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FEM KVINNOR, FEM MÄN
FÅR HELSINGBORGSMEDALJEN

Skådespelaren Samuel Fröler
fyller 50. Och efter födelsedagen
gästspelar han i Helsingborg.

SEMIFREDDO
– SOM GLASS
FAST ÄNDÅ INTE

HD

Läget
ovisst för
storarena
HELSINGBORG. Alla trodde att det
var klart. Den nya stora arenan för
idrott, kultur och nöje ska ligga på
Sundspärlan.
Men nu tar femklövern time out i
frågan. Centern och spi ska sättas in
i förslaget, finansiering och annat
diskuteras. Maktens överläggningar
kan sluta med ett helt annat placeringsförslag.
– Det är en mycket stor investe-

SPORTA24

ring och det ska bli så vettigt som
möjligt, säger Christian Orsing,
kommunalråd för moderaterna.
Men beskedet väcker oro hos
kommunens tjänstemän och inom
idrottsrörelsen.
Samtidigt flätas arenafrågan ihop
med diskussionen om hur trafiken
ska minska på Södra Stenbocksgatan. Politikerna har fått ett helt nytt
förslag. B4
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Rögletränaren Polisstationen
får sparken
ska rulla
Rögles tränare Bobo Simensen får
inte leda laget i de avslutande matcherna i kvalserien. I går kväll fick
han beskedet av Rögles sportchef
Roger Hansson. Assisterande tränaren Peter Johansson tar hand om laget tills vidare tillsammans med förre spelaren Michael Johansson.

I sommar får Helsingborg en mobil
polisstation som ska rulla i centrala
stan på fredag- och lördagkvällar.
Det är en av flera åtgärder för att göra Helsingborg till en tryggare stad
som kommunledningen och polisledningen gemensamt enades om
vid ett möte i går.
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SPLITTRING
KRING HOMOVIGSLAR
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ÅSTORP B20

FRAMTIDENS
DROGTEST
I SIKTE?

KRITISKA
RÖSTER
KAN TYSTNA

Foto: ELIN KUDO

I RAMPLJUSET
I går svängde det rejält på The Tivoli i Helsingborg. Då gjorde sex
band upp i den stora Popkornfinalen. Först vid midnatt stod segrarna
klara. Det blev Painted Voice från Helsingborg/Landskrona. Här ses
bandets sångare och gitarrist Joakim Pettersson. ■

MER FRÅN
POPKORN
Gå in på
hd.se/noje

INNEBANDY 19.00: Rapporter från kvartsfinalen Warberg-FC Helsingborg på hd.se/sport. TÄVLING Vinn en mp3-spelare på hd.se/helsingborg/fullmaktige

SCHYSST

ERBAR SÄNG
etabl 1978
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Turisterna kommer
med allt mer pengar
Närmare en tredjedel av
alla som övernattade på
hotell, stugbyar och vandrarhem i Skåne förra året
gjorde det i nordväst. Och
de gör av med pengar.
Mycket pengar.

När tidningen når honom per telefon håller han just på att hjälpa
till med att bygga upp Skånemontern på TUR-mässan i Göteborg,
en årligt återkommande resemässa. Halva montern ungefär har de
nordvästskånska kommunerna
lagt beslag på.
Men även om flest turister hittar till västra Skåne så ökar intresset för hela Skåne. Mellan 2004
och 2007 ökade antalet övernattningar i hela Skåne med 17 pro-

Helsingborg lockar med affärsliv och restauranger.
Arkivfoto: KALLE LIND

cent. Minst var ökningen på sydkusten och i nordöst och störst
var den i sydväst. I nordvästra
Skåne har antalet övernattningar
ökat med 14 procent sedan 2004.
I nordvästra Skåne är det framför allt i Helsingborg ökningen
skett. Förra året gjordes 480 000
övernattningar, en ökning med 20
procent jämfört med 2004. Också
i Ängelholm och Landskrona är
ökningen påtaglig med 17 respektive 10 procent medan övernattningarna faktiskt minskat i Båstad med en procent.
I Helsingborg lockar framförallt hotell, restauranger och shopping. Men också närheten till
Danmark och turistattraktioner,
både i stan och i omgivningarna.
– När det gäller det kulinariska
är Helsingborg antagligen Skånes
bästa hörn, säger Semmy Rülf.

Hon tycker att Helsingborg har
det mesta, men på önskelistan
står en kongressanläggning, en
stor arena för konserter och en
attraktion för barnfamiljer.
– Med en kongressanläggning
skulle vi kunna dra många,
många fler möten och kongresser
till Helsingborg, säger Monica
Lundgren.
Var femte besökare i nordvästra Skåne kom från utlandet. Flest
kom från Danmark och Tyskland
med runt 28 000 besökare från
respektive land. Noterbart är att
60 procent av alla ryssar som
övernattat i Skåne förra året gjorde det i nordväst.

Monica Lundgren jobbar med
att utveckla turismen i både Helsingborg och övriga nordvästra
Skåne.

