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30-åring bad
om ursäkt
efter slagen
– döms nu

%

Solcellspark
Vad: Solcellspark, 30-36
MW i installerad effekt.
Det betyder upp mot
90 000 paneler och att
det räcker för hushållsel
för drygt 7 000 villor under ett år, vid 36 MW.
Var: Mellan Knislinge och
Hjärsås, söder om
Hjärsåsvägen.
När: Målsättning om att
stå klar senast 2023.

En 30-årig man döms av
Kristianstads tingsrätt till
skyddstillsyn och behandling.
Varför?
Han attackerade bland annat en helt oskyldig person
när han blandade ihop två
olika bostäder.
ÖSTRA GÖINGE. Mannen
hade precis tagit en kopp
kaffe när det knackade på
dörren. Han öppnade dörren och dagen skulle inte
bli sig lik.
– Ge mig din hund! sa
30-åringen och så startade
tumultet ute på uppfarten.
30-åringen slog, med en
metallstav, mannen i huvudet flera gånger. Mannen var rädd för sitt liv och
skrek på hjälp. Grannen
hörde detta och kom till
undsättning och de kunde
tillsammans hålla fast
30-åringen, i väntan på
polisen.

”Vi är för tillfället mitt i processer med både
länsstyrelsen
och nätägaren
om hur projektet
ska utformas på
bästa sätt för att
ta hänsyn till tekniska förutsättningar, kulturhistoriska värden och naturvärden.”

Då hände något som för-

vånade alla.
Gärningsmannen bad
om ursäkt.
Han insåg att han hade
valt fel hus.
Tanken var att gå till ett
annat hus, för han hade
hört om en hund som for
illa och ville markera mot
ägaren.
Vid tiden för misshandeln, för två år sedan, var
30-åringen djupt inne i ett
missbruk.
Sedan några månader
tillbaka är han drogfri och
tingsrätten ger honom nu
chansen att visa att han
kan leva ett liv utan kriminalitet och droger, vilket
följt honom sedan tonåren.
Förutom misshandeln
döms han även för fyra
stölder, olaga hot och
ringa
narkotikabrott.
Händelser som skett 201819.
CARL-JOHAN LILJEDAHL
carl-johan.liljedahl
@kristianstadsbladet.se
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anmälningar blev det till
söndagens Hjärsåsmotion. Vinnare av lotter
blev Rolf Raymundsson,
Sibbhult, Åke Nilsson,
Hanaskog och Ebbe
Carlsson, Knislinge.
Vinnare av kaffe blev
Ove Söderström, Knislinge och Berit Vilhelmsson, Knislinge.
Värt att notera är att oktober månad är den sista
för säsongen när det gäller Hjärsåsmotionen.

FAKTA

Wilhelm Löwenhielm
En av grundarna till Alight

En solcellspark med upp mot 90 000 paneler kan bli verklighet mellan Knislinge och Hjärsås.

Enorm solcellspark
kan bli verklighet
utanför Knislinge
● Sveriges största solcellspark är på 14 MW (megawatt).
● Just nu planeras det för en ny park mellan Knislinge och

Hjärsås.
● Storleken? 30-36 MW.
KNISLINGE. För att sätta
storleken i perspektiv kan
det nämnas att nya Solpunkten vid E22:an i Kris-

tianstad är på 4 MW och
beskrivs som en av Sveriges allra största solcellsparker.

Bakom planerna på solcellsparken utanför Knislinge hittar vi nederländska Subsolar och svenska

Alight. Det förstnämnda
företaget har tidigare inriktat sin verksamhet på
Sydafrika och Zambia

Det är sedan Alight som

får bekosta den arkeologiska utredning på 738 700
kronor (exklusive moms)
som länsstyrelsen har beslutat om, då det eventuellt kan finnas fornlämningar som i dag inte är
kända.
Undersökningsytan är
på 43 hektar (60 fotbollsplaner) och utgör främst
åkermark mellan Knislinge och Hjärsås. Några
delar av utredningsområdet består av skog och avverkning kommer behöva
ske innan den arkeologiska utredningen kan genomföras.
Wanås Gods, som äger
marken och arrenderar ut
den för den kommande
solcellsparken, ser positivt på projektet:
– Vi bedriver redan nu

ett stort miljöarbete med
miljöcertifierad
skog,
samt
ekologiskt
och
KRAV-kontrollerat jordbruk,
mjölkproduktion
och djurhållning. Kan vi
då vara med och förbättra
klimatavtrycket genom en
sådan här satsning så gör
vi gärna det, förutsatt att
de olika tillstånden för
satsningen fås, säger Baltzar Wachtmeister, vd på
Wanås Gods.
Godset har ända sedan
1985 strävat efter att bli
självförsörjande på energi.
Bland annat använder
man eget skogsbränsle för
att värma godsets 35 bostäder, är delägare i Spånga
vattenkraftverk vid Almaån och har installerat solceller på stalltaken.
Det blir sedan Alight
som säljer elen från den
nya solcellsparken, detta
genom så kallat PPA-avtal.
Det innebär att företag
som tecknar sådana avtal
kan köpa el från en sol-

cellspark till ett fast pris
under 10-20 år.
I somras invigdes just en
sådan solcellspark utanför
Linköping på 12 MW, där
Swedbank köper all el via
ett PPA-avtal med Alight.

