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Döms för våld mot flickvän
TiNGSRÄTTEN. En man i 20-årsåldern döms för att vid
en rad tillfällen ha misshandlat och knivhotat sin flickvän i en bostad i Enköpings kommun. Mannen ska
bland annat ha bränt kvinnan med en cigarett, ryckt
loss hårtussar, skallat och slagit henne samt hållit en
kniv mot hennes hals.
Mannen har tidigare dömts för liknande brott mot
kvinnan men nekade till de nya anklagelserna. Tingsrätten anser att han är överbevisad och dömer honom
för grov fridskränkning till fängelse i 16 månader.

Greps för våld mot flickvän
GiMO. En man i 40-årsåldern greps på fredagskvällen
av polis, misstänkt för att ha misshandlat sin flickvän
på en adress i Gimo. Kvinnan undkom utan allvarliga
fysiska skador. Mannen misstänks för misshandel i
nära relation.

Två till sjukhus efter krock
FORSMARk. Två personbilar var inblandade i en trafikolycka söder om Forsmark strax efter klockan sju på
fredagsmorgonen.
En person färdades i vardera fordon och båda förarna fick köras till Akademiska med lindriga skador.
Ena bilen hamnade i diket och den andra mitt på vägrenen. Båda fordonen har bärgats iväg från olycksplatsen.

bil voltade utanför Forsmark
FORSMARk. En kvinna i 20-årsåldern voltade med sin
bil strax efter klockan sju på fredagsmorgonen mellan
Forsmark och Österbybruk. Det är oklart vad som orsakade olyckan men kvinnan ska ha klarat sig oskadd.

Fast med laserpekare i kontroll
ARLANDA. En flygresenär stoppades i säkerhetskontrollen på Arlanda flygplats sedan en kraftig laserpekare
upptäckts i bagaget. Polis som kallades till platsen
beslutade att beslagta laserpekaren. Resenären tilläts
sedan resa vidare i avvaktan på eventuellt rättsligt
efterspel.

Hallå där ...
... PETER SVANTESSON,
Knivsta kommuns utbildningschef, som slutar
i vår. Han är en av dem
som varit med ända
sedan kommunen bildades för tio år sedan.

Vad minns du mest
av de tio åren?
– allt byggande. det är inte
i många kommuner man får
vara med om att starta så
många nya skolor och förskolor. Varje år har vi invigt
någon ny skola eller förskola.

Östhammar. anonym Facebooksida gör lokal satir

En satirisk Facebooksida
med namnet Östhammars
kommunspöke har retat
upp kommunledningen.
På Kommunspökets Facebooksida, som på kort tid
fått nära 200 följare, kan
man se ett fotomontage
där kommunalråden Jacob
Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S)
framställs som kung och
drottning med eget hov. En
annan bild – som sägs vara
inskickad – visar en vägskylt
med vit text på blå bakgrund, men i stället för ÖSTHAMMARS KOMMUN står
det SKBHAMMARS KOMMUN. Under bilden ställs
frågan om någon kan upplysa Kommunspöket om det
är bilden, skylten eller kommunen som är manipulerad.
ETT TrEdjE iNlägg består av
en seriestripp där kommunalråden påstås agera bakom kulisserna för att hindra Östhammars kommunspöke från att använda en
logotyp som påminner om
kommunens stadsvapen.
Sant är att kommunen

jag tycker att den är extremt
välgjord och kanske till och
med lite humoristisk. Sedan
tycker jag att det är väldigt
trist att bli påhoppad anonymt, säger Jacob Spangenberg och tillägger att han är
för satir.

LikA? På Kommunspökets hemsida påstås att Östhammar kommun agerat för att stoppa logotypen
som för den fantasifulla kan tänkas likna Östhammars stadsvapen, till höger.
tagit bort en hälsning från
Kommunspöket på kommunens egen Facebooksida, med hänvisning till
upphovsrätt och varumärkesskydd.
MEN ENligT kommunchefen Peter Nyberg har inlägget tagits bort efter beslut
på tjänstemannanivå. Någon politisk styrning har
det alltså inte varit tal om.
Kommunens jurist Inger
Modig Lind har fått i uppdrag att via SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting,
ta reda på om Kommunspö-

kets logotyp kan liknas vid
varumärkesstöld.
– Jag har ingen uppfattning om det ännu, säger
Inger Modig Lind.
På Facebooksidan står att
Östhammars kommunspöke med hjälp av lite harmlös
humor vill få kommuninvånarna att diskutera, ifrågasätta och engagera sig. Både
Jacob Spangenberg och Margareta Widén Berggren anser att sidan har sina poänger.
Men de är ändå inte helt
glada åt uppmärksamheten.
– Min kommentar är att

