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Tingsrättens dom står

fast. Leksandsbon i 35-

årsåldern döms till

rättspsykiatrisk vård för

hot mot tjänsteman vid

sex tillfällen.

Mannen får sitta kvar

i häkte tills den rättpsy-

kiatriska vården tar sin

början.

Med sin överklagan av tings-
rättens dom till hovrätten
ville mannen få till en änd-
ring av tingsrättens dom så
att påföljden ändrades till
skyddstillsyn med föreskrif-
ter om öppen psykiatrisk
vård. 

Så blev nu inte fallet.

Under en period våren
2005 satt Leksandsbon häk-

tad. Efter frigivningen kon-
taktade han häktet och häv-
dade att han inte fått med sig
alla tillhörigheter. 

Hösten 2007 fick han kvit-
tera ut bland annat ett par
skor. Senare under vintern
hörde mannen av sig till häk-
tet och menade att han fått
fel saker och ville ha ersätt-
ning.

I juni-augusti 2008 hota-
de mannen via telefon ett par
anställda vid häktet i Falun
vid ett flertal tillfällen. 

Han fällde bland annat
yttranden med innebörd
mord, jag har din adress, du
ligger ”jävligt risigt till och
jag vet var du bor.

Mannen ringde i början av
augusti även upp en brotts-

offerjour i Dalarna och ut-
tryckte sitt missnöje över
den tidigare nämnda häktes-
personalen och yttrade att
”det kommer sluta med att
jag har ihjäl någon”.

Christer Klockarås
0247-79 20 32

christer.klockaras@dt.se

Dömd till vård för hot

DJURA

Många synpunkter,

både ris och ros – kan-

ske mest ris om man ska

vara ärlig.

Efter ett par veckors

turné i kommunen är nu

alla sex informations-

träffar om våra byvä-

gars framtid genom-

förda.

– Det har varit långa

arbetsdagar, konstate-

rar gatuchef Olle Os-

karsson.

Intresset för hur våra byvä-
gar ska skötas i framtiden, av
vem och framför allt hur det
ekonomiska ska lösas har va-
rit stort på alla de platser
man besökt.

I tisdags kväll var det dags
för Djura och ett 60-tal per-
soner hade bänkat sig i Vasa-
salen. Precis som på de an-
dra ställena var det frågor
om ekonomi och rättvisa
som hamnade i fokus när
frågestunden tog vid.

”Varför ska vi i byarna be-
tala för gatorna i Noret när
de som bor där slipper?”

”Det måste finnas något
sätt att lösa det här på via
skattsedeln så det blir rätt-
vist!”

”Vad händer med den väg-
kunskap som i dag finns
inom kommunen, men som
vi inte har?”

Före detta kommunalrådet
Bo Pettersson fanns med
som ansvarig politiker att
svara på frågor tillsammans
med utredaren Håkan Dani-
elsson från Sweco.

– Vi tar med oss alla syn-
punkter för vidare bered-
ning, lovade Pettersson.

– Men när det gäller rätt-
viseaspekten så kan jag lova
att helt rättvist kommer det
aldrig att bli. Man kan alltid
vända på saken.

Bo Pettersson sa också att
ärendet – som egentligen
inte ens är ett ärende än –
inte ska hastas fram till be-
slut, utan att dialog och sam-
förstånd ska gälla.

Nu ska arbetsgruppen och
styrgruppen sammanställa
de synpunkter som kommit
fram under informations-
mötena. Det går också att
tycka till skriftligt ända fram
till den 1 februari.

Annki Hällberg
0247-79 20 31

annki.hallberg@dt.se

Tommy Lannemar (stående) var en av Djuraborna som både lyssnade och ställde frågor när kommunens sista vägmöte hölls i
Vasasalen i tisdags kväll. FOTO: ANNKI HÄLLBERG
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– Det är tack vare era in-

satser – alla föreningar

och klubbar – som Lek-

sand är så attraktiv ort!

Förvaltningschef

Christer Lundman glad-

des över intresset från

föreningslivet när kom-

munen bjöd in till träff.

Det var ett tag sedan Kultur-
och fritidskontoret hade för-
eningsträff vilket gjorde det
lite extra nervöst – hur
många skulle komma?

Uppslutningen blev över
förväntan: 45 personer från
ett 30-tal av kommunens cir-
ka 200 föreningar.

Kvällen inleddes med en
tankeställare om jämlikhet
av Stefan Olsson från Sisu,
idrottens bildningsförbund.

Han berättade bland an-
nat om attityden ”det är ju

bara tjejer” och hur man via
ett spel kan bli varse orättvi-
sor när det gäller jämställd-
het, inte bara mellan könen.

