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I dag
LINKÖPING
Sång. 0-6 år. Domkyrkan,
kl 10.
Släktforskning. Fontä-
nen Västra Vägen 32, kl
13–16.
Föreläsning. Bengt och
Dahla sjunger in somma-
ren och vi har frågesport
under tiden. Hagdahlska
huset - Seniorcenter, kl
14.
Underhållning. Bondko-
miker Kaj Lärka Norrkö-
ping underhåller. Service-
huset Skäggetorp centr-
um 4C, kl 14.
After work. Musik med
fredagsfeeling!. Bob Dy-
lan i ord och ton Crooked
Dreams - Helena Ritzén
med vänner. Linköpings
Domkyrka, kl 17.
Dans. Prova på nya dans-
stilar med Dansarna.se.
Nyfiken på nya danssti-
lar? Dansbanan, Frilufts-
museet Gamla Linköping,
kl 18.
Teater. Pelikanen. August
Strindbergs pjäs om det
psykologiska spelet inom
en familjs slutna väggar.
ung scen/öst, kl 19.
Teater. Farmor och vår
herre. Hjalmar Bergmans
klassiker! Stora Teatern,
kl 19.
Guidning. Guidad nattfå-
gelskådning vid Stångån.
Njut av nattens kör på en
cykeltur från Nykvarn ut
mot Stångåmynningen.
Snöbryggan, Nykvarn,
kl 21.

Bilist tror
mer på gps
än på polis
LINKÖPING
En motorcykelpolis
uppmätte hastigheten
till 126 kilometer i tim-
men. Men den 44-årige
bilisten ifrågasätter
hastighetsmätningen.

Den 29 april i år lade enpo-
lispatrullmärke till en Por-
sche somsvängdeav E4 vid
Tift. Bilen fortsatte ihög fart
på riksväg34 i riktningmot
Ljungsbro. Patrullen anro-
pade en motorcykelpolis
som befann sig i närheten
och han tog upp jakten på
Porschen.Underensträcka
av drygt 1 500 meter gjor-
de mc-polisen enmätning
somvisadeattbilenhöll en
hastighet av 126kilometer i
timmenpå en sträckamed
90 somhögsta tillåtnahas-
tighet. Den 44-årige föra-
ren har nu åtalats för has-
tighetsöverträdelse. Han
nekar till brott och hävdar
att han inte körde fortare
än 110 kilometer i timmen.
44-åringen säger i polis-
förhör att han har kunnat
se hur fort han körde ge-
nom att granska data i sin
gps. Åklagaren anser att
44-åringen ska dömas att
betala4000kronor iböter.

Fredrik Quist Nu är stora p-husets
väggmålning färdig
LINKÖPING
Efter åtta dagar och 50 liter färg är
väggmålningen på parkeringshuset
Druvan klar.
– Det var lite svajigt högst
upp.
Alexandra Severinsson tit-

tar upppå sinmålning. ”The
place in between” på par-
keringshuset Druvan längs
med Nygatan är fjortonme-
ter hög, femton meter bred
och innehåller nitton olika
kulörer. Med hjälp av en sax-
lift, roller, pensel, lite spray-
färg,mycketmarkeringstejp
och pappa Thomas Severins-
sonarbetadehon iåttadagar
med projektet.
– Det var väldigt varmt så

ibland fick vi ta litepaus.Det
var säkert 40 grader varmt
när vi målade högst upp.
Men det är jätteskönt att det
inte regnade!

Målningen beställdes av
kommunala fastighetsbola-
get Sankt kors och roddes i
hamn av Look, Linköping of-
fentlig konst. Totalt kostade
hela projektet 400 000 kro-
nor. Lars-Ove Östensson är
ansvarig för Look:
– Vad konst tillför, under

gynnsamma förutsättning-

ar, är det oväntade. Konsten
kan, och bör, aktivera det of-
fentligarummetochbådeut-
mana och bekräfta vår verk-
lighetsuppfattning.
NärSeverinsson fickbeske-

det i vintrasbörjadehonmed
att åkaupp till Linköping för
att känna in omgivningen
och färgerna på husen runt
omkring. Sen åkte hon hem
till ateljén i Göteborg och
började skissa.
– Målningen ändrade sig

länge innan jag fick till den
här formensomjaggillar. Jag
serenstad framförmig, även
dådetärväldigtabstraktoch
geometriskt såärdetenslags
plats förmig.
Under arbetets gång mitt

inne i centrala Linköping är
det många som stannat och

pratatmed konstnären.
– Folk har bara varit posi-

tiva. Det varmånga som bor
i huset mitt emot som kom
utochgav tummenupp.Det
var endamsomkomut flera
gånger och var så glad att få

slippa tittautpådenvitaväg-
gen frånsitt köksfönster.Det
känns väldigt viktigt förmig
att folk tycker om den, eller
att de inte tycker illa omden
i alla fall.
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”The place in between” på parkeringshuset Druvan på Nygatan. FOTO: VICTOR BOMGREN

Alexandra Severinsson.

17-åring gömde narkotika på skoltoalett
LINKÖPING
Den 17-årige pojken
gömde narkotika på en
skoltoalett. Nu har för-
valtningsrätten beslutat
att tonåringen omedelbart
ska omhändertas enligt
LVU.

Det var i februari i år som
polisen fick larm om att en
elev kunde ha gömt narko-

tika på en gymnasieskola i
Linköping. När polisen kom
till skolan gjorde 17-åring-
enmotstånd och det utbröt
handgemäng.

På en toalett där 17-åringen
vistats hittade polisen por-
tionsförpackningar. Skolan
beslutade att omedelbart
stänga av 17-åringen.
Den9maj i årbeslutadeso-

cialnämnden i Linköpingatt
ansökaomatt 17-åringen ska
beredasvårdenligt lagenom
vårdavunga, LVU.Händelsen
på gymnasieskolan var inte
den enda som ingav oro.

Enligt socialnämnden har
17-åringen aktivt försökt att
ta sig in i ”direkt olämpli-
ga miljöer där gäng och kri-
minalitet förekommer”. En-

ligt polisen har dessutom
17-åringenvaritutåtagerande

och framträdandenärdet fö-
rekommit bråk och stök.

Förvaltningsrätten i Linkö-
ping delar socialnämndens
oro och har nu beslutat att
tonåringen ska omhänder-
tas för vård.
Beslutet gäller omedel-

bart.
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En 17-årig pojke ska omhän-
dertas har förvaltningsrätten
beslutat. FOTO: ARKIVBILD


