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n Mordförsök | Misstänks ha jagat bensinindränkt kvinna

Försökte tända eld
på kvinna – häktas
Publiken gillade sångaren och gitarristen Julia Ringdahl och
Hey Elbow. 
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Mörk pop lyste upp
Söderhamn Den mörka
musiken fick publiken
i teatern att lysa upp.
Lokala bandet ORO
och Malmöbandet Hey
Elbow gjorde ingen
besviken när de bjöd på
1980-tals pop och jazzinfluerade rytmer under
fredagskvällen.
– Är ni deppiga?
Kulturkonsulent Anton
Larsson ställde den vemodiga frågan, med glimten i
ögat, efter att bandet ORO
öppnat fredagskvällens
konsertkväll ”Sad Is Rad”
på teatern i Söderhamn.
Publikens ljudliga jublande applåder gav sitt tydliga
gillande svar.
– Det känns bra. Vi har
spelat tillsammans i ett år
och det här är den tredje
spelningen. Vi har en grogrund i bandet och vi kan
flytta oss musikaliskt lite
som vi vill, säger Nils Jonsson, keyboardist i ORO.

Konsertkvällen arrangera-

des av Kulturenheten. Normalt brukar ett band uppträda, men den här kvällen
bjöds det lokala bandet ORO
in att spela före Malmöbandet Hey Elbow som uppmärksammats stort sedan

debutlåten Blanca 2013, berättar kulturansvarige Malin
Rönström.
– Det känns kul att få lyfta
ett lokalt band, men öronproppar är att rekommendera, säger hon.
Lilian Axelsson och Emma
Granlund väntade på Hey
Elbow bredvid seriestrippen Döden slutar, som
passande var en del av konsertkvällen.
– Vi blev tipsade av musikläraren på Estetprogrammet och jag är inte besviken, säger Emma Granlund.
Det 50-tal personer som
lyssnade blev minst lika belåtna över Hey Elbows framträdande. Bandet bjöd på låtar från debutskivan Every
other och en del nya låtar.
Med rytmer och detaljer
med jazzinfluenser ramades konserten in av en projektion komponerad av Freja Andersson.
– Vi har popen och disten
gemensamt med ORO, annars är stilen annorlunda,
säger sångaren Julia Ringdahl, som efter spelningen
i Söderhamn drar vidare
med gruppen för scener i
Paris och London.

Söderhamn Mannen som
misstänks för att i torsdags ha försökt tända
eld på en kvinna häktades vid förhandlingar
i tingsrätten i Hudiksvall
i lördags eftermiddag.
Han är på sannolika
skäl misstänkt för mordförsök, han ska dessutom genomgå en mindre
sinnesundersökning.

te hade några invändningar
emot.
Efter drygt en halvtimmes
förhandlingar meddelade
tingsrätten sitt beslut.
Rätten går på åklagarens
linje och bedömer att mannen på sannolika skäl är
misstänkt för försök till
mord. Beslutet blir också
att han kommer att sitta
fortsatt häktad.

Under lördagseftermiddagen hölls häktningsförhandlingar mot den man
i 25-årsåldern som misstänks ha dränkt in en kvinna i bensin och sedan försökt tända eld på henne vid
färgbutiken på Norrmyravägen i Söderhamn.
Beredskapsåklagare AnnCharlotte Bålman deltog
i förhandlingen via videolänk från Gävle.

Mannen kommer också att

Hon yrkade på att den

misstänkte häktas på sannolika skäl misstänkt för

Förhandlingen hölls bakom stängda dörrar av utredningstekniska skäl. Den misstänkte mannen kvarstår i häktet och ska
genomgå en mindre sinnesundersökning.
mordförsök, vilket är den
starkare misstankegraden.

Med risk för att

han
undanröjer bevis eller
på annat sätt försvårar utredningen, och att möjligheten finns att han fortsätter med brottslig verksamhet, begärde hon att han ska
sitta fortsatt fängslad innan

ett eventuellt åtal.
Den misstänkte mannen
bestred åklagarens alla yrkanden genom försvarsadvokat Per Wiesel.

Av utredningstekniska skäl

begärde därefter åklagaren
att förhandlingarna skulle
fortsätta bakom stängda
dörrar, vilket advokaten in-

genomgå en mindre sinnesundersökning, en så kallad
paragraf sju-utredning.
Ett yttrande från frivården ska inhämtas för att
utreda möjligheten till behandling via kontraktsvård
i stället för fängelse.
Åklagaren ska väcka åtal
senast fredag den 23 oktober.
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Elever samlade
in drygt 33 000 Sabotage på plan upprör i Stugsund
Anders Henriksson visar Nymålaplanens fina gräs, nu ärrat av busars bildäck. 

n För cirka en månad sedan startade Stråtjära
skola en insamling för att hjälpa barn på flykt.
Målet var då att komma upp i 20 000 kronor.
Men eleverna har lyckats ännu bättre än så och
samlat in hela 33 526 kronor som de har skänkt
till Rädda barnen. Pengarna fick de själva
lämna över till Rädda barnens ordförande
BrittMarie Windemo. Då pratade hon även med
eleverna om flyktingkrisen, för att öka förståelsen bland barnen. 

Stugsund Både planen
på Nymåla och klubbhuset på Stuvarvallen
har haft ovälkomna
besökare.
Först märkte Stugsunds IK
att någon kört med ett fordon på Nymåla IP.
Sabotören har kört flera
varv och slirat upp gräset i
djupa spår på sina ställen.

Vanligen har klubben betonggrisar på infartsvägen
för att förhindra liknande
händelser, men förövarna
passade på när de tillfälligt
var borta.

– Nu blir det bommar. Det

här är ju fullständigt onödigt, säger Anders Henriksson, vaktmästare på anläggningarna.

Klubben har polisanmält
körningen på gräsplanen
och i samma veva anmäldes
ytterligare en ovälkommen
påhälsning.
Den gällde klubbhuset på
Styvarvallen, en bit i från
Nymåla, där någon misslyckats med att ta sig in i ett
garage men på vägen brutit
sönder dörrarna.
– Förhoppningsvis har ju
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larmet gått och skrämt
dem. Men det händer
smågrejor hela tiden och
det kostar både tid och
pengar. Tänk att slänga
i väg tusenlallar på sånt här
i stället för att lägga det på
ungdomarna, säger Anders
Henriksson.
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