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Man påkörd av 
sin grävmaskin
OLycKA Vid 16.08 
kom ett larm till SOS, 
om en person som bli-
vit påkörd av sin egen 
grävmaskin i Skallme-
ja utanför Skara.

Enligt larmet ska perso-
nen ha varit vaken och 
talbar och han ska inte ha 
suttit fastklämd.

– Det blev ett ambulans-
uppdrag, personen hade 
inte fastnat så vi åkte inte 
ut på det, berättar Johan 
Hjortberg, räddningschef 
i beredskap. 

Mannen, som är i 70-års-
åldern, är förd till Skara-
borgs sjukhus i Skövde 
med allvarliga skador på 
underkroppen.

– Det var en man, egenfö-

retagare, som blivit påkörd 
av sin egen grävmaskin, 
säger Tomas Vänerfors, 
polisens inre befäl. 

Enligt ett larm som kom 
till SOS 18.50 så ska gräv-
maskinen ha hamnat i 
ett vattendrag. Det gällde 
utsläpp farligt ämne i 
kommunalt vatten. Se-
nare under kvällen kunde 
Hjortberg även berätta att 
det under eftermiddagen 
pågick arbete med att få 
upp fordonet ur ån. 

– Jag skulle tro att de fått 
upp den, säger Hjortberg.

Eftersom mannen är 
egenföretagare kan olyck-
an troligtvis rubriceras 
som en arbetsplatsolycka.

Nilla Lind
nilla.lind@hallpressen.se

Övergivna kattungar fick ny familj
KATTER Två kattung-
ar hittades ensamma 
och mammalösa i en ri-
ven ladugård. Det hade 
kunnat sluta tråkigt, 
men med hjälp av soci-
ala medier blev det en 
riktig solskenshistoria.
Alla katter är inte önskade 
och det finns över 100 000 
hemlösa katter i Sverige, 
enligt Evas Katthem. I Sve-
rige finns det överskott av 
katter genom oseriösa 
kattägare som inte kastre-
rar sina katter. Att ompla-

cera och hitta nya hem till 
en katt är svårt.

Kattungar är söta men 
inte ens där är alla som 
föds inte önskade och 
överges därför. Att hjälpa 
alla små katter som läm-
nats till sitt öde är inte hel-
ler lätt. Men ibland dyker 
solskenshistorier upp.

I en riven ladugård i Fal-
köping hittades två mam-
malösa kattungar. Två av 
deras syskon hade redan 
dött, för de överlevde inte 
när de hamnade i en con-
tainer fullt av bråte. Deras 
mamma var försvunnen.

På Facebooksidan ”Ska-
ras hemlösa katter” som 
drivs av Evas Katthem 
efterlystes en diande 
kattmamma som kan ta 
hand om de mammalösa 
kattungarna.

Responsen blev stor och 
över 270 personer delade 
inlägget med förhopp-
ningen att hjälpa till med 
att finna en amma till de 
två ensamma kattung-
arna.

Efterlysningen gav ock-
så resultat. En kattägare 
hade en hona som pre-
cis fött tre kattungar och 

alltså kunde ta hand om 
två till. Så de övergivna 
kattungarna adopterades 
in en ny kattfamilj. På 
fredagen kunde man på 
Skaras hemlösa katter få 
se en bild på kattungarna 
som gosar med sin nya fa-
milj. En mycket gullig och 
hjärtvärmande bild, tyckte 
sidans läsare som gladde 
sig över det lyckliga slutet 
för kattungarna. Snabbt 
hade över 500 personer gil-
lat bilden.

Lisa Bring
0511-77 01 65

lisa.bring@vgt.se

Kattungarna hittades i en riven ladugård, två av deras 
syskon hade redan dött. Men de har fått en ny kattfamilj 
med en diande kattmamma. Katten föddes nyligen tre 
ungar och kunde därför ta hand om två till. Foto: Privat 

Angående stadstrafiken
Inte konstigt att så få åker 
med stadstrafiken. Skara 
är en för liten stad med för 
korta avstånd för att ar-
bets- och skolpendling be-
hövs. Pensionärer och alla 
övriga behöver en fung-
erande buss. Samt varför 
bara prioritera två stadsde-
lar? Varför inte köra Skara 

runt en gång i timman, 
utan anropsstyrd trafik. 
Busstationen-Bågen-Ska-
raberg-Hindsbo-Valhall-
Busstationen. En buss åt 
varje med start från buss-
stationen. Det skulle skulle 
gynna alla. Hoppas på en 
förändring innan vintern.

 F.d. resenär.

Insändare

Koll på skattepengar
Se vad din kommunalskatt används till
KOMMUN Vart går 
pengarna du betalar i 
kommunal skatt?

Nu kan du se detta 
med ett enkelt verk-
tyg på Skara kommuns 
hemsida.

Idag lanserar Skara kom-
mun en ny service på sin 
hemsida, där du kan skriva 
in hur mycket du tjänar 
per månad och sedan se 
vart pengarna som går till 
kommunal skatt tar vägen. 

Du får siffror på hur 
många kronor som går 
till olika verksamheter. De 
största utgiftsområdena 
för en kommun är skolan 
och omsorgen, men det 
syns även för mindre pos-
ter som den politiska verk-
samheten. 

Det går även att se mer 
i detalj hur pengarna för-
delar sig inom till exem-
pel skolväsendet, som 
hur mycket som går till 
förskolan eller komvux. 
Det finns även lättfattliga 

beskrivningar av kommu-
nens olika verksamheter. 

– Det är för att öka förstå-
elsen för vart skattepeng-
arna går. Vi har ett ansvar 
att vara transparenta, sä-
ger kommunens kommu-
nikationschef Peter Blom.

Det skulle gå att läsa och 
räkna sig till dessa upp-
gifter utifrån information 
som sedan tidigare funnits 
på hemsidan, men detta är 
ett mycket enklare sätt att 
se vart pengarna går, me-
nar Peter Blom. 

Enligt Peter Blom är 
Skattekollen, som tjäns-
ten heter, ett led i utveck-
lingen av Skara kommuns 
hemsida. Han menar också 
att det kan användas inom 
skolan i undervisningen. 

Skara kommun köper 
in tjänsten för cirka 8 000 
– 10 000 kronor per år av 
Skattekollen.se. Runt 40 
kommuner har i dagsläget 
tjänsten, bland dem Falkö-
ping och Mariestad. 

Per Claesson
per.claesson@vgt.se

Skara kommuns kommunikationschef Peter Blom visar det nya verktyget som finns på kommunens hemsida. ”Det går 
att se vart skattepengarna går”, säger han.  Foto: Per Claesson

Bilbrand på Kaplansgatan
BRAND 03.19 natten 
till söndagen inkom en 
anmälan till polisen 
angående en brinnande 
bil i Skara. Enligt anmälan 
handlade det om en bil på 

Kaplansgatans parkering. 
Inga andra fordon skada-
des i och med branden, 
och polisen har skrivit en 
anmälan om skadegörelse 
genom brand. 


