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Nytt miljöforum i Linköping
E-week med fokus på cirkulär ekonomi

LINKÖPING
I kväll startar E-week, en 

fyradagarskonferens om 
cirkulär ekonomi på Kon-
sert och Kongress. Sex av 
aktiviteterna är öppna för 
allmänheten och som ar-
rangörer står flera stora ak-
törer i regionen.

– Vi i Östergötland lig-
ger ofta längst fram och 
vill visa att miljöproblem 
går att lösa. Det ser ofta 
dramatiskt ut men vi vill 
visa på möjligheter med 
att tänka i stora system, 
berättar Anders Carlsson 
från Linköpings univer-
sitet och lyfter fram go-

da exempel på bussar som 
drivs av slakteriavfall och 
värmeproduktion från so-
por. Övriga arrangörer 
förutom LiU är Cleantech 
Östergötland, Energi-
kontoret, Lantbrukarnas 
Riksförbund samt Läns-
styrelsen Östergötland.

Första gången
Inom många områ-

den ligger Östergötland 
i framkant när det gäl-
ler miljöfrågor och för för-
sta gången arrangeras E-
week för att lyfta fram re-
gionens arbete kring mil-
jöteknik. Temat cirkulär 
ekonomi innebär att arbe-

ta utan miljöfarliga äm-
nen och att man produce-
rar varor baserat på för-
nybar energi. Huvudtala-
re för konferensen är Stu-
art Pledger, prisbelönt cir-
kulär ekonomisk affärs-
strateg som är grunda-
re av Sustainable Leader-
ship Lab och ordförande i 
Cradle Net.

För nionde gången ar-
rangeras Miljöteknik-
minglet där det bjuds på 
företagspresentationer, 
beskrivning av goda sam-
arbeten mellan företag 
och universitet samt ut-
delning av utmärkelsen 
Årets Miljöprofil. Invig-
ningstalare är miljömi-
nister Lena Ek och lands-

hövding Elisabeth Nils-
son. Ett flertal politiker 
kommer att delta i avslut-
ningsdiskussionen under 
fredagen: Muharrem De-
mirok (c), Karin Granbom 
Ellison (fp), Finn Bengts-
son, (m), Annika Lille-
mets (mp) och Johan Löf-
strand (s).

Kajsa Nilsson

Elisabeth Nilsson kommer att invigningstala tillsammans med miljöminister Lena Ek. Foto: Kajsa 
Nilsson

För första gången arrangeras E-week, en konferens om cirkulär 
ekonomi. Foto: Kajsa Nilsson

Socialdemokraterna vill se bättre resultat
LINKÖPING

Ingen kan ha undgått Pi-
sa-undersökningarnas ka-
tastrofsiffror som visar på 
den svenska skolan i kris.

Resultaten visar på en 
trend där läs- och skriv-
svårigheter kraftigt för-
sämras. Ett lästest bland 
gymnasieelever som pre-
senterades nyligenvisade 
det sämsta resultatet på 
tretton år. Det visas ock-
så att var femte elev är i 
behov av speciallärare för 
att klara godkänt. Den 
här trenden kan man se 
tydligt i Linköping också.

Vända skutan
Socialdemokraterna är 

tydliga med att man mås-
te öka insatserna tidiga-
re, då forskning visar att 
de som har svårt att läsa i 
lågstadiet, även får svårt 

att läsa i högstadiet.
– Det behöver komma 

till ett långsiktigt arbete i 
grundskolan för att vända 
den utveckling vi nu ser i 
Linköping. Elever behö-
ver få stöd så snart som 
svårigheterna upptäcks. 
En god läsförmåga är en 
förutsättning för att kun-
na hämta in andra äm-
neskunskaper och är där-
med nyckeln till en fram-
gångsrik skolgång, sä-
ger det socialdemokratis-
ka kommunalrådet Jakob 
Björneke.

Framtida förslag
Det socialdemokrater-

na kommer att lägga upp 
som förslag är att mins-
ka klasserna i lågstadi-
et, för att varje elev ska få 
mer uppmärksamhet och 
hjälp. Till det vill man ta 
nationella pengar. De vill 

även ha läskontroller re-
dan i första klass och att 

man bör se över lärarnas 
långsiktliga kompetens-

utveckling.
Stefan Hedström

Jabob Björneke vill se bättre resultat. Foto: Tommy Pettersson

Åtta åtalas för bidragbrott
Rättegången börjar på torsdag
LINKÖPING

Hela åtta personer åta-
las vid Linköpings Tingrätt 
för grovt bidragsbrott. Den 
misstänkte huvdmannen 
nekar till brott.

Den 49-årige mannen 
har suttit häktad sedan i 
september då det uppda-
gades ett omfattande fusk 
då den nu åtalade man-
nen överdrivit sina behov 

av personlig assistans. 
Tillsammans med sina 
sju assistenter har 49-åri-
gen lurat försäkringskas-
san på drygt sju miljoner 
kronor.

