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Hovrätten
fastställde
domen
I augusti i år dömdes en
24-årig man, numera bosatt i Stockholmstrakten,
till tre års fängelse för
en lång rad brott, bland
annat våldtäkt mot barn,
olaga hot och ofredande
mot en 14-årig flicka
i Karlskoga. Mannen
överklagade till hovrätten, som nu har fastställt
tingsrättens dom med
undantag för ett par
ändringar i brottsrubriceringarna.
Domen i Örebro tingsrätt
gäller sju olika brott, nämligen misshandel, olaga
hot, ofredande, våldtäkt
mot barn, stöld, bedrägeri
och olovlig körning. Förutom fängelse i tre år dömdes
24-åringen till skadestånd
till fem olika målsägande
på sammanlagt cirka 140 000
kronor, varav 120 000 kronor
till den 14-åriga flickan.
Våldtäkten mot barn begicks någon gång under oktober–november förra året.
Enligt åtalet ska 24-åringen i
en lägenhet i Karlskoga med
den 14-åriga flickan genomfört en sexuell handling som
är jämförlig med samlag.
Mannen ska ha låst dörren till rummet och förmått
flickan att lägga sin hand på
bibeln och svära vid Gud på
att hon inte skulle berätta
för någon om det som skulle
hända. Vidare ska han ha hotat henne, och upplyst om att
han sover med en pistol under kudden. Åtalspunkterna
misshandel, ofredande och
olaga hot ska 24-åringen ha
gjort sig skyldig till mot den
kvinna han först varit sambo
med och sedan gift med.

Kvinna med fyra
barn stal kläder
En kvinna och hennes fyra
barn ertappades på tisdagen
med att ha stulit kläder. Stölden inträffade i en butik på
Källmossvägen, och familjen
hade plockat åt sig kläder till
ett värde av 1 384 kronor.

Stulen bil påträffad
En bil anmäld som stulen
hittades på tisdagen i Stråbergsmyretorp utanför
Karlskoga. Bilen hade stulits i Uddevalla.

BRIDGE
Bofors bridgesällskap
den 13 oktober: 1. Bernt
Hjalmarsson-Erling Johansson 173, 2. Enar JohanssonJohnny Svensson 159, 3.
Rolf Ivarsson-Lars Nilsson
143, 4. Ronny Viksten-Eskil
Larsson 142, 5. Tomas Hellgren-Anders Lindbäck 134,
Gunnar Johansson-Karl
Erik Lindbäck 134, 7. Erik
Weiner-Fred Kihlberg 131, 8.
Måna och Bertolof Johansson 127, 9. Bengt LindbergJohan Essén 126, 10. Catarina Dahlin-Håkan Lööf
124, 11. Lennart GyllströmJan Wåhlstedt 120, 12. Bengt
Nordin-Lennart Winnfors
107. Medel: 135
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Moderat kritik mot
Karlskoga kommun
”Likgiltig inför att ta in människor på praktik”
När Elisabeth Svantesson
(M) besökte Karlskoga
upplevde hon att arbetsförmedlarna hon mötte
var frustrerade.
Karlskoga kommun
beskrivs i ett pressmeddelande som likgiltig
inför att ta in människor
på praktik.
Elisabeth Svantesson är
moderat riksdagsledamot
för Örebro län, och i början
av oktober besökte hon tillsammans med Adam Berg
från Moderata ungdomsförbundet i Örebro län arbetsförmedlingen i Karlskoga.
– De arbetsförmedlare vi
mötte var väldigt frustre-

rade över att kommunen
är så likgiltig inför att ta in
människor på praktik, säger Elisabeth Svantesson.
Det privata näringslivet
sköter sig däremot bra.
Efter en regeländring är
det inte bara privata näringsidkare som kan ta
emot praktikanter, den offentliga sektorn omfattas
också av de fyra olika sorters praktik som förmedlas
via arbetsförmedlingen.
– I Karlskoga är det näringslivet som tar emot
många arbetslösa unga
och vuxna och det är vi
jätteglada för, säger Elisabeth Svantesson. Men att
kommunen som är en sådan stor arbetsgivare inte

kan ta emot några arbetslösa på praktik är sorgligt.

