordår 

– gör vinst 
på 14,1 

miljarder
Foto: TT

Allt fler svenska patienter 
får stå i kö i väntan på spe-
cialistvård och operationsti-
der. Västra Götaland står för 
35 procent av försämringen 
i landet. En av de drabbade 
är Anders Nordberg, som 
enligt läkarna kan få vänta 
i över ett år på hjälp.

SIDAN 5

Vårdköerna 
ökar i regionen

Fler valar dyker
upp vid kusten 

Anders Nordberg väntar fortfa-
rande på att få sin operation. 
 Foto: Privat

En handfull kaskelottvalar 
sågs simma i Kosterfjorden 
i måndags. Enligt valforska-
ren Svante Lysén är det en 
scen som kan bli allt vanli-
gare för personer som bor 
längs den svenska västkus-
ten i framtiden. Klmiatför-
ändringar tvingar nämli-
gen valarna att söka sug till 
nordligare breddgrader.

SIDAN 7

Rutor krossade 
på två skolor
Under onsdagskvällen ut-
sattes två skolor på Hising-
en för omfattande skadegö-
relse. 
Enligt polisens presstales-
man i region Väst, Tommy 
Nyman, ska antalet rutor 
som krossats stuckit ut.
– Det var exceptionellt 
många rutor som krossades, 
säger han.
På torsdagskvällen hade po-
lisen fortfarande inte några 
misstänkta.

SIDAN 2
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Biltillverkaren Volvo Cars har 
gjort ett rekordår då rörelse-
vinsten landade på 14,1 mil-
jarder kronor för 2017. Förra 
året är en ökning med nästan 
28 procent jämfört med 2016, 
då rörelsevinsten låg på strax 
över 11 miljarder kronor.

Mikael Wickelgren, doktor i 
företagsekonomi, verksam vid 
Handelshögskolan i Göteborg 
och Högskolan i Skövde menar 
att Volvo Cars framgång beror 

på flera faktorer.
Ägaren för Volvo, Håkan 

Samuelsson, har i detta fall sett 
till att företaget har fått till-
räckliga resurser för att expan-
dera verksamheten mer och 
etablera sig väl, framförallt på 
den kinesiska marknaden.

 – De har absolut haft en 
ägare som har tagit ansvaret 
för verksamheten på ett sätt 
så man har gjort kloka inves-
teringar, säger Mikael Wickel-
gren.

 Mikael Wickelgren menar 
även att företaget har idag inga 
kvarvarande band med tidiga-
re ägare och deras produkter 
och teknik.

 DEN NYA ÄGAREN har i dessa 
fall utvecklat nya.

 – Det är ju kostsamt och det 
kräver en avsevärd finansiell 
styrka, vilket Volvo Cars har 
lyckats ordna tack vare ägaren

Mikael Wickelgren menar 
att framtiden för Volvo Cars är 

ljus – så länge de spelar sina 
kort på samma sätt som de 
gjort nu. 

Han menar även att fabriks-
starten i USA blir som en ny-
start för Volvo Cars. 

 – De verkar ju ha slagit in 
på ett väldigt sätt som verkli-
gen fungerar. Nu har man en 
ganska omfattande erfarenhet 
om hur det är att uppföra en 
sådan här verksamhet. Man är 
ju dock övertygad om att det är 
positivt att ha den lokala för-

ankringen en fabrik medför.
 Volvo Cars har påtagliga 

utmaningar på den Norda-
merikanska marknaden med 
växlande framgångar och pro-
blem. Då företaget inte haft en 
särskilt positiv försäljnings- 
och marknadsutveckling de 
senaste åren. Detta kan dock 
ändras beroende på vilka pro-
dukter man väljer att erbjuder 
kunderna i Nordamerika.

Emma Glaser

Efter miljardvinsten:
Nytt rekord för Volvo

Volvo Cars ägare Håkan Samuelsson är garanterat nöjd efter att Volvo har redovisat en miljardvinst. Foto: TT

Hisingen: Två skolor i Hisings 
Backa utsattes under ons-
dagskvällen för skadegörelse.                                                           
Igår var polisen på plats under  
men har i nuläget inga misstänkta

– Det var exceptionellt 
många rutor som blev kros-
sade, säger Tommy Nyman, 
polisens presstalsesman.

Först var det Brudbergsskolan 

som drabbades vid 19.30-tiden 
under onsdagskvällen. Det ska 
handla om ungefär 30 glasru-
tor som ska ha krossats.