 Utöver 49-åringen åta-
las även sju andra per-
soner – fem män och två 
kvinnor – som ska ha ar-
betet som personliga as-
sistenter. Av åtalet fram-
går att polisen bland an-

nat har använt sig av 
hemlig kameraövervak-
ning för att kunna bevisa 
att 49-åringen inte har så 
allvarliga funktionshin-
der som han uppgett. Poli-
sen har även tagit privata 
filmer i beslag. 49-åring-
en har suttit häktad se-
dan den 4 september. Han 
nekar till de brott han an-
klagas för.

Jerry Prütz
Dwen misstänkte mannen har suttit häktad sedean september. 
Nu på torsdag börjar rättegången. Foto: Patrik Ekström

Johanna Wiklander ny 
stadsarkitekt
LINKÖPING

Johanna Wiklander är 
nyrekryterad stadsarki-
tekt till Linköpings kom-
mun och har lång erfaren-
het av långsiktiga strate-
giska stadsplaneringspro-
jekt.

Med rötter i Stock-
holm och erfarenhet som 
arkitekt sedan 25 år till-
baka har hon förmodli-
gen många idéer för sin 
nya hemstad. Mycket 
händer i Linköping med 
nytt resecentrum, nya 
bostadsområdet Vallas-
taden och utveckling av 
befintliga stadsdelar. Jo-
hanna Wiklander har 
bakgrund som partner 
och utvecklingschef på 
den välkända arkitekt-
firman White Arkitekter 
samt som anställd hos 
Johan Celsing.

– Jag är mycket glad 
för den här rekryte-
ringen. Att vi nu har 
en stadsarkitekt inne-
bär att stadens sam-
lade kompetenser för-
stärks än mer och att 

vi får ännu bättre förut-
sättningar för en aktiv 
stadsbyggnadsdiskus-
sion. Jag önskar Johan-
na hjärtligt välkommen 
till oss, säger samhälls-
byggnadsdirektör Anna 
Bertilson i ett pressmed-
delande.

Offentligt samtal
Jobbet som stadsarki-

tekt innebär en rad oli-
ka arbetsuppgifter, både 
att stötta medarbetar-
na i utformningsfrågor 
och att driva ett offent-
ligt samtal om stads-
byggnadsfrågor. I höstas 
rekryterade även Norr-
köping ny stadsarki-
tekt med bakgrund från 
Stockholm. Med Ka-
rin Milles Beier i Norr-
köping och Johanna 
Wiklander i Linköping 
har fjärde storstadsregi-
onen mycket att vänta. 
Särskilt med tanke på 
de utmaningar som vän-
tar inom området i och 
med planering och bygge 
av Ostlänken.

Kajsa Nilsson

Bruno K Öijer  
kommer med nytt
LINKÖPING

Linköpingspoeten Bru-
no K Öijer kommer nu 
med en ny diktsamling 
och därefter ger han sig 
ut på turné.

”Och Natten Viskade 
Annabel Lee” är titeln 
på Bruno K. Öijers nya 
diktsamling som landar 
på diskarna i september. 
Förra boken, ”Svart Som 
Silver”, 

kom 2008 och var en 
av det årets mest omta-
lade böcker. Redan för 
drygt ett år sedan berät-
tade Linköpings Tidning 
att poeten jobbade med 

en ny diktsamling.
Däremellan hann han 

sticka i mellan med ett 
gästspel på Sällskapets 
album ”Nowy Port” men 
efter detta har det varit 
tyst om och kring Bru-
no K Öijer. I samband 
med den utgivningen ge-
nomförde Bruno K. Öi-
jer en landsomfattan-
de turné, som blev både 
en stor kritiker-och pu-
bliksuccé. Den 19 okto-
ber är det turnépremi-
är i Stockholm på Södra 
Teatern. Ett besök i den 
gamla hemstaden är in-
te uteslutet.

Jerry Prütz

Sparkade och slog kvinna
LINKÖPING

En man misshandlade 
en kvinna så illa att hen-
nes trumhinna skadades. 
Nu ställs han till svars för 
sina handlingar i Tingsrät-
ten.

Det var den 13 sep-
tember 2013 som den 
31-årige mannen först 
knuffade ner en kvinna 
i säng varpå hon föll så 
illa att hon ramlat ner 
från denna och slog där-
efter slagit bakhuvudet i 
ett sängbord och däref-
ter golvet. 

31-årigen har däref-
ter slagit kvinnan i an-
siktet upprepade gånger 
samt även sparkat hen-

ne i magen. När kvin-
nan låg på marken har 
han även dunkat hennes 
huvud i golvet och slitit 
henne i håret så hårt att 
hår slitits loss från hen-
nes huvud. 

Han har även släpat 
henne i fötterna och ut 
i trapphuset och nedför 
trapporna vilket med-
fört att hon vid upprepa-
de tillfällen slagit huvu-
det i trappstegen. 

Det finns ett flertal 
vittnen till det inträffa-
de och även en del skrift-
lig bevisning vilket styr-
ker målsägandens upp-
gifter. 31-årigen nekar 
till brott.

Jerry Prütz

Skrev falsk anmälan
LINKÖPING

En man, född 1977, ställs nu inför rätta för att ha 
skrivit en falsk flyttanmälan till Skatteverket i mål-
sägandens namn. Detta hände i september 2013. 
Enligt åklagaren begick gärningsmannen handling-
en med uppsåt och han erkänner även det begång-
na brottet.

Jerry Prütz


