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KUNGSBACKA
LEK & HOBBY 

S.TORGGATAN 7
TEL. 141 36

...närmar sig!
Var förberedd, 
vi har det du 

behöver!

Spokdagen

Värme 
nära dig.

VILLAOLJA
DIESEL & PELLETS

Ring oss på 0300-756 00
031-450 800, 020-320 320

www.sweaenergi.se

Annonsera
i Kungsbackas
största tidning

RING 0300–101 75
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Stökigt på Klovsten

Krångliga nya regler för sopsortering upprör personal
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KUNGSBACKA. Från och med årsskiftet gäl-

ler nya regler för vad som ska läggas var på kom-

munens återvinningscentraler. Sådant som tidi-

gare skickades utanför kommunen för att läggas 

på deponi räknas numera som brännbart. Det 

sparar pengar till kommunen, som betalar 890 

kronor för varje ton som läggs på deponi. Men 

personalen på återvinningsstationen i Klovsten 

tror att det kommer att leda till problem.

– Nu ska till exempel vattenlöslig färg läggas 

i det brännbara. Det innebär att det kommer att 

hamna färg överallt när burkarna körs i öppna bi-

lar där de kan välta och färgen rinna ut. 
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ÅSIKTEN 2 

Vi möttes av 
högvis av kar-

tonger som var 
fyllda med skräp

Flera greps 
för narkotika-

brott i helgenSISTA SIDAN 

Öppet hus på 
Kungsbacka 

dansklubb
SIDAN 8 

HOPPAR FÖR MUSIK DIREKT. Johan Studt, Rasmus Petersson och Erik Norlander ingår i trion som kallar sig 

TAPE! och är ett av Kungsbackabanden som snart tävlar i Musik Direkt. De har bestämt sig för att återuppliva en 

döende genre, skatepunken. Det är okomplicerad musik full av energi.

ÅSA. Föreningen Djur-

skyddet Norra Halland 

måste själv stå för kost-

naden att dra in vatten 

och avlopp i lokalen som 

kommunen erbjuder, en-

ligt kommunalråd Ödman.

Katthem får 
inget stöd av 

kommunen
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Hotell satsar 
för framtiden

Skildrar arbetslöshet

Frillesåsbor 
fick storvinst 
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KULTUR  10 

GOD MORGON!

I  FRILLESÅS jublar 

132 lottvinnare som 

får dela på 2,8 miljo-

ner. På konsthallen 

ställer konstnären 

Sjöbleke ut bilder om 

nyfattigdom. Dagens 

tidning rymmer  
många verkligheter.

™

www.ingvars.se
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Nu alltid lågtautomatpris på bensinen!
Vi tar alla betalkort!

Alltid öppet till 24!Varbergsvägen
Hammerö, Kungsbacka

Tel. 0300-165 52, 150 77

Vi formar hår med

förnuft och känsla
0300-60 118

Fri lånebil vid byte av 

limmade vindrutor

Tel. 0300-128 90
Godhemsgatan 10

Stöldskyddsmärkning • Stenskottslagning

Butiksrutor • Energiglas
Reparationsglasning

Elitfönster • Blyfönster • Isolerglas 
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Inget stopp för bullret  

Skateboardåkare har stört b
ilverkstaden i ett år

FOTO: ANN KRISTIN
EKMAN
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.KUNGSBACKA. Trots ett års klagomål och

artiklar i N
orra Halland plågar fortfarande kom-

munens skateboardhall PD Bilservice. Oväsen-

det gör att de anställda inte kan arbeta ordentligt 

och mår dåligt. Verkstaden deponerar hyran hos 

länsstyrelsen i väntan på att fa
stighetsägaren ska 

göra något. Men inget har hänt. Ärendet faller 

mellan stolarna på kommunen och fastighetsäga-

ren tycker att bullernivån inte alls ä
r för hög. 

– Det är bara en höftning från deras sid
a och 

det fra
mgår inte av några normer, sä

ger fastig-

hetsägarens advokat, Lennart Ström. 