Ingrid Runsten
ingrid.runsten@hd.se
042-489 92 02

Vad finns det då att se i nordvästra Skåne och Skåne för alla de
som kommer hit? Av Sveriges 30
mest besökta sevärdheter och besöksmål ligger sju i Skåne. Men
ingen av dem ligger i topp på listan.

Men visst finns det också lokala
sevärdheter i nordväst. Förra året
listade Position Skåne dessa.
Ibland med uppskattade besökssiffror. Här är listan på några av
de mest besökta sevärdheterna i

Ven lockar årligen 160 000 besökare.

de elva nordvästskånska kommunerna och hur många som besökte dem 2005.
Bjuv. Wrams Gunnarstorps slott,
10 000.
Båstad. Malenbadet, 61 000.
Norrvikens trädgårdar 45 000.
Swedish open i tennis 39 000.
Helsingborg. Fredriksdals friluftsmuseum, 180 000. Sofiero
slott, 190 000. Dunkers kulturhus, 134 000.
Höganäs. Kullaberg naturreservat, 500 000. Höganäs keramik,
401 000. Nimis, 30 000.

stor kikare och har fått namnet Eyecheck. Principen är lika elementär som avancerad. Den så kallade
pupillometern använder teknologi
för att scanna av pupillernas reaktion vid ljuspåverkan, och tar reda
på om personen som testas är påverkad av alkohol eller narkotika.
– Det sparar resurser. Med hjälp
av instrumentet reducerar man
behovet av urintester som måste
skickas iväg för tidskrävande verifiering. Den testade personen får
resultatet på en gång och slipper
att våndas, säger Hardy Djurhuus,
vd för Ferleprodukter AB som lanserar produkten.
Instrumentet har flera tänkbara
användningsområden, bland annat i samband med trafikrazzior.
Eller i privata företag som vill
drogtesta sin personal. Företagshälsovården Feelgood är ett av
företagen som visar ett stort intresse.
– Det är en spännande produkt
och ett stort steg in i framtiden.
Men vi vill nog prova utrustningen
mer innan vi kan ta den i bruk för
våra kunder, bland annat Volvo, säger Elisabeth Hansson, platschef
på företagshälsovården Feelgood i
Göteborg.

Peter Ferm
peter.ferm@hd.se
042-489 90 93

Visst finns det en del att titta på här...

Liseberg är ohotad etta följd av
Kulturhuset i Stockholm och Sälens skidanläggningar. Först på tionde plats kommer första skånska sevärdheten – Malmö Folkets
park med 850 000 besökare
2005. Övriga är: Söderåsens naturområde (15) 750 000 besökare,
Ale stenar utanför Ystad (21)
600 000 besökare, Badanläggningen Aq-va-kul i Malmö (22)
590 000 besökare, Högevallsbadet i Lund (26) 505 000 besökare,
Kullabergs naturreservat (27)
500 000 besökare samt domkyrkan i Lund (28) också med
500 000 besökare 2005.

En titt i kikaren avslöjar
om man är drogpåverkad.
Ett svenskt företag med
verksamhet i Danmark introducerar ett nytt sätt att
drogtesta folk i Sverige.
HELLEBÆK. Den ser ut som en

SKÅNE. Turismen omsätter årli-

gen stora belopp i Skåne och Sverige. I Position Skånes beräkningar över turismen förra året framgår det att de som rest mer än 10
mil för att komma till Skåne gjorde av med 7,5 miljarder kronor
under sin tid i landskapet. Det
mesta av pengarna spenderades
på logi och restaurangbesök.
Men turismen är inte jämt fördelad över Skåne. En förkrossande majoritet av övernattningarna på hotell, stugbyar och vandrarhem görs i västra Skåne.
Nordvästra Skånes andel av övernattningarna är 32 procent och
sydvästra Skåne inklusive Malmö
står för 47 procent.
– Vi har haft en kraftig ökning
de sista två åren i framförallt de
stora städerna och räknar med att
den fortsätter. Man bor i stan,
äter gott och passar på att titta på
omgivningarna, säger Semmy
Rülf, vd för Position Skåne.

Det syns i

Arkivfoto: ROLAND BENGTSSON

Klippan. Skäralid, 280 000. Mölletofta hantverksbod, 15 300.
Landskrona. Ven via Landskrona, 160 000. Landskrona konsthall, 29 000. Karlslundsbadet,
88 000.
Perstorp. Ugglebadet, 62 000.
Svalöv.
Ring
Knutstorp,
78 000. Röstånga
marknad,
35 000.
Åstorp. Dinoland, 17 000. Tomarps kungsgård, 25 000.
Ängelholm. Hembygdsparken,
290 000. Banmuseet, 20 000.
Örkelljunga. Ingeborrarps friluftsmuseum, 20 000.

