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LANDSKRONA
HÄLJARP

Inbrottstjuv
stal arvegods
4 En

husägare på Axeltoftavägen i Häljarp har drabbats av inbrott. När husägaren kom hem vid 19-tiden på torsdagen upptäckte hon att okänd förövare
brutit sig in via ytterdörren.
Bostaden har genomsökts
och tjuven har bland anat
stulit arvegods, en femarmad handsvarvad ljusstake i mässing.
LANDSKRONA

Drabbad av
skadegörelse
4 En kvinna har utsatts för
skadegörelse på sin bostad
på Seminariegatan i Landskrona. Vid 02.30-tiden natten mot torsdag vaknade
hon av att någon försökte
slå in fönsterrutan i vardagsrummet, och upptäckte en stor gren på marken
utanför. Hon har vid två tidigare tillfällen fått fönster
krossade genom stenkastning.

LANDSKRONA

Nationell
tävling i bangolf
4 På

söndag klockan 9 är
det dags för den fjärde och
näst sista omgången av
Sydsvenska inomhustouren
i bangolf, som sker i Bangolfhallen på Pilåkersgatan. Finalen avgörs den 29
mars i Vinslöv.
LANDSKRONA

Ungdomstävling
i konståkning
4 På lördag och söndag,
med start klockan 9 båda
dagarna, avgörs konståkningstävlingen Öresundsskäret för ungdomar
i Landskrona ishall.

DET HÄNDER
UTSTÄLLNINGAR
Landskrona museum, reGeneration2 – Tomorrow´s Photographers Today, kl 12–17.
4 Landskrona museum, Trädgårdslandet, för barn, kl 12–17.
4 Landskrona konsthall, Björn
Olsson: Släden, kl 13–17.
4

MATSEDLAR
Äldreboende
Landskrona, kycklinginnerfilé
med persiljesås, potatis, morötter. Drottningkräm med tunn
grädde.
4 Svalöv, pannbiff med lök och
sås, potatis, lingon. Fiskpudding
med smält smör. Husets dessert.
4 Skolor
4 Landskrona, thailändsk grönsaksrisotto med sweet chilisås.
Köttgryta med rotfrukter och
rosmarin, kokt potatis.
4 Svalöv, pannbiff med lök, sås,
potatis, lingon.
4
4
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Landskrona ger
sig in i tågkampen
LANDSKRONA

4 Landskrona ska vara med i kampen om

ny, fast förbindelse till Danmark. Det har
i alla fall kommunstyrelsen bestämt.
Sannolikheten att valet blir Landskrona? Ganska begränsad, erkänner
kommunalrådet Torkild Strandberg.

Sverige ska i framtiden
satsa på höghastighetståg,
som ska gå från Stockholm,
söderut genom Småland
och med förgrening till Göteborg.
Sedan ska förstås spåren
gå vidare genom Skåne och
över till Danmark. Men var
en ny sundsförbindelse ska
hamna är en oklar fråga.
För en ny behövs eftersom
kapaciteten på Öresundsbron inte kommer att räcka
till i framtiden.
Alternativet en tunnel

från Helsingborg till Helsingör fördes fram tidigt
men tveksamhet finns på
den danska sidan.
Därefter har Malmö börjat driva frågan om en Öresundsmetro för att avlasta
bron.
Sist ut var Landskrona
som för ett och ett halvt år
sedan lanserade idén om en
tunnel som börjar ungefär
vid nuvarande järnvägsstationen, går under hela södra delarna av staden och vidare till Köpenhamn.
Regeringen har utsett

två förhandlare som under
2015 ska träffa regioner och
kommuner för att diskutera planerna på höghastighetståg och var rälsen ska
gå.
Bland Smålandskommuner pågår för övrigt redan
en strid om dragningen, enligt tidningen Dagens samhälle.
Om det blir en strid i Skåne är oklart men Landskrona kommun har nu hoppat
på tåget och vill vara ett alternativ jämte Malmö och
Helsingborg. Det beslutade
kommunstyrelsen på torsdagen.
I den studie som gjorts
i kommunen pekas förstås
på flera fördelar, bland annat kortare restid jämfört
med de båda andra alternativen.
Nu ska en styrgrupp ut-