  Senare under kvällen drab-
bades även Ellen Keys skola av 
vandalisering, bara en dryg ki-
lometer från Brudbergsskolan. 
Enligt Tommy Nyman, var det 
224 av skolans rutor som blev 
krossade.

 – Det var exceptionellt 
många rutor som blev krossa-
de, så det blir ju en stor kost-
nad för att rätta till detta.

 Sabotaget innebär kostnader 
för hundratusentals kronor, en 
summa som kommer leda till 
negativa konsekvenser.

  Anders Andrén, sektorchef 
för utbildning på Norra Hi-
singen säger att han känner sig 

både ledsen och förbannad.
 – Man undrar ju vad det-

ta ska vara bra för. Vi har inte 
fått några prisuppgifter på vad 
detta kommer gå på ännu, men 
det är säkert många tusentals 
kronor, pengar som skulle 
kunnat användas till mycket 
annat.

 Anders Andrén meddelar 
att man gör bedömningen att 

skolan är trygg och säker och 
att den därför kommer att hål-
las öppen.

 – Glaskross och sådant har 
fastnat i ramarna, så vi bedö-
mer att vi kan hålla skolan öp-
pen.

  Polisen hade under tors-
dagskvällen fortfarande inga 
misstänkta.

Tove Nilsson

Polisen saknar misstänka efter skolvandalisering
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Göteborg: Göteborgs univer-
sitet ska få en ny utbildning 
i smittskydd. Utbildningen, 
som planeras starta våren 
2019 ska erbjuda vidareut-
bildning för vårdpersonal från 
hela norden.I längden ska ut-
bildningen medverka för att 
öka kompetens och kunskap 
att förhindra och bekämpa 
sjukdomsutbrott likt det på-
gående mässlingsutbrottet i 
Göteborg.

I Oktober i fjol beslutade Nord-
iska ministerrådet, samarbets-
organet för regeringarna i de 
nordiska länderna, att välja 
Göteborgs universitets ansö-
kan att skapa en ny universi-
tetsutbildning i smittskydd.

Utbildningen ska vara en vi-
dareutbildning för vårdperso-
nal från hela norden och ska 
börja våren nästa år. 

 — Det finns en väldigt stark 
önskan från de nordiska hälso-
vårdsinstituten att kunna er-

bjuda en sådan här utbildning, 
säger Annelie Hyllner, avdel-
ningschef på Sahlgrenska aka-
demin.

SMITTSKYDD INNEBÄR för-
hindrande av spridningen och 
utvecklingen av smittosam-
ma sjukdomar som sprids av 
bland annat bakterier och vi-
rus. En stor del utgörs av om-
sorgsfulla hygienrutiner inom 
vården och ute i samhället. 

 TACK VARE MODERNA trans-
portsätt som fartygsrutter, mo-
torvägar och kommersiellt flyg 
har dock sjukdomar idag lätt-
are att sprida sig över stora om-
råden än de hade för bara fem-
tio år sedan. En smittad person 
kan med flyg, båt och bil spri-
da vidare sjukdomen till flera 
andra världsdelar redan innan 
smittan ens har upptäckts. 

 Dessutom har antalet anti-
biotikaresistenta bakterier ökat 
drastiskt den senaste tiden. 

Antibiotika är ett samlings-
namn för mediciner som se-
lektivt bekämpar bakterier och 
andra farliga mikroorganismer 
med vissa specifika egenska-
per. 

ANTIBIOTIKA BÖRJADE ut-
vecklas i mitten av förra år-
hundradet och är idag läkar-
nas främsta botemedel mot 
bakterier. Deras effekt har 
dock minskat under årtionde-
na då bakterier som exponerats 
för antibiotika ibland utvecklat 
olika sorters skydd mot bote-
medlena.

 — Smittskydd har alltid be-
hövts och behovet kommer ty-
värr inte minska. Det är natur-
ligtvis en stor utmaning, säger 
Annelie Hyllner. Det får en allt 
viktigare roll i modern, före-
byggande medicin som ett sätt 
att balansera ny utveckling av 
sjukdomars spridning i värl-
den.

 Motiveringen till att välja 

Göteborgs universitet var del-
vis det nära samarbetet med 
Sahlgrenska universitets-
sjukhuset. Kompetens och 
medel finns redan där. Ut-
bildningen kommer på lång 

sikt att bidra med forskning-
en på ämnet i och med att 
utbildningen kan leda till 
forskningstjänster. 