Men nu har kommunen beslutat gå vidare och 

det kan innebära kostnader för skateboardhallen 

och vite för fastighetsägaren.
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Tänk vad många 

kunder som blivit 

lurade från mån-

dag till 
torsdag

Nya domare 

till f
otbollen 

i Kungsbacka

SPORTEN 19 

Nu tänker 

Gavin bli

författare

FAMILJ  22 

MINDRE HJÄLP. Sedan i höstas kan äldre och funktionshindrade inte längre ta ut mindre summor pengar från

lantbrevbäraren. Inte heller går det att betala räkningar utan att betala en avgift för varje avi. Det har skapat 

problem för många som bor ute på landet.  – Jag saknar att inte kunna hjälpa de äldre med de här sakerna. Lite 

av arbetsglädjen är borta, säger Lena Dalsjö, lantbrevbärare på Onsalahalvön. 

KUNGSBACKA. Fäng-

elsestraffet på fyra år stå
r 

fast fö
r Kungsbackaadvo-

katen som tog tjugo mil-

joner. M
en både försvara-

re och åklagare anser att 

han blev blåst.

flande

dvokat

lev blåst
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Vinnande 

seniorboende 
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• DIESEL

• ELDNINGSOLJA

• AUTOMAT-

   LEVERANSER

• BRÄNNARSERVICE

• TANKSTATIONER

Tel. 0300-775 15

Kungsbacka

Ett k
omplett fö

retag

med fullservice!

Hantverksgatan 2

Tel. 103 48, 777 28

www.kbagummi.com

Vi formar

hår med

Förnuft

& Känsla

Tel:0300 - 60 1 18 |  W
ebbokning: www.klippa.nu

Tel. 0300-128 90

Godhemsgatan 10

Fri lå
nebil 

vid byte av 

limmade

vindrutor

Stöldskyddsmärkning

Stenskottslagning

– Butiksrutor –

– Energiglas –

– Reparationsglasning –

– Elitfönster –

– Blyfönster –

– Isolerglas –

– Speglar m.m –

Sälja först eller 

köpa först? 

Med vår boende-

kostnadsförsäk-

ring slipper du 

fundera.

Fastighetsbyrån

Kungsbacka 

0300-686800

TISDAG 13 JANUARI 2009 NR 3 88:E ÅRG  LÖSNR. 10 KR

Stökigt på Klovsten
Krångliga nya regler för sopsortering upprör personal

FOTO: GUSTAV HULTGREN

NYHETER 7 

KUNGSBACKA. Från och med årsskiftet gäl-
ler nya regler för vad som ska läggas var på kom-
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I  FRILLESÅS jublar 
132 lottvinnare som 
får dela på 2,8 miljo-
ner. På konsthallen 
ställer konstnären 
Sjöbleke ut bilder om 
nyfattigdom. Dagens 
tidning rymmer  
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Nu alltid lågt

automatpris på 

bensinen!

Vi tar alla 

betalkort!

Alltid öppet till 24!

Varbergsvägen
Hammerö, Kungsbacka
Tel. 0300-165 52, 150 77

Vi formar hår med
förnuft och känsla

0300-60 118

Fri lånebil vid byte av 
limmade vindrutor

Tel. 0300-128 90
Godhemsgatan 10
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Butiksrutor • Energiglas

Reparationsglasning
Elitfönster • Blyfönster • Isolerglas 

Speglar m.m Har du varit med i 
Kungsbacka
luciatrupp?

Spättafi lé.........................

Sill/Strömmingsfi lé.........

Öppettider: mån–fre 9–20
lördag 9-19, söndag 11–17

Tel. Kba butiken 0300-126 00

99:-/kg

49 90
/kg

När fritidspedagogen Daniel 
Sagestam upptäckte att de 
gamla kunskapsspelen inte 
passade till de nya datorsyste-
men köpte han inte nya. Han 
började göra sina egna spel 
istället. Det har nu vuxit till 
sajten Kunskapsstjärnan med 
3 000 besökare om dagen.