Användarpriset för Eyecheck
kommer att hamna på 100150 000 kronor, men tanken är att
man även ska kunna hyra utrustningen i kontrakt som löper 24
månader. Enligt Hardy Djurhuus
är Sverige också en av Europas
största marknader för drogtester,
som årligen omsätter mer än 50
miljoner kronor.
– Jag tror att Eyecheck kan generera en fjärdedel i omsättning av
den summan. Sverige har cirka
500 behandlingshem för missbrukare jämfört med 50-60 i Danmark, så visst finns det potential,
säger han.
Tidigare prover av instrumentet
har gett goda resultat. Vid en frivillig och anonym undersökning i
februari testades närmare 176
danska värnpliktiga soldater. Närmare 27 procent visade sig vara
drogpåverkade, och mer än hälften av dem som testades positivt
hade narkotika i kroppen. Eftersom kikaren inte visar vilken typ
av preparat personen är påverkad
av tillämpas även urinprov, med
hjälp av en så kallad nano-stick,
som snabbt säkerställer substanserna.
Men den patenterade teknologin spårar inte bara upp droger,
även trötthet synas genom kikaren.
– Man kan enkelt göra tester på
chaufförer och se om de har kört
för länge i sträck och utgör en fara
på vägarna, säger Hardy Djurhuus.
Kikaren är utvecklad i USA och
har funnits sju år på marknaden.
Nästa vecka lanseras Eyecheck i
Skandinavien, på mässor i Örebro

Albert Capuder
albert.capuder@hd.se
042-489 91 63

Foto: Kalle Lind
kalle.lind@hd.se
042-489 94 63

Hardy Djurhuus, vd för Ferleprodukter AB, trycker främst på att
testinstrumentet spara pengar
genom att snabbt ge besked – i
ena eller andra riktningen.

och i danska Herning på Jylland.
Ferleprodukter AB är registrerat
som ett svenskt företag men driver
hela verksamheten med nio anställda i Hellebæk utanför Helsingør.
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ögat om du är på örat

Polis
anhållen för
mutbrott
STOCKHOLM. En kommissarie vid länskriminalen i Stockholm har anhållits misstänkt
för grovt mutbrott alternativt
grovt tjänstefel.
Mannen arbetar som operativ chef på sin avdelning och
greps i tisdags i sin bostad i
Stockholmstrakten. I samband
med gripandet gjorde polisen
värdefulla beslag i en husrannsakan i kommissariens bostad.
Enligt Expressen har polisen
i flera år misstänkt att kommissarien lämnat ut hemliga uppgifter till bland annat kriminella personer.
– Jag kan bekräfta att kommissarien sitter anhållen misstänkt för mutbrott alternativt
grovt tjänstefel, men mer kan
jag inte säga, säger kommissarie Leif Andersson vid polisens
sektion för interna utredningar.
I går inleddes ett första ingående förhör med polismannen.
Han har fått advokaten Johan
Eriksson till sin försvarare. Samtidigt förberedde polisledningen
i Stockholm sig för att senare på
onsdagen offentligt kommentera brottsmisstankarna.
Polismästare Mats Vagnstad
vill inte uttala sig om det enskilda fallet men tycker det är bra
att polisen lyckas avslöja misstänkta brott bland sin egen personal.
Kommissarien har i sitt arbete haft en ledande befattning i
kampen mot den organiserad
brottsligheten och haft tillgång
till känslig spaningsinformation. TT
Kjell Rynhag

Katja Kofoed (i förgrunden) på Ferleprodukter provar drogtestinstrumentet Eyecheck på sin kollega Kathleen Ungar. Testpersonen håller
upp instrumentet framför ögonen och tittar in i det under testet som tar cirka en minut. Kikaren är kopplad till ett program i datorn som ger
upplysningar om eventulla substanser av droger eller alkohol i kroppen.

Senil åldring
mördade sin fru
STOCKHOLM. En senil 81-årig
man dömdes på onsdagen till
rättspsykiatrisk vård för mord
på sin hustru.
Det är mycket ovanligt med
mördare över 80 år.
Under perioden 1990 till
2004 dömdes i genomsnitt en
person per år i 80-årsåldern för
mord. Motiven var oftast psykisk sjukdom eller förvirring.
– Rättspsykiatrisk vård är en
typisk påföljd i de här fallen.
Hälften av dem som lagförs får
det och resten döms till fängelse, säger Mikael Rying, kriminolog vid Brottsförebyggande
rådet (Brå). TT

Böter för
stenstöld

Instrumentet ger utslag för både drogpåverkan (narkotika eller alkohol) och trötthet. Det går alltså att testa en långtradarförare och
se om han har sovit tillräckligt. (Grönt betyder godkänt värde.)

Ögontestaren kompletteras av en liten mätare, nano-stick, förs ner i
urinen och utläser snabbt om det finns alkohol eller narkotika i
kroppen.

STOCKHOLM. Tre män som i
höstas stal den så kallade Rödstensgubben från en gård i Grebo i Östergötland har fått sina
straff. De dömdes till dagsböter
för fornminnesbrott, uppger
Radio Östergötland.
Den kända offerstenen är
omkring 3 000 år gammal och
väger runt 100 kilo. Den försvann från gården i Grebo i början av september förra året men
hittades senare i en lägenhet i
Västervik, efter ett anonymt
tips. TT