 Christian Ugge

Nordiskt samarbete ska förhindra sjukdomsutbrott

Annelie Hyllner arbetar för att skapa en ny kurs  på GU.  Bild: Christian Ugge

Göteborg: Vinnarna av de-
signtävlingen inför den kom-
mande linbanan som ska gå 
mellan Järntorget och Wie-
selgrensplatsen är utsedda. 
Teamet som vann tävlingen är 
New Beacons med ett förslag 
som förenar arkitektur och 
funktionalitet.

Bakom New Beacons står Gö-
teborgs-baserade Kjellgren 
Kaminsky Architecture. Och 
Amsterdam-baserade arki-
tekt- och designkontoret UN-
Studio.

 – New Beacons är det för-
slag som mest övertygande 
förenar arkitektonisk kva-
litet och funktionella krav. 
Poesi och lekfullhet kom-
bineras med flexibilitet och 
utvecklingsbarhet, säger 
Lena Dübeck, tävlingsju-
ryns ordförande, enhets-
chef Stadsmiljö, trafikkon-
toret Göteborgs Stad.

 
 GÖTEBORGS STAD  har i samar-
bete med Västtrafik och organi-
sationen Sveriges Arkitekter ar-
rangerat designtävlingen. Både 
på nätet och på utställningar i 
Göteborg har fyra prekvalifice-
rade team fått visa upp sina för-
slag för allmänheten. 

  Förslagen lämnades in un-
der hösten 2017 och nu, den 8 

februari har juryn utsett det 
vinnande laget med motive-
ringen att New Beacons för-
slag har ett genomarbetat de-
signkoncept för både torn 
och stationer. Sex torn i oli-
ka höjder och fyra stations-   

byggnader ska byggas. 
 Stadsbyggnadskontoret 

kommer parallellt arbeta fram 
nya detaljplaner som krävs för 
att bygga linbanan. Stort fokus 
kommer läggas på linbanans 
gestaltning och hur den kom-

mer förhålla sig till resten av 
staden. 

LINBANAN VÄNTAS bli klar 
under sommaren 2019. Änd-
stationerna planeras vid Järn-
torget och Wieselgrensplatsen, 

tillsammans med två mellan-
stationer på Lindholmen och 
Ramberget. Den planerade lin-
banan utgör en förändring av 
stadsbilden både på korta och 
långa avstånd. 

Emma Glaser

Designen till den nya 
linbanan är utsedd

Nu har det avgjorts vem som ska designa den nya linbanan mellan Järntorget och Wieselgrenplatsen.  Pressbild: Göteborgs Stad
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GÖTEBORG: Idag finns det 
många som på grund av psy-
kisk ohälsa inte klarar av att 
hantera sina studier. Sedan en 
månad tillbaka så finns en ny 
utbildning i Göteborg: Gyllen-
huset. Syftet är att nå ut med 
anpassade studier till männis-
kor med psykisk ohälsa.

Saied Roshan är rektor på både 
Arbetarrrörelsens folkhögsko-
la i Göteborg och det nystarta-
de Gyllenhuset. Han säger att 
det idag uppskattas vara 20-25 
procent av eleverna runt om på 
landets olika utbildningar som 
har svårt att klara av de ordi-
narie undervisningssätten.

 — Man måste se till själva 
individen. Alla vill klara av 
sina studier. Ibland är det mil-
jön som måste anpassa sig - 
inte eleven.

 
DEN NYA utbildningen är ett 
samarbete mellan stiftelsen 
Fontänhuset Göteborg och Ar-
betarrrörelsens folkhögskola. 
Idén är att man ska kunna nå 
ut till de som står längst ifrån 
arbetsmarknaden. Att öppna 
dörrar för människor som på 
grund av psykisk ohälsa inte 

fått möjlighet att påbörja eller 
fullfölja sina studier. Grund-
skolekompetens är inget krav 
för att söka till Gyllenhuset, 
utan man fokuserar på att läsa 
upp den grundläggande behö-
righeten. Med studier i matte, 
engelska, historia, samhälls-
kunskap och svenska kan man 
reglera både studietid- och stu-
dietakt för att passa den enskil-
de individen.

 — Har du svårt att komma 
upp tidigt på morgonen kan 
man diskutera fram när under-
visningen passar bäst för dig, 
säger Saied och fortsätter:

  — Du läser och förverkligar 
din dröm efter din egen förmå-
ga.

 
PSYKISK OHÄLSA är något 
som kan ta uttryck på många 
olika sätt, och kan för många 
vara ett laddat begrepp. Saied 
menar att målet är att man ska 
kunna klara av vardagen på ett 
bra sätt.

 — Vi jobbar med psykisk 
hälsa. Målet är att efter ha gått 
den här kursen, så kommer du 
må bättre, säger Saied.

