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18-åringen
inte svårt sjuk

I korthet

XX
Umeå. 18-åringen som
misstänks för mordförsök på Skogsbrynet kan
dömas till fängelse.
Han har genomgått en
rättspsykiatrisk utredning vars resultat skickades till Umeå tingsrätt
i går.
Slutsatsen av undersökningen är att
18-åringen inte lider av
en psykisk störning så
allvarlig att han ska få
rättspsykiatrisk vård.
Rättegången kommer
därmed att återupptas.
Åklagare och advokat
kommer då att meddela
vilket straff de tycker är
lämpligt.

XX
Vaccinering. Det är
återigen dags för influensavaccinering. I
fjol blev fler än vanligt
ur riskgrupperna allvarligt sjuka.
XX
Umeå. En sjuksköterska i Umeå varnas
av Västerbottens läns
landsting för att ha tagit med sig narkotikaklassad medicin hem
från arbetsplatsen.
XX
Robertsfors. Ett
slagsmål i en bil under
färd hamnar i rätten.
En man åtalas för
slag och sparkar och
strupgrepp.

Döms efter
vådlig bilfärd
XX
Umeå. Bilen var stulen.
Färden gick i 130 kilometer i timmen – biltjuven
först, polisen efter.
Detta är en av flera händelser som en
18-åring döms för, totalt tio punkter. Rubriceringen blev bland annat
vårdslöshet i trafik sedan
han tvingat ut mötande
trafik i vägrenen.
Hans 16-årige kamrat
döms på sex punkter. De
stal ytterligare en bil och
ljög om sin identitet då
polisen grep dem.
18-åringen straffas
med en månads fängelse
medan hans yngre kamrat får ungdomsvård.
Krister Stenlund

Krister Stenlund

2,64

XX
Promille. En 45-årig man som ställdes inför rätta för grovt rattfylleri var
ångerfull. Han stoppades på sin motorcykel med motsvarade 2,64 promille alkohol i blodet. – Hade jag varit nyktrare skulle jag inte ha tagit motorcykeln, sa
mannen inför rätta. Han dömdes till två månaders fängelse.

XX
Robertsfors. När
mannen stoppades i sin
bil gav det ena det andra.
Mannen färdades på
Flarkvägen i Robertsfors
då polisen stoppade honom. En kontroll visade
att mannen var berusad,
han hade 1,01 promille
alkohol i blodet. Mannen hade även narkotika
i blodet.
Vad mannen däremot
saknade var körkort. Utöver grovt rattfylleri åtalas
han även för olovlig körning, ringa narkotikabrott
samt hantering av fem
liter hembränd sprit.
Krister Stenlund

på alla avdelningar.

Lockar unga till inlandet
Lycksele kommun är
en av de som haft
praktikanter från
tekniksprånget sedan starten 2013.
Och kommunen ser
fortsatt positivt på
deltagandet.
– Det är ett bra
sätt att lansera kommunen, säger Bengt
Svensson.
Det är svårt att rekrytera
teknisk personal. Det visar
en utredning som tekniksprånget gjort själva och
Bengt Svensson, verksamhet på teknik på Lycksele
kommun medger att så är
fallet även i Lycksele.
– Det är jättesvårt att re-

TEKNIKCHEF. BengtSvensson ser att satsningen blir extra viktig i inlandet.
krytera teknisk personal.
Men man har väl en tanke om att det här ska bära
frukt, säger Bengt Svensson.
Lycksele kommun har
haft praktikanter via satsningen sen den startade.

Och Bengt Svensson menar
att bidraget från starten är
särskilt viktigt då kommunen inte brukar ta så mycket praktikanter vanligtvis.
– Det är ju inte så vanligt att små kommuner tar
emot praktikanter. Man
kan inte bara tro att de är
som ett självspelande piano utan man måste ju hitta på arbetsuppgifter också, säger Bengt Svensson.
– Samarbetet fungerar
väldigt bra för oss. Det är
bra att få folk i skolåldern
till oss. Det är nog många
delar på den tekniska avdelningen som man inte
vet så mycket om, säger
Bengt Svensson.
Isak Boström
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Greps för rattfylla och annat

DOCKA. Cecilia Sunnevång med krockdockan.

Docka gör bilar mindre farliga
XX
Umeå. En ny och mer
människolik krockdocka
hjälper till att utveckla
bättre sidokrockskydd.
Forskare vid Umeå
universitet har visat att
krockdockan är värdefull
i arbetet med att skapa
säkrare bilar.
Cecilia Sunnevång,

doktorand vid institutionen för kirurgisk och
perioperativ vetenskap
och forskare på Autoliv, visar i en avhandling
att den nya dockan på
ett bättre sätt än gamla
dockor visar hur människor påverkas av en kolKrister Stenlund
lision.

”

Programmet är en
hyllning till den folkrörelse som konsten är.
Anne Lundberg, programledare för SVT:s nya serie Konstnärsdrömmen.

Tre fordon i krock – E4 stängdes
Skellefteå. Tre fordon var inblandad i olyckan i
XX
Rönnbäck längs E4 mellan Skellefteå och Bureå – en
minibuss, en lastbil samt någon form av arbetsfordon.
Detta var en av flera trafikolyckor i länet till följd av
besvärligt vinterväglag. På grund av olyckan stängdes
E4 av i båda riktningarna. Tre ambulanser dirigerades
till olycksplatsen. Ingen av de inblandade personerna
Krister Stenlund
tycks ha blivit svårt skadad.

Jobbar hårt.
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