Fackliga frågor
Niina Laitila är kommunalråd i Karlskoga, och
hon säger att hon visserligen är medveten om att
kommunen inte är särskilt bra på det här med att
ta in arbetslösa på praktikplatser – men att det finns
aspekter i saken som Elisabeth Svantesson inte tar
med i beräkningen.
– Vi är i ett läge där vi
ska minska på vår personal inom kommunen, säger Niina Laitila. I det läget har facket en hel del att
säga om vi skulle börja ta
in praktikanter.

Den moderata kritiken
stannar inte där, också de
så kallade instegsjobben
tas upp. Instegsjobb innebär att en arbetsgivare
som anställer en nyanländ
invandrare kan få 75 procent av lönekostnaden i bidrag.
– Att en kommun som
Karlskoga inte anställer en
enda person i ett instegsjobb är pinsamt, säger
Adan Berg. Kommunen
har ett erbjudande som gör
att det är otroligt billigt att
anställa nyanländ person,
ändå avböjer man.
Instegsjobbens vara eller icke vara är inte en ny
fråga i kommunen, redan
2008 föreslog Stig Ryhed

(Fp) att saken skulle utredas. Under våren 2009 fick
Jonas Andersson, nyanställt projektledare för integrationsfrågor, saken i
sitt knä.
– Kommunfullmäktige
biföll i våras motionen om
att utreda möjligheten under 2010, säger han, med tillägget att det ekonomiska
läget ska beaktas. Just nu
ligger alltså frågan på is,
men ska tas upp nästa år.
Det hamnar alltså till
sist vid ekonomi, och vid
det faktum att kommunen
i rådande ekonomiskt läge
måste minska på personalstyrkan.
Mia Jacobs
0586-72 13 44
redaktion@karlskogatidning.se

Eva Håkansson, till höger, är en av
de drivande
i Kvinnor i
Karlskoga.
Här tar
hon emot
Marita Olén
Widenberg
och Lena
Sjöström i
entrén till
Karlskoga
Wärdshus.

”Våga gå
din egen väg”
Råd från entreprenören Therese Albrechtson
Therese Albrechtson,
ung företagare från
Göteborg, var kvällens
gäst när den nybildade
föreningen Kvinnor i
Karlskoga höll höstfest
på Karlskoga Wärdshus
på onsdagskvällen. Ett
50-tal kvinnor fick höra
Therese berätta om sitt
företagande på temat
”våga gå din egen väg”.

kvinnor börjar mingla i
värdshuset.
Som 19-åring startade
hon sitt första företag, i
säkerhetsbranschen – en
projektidé hon fick under
sista året i gymnasiet.
– Jag hade ingen erfarenhet, inga pengar och inga
föräldrar som var företagare, men jag ville verkligen bli företagare, och vågade satsa, säger hon.

Och gått sin egen väg, det
har Therese verkligen
gjort.
– Jag tänkte börja på
Handelshögskolan efter
gymnasiet, men så tänkte
jag att jag vill starta företag och så gjorde jag det,
berättar hon medan föreningsmedlemmar och andra

Fokus på möjligheterna
Som 23-årig entreprenör
driver hon i dag fyra aktiebolag, och att fokusera
på möjligheter i stället
för hinder, att våga misslyckas för att lyckas har
blivit några av hennes
ledord.
Det bolag som hon själv

jobbar mest operativt med
sysslar med föreläsning
och utbildning, och i början på november ger hon
också ut en bok om entreprenörskap.
– Det är viktigt att följa
det man tror på och brinner för, och starta ett företag utifrån sina egna förutsättningar. Tyvärr har
kvinnor och unga lägre
status i det här sammanhanget, och vi behöver
verkligen fler kvinnliga
och unga företagare i Sverige.
Under sitt föredrag gav
Therese exempel från sin
egen resa under fyra år
som entreprenör och företagare.
– Jag är glad att jag valde
bort Handels och tog chan-

Karin Olsson, till vänster, är en av de drivande krafterna i
föredrag.
sen att själv prova på företagandet, säger hon.