 Samarbetet startade för un-
gefär fyra år sedan. Under 

årens arbete tillsammans har 
det visat sig att behovet och 
efterfrågan är stor när det gäl-
ler just specialanpassade ut-
bildningar. Det finns liknan-
de utbildningar riktade mot 
folk med funktionsvariationer, 
men det har saknats inom an-
dra områden. En plats på en 
sådan här utbildning kan ses 
som ett naturligt steg i rätt 
riktning, för att sedan komma 
ut på arbetsmarknaden.

 
SOM ALLA nystartade folkhög-
skolor så har Gyllenhuset en 

treårig prövotid. Under denna 
tid får man handledning av en 
redan etablerad skola, och får 
hjälp att nå de mål som sätts 
upp. Man behöver påvisa att 
behovet av utbildningen finns, 
och att man verkligen behövs. 
Målet är att det ska bli en helt 
fristående verksamhet – vilket 
man ser positivt och självsä-
kert på.
 — Vi tror så klart att vi kom-
mer att lyckas – annars skulle 
vi aldrig gått in i det här, säger 
Saied.

Filip Ekblad

Ny folkhögskola med 
sikte på psykisk hälsa
”Alla ska få möjligheten att förverkliga sina studie-drömmar”

Saied Roshan är rektor på Arbetarrörelsens folkhögskola. Nya spännande utmaningar väntar i och med uppstarten av den nya folkhögskolan Gyllenhuset, för män-
niskor med psykisk ohälsa.  Foto: Filip Ekblad

Arbetarrrörelsens folkhögskola ligger idag vid Järntorget. Gyllenhusets nya loka-
ler ligger på andra långgatan och är under renovering.  Foto: Filip Ekblad

Förklädd 
man gick
till attack
GÖTEBORG: Igår dömdes en 
28-årig göteborgare till åtta 
års fängelse efter att ha at-
tackerat en annan man beväp-
nad med spejfärg och kniv. 
Han bar även en stor lösmus-
tasch när det ovanliga mord-
försöket genomfördes.

 — Det här är en ganska osan-
nolik historia, säger kammarå-
klagare Niklas Högdén till .

 Det började med att Gustav, 
som gärningsmannen utger sig 
för att heta, bokade en discjock-
ey. När denna discjockey, som 
sedan kom att bli målsägare i 
fallet, dök upp vid bestämd 
plats fann han inget födelseka-
las som han blivit beställt till 
utan enbart en man som måla-
de sin cykel. Plötsligt överras-
kade mannen vid cykeln disc-
jockeyn genom att spreja svart 
graffitifärg i hans ansikte. Gär-
ningsmannen stack även flera 
gånger offret med kniv.

 
EFTER DÅDET flydde gär-
ningsmannen på sin cykel och 
lämnade både sin lösmustasch, 
som han slitit av sig, och den 
skadade discjockeyn bakom 
sig. Det fanns sedan tidigare 
ingen relation mellan de två 
inblandade bortsätt från den 
bokade spelningen.

  — Jag har inte problem 
med människor. Jag har inga 
ovänner, säge discjockeyn som 
överlevt de livshotande ska-
dorna senare i ett förhör.

 Trots att utredningen har 
pågått i fyra månader har gär-
ningsmannen ännu inte sagt 
ett ord om motivet till attack-
en. Nu döms han alltså till 
mordförsök och 190.000 kronor 
i skadestånd till discjockeyn. 

Celina Gleisner

Gärningsmannen var förklädd med 
en lösmustach och attackerade först 
målsägande med spayfärg. Han har 
ännu inte gett åklagaren någon för-
klaring till attacken och hade inte nå-
gon tidigare relation till målsägande. 
 Foto: TT 



GÖTEBORG: Allt fler patienter 
i Sverige får stå i kö till specia-
listvård och operationstider. 
Det visar en ny rapport från 
Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys. Västra Göta-
land står för 35 procent av för-
sämringen i landet.

– Det är jättetråkigt att alla 
inte får hjälp direkt, men vår-
den behöver prioritera. Barn 
och cancer måste ha förtur, sä-
ger Niklas Attefjord, ordföran-
de för Västra Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden. 

  År 2014 var det cirka 39 000 
personer i Sverige som väntade 
mer än 90 dagar på att träffa en 
specialist. År 2016 hade siffran 
ökat till 68 000 personer. Det är 

en ökning på närmre 23 procent. 
 I Västra Götaland finns det 

flera förklaringar till att man 
ser en ökning av patienter som 
står i kö.

