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Veterinärhuset
öppnar mitt i krisen

Ulf Olsson som dömts
för två mord ifrågasätter om DNA-proverna
är genomförda på ett
riktigt sätt.
I ett brev till Justitiekanslern, justitiedepartementet och Statens kriminaltekniska laboratorium
ställer han ett antal frågor.
Ulf Olsson dömdes mot
sitt nekande 2005 för två
mord begångna 1989. Han
dömdes i hovrätten till
sluten rättspsykiatrisk
vård med särskild utskrivningsprövning för morden på Helén Nilsson och
Jannica Ekblad 1989.
Han hävdar i sitt brev
att tekniken som användes vid analysen är oerhört smittkänslig. Och
frågorna han nu vill ha
svar på är på vilket sätt
proverna från Helén Nilssons kropp säkerställts,
varför proverna inte har
förvarats på SKL.
Han vill veta hur proverna hanterats mellan
åren 1989 och 2003.
Jan-Arne Bäckström
janarne.backstrom@st.nu
060-197106

Stadsbackens
vd slutar
SUNDSVALL (ST)
Stadsbackens vd Anders Lidén
slutar.
Efter bra
tre år på vdstolen lämnar Anders Anders
Lidén.
Lidén kommunägda
Stadsbacken.
– Jag har trivts med jobbet i kommunkoncernen,
men det erbjudande jag
nu fått kan jag inte motstå, säger Anders Lidén i
ett pressmeddelande.
När han tillträder sitt
nya jobb som vd för
Investa Företagskapital
AB är oklart. Det får ske
efter förhandlingar med
Sundsvalls kommun.
Rekryteringen efter en
ny chef till Stadsbacken
kommer att påbörjas
inom kort.
Peter Arnström

Elpanna utlöste
brandlarm
Alnö (ST)
Alnö brandkår larmades
vid niotiden på lördagsmorgonen till en villa på
Trossvägen, där husets
invånare observerat rökutveckling i pannrummet.
Det visade sig vara en
kortslutning i elpannan,
och brandkåren behövde
bara skruva ur propparna.

Kliniken ägs och drivs av veterinärerna Ulrika Hermansson,
Åse Benedikte Fjeldstad, Ulrik Hagevi och Trond Holdaas.
SUNDSVALL (ST)

En ny veterinärklinik
sätter Sundsvall på kartan.
Av Sveriges sju veterinärer som är specialiserade på konstgjord
befruktning på hund och
katt finns en av dem på
kliniken vid Södra berget.
– Vi är den mottagning
längst norrut som har den
specialkompetensen, säger
Ulrika Hermansson, veterinär.
Den nya kliniken öppnandes i tisdags. Fyra veterinärer gick ihop och startade Veterinärhuset, som
kliniken heter. Att starta
företag under kristider
tycker de inte har varit speciellt besvärligt.
– I vår bransch är vi inte
så konjunkturkänsliga.
Djuren behöver vård oavsett om det är finanskris
eller inte. Sen är det så att
många av djuren är försäkrade så att försäkringsbolagen går in och betalar,
vilket underlättar för djurägarna, säger Ulrika Hermansson.

Inseminerar hundar
Den nya veterinärkliniken
har bland annat valt att
satsa på insemination på
hundar. Endast sju veterinärer i landet är specialiserade inom det området.
Ulrika Hermansson säger
att det oftast är uppfödare
som vill ha den typen av
hjälp.
– Vi är ensamma om det
här uppe. Andra veterinä-

rer som arbetar med reproduktion befinner sig i
Stockholm och Uppsala. Vi
har därför en förhoppning
om att det ska locka hit
människor från andra orter, säger hon.

Tar bort tandsten
Denna veterinärklinik har
även tandhälsa som specialområde. Veterinären Åse
Benedikte Fjeldstad säger
att det är ett valigt problem
att hundar har dåliga tänder, ofta handlar det om
tandsten.
Den nya veterinärkliniken har en digital tandröntgen, som enligt Åse Benedikte Fjeldstad, är betydligt vanligare söderut
än i Sundsvall.
– Mig veterligen är det
ingen annan i närheten
som erbjuder det, säger
hon.
Men reproduktion och
tandhygien är inte det
enda den nya veterinärkliniken koncentrerar sig på.
– Vi är även vanliga veterinärer som gör vanligt veterinärarbete, säger Ulrika
Hermansson.
Kliniken ägs och drivs av
veterinärerna Ulrika Hermansson, Åse Benedikte
Fjeldstad, Ulrik Hagevi och
Trond Holdaas.
text
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Veterinären Åse Benedikte Fjeldstad och sköterskan Elisabet Persson genomför
ett ingrepp som slutligen ska resultera i att hundens tänder blir fria från tandsten.

Upplever hot efter rättegång
SUNDSVALL (ST)

En 43-årig man dömdes för en tid sedan för ringa
misshandel mot en kvinna.
Efter rättegången ska han sedan, enligt polisanmälan, ha blivit hotad av kvinnans vänner.
Den 43-åriga mannen ska
ha betalat tusen kronor till
kvinnans vänner för att

slippa rättegång, men trots
att han betalat anmälde de
honom och han dömdes för

ringa misshandel.
Tingsrätten tog då, enligt
polisens stationsbefäl,
hänsyn till att mannen
redan hade betalat tusen
kronor i skadestånd och
därför ansågs det att mannen inte skulle betala mer
i ersättning.

Efter rättegången har
43-åringen blivit uppringd
av en man som hotat
honom vid flera tillfällen
och han har också blivit
konfronterad med en man
som sagt att 43-åringen minsann ska göra rätt för sig.
”Det är en jävla tur att du

har pojken hos dig, annars
skulle du aldrig ha kunnat
gå härifrån”, ska mannen
ha sagt enligt den anmälan
som nu kommit in till polisen.
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