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Förlängd tid för 
höghastighetsbana
Nu förlängs tiden för att 
räkna ut nyttan med den 
nya höghastighetsjärnvä-
gen.

Just nu arbetar kommuner 
och regioner med att ta 
fram så kallade nyttobe-
räkningar för den nya hög-
hastighetsjärnvägen.

Från visa håll har det 
kommit önskemål om för-
längd tid, allt för att hinna 
leverera ett så bra under-
lag som möjligt inför Sveri-
geförhandlingen. Och så 
blir det. Tiden för inläm-
ning är nu satt till 1 oktober 
2015 istället för som tidi-
gare 31 juli.   

I Sverigeförhandlingen 
åker två av regeringen 
utsedda personer runt i 
landet och träffar företrä-
dare för kommuner, regio-
ner och länsstyrelser.  

Uppdraget är att snabbt 
göra det möjligt att genom-
göra projektet och att ta 
fram förslag till principer 
för finansiering, utbygg-
nadsstrategi samt hitta lös-
ningar för spår och statio-

ner där tågen ska in i stä-
derna.

– Vi ha inte klagat men det 
har antagligen andra. Vi 
hade hunnit ändå men det 
är skönt att få lite mer tid till 
diskussioner och förank-
ring, säger Kristina Thor-
valdsson, samordnare i Nät-
verket Höghastighetsbanan 
och Växjö kommuns pro-
jektledare för Växjös del i 
Sverigeförhandlingen.

Nyttoberäkningarna ska 
redovisa vilka vinster som 
kan uppstå i kommuner och 
regioner längs de nya hög-
hastighetsjärnvägarna när 
det gäller exempelvis bostä-
der, resenärer, miljö och 
arbetsmarknad.

På måndagen gick ett 
brev ut till cirka 4 000 före-
tag i Växjöregionen som nu 
uppmanas att skriva på ett 
upprop där de ger sitt stöd 
för en östlig dragning av 
höghastighetsbanan. 

Förhandlarna är 
inbjudna till Växjö 10 juni 
och till Älmhult 18 juni för 
en träff med Nätverket Hög-
hastighetsbanan.
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Växjö. – Vi har gjort själva 
kartläggningen och hittat 
den initiala bevisningen, 
säger Mats Wahlberg vid 
polisens Circagrupp i Västra 
Götaland, centrala gruppen 
för utlänningsrelaterade 
brott.

– Det här handlar om ett 
ganska stort gäng på upp-
skattningsvis tio-tolv 
stycken. Fyra av de mest 
aktiva vid brotten är identi-
fierade, men sedan finns det 
en falang som köper produk-
ter med de tillgripna korten 
och de är inte identifierade.

Två ficktjuvar är häktade 

av Lunds tingsrätt eftersom 
de greps vid en misslyckad 
fickstöld i Eslöv, medan poli-
sen letar efter ytterligare två 
där identiteten är klarlagd.

– De inblandade jobbar 
korsvis och har även begått 
brott utomlands. De är skick-
liga och brotten vi hittar är 
säkert bara toppen på ett 
isberg. 

Ligan siktar vanligtvis in 
sig på äldre kvinnor och hit-
tills kopplas man till drygt 25  
fickstölder runt om i Sverige.

Ett av brotten har skett i Kro-
nobergs län. Det var en 

kvinna i 70-årsåldern som i 
mars blev bestulen på sin 
plånbok sedan hon handlat 
på Ica Maxi i Älmhult.

– De har ofta distraherat 
offret med en karta genom 
att fråga efter vägen till 
någon ort. Personen 
ombeds peka ut var orten 
ligger och sedan hålls kartan 
på ett sådant sätt att man 
skymmer själva tillgreppet, 
konstaterar Mats Wahlberg.

Innan stölden har någon i 
ligan oftast sett offrets kod i 
samband med betalningen 
inne i en butik.

– Sedan följer man efter 

målsäganden ut och så sker 
stölden utanför. Därefter 
sker uttagen i direkt anslut-
ning och i fallet i Älmhult 
lyckades man ta ut cirka 
6 000 kronor.

Polisen har kunnat koppla 
samman brotten uteslu-
tande med hjälp av övervak-
ningsbilder och ligans första 
kända fickstöld inträffade i 
Mörby i Stockholm den 
nionde oktober. I november 
månad begick de två stölder 
i Halmstad innan de åkte till 
Nacka och Södertälje.

