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Äldre kvinna
bestulen på
sina smycken
En kvinna i 90-årsåldern
blev i helgen bestulen
på sina smycken, när två
kvinnor tvingade sig in
i hennes bostad.
Det var strax före klockan
15 i lördags på en adress vid
Signeskulle, som två kvinnor trängde sig in hemma
hos en kvinna i 90-årsåldern, när hon själv skulle gå
in med sin rullator.
– Det är ett klassiskt
åldringsbrott. Ena kvinnan uppehåller damen
medan den andra kvinnan tar med sig saker. Det
är smycken och guld som
saknas, säger stationsbefäl Hanna Lind, polisen
i Kungsbacka.
Ingen mer information
finns i dagsläget.
Josefine Julén

Ett hundratal illegala vapen
inlämnade under amnestin
Vapenamnestin avslutades på valborgsmässoafton.
Under två månader har polisen fått in ett hundratal illegala vapen.

Vapenamnestin, möjligheten att
lämna skjutvapen och ammunition till polisen utan att några
frågor ställs, är slut. Under de
här två månaderna har det alltså inte funnits någon risk att
straffas om man lämnar in vapen man inte har tillstånd till.
Syftet är att minska antalet illegala vapen i samhället.
Inte sällan handlar det om
arvegods eller vapen som följt
med i ett dödsbo.
– Det är främst olika typer

av gevär som vi har fått in.
Hagelgevär, kulgevär, salongsgevär, men också startpistoler
och signalpistoler. Det handlar
inte om några spektakulära vapen, säger stationsbefäl Hanna
Lind.
Under valborgsmässoaftonen, som var vapenamnestin
sista dag, var det många som
tog chansen.
– Jag har nog fått in nio eller
tio vapen under förmiddagen.
Men det ska ha varit högt tryck
sista veckan, säger Hanna Lind.
Vid 14-tiden i måndags hade
polisen fått in totalt 115 vapen.
Josefine Julén
0300- 52 13 64
josefine.julen@norrahalland.se

AMNESTI. Vapenamnestin är över för i år. Under två månader
har polisen fått in ett hundratal vapen. Främst olika typer av
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gevär.

A-traktor
körde ner i å
FRILLESÅS. En A-traktor
körde på söndagskvällen av vägen och ner i en
å. Olyckan inträffade på
Frillesåsvägen klockan
19.48. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen.
Föraren, en ung flicka,
tog sig ur fordonet och fördes sedan till Varbergs
sjukhus för kontroll, meddelar polisen. Skadeläget
är ännu oklart.
Anledningen till olyckan är inte känd, meddelade polisen på måndagsmorgonen.

Onsalaungdomar
tog medalj
KUNGSBACKA. I årets
Yrkes-SM som hölls
i Uppsala nyligen tog
två ungdomar från
Kungsbacka kommun hem
medaljer. 400 av Sveriges
yrkesskickligaste ungdomar visade upp sina färdigheter inom 59 olika yrken. Niklas Ekelöw från
Onsala tog ett SM-silver
i automationsteknik och
Erik Yngvesson, även han
från Onsala, blev bronsmedaljör i IT nätverk systemadministration.

Prenumerera
RING 0300–101 75
annons@norrahalland.se

AKTIVT LIV. Peter Söderberg (M), ordförande i nämnden för Fritid och folkhälsa, invigningstalade.
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Ny plan ska inbjuda till rörelse
Nu är all-aktivitetsplanen i Tölö Park invigd.
Fotbollsuppvisning, tal och
tipspromenad var några av
aktiviteterna i anslutning till
minimultiarenan.
All-aktivitetsplanen är en del
i en satsning för social hållbarhet och folkhälsa som ska
ge de boende ett aktivt liv, gemenskap i området och på sikt
bättre hälsa för Kungsbackas
invånare. Under våren och sommaren kommer olika gräsytor,
lekplatser, en gräsplan för bollsport och midsommarfirande
samt en motionsslinga färdigställas och målet är att locka de
boende till att röra på sig.
– Vi ville ta tillvara närheten till naturen och ambitionen är att skapa små mötesplatser i området. Det finns biltrafik
men bilisterna får anpassa sig

till de som rör sig i området.
Tanken är att barnen också ska
kunna leka på gator och torgytor och det ska finnas bänkar
där grannar kan mötas, säger
Johan Franzén, projektutvecklare på Skanska.
Flera olika möjligheter
På den nyinvigda all-aktivitetsplanen finns konstgräs och
sarg, mål för fotboll, handboll
och innebandy samt möjlighet
för volleybollnät. När den togs
i bruk i torsdags kväll höll Peter
Söderberg (M), ordförande
i nämnden för Fritid och folkhälsa, invigningstal och därefter var det dags för KIF pojkar
09 att visa upp sina fotbollskunskaper. Ansiktsmålning, information från Forsgårdens golfklubb, tipspromenad och korv
stod också på programmet som
samlat många boende i områ-

Fotbollsspelare från Kungsbacka IF pojkar 09 invigde konstgräset
på miniarenan.
det. Invigningsfesten var tänkt
som en kickstart som ska få
barn och vuxna att röra på sig.
Skanska, BoKlok, Eksta,
Stena Fastigheter, Sverigehuset
och Kungsbacka kommun är

involverade i bostadsområdet
Tölö Ängar där Tölö Park ingår.
Christina Nordwall
0300 521362
christina.nordwall@norrahalland.se