 – För det första behöver 
kommunerna bli bättre på att 
ta hem de äldre patienterna 
snabbare. Så det blir fler plat-
ser lediga på sjukhusen, säger 
Niklas Attefjord och fortsätter:

 – För det andra måste det 
finnas en fullsatt bemanning 
med läkare och sjuksköterskor 
för att det ska bli bättre. 

 EN AV DEM SOM behövt vän-
ta i längre än 90 dagar är An-
ders Nordberg. I januari 2017 
fick han diagnosen kronisk 
kompartmentsyndrom. Det 

innebär att det blir för trångt 
i de hinnor och ben som om-
ger muskeln, vilket kan leda 
till smärta och svaghet. I ok-
tober året innan sökte han sig 
till diverse olika sjukgymnas-
ter och läkare. Men han blev 
bemött med samma svar hos 
alla. 

 – De trodde att jag hade gol-
farmbåge. 

DET ÄR SJÄLVKLART jobbigt 
att först gå runt i drygt ett år 
utan att veta vad för diagnos 
man har. Det finns väldigt 
många otrevliga diagnoser det 
hade kunnat vara. 

 Det var under samma tid 
som Anders Nordberg började 
söka runt på internet och försö-
ka förstå vad som kunde vara 
fel. Han föreslog för vårdcen-
tralen att det kunde vara kro-
nisk kompartmentsyndrom. 
Men det var ingen som trodde 
på honom.  

 
TROTS ATT REMISSEN skick-
ades in i januari 2017 tog det 
nästan tio månader innan An-
ders Nordberg fick träffa en lä-
kare för att genomgå ännu en 
undersökning. 

 – Jag kom dit i fem minuter. 
Läkaren konstaterade att jag 
hade kompartmentsyndrom 
och att jag skulle bli kontaktad 
igen inom tre månader. 

 Detta var i november, och 

Anders Nordberg kan fortfa-
rande behöva vänta upp till ett 
år på sin operation. 

 
NIKLAS ATTEFJORD, vid Häl-
so- och sjukvårdsnämnden, 
påpekar att problemet fortfa-
rande är stort och att man bör 
ha i åtanke att rapporten visar 
statistik från 2016 och tidigare, 
men inte från 2017. Han menar 
också att statistiken påverkas 
av folk som på eget bevåg av-
bokar och skjuter upp sina lä-
karbesök och operationer, och 
därmed förlänger vårdköerna.

Lisa Bergman 
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Allt längre vårdköer
i Västra Götaland

År 2016 väntade mer än 68 000 människor mer än 90 dagar på att träffa en specialist. Foto: TT

Väntade på nybesök till 
specialist i mer än 90 da-
gar:
 
2013: 31 035
2014: 39 260
2015: 53 285
2016: 67 737
 
Väntade på operation i 
mer än 90 dagar:
 
2013: 16 596
2014: 18 995
2015: 27 622
2016: 34 877

 Källa: SVT/ Vårdanalys    

FAKTA: VÅRDKÖ

Anders kan få vänta i över ett år på operation

Turismen 
ökar i Västra 
Götaland
VÄSTRA GÖTALAND: Under 
2017 ökade antal gästnätter i 
Sverige med 1,2 miljoner be-
sök. I västra Götaland ökade 
antal gästnätter med 2,2 pro-
cent jämfört med året innan.
Västra Götaland är Sveriges 
näst populäraste turistmål, 
efter Stockholm. Under 2017 
blev det ännu populärare. Det 
visar en ny undersökning från 
tillväxtverket.

 Undersökningen visar att 
Gästnätterna i Västra Göta-
land ökade med totalt 217 be-
sök. Det är en ökning med 2,2 
procent från året innan. Både 
svenska och utländska besök 
ökade under 2017. 

 Trots att den utländska tu-
rismen har ökat, har intresset 
från våra nordiska grannlän-
der minskat. Antalet gästnät-
ter från Norge och Finland 
minskade 2017 med en respek-
tive tre procent i hela Sverige.

 Däremot har intresset från 
den långväga marknaden bli-
vit större. Under 2017 ökade 
antal gästnätter från USA med 
44 procent, och Kina med 14 
procent. 

 Totalt gjordes 63 miljoner 
gästövernattningar i Sverige. 
Av dessa utgjorde Västra Gö-
taland tio miljoner övernatt-
ningar. Medelvärdet på gäst-
nätter i Sverige var under 2017 
tre miljoner.

 FOTO:TT

Ingen prognos  
i orange kuvert
PENSION: Snart kommer det 
årliga orange kuvertet från 
Pensionsmyndigheten i brev-
lådan. Men i år har innehållet 
ändrats

 Prognosen över den all-
männa pensionen har tagits 
bort. Detta pågrund av att 
människor inte ska missförstå 
hur mycket de kommer att få i 
pension.

