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Kvinna
kastades
omkull

Förlängt
tillstånd för
fiskeodling

■ SOLLEFTEÅ Mannen

■ NORDINGRÅ

Ålands
fiskförädling Sverige AB
får förlängt tillstånd för
odlingarna i Mjältösundet och vid Öberget.
Tillstånden gäller till
och med 31 december 2014
enligt tidigare villkor.

och kvinnan, vid tillfället ett par, hade varit ute
och haft det trevligt på
staden.
På hemvägen hamnade mannen i bråk med
kvinnans son, och senare skadade han henne.
Kvinnan säger att hon
inte minns vad som hänt,
men vittnen berättar hur
hon blev omkullkastad
av mannen, ner i asfalten, och att blodet runnit ut över asfalten.
Nu har mannen dömts
till samhällstjänst och
ska betala skadestånd
till kvinnan. Händelsen
utspelade sig i centrala
Sollefteå.

TÅ RÄTTAR
■ Det har framkommit

Dotter får
skadestånd
■ LÅNGSELE En man
från Långsele döms till
skadestånd efter att ha
hämtat sin dotter på ett
våldsamt sätt.
Enligt domen har
mannen stormat in i
huset där dottern ville
övernatta och tagit med
sig henne hem.
Frun i huset höll han
fast och skadade lindrigt
under sitt ”besök”.
Tingsrätten har dömt
honom till 100 dagsböter á 50 kronor styck.

JK förnekar
granskning
■ STOCKHOLM Justitie-

kanslern, Anna Skarhed,
förnekar att hon vill se
en granskning av rättsprocesserna kring Thomas Quick. Det vore inte
”rimligt eller sannolikt”,
skriver hon efter uppgifter om att hon ser en
granskning som ”rimlig”.
(TT)

Pump häver
syrebrist i hav
■ SIMRISHAMN Syre som
pumpas ner till havsbottnen kan bli ett medel
för att häva syrebristen i
Östersjön. Ett pilotprojekt med en vågpump utanför Simrishamn pågår
med stöd av IVL Svenska
Miljöinstitutet.
(TT)

Tutade åt
polis - åtalas
Civilpolis
ryckte ut på ett rån i Eslöv och parkerade slarvigt intill en annan bil
– men den 68-årige Eslövsbon accepterade
inte dubbelparkeringen och hängde sig över
tutan. Nu åtalas han för
den långa tutningen.
■ ESLÖV

(TT)

Agnes Eriksson, Mimmi Hansson, Ronia Leidehorn Nordin, Liiv Nilsson och Frida Nygren med sina utställda fotografier.
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Rebecka Gustafssons tepåsar som badande figurer och Isabelle Kokkos ask med smycken på utsidan av förpackningen.

Esteterna Andreas Persson och Erika Andersson diskuterar
hängning av en tavla inför året elevutställning.

Drömsk utställning av
elever på Ådalsskolan
Estetprogrammet är representerat av sju elever
som uttrycker sig i bild och
form på olika sätt.
– Flera av oss spelar datorspel och har hämtat inspiration från både film
och spel, berättar Arvid Eriksson.

KRAMFORS

Ta chansen att se vad
eleverna i Ådalsskolans
avgångsklasser på medieprogrammet och estetiska programmet kan
prestera.
I dag är det vernissage på Kramfors konsthall för den sedan flera
år tillbaka traditionella
elevutställningen. Måleri, fotografi och skulptur
i olika tekniker visas och
det digitala skapandet
får allt större betydelse.

Från medieprogrammet
medverkar 16 elever med
inriktning mot foto och tre
mot grafisk form. De har
jobbat med temat ”Mina
drömmar”, inspirerade av
texten på Pelarbron över
riksväg 90. Drömmar kan
även vara mardrömmar
som i två fotografier av Liiv
Nilsson. Ett par kvarlämnade barnskor och en kvin-

Ett exempel på det är An-

Monstret från ”Alien”-filmerna
skapat av Andreas Persson på
Ådalsskolan.

na som vandrar bort längs
en järnvägsräls.
– Jag tänker mig mardrömmen med en mamma
som förlorar ett barn och
där spåret symboliserar att
hon ändå måste gå vidare. Effekten blir starkare i
svartvitt.
Agnes Eriksson tolkar

drömmar om framtiden, i
färg och svartvitt. Ett gammalt fickur visar den framrusande tiden.

Figur från dataspelet
Skyrim målad med digitala
ritplattor av Malin Sandberg.

– Jag vill bli klar med
min utbildning, få jobb,
vara nöjd med mitt liv, bli
gammal och ha det bra. Det
är min dröm, säger hon.
Bland exempel på grafisk form finns Rebecka
Gustafssons tepåsar i form
av badande figurer och Isabelle Kokkos smyckesask.

dreas Perssons skulptur
av ståltråd och akrylmålat papper där han avbildat
det välkända monstret från
”Alien”-filmerna. En figur
från dataspelet ”Skyrim”
har målats med digitala ritplattor i Photoshop av Malin Sandberg.
Elevutställningen pågår
till den 3 juni.

ERIK
ÅMELL
0612-77 17 64
erik.amell@allehanda.se

att vi publicerat felaktigheter om en 49-årig kvinna från Kramfors som
i hovrätten dömdes för
narkotikabrott. Hon var
inblandad i den stora narkotikahärvan i landskapet, som avslöjades i fjol.
Kvinnan dömdes till ett
års fängelse för tre fall av
narkotikabrott av normalgraden och ett fall av ringa
narkotikabrott. Knarket
det rörde sig om var amfetamin (totalt 200 gram)
och cannabis. Kvinnan var
aldrig misstänkt för innehav av heroin.
Vi beklagar de tidigare
felaktigheterna.