Sedan rullade stöldturnén 
i år i tur och ordning vidare 
till Ödåkra, Varberg, Göte-
borg, Stockholm, Ödeshög, 
Arboga, Ulricehamn, Fal-
kenberg, Jämjö, Sölvesborg, 
Kristianstad, Borlänge, 

Falun, Hudiksvall, Sunds-
vall, Örnsköldsvik, Södra 
Sandby, Älmhult, Falken-
berg, Vara och Örebro den 21 
mars.

– Vi måste jobba interna-
tionellt och har samarbete 
via Europol, annars hittar 
man dem inte.

Enligt polisen kommer tju-
varna vid en sådan här stöld 
över omkring nio tusen kro-
nor i genomsnitt.

Detta är den tredje fick-
tjuvsligan som polisens 
Circagrupp avslöjat på drygt 
två månader. Två män döm-
des för några veckor sedan i 
Borås tingsrätt för omkring 
25 grova stölder till fyra års 
fängelse och utvisning, två 
av fickstölderna skedde på 
Ica i Lessebo.

Dessutom sitter en annan 
ficktjuvsliga häktad i Borås 
som kopplas till en lång rad 
stölder i bland annat Alvesta, 
Ljungby och Lagan.
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●● Polisen har nyligen sprängt en tredje rumänsk 
ficktjuvsliga som begått mängder av stölder – 
bland annat i Kronobergs län.

Ny ficktjuvsliga avslöjad
”Det här handlar om 
ett ganska stort gäng 
på uppskattningsvis 
tio-tolv stycken. Fyra 
av de mest aktiva vid 
brotten är identifie-
rade.”

matS Wahlberg
Polisen

siffran

10 000
kronor vill Britta Berglund i värmländska Säffle 
ha för sin unika plastpåssamling. Hon har samlat 
på påsar sedan hon var barn och har nu runt 1 500 
stycken. Flera budgivare har redan hört av sig och 
bjudit över de begärda tio tusenlapparna med råge. 
(TT)

VetenSkap (tt). Forskare 
har detekterat de radiosig-
naler som enskilda elektro-
ner ger ifrån sig.

Man har länge vetat att 
enskilda partiklar avger 

radio vågor. Signalen upp-
kommer när de rör sig i ett 
magnetfält. Men hittills har 
ingen lyckats detektera 
dem.

Forskarna, verksamma 

University of Washington i 
Seattle, beskriver signalen 
från en enskild elektron som 
ytterst svag, i storleksord-
ningen av en miljondel av en 
nanowatt. Tack vare bedrif-

ten, som beskrivs i Physical 
Review Letters, hoppas fors-
karna bland annat få veta 
mer om neutriner, en gåtfull 
partikel som gäckat veten-
skapen i årtionden.

Växjö. 
– Hade det varit någon 

månad senare hade vi kan-
ske suttit i trädgården, vi 
brukar ha trädgårdsmöbler 
just där bilen kom.

Händelsen inträffade vid 
19.30-tiden på Ulriksberg-
spromenaden i Växjö.

Per-Ola Rydh berättar att 
barnen just skulle nattas. 
Själv satt han vid datorn för 
att betala räkningar.

– Då hörde jag skrikande 
däck precis som i den vär-
sta gangsterfilm. Jag gick ut 
på glasverandan för att se 
vad som stod på. Då hörde 
jag en smäll och bilen kom 
farande upp och ned över 
gräsmattan.

– Jag hoppade bakåt, jag 
trodde den skulle komma 
in i huset.

Per-Ola Rydh och hans 
sambo, som är sjuksköter-
ska, gick ut i trädgården för 
att se om någon var skadad. 
Föraren var ensam i bilen. 
Han kunde själv ta sig ur 
det kraschade fordonet. 

– Han var väldigt 
chockad, det gick inte att 

få kontakt med honom.
– Han måste ha kommit 

mycket fort, det såg helt 
sjukt ut, han hamnade i träd-
gården och var nära att träffa 
huset, säger ett annat vittne 
till Smålandsposten.

Bilen kördes av en 26-årig 
man.

– Han är misstänkt för 
vårdslöshet i trafik, säger 
Stephan Söderholm, press-
informatör vid Polisens 
region syd.

Enligt honom kan eventu-
ellt ännu en bil ha varit 
inblandad i olyckan, att det 
på något sätt skulle ha hand-

lat om tävlingskörning. Men 
detta ännu så länge obekräf-
tade uppgifter.

– Vi vet inte så mycket än. 
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●● När Per-Ola Rydh stod på verandan voltade plötsligt en bil in 
på familjens gräsmatta.

●● Den lade sig på taket bara några meter från huset.

Bil voltade på Väster 
- nära träffa hus

Bilen for i hög fart in genom staketet. Foto:   david elg

Världens svagaste radiosignal?


