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Oklart om dödsorsak i skoterolycka
NYLAND. Den nattliga skoterturen slutade
i katastrof. En skoterförare med passagerare
hittades omkomna på ön Lilla Norge strax
utanför Nyland på fredagseftermiddagen.
– Sämsta tänkbara utgång, säger brandinspektör Thomas Berglund.
Anhöriga larmade SOS vid
23-tiden på torsdagen om att
två skoteråkare, en 33-årig
man och 22-årig kvinna, var
försvunna.
De hade då varit borta i
närmare tre timmar men
sagt att det bara skulle handla om en kortare utflykt. En
stor sökinsats drog igång

med polis, räddningstjänst,
Kustbevakningen, privatflygare, skoterklubbar och
Missing People.

Kropparna återfanns på Lilla

Norge i Ångermanälven bara
drygt en kilometer från bostaden där de båda startade skoterturen. På grund av snön
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personer omkom
i samband med en
skoterolycka strax
utanför Nyland.
var det svårt att se skoterspår.
Flygbilder visar dessutom att
parets röda skoter av märket
Lynx var översnöad. Sökandet försvårades också av de
knapphändiga uppgifter som
fanns om var de bägge tänkt

sig åka. Varken kvinnan eller
mannen hade med sig mobiltelefon.

Dödsorsaken är fortfarande

oklar. Enligt polisen såg det
ut som om skotern kolliderat
med ett träd. Båda var klädda i skoteroverall men bara
kvinnan hade hjälm.

I dagsläget vet polisen in-

te om de dött av en kraftig
smäll i samband med olyckan eller de frusit ihjäl. Det
får obduktionen, som beräknas vara klar inom någon
vecka, utvisa.

SUSANNHE MELIN

Räddningstjänst, polis och ambulans tog sig till Nylandskajen.
En timme efter att larmet inkommit bekräftade polisen genom
ett pressmeddelande att de saknade anträffats döda.
Foto: SUSANNHE MELIN

Andra lagar

Både ris och ros. Så ser Bo Öhman, Öhmans Fiskevårdsservice, på de lagförändringar som rör fisket. Däremot
saknas relevant uppföljning enligt honom.
Foto: MARIA BOSTRÖM/ARKIV

4 Ökat rätt att förhindra trafikbrott. Stärkt rätt för polisen att hindra trafikbrott.
Det innebär att polisen handgripligen kan se till att så inte sker genom att ta hand om
egendomen eller förse den med en låsning. Lagen träder i kraft den första mars.
4 Fakturaändring för Rot och Rut. Förändrad fakturamodell för Rut- och Rot-avdraget ska minska risken för fusk. Skatteverket kommer dessutom bara att kunna betala
ut pengar till den som utfört arbetet, inte något annat konto. Ändringen gäller för
arbeten som betalas efter den 31:a mars.
4 Påminnelse om automatiska avtalsförlängningar. Konsumentskyddet stärks
och därmed måste företag påminna kunden om automatiska förlängningar av avtal.
Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas en månad innan avtalet måste sägas upp.
Skickas inte påminnelse har kunden rätt att säga upp avtalet.
4 Ny patientlag trädde i kraft vid årsskiftet. Den är skriven ur ett patientperspektiv
för att patientens inflytande över den egna vården ska öka. Den innebär att patienten
har rätt att välja vård i andra landsting, möjlighet att registrera sig på vårdcentraler
i andra landsting, ha en fast vårdkontakt i ett annat landsting samt att ny medicinsk
bedömning ska kunna ges i ett annat landsting.
4 Skattereduktion för mikroproducerad förnybar el. Intresset för att investera
i småskalig elproduktion för eget bruk från förnyelsebara källor som vind och vatten
växer i Sverige. För dessa producenter infördes en skattereduktion vid årsskiftet.
4 Slopad påställningsavgift. Påställningsavgiften för fordon togs bort vid årsskiftet.
Kostnader för av- och påställning av fordon ska finansieras via vägtrafikregisteravgiften i fotsättningen.
4 Ökat inflytande för enskilda i val av gode män. Enskilda personer ska ges större
inflytande över valet av förvaltare eller god man. Samtidigt ska kontrollen av dessa
skärpas.
4 Förenklad lantmäteriförrättning. Det blir möjligt att ansöka elektroniskt om
lantmäteriförrättning som fastighetsreglering, avstyckning och inrättande av
gemensamhetsanläggning. Enklare, snabbare och förhoppningsvis effektivare
och billigare är tanken.
4 Stärkta rättigheter för resenärer. Konsumentverket och Transportstyrelsen ges
större befogenheter att ingripa, med bland annat ekonomiska påföljder mot transportörer som inte uppfyller sina skyldigheter mot tåg-, fartygs- och busspassagerare.