”Kan vi då vara
med och förbättra
klimatavtrycket
genom en sådan
här satsning så gör
vi gärna det, förutsatt att de olika tillstånden för satsningen fås.”
Baltzar Wachtmeister
Vd för Wanås Gods

Alight menar att Skåne

passar bra för en solcellspark eftersom solinstrålningen är hög, vilket i
sin tur gör att varje solpanel kan producera mer. De
nu aktuella företagen har
faktiskt arbetat tillsammans tidigare i Skåne; då
med en framtida solcellspark utanför Skurup
(hälften så stor som den i
Knislinge), där byggnationen ännu inte har startat.
Här i Skåne finns också
ett behov av mer elproduktion, eftersom länet i
dag till största delen försörjs med elproduktion
från de norra delarna av
landet och att det då uppstår flaskhalsar i överföringen.

Polisen har förbättrat säkerheten kring kommunpolisen Rolf Paimensalo.
Anledningen är klotter av
den mer obehagliga sorten.
ÖSTRA GÖINGE. Den 13 augusti upptäckte man klotter på ett 15-tal ställen i
Broby, riktade mot kommunpolisen.
En månad senare, den
13 september, upptäckte
man ännu mer klotter.
Den här gången hade det
klottrats i Knislinge och
återigen var det riktat mot
Paimensalo, bekräftar nu
polisen.
– Men vi vet inte exakt
när detta skett i Knislinge,
om det varit tidigare än så,
säger lokalpolisområdeschefen Pär Cederholm.
Även detta kan ha skett i augusti?
– Ja, precis. Men det
borde inte vara så, det
hade nog upptäckts i så
fall.
Har ni någon misstänkt?
– Vi har en tanke om vilka individer som ligger
bakom det här och vilka
insatser från oss som i så
fall har utlöst det.
Ni ser ett sådant samband?
– Vi är rätt övertygade
om att det är så.
– Men Rolf har under perioder varit iväg på utbildningar och har därför inte
varit med på alla insatser

vi gjort. Så varför de ger sig
på honom vet jag inte,
men man är ju känd som
lokalpolis och ansiktet
utåt.
Stöttar polisen som myndighet en kommunpolis som
drabbas så här?
– Absolut, det finns särskilda planer som tas
fram. Polisens verksamhetsskydd har förbättrat
säkerheten runt Rolf, det
har varit en massiv insats.
Jag kan inte gå in på exakt
vad som har gjorts, men
jag har fått uppfattningen
att Rolf är väldigt nöjd och
det är jag med.
Pär Cederholm ser en
ökning av olika försök att
påverka polisens agerande:
– Och det är inte unikt
för
lokalpolisområde
Hässleholm. Det sker eftersom vi varit ihärdiga i
arbetet mot kriminella
nätverk och prioriterat
detta i 1,5 år. Det ger effekt.
När tidningen pratade
med Rolf Paimensalo i augusti sa han bland annat
så här om klottret:
– Varför inte ta det öga
mot öga i stället? Det här
drabbar ju även min familj.
Nu avböjer han att lämna några kommentarer,
eftersom händelserna är
känsliga och handlar om
honom själv.
CARL-JOHAN LILJEDAHL

Fyra anhållna efter att
polisen hittat stöldgods
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men vänder sig numera
även mot den svenska
marknaden och har öppnat en filial i Stockholm.

Kommunpolisen
skyddas efter
obehagligt klotter

Målsättningen är att solcellsparken ska kunna stå
klar senast 2023, om inga
oförutsedda hinder uppstår. Det som tar tid är huvudsakligen tillståndsprocesser, utredning av kapacitet i elnätet och sedan förstärkning av elnätet. Själva
bygget av solcellsparken tar
i sin tur ”bara” ett halvår.
”Vi är för tillfället mitt i
processer med både länsstyrelsen och nätägaren
om hur projektet ska utformas på bästa sätt för att
ta hänsyn till tekniska förutsättningar, kulturhistoriska värden och naturvärden. I denna dialog kommer också Östra Göinge
kommun att involveras
inom kort”, berättar Wilhelm Löwenhielm, en av
grundarna av Alight, för
tidningen.
TEXT

CARL-JOHAN LILJEDAHL

carl-johan.liljedahl
@kristianstadsbladet.se
044-18 55 03

Natten till måndagen
stoppade polisen två bilar
fulla av stöldgods i en rutinkontroll. Nu sitter fyra
personer anhållna misstänka för häleri.
OSBY. Det var på riksväg 23
norr om Osby som fordonen stoppades. Patrullen
observerade att det fanns
föremål i bilarna som
misstänks vara stulna från
butiker och Växjö och Helsingborg. Det står däremot inte i polisrapporten

vad för typ av föremål som
anträffades.
I bilarna befann sig fyra
personer, tre män i 40-årsåldern samt en kvinna i
25-årsåldern. Polisen beslutade sig för att göra en
husrannsakan i deras bostad och där hittade de
ännu mera stöldgods.
Samtliga greps under
måndagen misstänks för
grovt häleri och har senare
anhållits av en åklagare. Polisen utreder nu händelsen.
HENRIK NORDELL

Ungdomar hamnade i bråk
SIBBHULT. På måndagen började två ungdomar i 16-årsåldern att bråka på en adress i Sibbhult.
De uppges ha slagit och knuffat på varandra. Nu har
de båda anmält varandra till polisen. Händelsen ska utredas och är rubricerad som ringa misshandel.
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LÄS MER

Godaste vattnet i Östra Göinge?
Läs mer på sidan A8 i dagens tidning.