– MaN får gärNa driva med
makthavare. Men det ska
ske öppet, det är ett grundkrav från min sida.
Margareta Widén Berggren säger att hon kan skratta lite åt en del bilder som
lagts upp. Men hon tycker
att det är fegt att tycka saker
utan att sätta ut sitt namn.
– Det är inte demokrati att man gör nidbilder av
oss och skriver rena felaktigheter. Och pratbubblor
som inte är sanna tycker
jag är ganska trist. Hur ska
man bemöta dem, ska vi avveckla alla våra demokratiska forum och bara köra med
Kommunspöket?
Josef Nylén
josef.nylen@unt.se 018-478 13 49

Fotnot. läs UnT:s intervju med
Östhammars kommunspöke i morgondagens tidning.

Kämpar mot kalhyggen i skogen

Varför
slutar du?

– Jag har signalerat att jag
vill gå i pension. I maj fyller
jag 65 år och nu letar kommunchefen efter en efterträdare. Men jag kommer
att vara kvar tills den nya
personen satt sig in i jobbet
så det kanske inte blir exakt
i maj som jag slutar.

Spöke på nätet
retar politiker

Vad är det som förbättrat
resultaten?
– Jag menar att vi under de
senaste fem–sex åren lyckats vända skolornas relationsorienterade kultur till
en mer resultatorienterad.
Mycket är det tack vare nye
skolchefen Göran Håkansson som kom för snart två
år sedan och är väldigt resultatorienterad i sitt arbete.
Maria Lindblom
maria.lindblom@unt.se 018-478 12 35

n KontAKtA Unt i UppLAnD
TIERP

Kontakt tierp@unt.se 0293-130 70
Adress Centralgatan 17, 815 38 Tierp

ÖsThammaR

Kontakt osthammar@unt.se 0173-120 15
Adress Rådhusgatan 4, 742 31 Östhammar

hEby

Kontakt heby@unt.se 0224-330 62
Adress Kapellgatan 6, 744 31 Heby

knIvsTa

Kontakt knivsta@unt.se 018-478 15 70
Adress Box 36, 751 03 Uppsala

Modernt skogsbruk med
slutavverkning ger volym
men sämre kvalitet. Det
försöker Erik Uhlås i Labbo
ändra på. Han driver
kurser i hyggesfritt skogsbruk i takt med naturen
för att få högre kvalitet
och bättre ekonomi på
lång sikt.
I hans egen skog utanför
Örbyhus har träden aldrig
annat än plockhuggits i flera generationer. Dit samlar
han och brodern Sven privata skogsägare till kurser för
att lära dem mer om skogsbruk enligt naturkulturmetoden.
Erik Uhlås vill peka på
fördelarna med hyggesfri plockhuggning jämfört
med kalhyggesbruk.
HaNs idEal är en skog med
träd i blandade storlekar,
även med inslag av lövträd.
Där tillåts träden växa
till grövre dimensioner. I
en miljö med olika stora
träd blir de friare från kvistar och får tätare årsringar.
Det ger kvalitetsvirke användbart till husbygge, bro-

BORRkÄRNA. Ola Jansson från Rasbo har med trädborrare tagit ut en borrkärna för att bedöma hur trädet
växt och dess kvalitet.
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ar och andra stora konstruktioner, en råvara som ger
bättre betalt än massaträd.
– Det här borde vara mer
intressant för sågverksindustrin, säger han.
Erik Uhlås modell kräver
större engagemang, men
han räknar upp fler fördelar för skogsägaren:
– Betydligt mindre röjnings- och planteringskostnader.
Han påminner om den
dryga utgiften för skogs-

plantor och att återplantering på kalhyggen som han
ser det ger dålig utdelning:
– Konventionellt skogsbruk jobbar mot naturen.
75 procent av de plantor
man sätter når aldrig mogen ålder i ekonomisk mening utan tas bort under röjning och tidiga gallringar.
För bröderna Uhlås är
deras alternativ – kontinuitetsskogsbruket – egentligen bara sunt skogsförnuft.
– Med blandade och varie-

FRAMTiDSSkOG. Erik Uhlås
anser att hyggesfritt
skogsbruk gör oss bättre
rustade för framtiden.
rade skogar är vi bättre rustade för framtiden.
OcH ävEN OM kvalitetsvirke
till konstruktioner kostar
mer ser Erik Uhlås konkurrensfördelar till andra bärande material:
– Vi lever i en oljefest som
förmodligen snart är över.
Det går åt otroligt mycket energi till att få fram stål
och betong.
Anders Badner
anders.badner@unt.se 018-478 11 98