FAKTA
Höghastighetståg

4 Sverige ska satsa på höghas-

tighetståg som ska gå i 320
kilometer i timmen men det är
oklart vilken sträckningen ska
bli i södra Småland och Skåne.
4 Den så kallade Sverigeförhandlingen, utsedd av regeringen, har till uppgift att arbeta för
att Sverige så snart som möjligt
har höghastighetståg. Målet
är att tågen ska börja gå någon
gång på 2030-talet.
4 Beräknad kostnad för banorna: 140–150 miljarder kronor.
4 Under året ska förhandlarna
träffa företrädare för regioner
och kommuner.
4 Senast sista december 2017
ska de presentera sin slutrapport.

ses som ska se till att det
egna alterntivet utreds ytterligare.
Men kommunstyrelsen
var inte överens. Socialdemokraterna tycker att de
kommuner som är kandidater till en ny förbindelse
ska komma överens sinsemellan om vilket alternativ
som ska lanseras.
Det tyckte den borgerliga
treklövern med stöd av SD
var en märklig ordning.
Om chanserna att en ny
förbindelse startar i just
Landskrona säger kommunalrådet Torkild Strandberg:
– Sannolikheten är väl
ganska begränsad men
möjligheten finns.
TEXT: MIKAEL
BRANDT
mikael.brandt
@hd.se

NYÖPPNING

Nya
vårdlokaler
firades
LANDSKRONA

4 Bubbel i glasen, snit-

tar och bandklippning.
På torsdagen invigde
Capio Citykliniken sina nya lokaler i det ombyggda posthuset på Eriksgatan.

Minst tre gånger tidigare
har Capio flyttat runt till
olika platser i Landskrona. I måndags var det dags
igen med flytten från Östergatan till det forna posthuset.
Och på torsdagseftermiddagen bjöd vårdcentralen
på mingel och rundvandring i de nya och ombyggda lokalerna, med större
och mer ändamålsenligt
utrymme än tidigare.
I samband med flytten har
verksamheten utökats med
en äldremottagning för patienter över 75 år, med start
på måndag nästa vecka.
Vårdcentralen utvecklar
även den så kallade lättak-

Bandklippning av Iréne Svensson och kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) direkt till höger om henne i bild.

uten som startade i oktober
i fjol.
Lättakuten innebär möjligheter till oanmälda besök hos sjuksköterska, läkare och sjukgymnast.
Samtidigt råder det brist
på allmänläkare i Landskrona, precis som på flera
andra håll i landet. Tidigare har detta bland annat resulterat i långa kötider för
patienter.
– Nu börjar vi få ordning
på den biten och har be-

FAKTA
Capio Citykliniken
Landskrona

4 Capio är den största privata

aktören inom primärvården
i Skåne.
4 I Landskrona har enheten
totalt ett 60-tal anställda, varav
tio läkare.
4 Tillhandahåller bland annat
vårdcentral, barnavårdcentral,
specialistmottagning och distriktssköterskor.

mannat upp med allmänspecialister. I dagsläget
skulle vi dock behöva två
allmänspecialister till, säger verksamhetschef Iréne
Svensson.
Hon menar att det är lättare att attrahera läkare till
sjukvården i större orter
som Malmö och Lund.
– Vi får försöka locka
med annat i Landskrona.
Exempelvis en god arbetsmiljö och human arbets-

situation för läkare, säger
Iréne Svensson.

TEXT: ALBERT
CAPUDER
albert.capuder
@hd.se

FOTO: BRITT-MARI
OLSSON
britt-mari.olsson
@hd.se

