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n Tillslag | Polisen fann cannabisodling i Långsele

Bröder fast i droghärva
LÅNGSELE Polisen har avslöjat en större narkotikaodling i Långsele. Vid
ett tillslag fann man flera rum inredda för cannabisodling och två personer sitter häktade
misstänkta för grovt
narkotikabrott.
Det var i slutet av oktober
som polisen slog till. Polisens
spanare hade fattat misstankar mot en man från Stockholm som vistas en hel del i
Långsele. Efter bara någon
dags spaning beslutade man
sig för att slå till. Inne i huset,
som ligger i Långseletrakten
fann polisen att större delen
av källaren var inredd och
anpassad för cannabisodling
och odlingen var i full gång.

41-åringen
HÄKTAD

39-åringen
HÄKTAD

– Det fanns torkad cannabis och plantor färdiga att
skörda. Jag skulle uppskatta
det till 10–15 kilo, säger Jan
Söderlund, chef för spaningsroteln Västernorrland.
Inne i huset fanns också en
41-årig man. Han äger sedan

några år den fastigheten,
men bor egentligen i Stockholm. Han greps på platsen
och häktades den 28 oktober.

Däremot menar mannen
att det inte är så allvarligt att
odla cannabis, enligt polisen
en inte helt ovanlig uppfattning i dessa kretsar.
Så sent som i förra månaden greps ytterligare en
man, den 41-årige mannens
39-årige bror, även han boende i Stockholm. 39-åringen häktades den 21 november och båda männen är
misstänkta för grovt narkotikabrott.
– Har man odlat så här
mycket cannabis så är det för
att avyttra. Det är väldigt
mycket, säger Jan Söderlund.

Det här är den senaste av
– Han har erkänt de faktiska
omständigheterna, säger Söderlund.

flera fall av narkotikaodlingar i Ångermanland på kort
tid. Så sent som i början av

året avslöjades en nästan lika
stor cannabisodling i Graninge. Nyligen har det också
avslöjats odlingar i Håll,
Nordingrå och ännu tidigare
en större odling i Husum. I
samtliga fall har odlarna nyligen köpt de aktuella husen
men bor egentligen någon
annanstans.
– Det är billigt att köpa hus
här. Och även om det ligger
avsides och ensligt till så är
det lätt att komma hit. Det är
bara att ta E4 uppåt och
svänga av en bit, säger Jan
Söderlund.
Polisen uppmanar fast boende som får nya grannar att
vara vaksamma.
– Man kan inte förutsätta
att den som flyttar in är
brottslig. Men var gärna ny-

fikna. Om det helt plötsligt
börjar bli verksamhet i ett
hus som stått tomt länge så
kan det kollas upp. Man kan
anonymt vända sig till polisen så kollar vi upp det, säger
Söderlund.

Polisen har tagit såväl den
torkade som oskördade cannabisen i beslag. Dessutom
en hel del teknisk utrustning
som de båda bröderna använt till själva odlingen.
Utredningen leds av kammaråklagare Malin Löfgren
och åtal kommer att väckas
på torsdag.
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Efter Sollefteå drog Hanna
Wagenius till Storuman. FOTO:
STEN ENGBLOM

Cuf har
inlett
valrörelsen
SOLLEFTEÅ Unga centerpartister med ungdomsförbundets ordförande
Hanna Wagenius i spetsen befinner sig den här
veckan på en inlandsturné. På tisdagen mötte
man gymnasieelever i
Sollefteå.

Nahid Persson Sarvestani i Ådalsskolans aula.
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Hon blev vän med sin fiende
KRAMFORS Hon flydde
från Iran och blev hyllad
dokumentärfilmare i
Sverige. Nahid Persson
Sarvestani berättade på
tisdagen om sin dramatiska livsresa för elever
och personal på Ådalsskolan.

lavi. Men när envåldshärskaren störtades ersattes han
bara av en annan, Ayatolla
Khomeini.
– På en dag förändrades
allt, plötsligt måste vi kvinnor bära slöja. Vi skrattade
först och trodde inte det var
sant.

Som ung journalist ville Nahid Persson Sarvestani vara
med och bygga ett friare
land än det som styrdes av
Shah Mohammad Reza Pah-

Hon tvingades gå under
jorden för att fortsätta kampen för frihet. Men när familjen terroriserades och
till och med en bror avrätta-

des fanns inget annat val än
att lämna landet. Till slut
kom Nahid Persson Sarvestani till Sverige. Hon tog olika jobb, men ville fortsätta
som journalist.

– Men jag kunde ju inte skriva. Jag gick i stället en tvskola i Uppsala, jobbade
gratis på SVT och gjorde
småjobb.
Efter 17 år i Sverige öppnades till slut en möjlighet att
resa tillbaka till Iran. Under

sex veckor i sitt gamla hemland slogs hon av att mycket försämrats.

Hon hade planerat en film
om en man som sålde spådomar genom undulater,
men fick kontakter med
prostituerade kvinnor vilket ledde fram till den flerfaldigt prisbelönta filmen
”Prostitution bakom slöjan”.
Några scener från filmen
visades på Ådalsskolan, lik-

som klipp från ”Drottningen och jag” som gjorde i Paris. Mötet med sin tidigare
fiende Farah Pahlavi, änka
efter den nu avlidne Shahn
och tidigare Irans drottning,
var i början laddat.

– Men till slut kom vi varandra närmare och upptäckte
att det fanns mycket där vi
tyckte lika.
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Cuf:s ordförande Hanna
Wagenius gick i gymnasiet i
Sveg, Där inleddes också
den inlandsturné som påbörjades på måndagen och
som avslutas i Boden på
torsdag. Redan på måndagen kom hon till Sollefteå
där hon träffade Cuf:are.
Under tisdagen besökte
hon Hågestaskolan och GBskolan. Med sig hade hon
Hanna Wennberg som är
Cuf-ordförande i Västernorrland, vice förbundsordförande Tobias Gillberg
samt Niklas Persson från
Cuf i Örnsköldsvik.
– Vi hängde i korridorerna
och pratade med eleverna.
Vi alla fyra kommer från inlandet och jobbar för ett förbättrat företagsklimat så att
avfolkningen av landsbygden kan stoppas, säger Hanna Wagenius.
Turnén är lite av ett startskott för valrörelsen.

Sten Engblom

