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POLISRAPPORTEN
Inseros: Båtmotorer
stals i Inseros

■■Natten mellan torsdag
och fredag stals en båtmotor i Inseros. På måndagen
upptäcktes det att ytterligare en båtmotor hade
stulits i samma område.

Trädgården: Tagen
för grovt rattfylleri

■■I lördags natt stoppa-

des en norskregistrerad
bild på Trädgårdsgatan.
En 25-årig man från Göteborg körde påverkad av alkohol och narkotika. Körkortet är återkallat. Han
misstänks nu för olovlig
körning, grovt rattfylleri
och drograttfylleri.

Centrum: Slogs ned
av inbrottstjuvar

■■En tjänsteman från
Mölndal energi hörde vid
13-tiden på lördagen ljud
inifrån bergrummet vid
Frölundagatan där obehöriga inte får vistas. När
mannen låste upp och
gick in slogs han i huvudet
med ett tillhygge. Mannen hann se två, tre mörkklädda män försvinna och
fördes sedan med ambulans till sjukhus på grund
av svullnad i pannan, öm
nacke, yrsel och illamående. Verktyg, maskiner och
kablar saknas från platsen.
Polisen har säkrat spår.

E6: Tvåbilskrock
vid centrum

■■Klockan 16.55 på sön-

dagen krockade två bilar i
södergående riktning vid
Mölndals centrum. En
20-årig man skulle byta
körfält och körde då ihop
med en bil. 20-åringen
snurrade runt och hamnade mot körriktningen. En
80-årig passagerare i bilen
som blev påkörd slog huvudet i fönstret men ingen
skadades allvarligt och bilarna behövde inte bärgas
från platsen.

Kållered: Bil
välte på E6

■■På fredag förmiddag
klockan 11 skedde en singelolycka på E6 i södergående riktning mellan Kållered och Lindome. Bilen
snurrade runt och hamnade på sidan men föraren
tog sig själv ur bilen. Bilen
bärgades och personen
fördes till Sahlgrenska
sjukhuset.

Jungfruplatsen: Falsk
hemtjänstpersonal
stal 5 000 kronor

■■Vid 09.30-tiden i tisdags
fick en kvinna i 90-årsåldern besök av en kvinna
i 35–40-årsåldern som
påstod sig vara från hemtjänsten. Besökaren betedde sig dock inte som
hemtjänstpersonalen
brukar, i stället rotade
hon runt i köksskåp med
mera. Inom en timme efter det oväntade besöket
hade kvinnan anmält att
hon blev besluten på 5 000
kronor i kontanter.
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Nu ska det redas ut vem
som är borgmästare
■■Nya regler ska kopieras från Göteborg

Mölndal har ingen
borgmästare och inte
heller några planer på
att återinföra en sådan.
Men nu ska i alla fall
regler tas fram för vem
som ska agera ”borgmästare” i samband
med internationella
utbyten.
■■I åtminstone 683 år fanns

titeln borgmästare i Sverige. Men 1971 avskaffades
begreppet helt. I ganska
många år har det knappast
heller varit något problem
att Mölndal är en borgmäs-

tarlös kommun i ett borgmästarlöst land. Men i takt
med ett större utbyte med
andra länder, till exempel
inom EU, har det uppstått
en viss förvirring.

knepigt. Vem ska egentligen
representera Mölndal när
en ”borgmästare” från ett
annat land kommer på besök, eller vice versa?

Vem representerar?

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att inhämta svar på frågan från
vår stora grannkommun
i norr.
– Vi har inget nedskrivet
i Mölndal om hur vi ska möta upp och med vilken delegation. Så vi har gett stadsdirektören i uppdrag att ta
reda på hur Göteborg har
löst det här, för vi tycker att
de verkar ha gjort det på ett

Svar norrifrån

Ute i den stora världen, utanför Svea rikes gränser,
lever nämligen borgmästaren vidare som till exempel
”bürgermeister” i Tyskland
och Österrike, eller ”mayor”
i Storbritannien. I Danmark
heter för övrigt det som vi
kallar kommunalråd rätt
och slätt ”borgmester”.
Så i internationella sammanhang kan det bli lite

Marie Östh Karlsson (S)
och Sven-Ove Johansson
(S).

bra sätt, säger Marie Östh
Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
I Göteborg räknas väl
fullmäktiges ordförande
som borgmästare?
– Inte enbart. När de möter en delegation med sta-

ben runt motsvarigheten
till kommunstyrelsens ordförande och det kanske förväntas fattas någon form
av beslut, så skickar Göteborg sin kommunstyrelseordförande. Men handlar
det mer om att vara värd för
staden, i samband med vänortsbesök och liknande, då
är det fullmäktiges ordförande som representerar.
Vi vill ha det nedskrivet
på samma sätt, säger Östh
Karlsson (S).
KENT RANDAU
031–86 84 23
kent.randau@
molndalsposten.se

De står upp
på lektionen
Nu blir det inget mer
”sitt ner i klassen!” på
Toltorpsskolan. Sedan
en månad tillbaka har
femteklassarna höjoch sänkbara ståbord.

Eleverna
får använda
dem en vecka var,
vi alternerar.”

■■Toltorpseleverna

de får lättare att koncentrera sig, säger Ingrid Ahlén.
Amanda Kober och Peter
Hayes går i femte klass och
har haft varsin vecka vid de
nya ståborden.
– Det är skönt att kunna
höja och sänka dem så att
det går att anpassa efter
sin längd, säger Amanda
Kober.
– Och så att det går att
sitta ner ibland, det blir lite
friare. Jag står kanske tre
av fem lektioner nu, säger
Peter Hayes.

som
började i femte klass för en
månad sedan har möjligheten att stå upp under lektionerna.
– Det började med att
kommunen utlyste skolor
som ville testa ståbord. Vi
anmälde oss och ett företag
som utvecklar ergonomiska möbler kom på besök. Vi
fick chansen att testa ett par
bord, och vi tog den, säger
läraren Ingrid Ahlén.
Så nu står höj- och sänkbara bord i två av klassrummen.
– Borden är prototyper
som vi hjälper till att utforma genom att ge feedback,
så det här kostar inte en
krona för oss, säger rektorn
Martin Dalenius.

Gungar på stolen

Just nu har klasserna sammanlagt fyra bord att dela
på. Två i varje klassrum.
– Eleverna får använda
dem en vecka var, vi alternerar. Oroliga barn gungar
gärna på stolen eller sitter
och vrider sig. Att stå upp
funkar väldigt bra för dem,

Ingrid Ahlén, lärare

Byggde egna bord

Men ståbord är inte helt
nytt på Toltorpsskolan.
– Vår träslöjdslärarinna
Karin Gustafsson tillverkade ståbord åt oss redan
förra året, så vi har hunnit
testa ett tag nu. Hon gjorde
ståbord åt oss lärare också,
vilket är helt perfekt. Vi kan
ha vårt material rakt framför oss i stället för att det ligger snett bakom, säger Ingrid Ahlén.
MIKAELA NORDIN
031–86 84 22
redaktion@molndalsposten.se
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ståbord är utplacerade på Toltorpsskolan och Bosgårdsskolan i Mölndal just nu. Även Toltorpsskolans tredjeklassare ska få ståbord inom kort. Där ska de stå terminen ut,
sedan utvärderas de av elever och lärare. Sammanlagt är
35 prototyper utspridda över landet för att testas.

Amanda Kober och Peter Hayes tycker att det är roligt med de nya ståborden.
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