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Frösötips gav
inget nytt om
dubbelmord
Härnösand • LT

För över fyra år sedan
mördades en man och en
kvinna i Brattås utanför
Härnösand. Fallet är inte
löst och har tagits upp i
tv-programmet Efterlyst
två gånger. Den senaste
gången tipsades utredarna
om en iakttagelse på
Frösön.
Det var i september som det
olösta dubbelmordet togs upp i
tv senast. I samband med det
lämnade en kvinna från Frösön
in ett tips om att hon sett en röd
bil, sannolikt en Volvo som var
matt i lacken. Bilen iakttogs på
Frösön dygnen efter mordet.
Och just beskrivningen ”matt
i lacken” är intressant för utredarna.
– Vi har undersökt tipset från
Frösön men det är inget som lett
oss vidare, säger Jan-Ola Nordin, Härnösandspolisen.
De ﬁck dock ﬂera andra tips
att gå vidare på efter tv-inslaget.
– Vi har bland annat fått intressanta signalement och vi ska
göra en fantombild utifrån det,
säger Jan- Ola Nordin.
Ulrica Dahlqvist
063-15 55 06
ulrica.dahlqvist@ltz.se

Frågor om skydd
ﬁck inte svar
Socialdemokraten Rolf Lilja i Krokoms kommun ville under gårdagens fullmäktigemöte ha svar på ﬂera
frågor som rörde planerna på att
införa ett vattenskyddsområde i
Trångsviken.
Att införa vattenskyddsområde kan innebära begränsningar för markägare, påpekade han.
Och ville veta hur kommunen
ska agera i den frågan, samt varför kommunen inte har informerat de närboende och berörda
parter, som exempelvis Banverket om planerna.
Rolf Lilja undrade också hur
kommunens avloppsledning i
området kommer påverka planerna.
Men några svar från Göte
Swén, ordförande i bygg- och
miljönämnden, ﬁck han inte.
Göte hade inte hunnit få all information i ärendet för att kunna
ge några svar än.
– Du får bara dåliga svar, eftersom det inte är några svar,
men det är mitt svar, sa han.

Trångsviken • LT

Körde för fort
med stulen älg
Åmål • LT När mannen körde för
fort blev han stoppad av polisen.
Och i bilen fann polisen två stulna slaktade älgkalvar.
Händelsen utspelade sig i
trakterna kring gränsen mellan
Dalsland och Värmland, rapporterar Svensk Jakt. Den 26-årige
mannen står nu åtalad misstänkt
för älgstölden, fortkörningen
och några andra stölder och fortkörningar.
Älgarna ska mannen ha stulit
av ett jaktlag under höstens jakt
och vid samma tillfälle stals även
såg och slaktkrokar.

”Det är folks attityder till dig som person som är det största hindret. Unga företagare som jag själv, ska inte vara blond eller tjej. Du ska vara
man, 50 år och i kostym. Jag tror att många drar sig tillbaka när de möter folks attityder, men det ska inte hindra”, säger Therese
Albrechtsson, utsedd till årets unga entreprenör i Europa.
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”Folks attityder är det största
hindret för unga företagare”
Östersund • LT

Jag är inte
företagare för
att tjäna pengar, jag
är företagare för att
jag älskar det jag gör.

Hon är ung, tjej och egen
företagare som utsetts till
årets unga entreprenör
i Europa – bland annat.
I går föreläste hon när
UF-företagarna hade kick
off i Östersund.

H

– Inte många trodde på mig från
början. Jag var ung, blond och 19
år och så ser en företagare inte ut
i folks ögon, säger Therese Albrechtsson.
Det började med en försvarsspray och ett eget företag i säkerhetsbranschen efter gymnasiet för
fyra år sedan.

THERESE ALBRECHTSSON

sålt och Therese
Albrechtsson, i dag 24 år, driver tre
nya företag i IT-, mode- och utbildningsbranscherna.
Stora företag ringer och vill att
hon ska ta över deras marknadsavdelningar, hon tilldelas priser
och utmärkelser till höger och vänster och samtidigt reser hon runt i
hela Sverige och föreläser om företagande, fem dagar i veckan, för
såväl välrenommerade företagare
i Svenskt näringslivs regi som till
unga, hoppfulla ungdomar som i
går, på campus i Östersund.

NU ÄR FÖRETAGET

läsa på handelshögskolan, men jag valde att
bli egen företagare. Och det ångrar
jag inte, säger hon.

– JAG SKULLE BÖRJA

Vad säger du till alla unga
blivande företagare. Vilka
hinder kan de stöta på i sin
väg?

– Det är folks attityder till dig
som person som är det största hindret. Unga företagare som jag

själv, ska inte vara blond eller tjej.
Du ska vara man, 50 år och i kostym. Jag tror att många drar sig
tillbaka när de möter folks attityder, men det ska inte hindra.
THERESE ALBRECHTSSON säger att
ungdomar som har en bra företagsidé inte ska låta sig nedslås av
negativa kommentarer från omgivningen som att ”det här går
inte”. Hon har själv varit i den situationen många gånger.
– Då blir jag ännu mer sugen att
bevisa att det faktiskt går. Här
tycker jag att skolan fyller en viktig
funktion; att jobba med ungdomars självförtroende och bekämpa
attityder. Det är då man kan gå
utanför mallarna och kan utvecklas.

Har du blivit rik
på det du gör?

– Det beror på vad man jämför
med, men ja, jag tjänar bra. Men
jag är inte företagare för att tjäna
pengar, jag är företagare för att jag
älskar det jag gör.

Lasse Ljungmark
063-15 55 19
lasse.ljungmark@ltz.se

Linnea Svensson och Elin Rödén från Östersund har startat ett så kallat
UF-företag och ska satsa på att sälja den egna produkten tunnbrödchips.
”Vi vet inte hur långt vi kommer med företaget, men vi vill främst ha ett
roligt år”, säger Elin Rödén.

