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SURTE. I förra veckans tid-
ning gick det att läsa om ett 
personrån i Surte. Det var 
en 12-årig flicka som ons-
dagen den 23 februari blev 
hotad med kniv av okända 

gärningsmän. Tack vare 
goda signalementsuppgif-
ter kunde Angeredspolisens 
ungdomsgrupp gripa fem 
misstänkta gärningsmän i 
åldern 16-20 år. En av dessa, 

en 18-årig yngling, sitter nu 
häktad i ärendet. Rättegång 
kommer att hållas i mitten 
av mars.

JONAS ANDERSSON

18-åring häktad för personrån
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SUCCÉRABATT PÅ JENSEN NOVA MAX!
Norska Jensen är premiumsängen i EM:s sovstudio. Jensen är känt för sin lyxiga sovkomfort 

och för att aldrig kompromissa med ergonomin. Jensen Nova Max har 5 delat zonsystem med 

mjuk skulderzon och inbyggt stöd för korsryggen. Madrassen är dessutom vändbar med en 

mjukare och en fastare sida. Lite mera du!

RABATT  
PÅ JENSEN  
NOVA MAX

SPARA UPP TILL

 4000:- 
PER BÄDD

Designed for sleep comfort

19990:-
Ord. pris 23990:-

JENSEN NOVA MAX AQ-
TIVE II Ställbar madrass med 
Jensen Original Zonsystem av 
timglasformade pocketresårer. 
Trådlös fjärrkontroll. Pris inkl. 
bäddmadrass SoftLine I och ben, 
90x200 cm.

7990:-
Ord. pris 9990:-

JENSEN NOVA MAX Ram-
madrass med Jensen Original 
Zonsystem av timglasformade 
pocketresårer. Pris inkl. 
BÄDDMADRASS SOFTLINE I,  
90X200 CM.

19900:-
Ord. pris 23990:-

JENSEN NOVA MAX Kontinentalmadrass med 
Jensen Original Zonsystem av timglas-formade 
pocketresårer. Pris inkl. bäddmadrass SoftLine I och 
ben, 180x200 cm.
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Tidigare trodde vi att 
skygglappar och bomull i 
öronen tillhörde travet, men 
nu undrar man om det skall 
bli det nya modet i boende-
miljön på landsbygden.

Det pratas bland vind-
kraftsförespråkare och poli-
tiker om att 150 meter höga 
torn med vingar inte syns 
och hörs, nejdå, för man bor 
i samhället och har tätt med 
hus runtomkring sig, eller 
som markägare placerar dem 
långt ifrån det egna boendet, 
då kanske man har tur att 
slippa och se och höra dem.

Vid ett informationsmöte 
den 24/2 i Kilanda skola 
var en representant från 
Bjärke Vindkraftsförening 
där och berättade om deras 
anläggning som består av ett 
verk med en tornhöjd av 73 
meter och en totalhöjd av 
126 meter. De har hittat en 

lämplig plats med små stör-
ningar och lämpligt avstånd 
till boende. Verket är på 0,8 
mw.

Björbäcksområdets pla-
nerade verk är fyra stycken 
på vardera 2 mw (2,5 ggr 
större) med tornhöjd på 105 
meter och en totalhöjd av 
150 meter med många fler 
och närmare boende.

Om man informerar sig 
om vindkraft på nätet får 
man ofta återkommande 
information om att buller-
mätning är svår att beräkna, 
beroende på bland annat 
höjdskillnader, vindrikt-
ningar med mera.

Det genomgående verkar 
vara att man bör göra 40dB-
gränsen på 1 000 meter 
istället för på 500 meter. 
Undersökningar visar dock 
att denna gräns inte alltid 
räcker till heller.

Inom 1 000 meter runt 
den tänkta vindanläggningen 
i område d finns det cirka 
40 hushåll, efter vår förra 
insändare har cirka hälften 
av dessa hört av sig, och sagt 
sig inte vilja ha vindkraftverk 
runtomkring sig.

Man hör ibland att Dals-
land är Sverige i miniatyr, 
men det får vi väl hoppas att 
Sverige inte blir som Dals-
land har blivit, med tanke på 
vindkraftsutbyggnaden som 
har blivit där.

Vindkraftverk är kanske 
bra, men man bör noga 
överväga placeringarna så 
att man fortfarande kan bo 
på landsbygden och uppleva 
den än så länge underbara 
naturen.

Lasse och Gun Bengtsson
Ölanda

Skygglappar och hörselskydd?
Framtiden i Ölanda södra?

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 
minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar klarar 
att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli 
medlem – vi får inga bidrag från staten. Läs mer på www.ssrs.se 
eller ring 077-579 00 90.

Om du befi nner dig här, 
är vi snart där.