 En graf med alternativa 
pensionsåldrar är också bort-
tagen. I stället får man logga 
in på pensionsmyndigheten.
se, där kan man då se hela sin 
pension.

 Sajten ska nu ge mer och 
bättre information till varje en-
skild person. 

Anders Nordberg kan få vänta ett år till sin operation.   Foto: Privat
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SPORTLOV: Nästa vecka är det 
sportlov. Göteborg erbjuder 
roliga aktivitet för hela famil-
jen med allt från hjärtanspys-
sel till pulkåkning i en hopp-
borg och skridskoåkning på 
stadens alla isbanor.

På Heden, centrala Göteborg, 
har man en stor skridskobana 
utomhus där både skolor och 
privatpersoner kan åka. Heljä 
Thunberg som arbetar där ser 
fram emot sportlovet och tror 

att det kommer vara en hel del 
besökare, både barn med sina 
föräldrar och ungdomar ute på 
isen.

 – Det är min första säsong 
här och än så länge har det va-
rit mycket folk så vi ser fram 
emot ett fullspäckat sportlov.

SKOLAN ÄR STÄNGD mellan 
den 12 och 16 februari, och is-
tället för vanliga skoldagar kan 
hela familjen denna vecka få 
njuta av tid tillsammans. Detta 

är något som Heljä Thunberg 
och hennes kollegor tror kom-
mer att uppskattas. Heljä me-
nar att de som inte är iväg på 
semester också ska få fly var-
dagen och göra extra roliga sa-
ker ihop.

  – Det är ett fantastiskt till-
fälle att åka hela familjen till-
sammans och det är så mysigt, 
speciellt närmare kvällen när 
lamporna tänds upp och det är 
alldeles mörk runt omkring is-
banan. 

Heljä Thunberg berättar att 
det har varit väldigt myck-
et folk ute på isen den senas-
te veckan på lediga dagar och 
kvällar och familjer har varit 
på plats direkt klockan 10 vid 
öppning. 

MEN MAN SKA ALDRIG vara 
nervös för att inte få plats.

 – Kommer man hit har man 
garanterat en plats på isen, det 
enda kan vara att skridskorna 
tar slut då vi inte har så många 

par av samtliga storlekar. Så 
alla som har egen utrustning 
uppmanar vi att ta med den.

Under veckan finns det både 
utom- och inomhusaktivite-
ter. Vill man inte åka skridskor 
ute har även alla inomhusis-
hallar öppet och gillar man 
inte skridskor kan man pyssla, 
dansa, spela pingis och mycket 
mer, en gott och blandat påse 
som passar för hela familjen. 

 
 Maja Nilsson 

På Heden kan du åka skridskor nästa vecka. FOTO: Heljä Thunberg

Se upp på vägarna: Nu är olycksveckan här
GÖTEBORG: Det vankas sport-
lov den kommande veckan. 
Det innebär att det är många 
som ska ge sig ut på hala vä-
gar samtidigt och risken för 
olyckor ökar drastiskt.

– Om man är trött när man 
kör så är det lika farligt som 
att köra rattfull, säger Carl 
Zeidlitz, trafiksäkerhetsansva-
rig hos Motormännen.

Det är viktigt att inte stressa 
under bilresan. 

 – Under sportlovsveckor-
na ökar olycksantalet på de 
svenska vägarna rejält. Rent 
historiskt har olycksantalet un-
der sportlovsveckan ökat med 
15-30 procent jämfört med en 

vanlig vintervecka, säger Carl 
Zeidlitz som är trafiksäker-
hetsansvarig hos bilorganisa-
tionen Motormännen.

 Men för den som tänkt ge 
sig ut på vägarna idag så ser 
det ut att bli ganska bra resvä-
der för att vara i februari, säger 
Alexandra Ohlsson, meterolog 
på SMHI.

 – I Göteborg väntar torrare 
luft än under gårdagen, men 
med en temperatur kring nol-
lan. Den låga temperaturen gör 
att det kan bli halt på vägen, så 
man bör vara försiktig. Det för-
väntas dock ingen nederbörd 
vilket underlättar för föraren, 
säger Alexandra Ohlsson.

Söderöver kan man räkna 

med ungefär samma väder 
som i Göteborg, åt Stockholms-
hållet blir det några grader 
kallare samtidigt som solchan-
serna ökar och norrut förvän-
tas ingen nederbörd och sikten 
ska vara klar.