Christer Lundman visade
bilder av den ”diversehan-

del” som förvaltningen har
hand om och som är så
mycket mer än idrottsan-
läggningar och kulturhuset.

– Det är allt från kossorna
i Limhagen till flyktingmot-

tagning, sade Lundman.
Även kommunens nya

kulturchef Marie Folkesson
presenterade sig.

När föreningarna kom till
tals dryftades bland annat frå-
gor om bidrag och kommu-
nens möjlighet att hjälpa till.

– Vi delade också ut en en-
kät för att få rätt kontaktper-
soner samt lite inblick i för-
eningarnas egna framtids-
planer. En önskan från
nämndens politiker som un-
derlag för framtida beslut,
avslutar Danne Söderström
som ansvarar för fritidsde-
len på förvaltningen.

Annki Hällberg
0247-79 20 31

annki.hallberg@dt.se

Roddare och vevkullor tillsammans med curlingfolk, fågelskådare, åkdonsfantaster och
Nordenvänner. Det var en bred mix av Leksands föreningsliv som mötte upp på kommunens
träff för att bland annat lyssna till förvaltningschef Christer Lundman. FOTO: ANNKI HÄLLBERG

Inbrott hos
mediaprogram
NORET Någon bröt sig
natten till onsdag in i
gymnasieskolans Media-
paviljong. En ruta till ett
kontor krossades. Både
polis och väktare kom
inom ett par minuter till
platsen, men förövaren
var då borta. Inget har
rapporterats som stulet.

Rådjurskrock
i Insjön
INSJÖN En personbil kol-
liderade på onsdags-
morgonen med ett
rådjur på Timmervägen 
i Insjön. Krocken inträf-
fade strax före klockan
sju, 200 meter från infar-
ten till sågverket
Bergkvist-Insjön AB. Det
finns inga rapporter om
skadade.

Trygghet 
på hal is
LEKSAND Hur fungerar
egentligen Leksands val-
språk ”attraktiva, trygga
och företagsamma” när
snön faller och fötterna
slinter på trottoarer och
gator?

Folkpartiets Gerd
Adolfsson vill i en mo-
tion att räddningstjäns-
ten, miljökontoret och
Gata/park gemensamt
definierar risker och åt-
gärder när det gäller all-
mänhetens brist på
trygghet när sandning
och plogning inte funge-
rar.

Hembygdsfilm
på storbild
LEKSAND Limsjögår-
dens gårdsråd med re-
presentanter från pen-
sionärsorganisationer,
Röda Korset, Lions och
Leksand-Djura försam-
ling hade på onsdagen
premiärvisning på den
nyinköpta storbilds-tv:n
i samband med höstens
tredje trivselträff. Dvd-
filmen ”En hembygds-
film från Leksand” in-
spelad 1935 med Per Jo-
hannes som speaker
uppskattades mycket av
de församlade. Ordfö-
rande i gårdsrådet, Inge-
mar Sjönneby, ledde
trivselaktiviteten.

Byaråd gav
Ulrika tips
RÖNNÄS Nya kommu-
nalrådet Ulrika Liljeberg
var gäst när Rönnäs Fjär-
ding samlades för bya-
råd.

Deltagarna från by-
arna passade på att
skicka med henne en
önskan om att verka för
att tankarna på vägför-
eningar slopas. Vidare
vill man att byarna får
stöd till utveckling så att
gårdarna kan rustas upp
och att man kan bo kvar. 

Byarådet vill dessu-
tom vara en påtryckar-
grupp mot politikerna
som bättre än i dag ska
lyssna på byarnas önske-
mål.

P Inför kommunsamman-

slagningen 1973 togs ett

snabbt beslut mellan jul och

nyår att blivande Leksands

kommun skulle ansvara för

skötseln av enskilda vägar till

alla permanent boende i

kommunen.

P Vägföreningar och väg-

samfälligheter i byarna upp-

hörde.

P Under åren har kommu-

nen vid ett flertal tillfällen

försökt få byarna att ta till-

baka ansvaret.

P Nu har en ny utredning

gjorts på uppdrag av kom-

munstyrelsen. Den förordar

att byarna tar tillbaka ansva-

ret och får ta över de vägbi-

drag som i dag går till kom-

munen.

P Det kommer dock att

kosta en hel del i förrätt-

ningar samt moms och frå-

gan är vem som ska betala.

P Hela utredningen som nu

gjorts finns att hämta på

www.leksandsbostader.se

BAKGRUND

De enskilda vägarna

Här fick Leksands föreningar en skopa – beröm


