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Motorhalland
ska flytta
HALMSTAD
Ännu ett steg mot ett nytt
bostadsområde på Tullkammarkajen har tagits.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har sagt ja till
ett ramavtal med Motorhalland
som reglerar en flytt av företaget
från Tullkammarkajen till ett område vid Kustvägsrondellen i Flygstaden.
– Flytten innebär att vi får bättre
möjligheter att exploatera Tullkammarkajen för bostäder, säger
samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).
Motorhalland har tidigare velat
köpa mark norr om den befintliga anläggningen vid Stationsgatan för att kunna bygga ut sin
verksamhet. Kommunen har sagt
nej med hänvisning till att det
krockar med kommunens planer
att bygga bostäder på Tullkammarkajen.
Kommunen och bilfirman har
diskuterat andra lösningar och det
tycks nu ha lett till resultat.
– Detaljerna och villkoren kring
flytten är ännu inte klara. Bland
annat måste det göras en ny detaljplan för området dit Motorhalland ska flytta, säger Henrik
Oretorp.

Ingen ställs till svars
för skottlossningen
ANDERSBERG

Skottlossningen på Andersberg
i mars kommer inte att klaras
upp. Polisen har lagt ned förundersökningen om dråpförsök.

Det var vid halv nio på kvällen
den femte mars i år som polisen
fick larm om en skottlossning på
Andersberg.
En man i 30-årsåldern hade blivit skjuten i benet och var allvarligt
skadad. Han fick opereras för bland
annat skelettskador, men återhämtade sig. En förlupen kula hade
även gått genom ett fönster och in
i en närliggande lägenhet, utan att

skada någon. Enligt vittnesuppgifter avlossades tre till fem skott.
Helgen efter skjutningen dök ett
stort antal medlemmar från Bandidos mc med undergrupper upp
i bostadsområdet. Polisen berättade
vid tillfället för HP att det uppfattades som en ”tyst demonstration”
efter att en av deras egna skadats
i skottlossningen dagarna innan.
FÖRRA MÅNADEN LADES

förundersökningen ned. Det finns inte tillräckliga uppgifter att arbeta vidare
med bedömer polisen. En avgörande faktor är att den skottskadade
mannen inte har velat medverka
i brottsutredningen.
– Läget förbättras ju om måls-

”Läget förbättras ju
om målsäganden vill
medverka.”

TOMMY NYMAN

polisens kommunikatör

äganden vill medverka, säger polisens kommunikatör Tommy Nyman, men förklarar att ärendet kan
tas upp på nytt om nya uppgifter
skulle komma fram på annat sätt.
DET HAR GJORTS en del efterforskningar i ärendet. Dagen efter händelsen var polis på plats för att

säkra spår och leta tomhylsor från
vapnet som använts. Det genomfördes även dörrknackning i området.
Men när utredningen lades ned
fanns fortfarande ingen angiven
som misstänkt, även om det i beslutet att lägga ned förundersökningen finns en antydan till att
polisen har haft personer som varit
intressanta för utredningen, men
det har inte gått att knyta någon
till brottet.
– Det kan vara så att man har personer som figurerat i utredningen,
men det finns inte någon som är
skäligen misstänkt, säger Tommy
Nyman.
LOTTA ANDERSSON
010-471 51 15 la@hallandsposten.se

ANNA-KARIN FORSBERG
010-471 51 21 akf@hallandsposten.se

Hastighet
sänks inte
i Harplinge
HARPLINGE
Det blir ingen sänkt hastighet
vid Tingsvägen i Harplinge
efter ett beslut av Transportstyrelsen.

Kommunens fastighetskontor
ansökte i våras om att sänka hastigheten på Tingsvägen i Harplinge
från 70 till 30 kilometer i timmen.
Anledningen är att förskolan som
ligger längs vägen ska byggas ut
och kommer då att hamna närmare
vägen.
Efter en utredning beslutade
länsstyrelsen att en hastighetssänkning inte var aktuell. De menade att det skulle bli för många
olika hastigheter på sträckan och
uppgav också att Trafikverket håller på att se över hastigheterna och
har planer på att sänka hastigheten
till 40 kilometer i timmen vid förskolan.
Fastighetskontoret vände sig då
till Transportstyrelsen, men inte
heller där anser man att en sänkning till 30 kilometer i timmen är
motiverad. Transportstyrelsen avslår därför överklagandet.
I väntan på ett beslut från Trafikverket kommer högsta tillåtna
hastighet alltså fortsatt att vara 70
kilometer i timmen.
JOAKIM KULLBERG
010-471 51 92 jk@hallandsposten.se

Bild: ANDERS HOLMER

TRAMPAR FÖR MILJÖN. Med tungt lastade cyklar styr Garrett och Morgan nu mot Danmark, Tyskland och Holland, innan det blir två månader i Skottland,
Irland, Wales och England.

Med pedalkraft till klimatmötet i Paris
HARPLINGE
I december ska 23-åriga Morgan Curtis och Garrett Blad
delta vid FN:s klimatkonferens
i Paris. De tar ett halvår på sig
för att cykla dit – och samlar
goda miljöexempel på vägen.

– Vi har blivit intervjuade många
gånger längs vägen, men du är faktiskt den första reportern som kommer på cykel, säger Morgan Curtis
uppskattande när HP:s utsände
kommer till Harplinge.
Natten har de tillbringat hos Eva
Glasure, som är bekant till bekanta
till Morgans föräldrar.
Medan vi trampar söderut till-

sammans på den gamla banvallen
berömmer Garrett Blad de svenska
cykelbanorna.
– I Indiana, där jag är uppvuxen,
är det bara bil som gäller. Folk börjar köra traktor när de är 12 år och
skaffar bil när de är 16 år. Man ser
knappt några cyklister där.
MORGAN ÄR UPPVUXEN i London,
men flyttade till USA när hon studerade till ingenjör.
– I USA är det allmänna miljömedvetandet inte lika starkt som
i Europa. Å andra sidan är vi som
bryr oss desto mer engagerade eftersom vi har så mycket att kämpa
emot, säger hon.
– I september förra året var det
nästan 400 000 som deltog i Peop-

les climate marsch i New York. Det
är världens största miljödemonstration hittills, berättar Garrett,
som tagit en examen i miljövetenskap och hållbarhetsfrågor.
Både Garrett och Morgan deltog
i marschen, men då kände de inte
varandra. Idén till cyklingen fick
Morgan en kväll i januari i år.
– Jag funderade på vad jag skulle
göra med mina kunskaper efter att
ha tagit examen och kom att tänka
på klimatmötet i Paris, säger hon.
Efter att ha sökt sponsring från
likasinnade på nätet fick hon även
tag på Garrett som kompanjon.
I början trampade de genom delar av USA och Kanada. Därefter har
de cyklat i Island och Norge, innan
de kom till Sverige.

– Härom natten sov vi hos en kille
i Skene som bygger om en Porsche
till elbil genom att använda batterier från gamla bärbara datorer,
berättar Morgan.
HÄFTIGASTE UPPLEVELSEN hittills inträffade på Island. Efter två
veckor med regn kämpade de sig
upp för en jättejobbig stigning, där
molnen skingrade sig på toppen.
– På vägen ner i fjorden sken solen, samtidigt som vi rullade fram
på en serpentinväg, omgivna av
grönska, och njöt av vattenfall och
annat vackert omkring oss. Det var
som en påminnelse om hur fin världen kan vara, säger Garrett.

ANDERS HOLMER
010-471 51 30 ah@hallandsposten.se