 Oavsett vart man ska åka 
så gäller det att vara väl förbe-
redd. En viktig detalj är att kol-
la så att däcken håller måttet. 
Enligt lagen ska man ha minst 
tre millimeters mönsterdjup 
på däcken. Carl Zeidlitz menar 
dock att det inte räcker, han 
anser att däcken ska ha minst 
fem millimeters mönsterdjup. 
Vidare är det bra att ha med 
sig snökedjor eller en petflaska 
med sand om man skulle köra 

fast i snön. Sanden kan kastas 
framför hjulen för att göra det 
lättare att köra.

 – Det är också bra att veta 
att om man ska ut i Europa så 
är det förbjudet med dubbdäck 
i både Tyskland och Polen. 
Dessutom är det lag på att ha 
snökedjor i bilen om man ska 
köra i alperna, konstaterar han.

DET ÄR VIKTIGT att vara förbe-
redd då det kan vara avgöran-
de  för attdu ska komma fram 
till din destination. Du bör 
vara utvilad och ta nog pauser 
är viktigt.

 – Om man är trött när man 
kör så är det lika farligt som att 
köra rattfull. Så ta många pau-

ser och är ni flera med körkort 
i bilen byt förare då och då, sä-
ger Carl Zeidlitz. 

 
 Lucas Sjögren

Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig 
hos Motormännen.  FOTO: TT

Så maxar du sportlovet 
ihop med hela familjen 

 Här är andra aktiviteter veckan kommer att erbjuda:
 · Karneval på Kulturhuset Blå Stället 
 · Hjärtanspyssel på Torslanda bibliotek
 · Tre dagars nycirkus på Frölunda kulturhus 
 · Sportlovsdagar med aktiviteter på Mötesplats-Kulturhus
 · Få coaching i bowling på Bowlingklubben BK Virveln
 · Målarverkstad på Mötesplats Verkstan
 · Boxning och fäktning på Välen och Allez fäktförening
 · Pulkaåkning i hoppborgen på Kulturhuset Blå Stället
 · Testa på klättring på Kultur och fritid SDF
 · Laserdome på Kultur och fritid SDF

FAKTA: AKTIVITETER
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HAVET: Sju till åtta kaskelot-
ter sågs simma mitt i Koster-
fjorden. Att kaskelotter vistas 
i svenska vatten är extremt 
ovanligt, men de kan komma 
att bli fler. Det säger Svante 
Lysén, valexpert vid Göte-
borgs naturhistoriska muse-
um.

Det var under måndagen som 
en flock kaskelotter sågs vila 
vid ytan av Kosterfjorden. 

Att kaskelotter vistas i 
svenska vatten är något som 
är extremt ovanligt. Under de 
senaste 100 åren har endast 
två stycken kaskelotter setts i 
dessa områden.

 I framtiden kan det dock bli 
vanligare med större valar i 
svenska vatten.

– Vi märker att fler och fler 
valar letar sig upp hit. Jag tror 
att när det gäller stora valar, 
är det en slags återhämtning 
från forna dagars valjakt, sä-
ger Svante Lysén.

KASKELOTTEN HAR I flera om-
råden blivit fridlyst, och de har 

på så sätt ökat i antal. Att fler 
valar hittar hit beror också på 
att vattnen gradvis blir varma-
re, och att valarnas fiskföda på 
grund av detta rör sig uppåt. 

 Det var till en början oklart 
vilken typ av val det rörde sig 
om, men man kunde sena-
re konstatera att de tio till 15 
meter långa djuren var kaske-
loter.

– Vi trodde till en början 
att det var knölvalar, men ef-
tersom att de sprutade snett 
framåt kunde vi se att det var 
kaskelotter, säger Svante. 

 
OLIKA VALAR har olika sprut. 
Med sprut menar man den 
fontän av vatten som skapas 
när valen andas ut. 

Det kan finnas flera anled-
ningar till att kaskelotterna 
vistats just utanför Kosterö-
arna

De simmar ju runt och letar 
efter mat, och det skulle myck-
et väl kunna vara så att de rå-
kat hitta mat just här, berättar 
Svante. 

 Enligt Svante skulle en an-

ledning också kunna vara att 
något skrämt hit dem, eller att 
de helt enkelt utforskade. 

– Jag kan tänka mig att valar, 
precis som människor ibland 
är ute på lite upptäcktsfärd, 
och att de på så sätt kommit in 
där, säger Svante.

I SAMBAND MED det ovan-
liga fyndet utanför Kosterö-
arna höll Naturhistoriska mu-
seet under torsdagskvällen en 
rundtur för barn, där Svante 
berättade om just valar. Ola 
Brusehed, pedagog vid natur-
historiska museet, medverka-
de också under kvällen. 