Landningsskyldighet har trätt i kraft för yrkesfisket
KÖPMANHOLMEN/ÖRNSKÖLDSVIK. All fisk som
fångas ska tas ombord och landas i hamn. Det är
tanken med landningsskyldigheten som införs
i Sverige såväl som i EU. Detta även om all lagstiftning
som rör landningsskyldigheten ännu inte är klar.
Det är stegvis som landningsskyldigheten införs
med målet att den nya gemensamma fiskeripolitiken
ska vara fullt genomfört
2019. Tanken är att det ska
minimera utkast, oönskade
fångster och påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske.
Landningsskyldigheten

från och med den första januari omfattar fiske av sil/
strömming, skarpsill, lax
och torsk, vilka ska landas
oavsett storlek. Undantag
finns för torsk och lax som
fångas med tinor/mjärdar,
ryssjor, fiskfällor, storryssjor/bottengarn. Där får all
sådan torsk och lax släppas
tillbaka eftersom överlevna-

”

Det krävs lite sunt förnuft,
vanligt bondförnuft!
den bedöms vara hög i denna
typ av redskap.

En annan förändring är att

de nuvarande minsta landningsstorlekerna, det vill
säga minimimått, ersätts
av måttet ”minsta referensstorlek för bevarande” MBR.
I praktiken är det bara be-

Bo Öhman
nämningen som ändras,
inte måtten, med undantag
av torsken i Östersjön. Där
sänks däremot minimistorleken, från 38 till 35 centimeter.
– Det är helkorkat! Fiskepolitiken är sanslös, både i
Sverige och EU. Att minska
minimimåtten är idiotiskt.

Innovativt seminarium kring framtidens lärande på Ådalsskolan
KRAMFORS. Pedagogiskt
nytänk krävs när svenska
elevers skolresultat sjunker dramatiskt. Forskning
visar att om eleverna själva
är aktiva under lektionerna
så ökar deras inlärning.

På måndag 2 februari
får lärare och skolledare
från hela Norrland ta del av
den pedagogiska modellen
flipped classroom (”det omvända klassrummet”) på
Ådalsskolan.

Projektledaren Jan Hylén
ska tillsammans med försteläraren i matematik, Mathias Andersson från Eskilstuna, berätta hur det fungerar.
Projektet vänder sig
främst till lärare i matema-

tik eller moderna språk men
alla är välkomna att ta del
av presentationen.
Förhoppningen är att seminariet ska bli inledningen på ett värdefullt samarbete från och med hösten 2015.

Den torsken är inte ens
könsmogen. Fisken måste ju
ha chansen att leka en gång
i alla fall.

djävulska mängder. Det
krävs lite sunt förnuft, vanligt bondförnuft, fortsätter
han.

Så små torskar, det blir tre

Andra

till fyra hekto filé maximalt.
Det är ju bättre att låta dem
vara tills de är sex till sju
år, konstaterar Bo Öhman,
Öhmans Fiskevårdsservice,
som arbetar med bland annat biotopvård.
– Kvoten räknas ju inte
på antal fiskar, utan på antal ton. Ska man börja fiska
småfisk, då blir det några

förändringar som
gjorts rörande har dock utgjort en fördel, till exempel
att man börjat med adaptiv
laxförvaltning.
– Det innebär att varje
älv ska beskattas utifrån
beståndet. Däremot saknas
fortfarande en uppföljning
på hur det efterlevs, erfar Bo
Öhman.

MARIA BOSTRÖM

”Ådalsskolan har särskilt gynnsamma förutsättningar att jobba
med det omvända klassrummet
med tanke på den starkt utbyggda IT-infrastrukturen men också
det innovationstänkande och
framtids som präglar skolans
kultur”, säger rektor Peyman
Vahedi.
Foto: DANIELA MELIN