Daniel Sagestam är fritidspedagog 
och IT-lärare på Novaskolan. Och 
det var just i samband med att han 
blev IT-ansvarig som han upptäck-
te hur mycket det skulle kosta att 
köpa in nya kunskapsspel till elev-
erna, som han började experimen-
tera med egna spel. Först enkla, 
sedan mer avancerade.

Spelen lade han ut på nätet 
så att alla skulle kunna komma 
åt dem kostnadsfritt. Sajten Kun-
skapstjärnan föddes. Efterhand 
har det kommit till spel även från 
andra konstruktörer som är villiga 
att låta barn använda dem gratis.

– Det är viktigt att det inte finns 

något vinstintresse, säger Daniel 
Sagestam. Det finns många an-
dra kunskapsspel, men då på dyra 
cd-skivor.

Nu har sajten blivit känd runt 
om i Sverige, och har 3 000 be-
sökare om dagen. Skolverket län-
kar till den och för tredje gången 
är den med på utbildningsmässan 
Skolforum.

Där har sajten i konkurrens med 
23 andra bidrag chans att vin-
na årets Skolutvecklingspris. Täv-
lingen avgörs på onsdag.

– Med Skolutvecklingspriset 
vill vi främja kreativa idéer i den 
svenska skolan och bidra till att 
sprida framgångsrika satsningar, 
säger Peter Näsman, projektleda-
re för Skolforum.

Även om tanken är att spelen 
ska vara gratis, hoppas Daniel Sa-
gestam så småningom kunna leva 
på sin idé. Pengarna ska komma 
in genom att man kan betala för 
medlemsskap och då få tillgång 
till extra tjänster.

Daniel Sagestam är noggrann 
med att betona att alla hans spel 
bygger på en bestämd värde-
grund:

Inget underhållningsvåld, köns-
neutrala, religiöst och politiskt 
obundna och demokratiskt stimu-
lerande.

Nicklas fick 
lämna idol
17-årige Nicklas Hocker från 
Onsala fick i fredags lämna 
idol. 

Det var den tredje fredagsfi-
nalen av Idol i år och Nick-
las sjöng Soundgardens Black 
hole sun. Det stod mellan ho-
nom och Eddie Razaz och när 
domen föll var det Nicklas som 
fick trösta sina gråtande fans. 
Men musiklivet fortsätter, enligt 
Nicklas som fyller 18 den första 
november.

– Jag lär ju skaffa körkort 
och turnera runt i Sverige och 
bjuda på min egen stil och lå-
tar, kanske även några idol lå-
tar, skriver Nicklas på tv4: as 
idolchatt. 

– Kanske drar jag till USA 
och jobbar som trubadur på nå-
gon bar i Miami. 

Nu är det åtta personer kvar 
som tävlar om att bli årets idol.

Josefi ne Julén

Tävlar om skolpris

KUNSKAPS-
STJÄRNAN 

www.kunskapsstjarnan.se

Kunskapsspel för skolbarn 
i olika svårighetsnivåer. 
Exempel är matematik, 
tangentträning, och 
geografi

Kristian Alm
0300–107 95

kristian.alm@norrahalland.se

Sajten Kunskapsstjärnan uppfanns av fritidspedagogen och IT-
läraren Daniel Sagestam.                FOTO: KRISTIAN ALM 

OPTIKER LUNDIN SYNSAM
NYGATAN 17 · KUNGSBACKA · 0300-307 75

NU K AN DU ÄVEN BOK A DIN S YNUNDERSÖKNING PÅ S YNSAM.SE

Köp progressiva glasögon, 
få enkelslipade på köpet
Just nu får du ett par enkelslipade glasögon (värde  
1 720 kr) på köpet när du köper kompletta progressiva 
glasögon med glas från vårt premiumsortiment, glas 
finns från 249 kr/månad (5 960 kr). Passa på, erbjudandet 
gäller glasögon beställda 26/10–14/11 2009. Välkommen! 

Enkelslipade glasögon på köpet avser Orma 15 Supra och Hilux Thin Hard i 
utvald båge. Delbetalning i samarbete med Valutakortet. Erbjudandet kan  
inte kombineras med andra erbjudanden.
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Nu är Idolsagan slut för 
Nicklas Hocker från Onsala.
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