– Djur och natur är ju grun-
den för allt egentligen, det är 
viktigt att ta hand om det. Jag 
hoppas att barnen blir nyfikna 
och vill lära sig mer, säger Ola. 

Klara, ett av barnen som del-
tog är nöjd med kvällen, och 
tycker valar är spännande

– Det är häftigt att de kan 
vara så stora, och att de kan 
hålla andan så länge, säger 
hon.

Sanne Anttila

Stor ökning kaskelotter 
i de västsvenska vattnen
Valexperten Svante Lysén: ”De kan vara närmare än vi tror”

I valsalen i Göteborgs naturhistoriska museum kan du se världens enda monterade blåval,  och här finns också skelettet från en kaskelott. FOTO: Sanne Anttila

 Foto: Sanne Anttila 

 Foto: Sanne Anttila 
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Göteborg: Med tre nya stjärnspelare är 
GFC redo för revansch efter förra årets 
åttondeplats i Damallsvenskan. Olivia 
Schough är tillbaka i laget med ett OS-
silver i bagaget. 

– Det känns skönt att komma hem.
 

Från ett iskallt Valhalla IP laddar Gö-
teborg FC upp inför nya säsongen. På 
lördag går årets första tävlingsmatch av 
stapeln och Olivia Schough, mittfältare 
i GFC, ser fram emot att kicka igång sä-
songen mot Lidköping FK. 

 – Det ska bli väldigt kul med första 
tävlingsmatchen. Vi har spelat några 
träningsmatcher och det har känts bra. 
Det blir alltid extra häftigt när det bör-
jar gälla något!

 
TILLSAMMANS MED Julia Roddar och 
finska landslagsspelaren Emma Koi-
visto är hemvändande Schough ett av 
årets tre nyförvärv för GFC. Hon läm-
nade GFC för Bayern-München 2013 
och sedan dess har hon hunnit spela 
både i ryska Rossijanka och Eskilstuna 
United. Men enligt Schough känns det 
bara bra att vara tillbaka på hemmap-
lan. 

 – Det känns skönt att komma hem 
lite, men det är väldigt nytt här så det 
är verkligen som att komma till ett nytt 
lag och det känns himla kul. 

 
GÖTEBORG FC stärks inte bara med 
nya spelare inför den nya tävlingssä-
songen. I december stod det klart att 
Marcus Lantz blir ny tränare för GFC. 
Efter att ha fått sparken från Superett-
an-klubben Örgryte i augusti tog han 

steget från herrarnas andra division till 
damernas första division. Men i övrigt 
gör Lantz inga jämförelser mellan de 
två lagen.

 – Det här är ett helt nytt uppdrag och 
då får man utgå från det. Man vill ju all-
tid träna på så hög nivå som möjligt, det 
är ju strävan man har som ledare. Och 
detta är den högsta nivån du kan vara 
på i Sverige, så det är klart att det är en 
ära att få vara med och träna ett lag på 
högsta nivå. 

 I början av februari spelade GFC:s 
nyförvärv sina första matcher när laget 

var på träningsläger i Danmark. Där 
blev det blandade resultat, med en vinst 
mot Vålerengen och en förlust mot For-
tuna Hjörring. Men Olivia Schough är 
redo att ta nya tag mot Lidköpings FK 
på lördag. 

 – Det är ett helt annat lag vi möter 
nu, jag vet egentligen inte jättemycket 
om dem. Vi ska ju vara bättre i och med 
att de är i en sämre division än oss, så 
vi kan ha bollen lite mer än dem och ha 
tålamod och på så sätt hitta luckorna. 
Och sen göra mål.

 
 ÄVEN MARCUS LANTZ är positiv inför 
säsongens första tävlingsmatch:

 – Stämningen i laget känns väldigt 
bra, jag har inte varit här så lång tid 
men det känns som om tjejerna tror 
på idén vi har. Vi har varit igång i fyra 
och en halv vecka och vi kommer in i 
det mer och mer. Det känns som en bra 
start på säsongen.

Fanny Lyrheden

Göteborg FC är taggade
inför säsongspremiären

Tjejerna i Göteborgs FC tränar stenhårt inför säsongspremiären.  Foto: Fanny Lyrheden

”Det är verkligen 
som att komma till 

ett nytt lag”

Supertalangen Olivia Schough är peppad på att serien drar igång. ”Det ska bli väldigt kul med färsta 
tävlingsmatchen”, säger hon. Foto: Fanny Lyrheden
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