Ideell förening bildad
Projektet Kvinnor i Karlskoga har alltså nått målet,
att bilda en ideell förening

med samma namn. Karin
Olsson och Eva Håkansson
är de drivande krafterna i
projektet.
– Vi har tre syften med
projektet och föreningen,
säger Karin Olsson. Det
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Byggkrisen djupare än befarat
Nedgången för byggbranschen blir djupare än
befarat. Över 24 000 jobb
försvinner i år, främst till
följd av att bostadsbyggandet rasar.
Men redan nästa år
inleds återhämtningen,
spår Sveriges Byggindustrier (BI).
Den konjunkturprognos
som branschorganisationen presenterade på onsdagen var dystrare än den
förra som publicerades i
maj, åtminstone om man
ser till utvecklingen under
2009.
BI:s ekonomer räknar
nu med att de samlade
bygginvesteringarna faller med åtta procent i år,
jämfört med sex procent
i den tidigare prognosen.
Nedgången motsvarar uppemot 21 miljarder kronor,
och beror främst på raset
i bostadsinvesteringarna
som beräknas till hela 25
procent i år.
Nästa år beräknas falle
i bostadsbyggandet hej-

das, till följd av de kraftiga räntesänkningarna.
Även rot-avdraget väntas
bidra positivt enligt BI,
som dock tror att bostadsinvesteringarna minskar
med ytterligare två procent 2010.

Tredje året i följd
– Det blir tredje året i följd
som de minskar, och det
trots att ombyggnadsinvesteringarna förbättras, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.
Sysselsättningen i byggindustrin väntas under
2009 minska lika mycket
som de totala bygginvesteringarna, med åtta procent. Det motsvarar över
24 000 jobb.
– Men sysselsättningsnedgången kommer att avta nästa år, säger Deremar.

Anläggningar motorn
Investeringarna i kontor
och andra lokaler väntas
minska något i år och bli i
stort sett oförändrade 2010.
I stället är det anläggningsbyggandet – som de

senaste åren stått för den
minsta delen av bygginvesteringarna – som blir motorn i byggbranschen under de kommande åren.

Väntas öka rejält
Anläggningsinvesteringarna väntas öka rejält både
2009 och 2010. Huvudorsaken är offentliga jätteprojekt som Citybanan och
Norra länken i Stockholm
och Citytunneln i Malmö.
– De här massiva satsningarna hjälper till väldigt mycket, säger Deremar som räknar med att
de sammanlagda bygginvesteringarna stiger med
tre procent under 2010 tack
vare ökningen på anläggningssidan.
Även den privata sektorn
bidrar till det ökande anläggningsbyggandet.
– Det är framför allt energisektorn som har fortsatt
att utvecklas bra. Det är
fortfarande väldigt mycket
vindkraft, de projekten ser
ut att fortsätta som tidigare, säger Deremar.
Mats Rörbecker/TT

projektet Kvinnor i Karlskoga. Therese Albrechtson gästade föreningens höstfest i går och höll
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är affärer, påverkan på
kommun och samhälle,
och inte minst den sociala
delen.
Föreningen, där Karin Skugge på Juristbyrån Skugge AB är ordfö-

rande, har i dag cirka 25
medlemmar – och målet
är att man ska bli betydligt flera.
– Eftersom många kvinnliga företagare är soloföretagare är det jätteviktigt

att träffas, känna samhörighet, knyta kontakter och
göra affärer, säger Therese
Albrechtson.
Lasse Sjöberg
0586-72 13 34
redaktion@karlskogatidning.se

