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KIL. Stal smycken för 335 000 kronor

Fem åtalas
för guldrån

Kastade sten mot personal
KARLSTAD. Polisen fick åka ut till ett boende i Karlstad
under eftermiddagen på tisdagen där ett barn försökt att
misshandla en ur personalen. Barnen ska ha kastat stenar
mot den andra personens huvud, men missat.
– Målsägande hann ducka men vi skickade dit en patrull,
säger Morgan Connedal, stationsbefäl vid polisen i Karl
stad.

Försökte lura biluthyrningsfirma
ett bedrägeri. En man i 30-årsåldern hade hyrt en bil under
oktober som han ville betala för några veckor senare. När
betalningen skulle genomföras uppstod dock en misstanke
om att mannen hade ett stulet VISA-kort som han försökte
betala med. Mannen som är känd av polisen sedan innan
försökte lura biluthyrningsfirman på ett femsiffrigt be
lopp.

Brand rökfyllde förskola
NYSÄTER. Räddningstjänsten tvingades vid lunchtid
på onsdagen göra en brandutryckning till en förskola i
Nysäter.
Det visade sig vara en lamineringsmaskin som av okänd
anledning hade börjat brinna. Personalen lyckades släcka
branden utan att någon kom till skada.

KARLSTAD

Utredare manar till tydlighet
Regionförbundet tar över
länsstyrelsens roll som
samordnare. Men det
är fortsatt kommunen
som har sista ordet om
bostadsbyggandet och
där uppmanar Lars Arell,
kansliråd på Näringsdepartementet, till tydlighet.
– Prata ihop er internt,
så att alla har samma bild
av vad kommunen vill,
säger han.

Lars Arell gav politiker,
tjänstemän och bransch
folk en överblick av den
utredning om kommunal
planering för bostäder vars
delbetänkande lämnades in
till regeringen i september.
Hela utredningen, där Lars
Arell är huvudsekreterare,
väntas bli klar under 2018.
I utredningen föreslås att
regionförbundet, och inte
länsstyrelsen, ska sköta dia
logen med kommunerna om
behovet av bostäder.

– För att skilja på vad som
är statens och kommuner
nas uppgift. Regionen är ett
folkvalt organ, säger Arell
vars bästa råd till kommu
nerna är att tänka till före.
– Marknaden orkar inte
springa runt och få olika
besked. Man vill prata med
en part. Det kommunala
bolaget får inte säga en sak
och politiken och stadsbygg
nadskontoret något annat.
Även om bostadsbyggan
de har ökat så redovisade

elva av Värmlands 16 kom
muner ett underskott av bo
städer för 2016.
Då färdigställdes det 800
bostäder, den högsta siffran
på två decennier, plus 400
specialbostäder för äldre
och studerande samtidigt
som Värmlands befolkning
ökade med 3 400 perso
ner. För 2017 och 2018 är
prognosen 2 500 nya bo
städer.
JOAKIM STRAND
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KARLSTAD. En biluthyrningsfirma i Karlstad har anmält

det väl förspänt med till
gången till skog.
Det går snabbt att bygga i
trä, det blir billigare och ny
teknik gör det möjligt att
bygga på höjden.
– Det är även lättare att an
passa ett hus i trä med dörrar
och fönster än att knacka ner
en vägg i betong. Räddnings
tjänsten går dessutom hellre
in i ett hus av trä framför ett
i stål eller betong. Det går
att förutsäga hur länge det
tar för ett hus i trä att bli ut
bränt, det tar en timme. I be
tong kan det gå på en kvart,
säger hon.
JOAKIM STRAND
054-17 55 34
joakim.strand@vf.se
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på Kils tågstation där en man i 20-årsåldern blev påkörd av
ett tåg.
Enligt ett vittne ska en ambulanshelikopter ha landat i
Kil och flera polisbilar har kört genom centrum i hög fart.
Olyckan resulterade i ett totalt stopp i trafiken vid Kils
station där alla tåg i södergående riktning påverkades.
Stoppet varade till 17.15.
Mannen fördes till Centralsjukhuset i Karlstad och enligt
en kommuniké var tillståndet för mannen mycket allvar
ligt vid onsdagskvällen.
Omständigheterna kring olyckan är oklara.

menar Holm Hildebrand.
Sverige är nämligen det land
i världen som har flest sing
elhushåll.
Prognoser pekar på att år
2050 kommer 75 procent av
Sveriges befolkning att bo i
städer.
– Det svindlar och gör vi
inte rätt nu så kommer det
inte att se bra ut 2050, säger
Holm Hildebrand och vur
mar för arkitekturen och det
hållbara byggandet.
Framtidens byggmaterial
är trä. I dag är bara tio pro
cent av husen byggda i trä.
– Det kommer att hända
saker på den marknaden,
säger Holm Hildebrand och
påpekar att Värmland har
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KIL. En olycka inträffade strax innan halv fem på onsdagen

– Det behövs fortfarande
bostäder, som för de med
särskilda behov och till
människor som skiljer sig.
Det som hänt är att det upp
stått en mättnad på mark
naden och att folks vilja att
betala är lägre.
Efter en lång rad av år där
antalet färdigställda bostä
der med råge underskridit
befolkningsökningen tog
bostadsbyggandet fart 2016.
Enligt Boverket så färdig
ställs det 72 000 bostäder
i Sverige under 2017. Prog
nosen för nästa år är 74 500
bostäder.
Sett ur ett internationellt
perspektiv skulle 50 000
nya bostäder räcka långt
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En person
påkörd av tåg

Charlotta Holm Hildebrand, tillförordnad förbundsdirektör för Sveriges arkitekter, och Lars
Arell, huvudsekreterare för utredningen om kommunal planering för bostäder, var
inbjudna till residenset av landshövdingen Kenneth Johansson för att prata om Värmlands
bostadssituation.
FOTO: HÅKAN STRANDMAN
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NOTERAT.

Charlotta Holm Hildebrand
och Lars Arell, huvudsekre
terare för utredningen om
kommunal planering för
bostäder, var inbjudna tala
re då landshövding Kenneth
Johansson bjöd in till ett se
minarium om Värmlands
bostadssituation.
Den svenska arkitektbran
schen har haft några gyllene
år där omsättningen nästan
fördubblats mellan 2009
och 2016. Tillväxttakten
väntas dock avta under 2018
då byggboomen börjar ebba
ut. Det märks på att bostads
priserna faller i Stockholm.
– När de börjar falla så sker
det rejält. I Stockholms in
nerstad är det hög fallhöjd,
säger Holm Hildebrand och
berättar om tapp på upp till
15 procent.
Historien visar att bara
en nedgång på fem procent
medför att sannolikheten
för en mild långkonjunktur,
en så kallad recession, ökar
till 90 procent. Men Holm
Hildebrand manar till lugn.
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SIMON STRINNHOLM
simon.strinnholm@vf.se

Det finns tecken på att
byggboomen börjar ebba
ut. Ett är att bostadspriserna sjunker i Stockholm.
– Redan i somras
började det märkas att
toppen var nådd. Det bekräftades under hösten,
säger Charlotta Holm
Hildebrand, tillförordnad
förbundsdirektör för
branschorganet Sveriges
arkitekter.
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Fem män mellan 15 och 21 år
har nu åtalats misstänkta för
delaktighet i rånet mot en
guldbutik i Kil sista juli i år.
Åklagaren hävdar i åtalet
att tre av männen den 31 juli
i år tog sig in i guldbutiken
och där med hjälp av ham
mare och bräckjärn tagit sig
in till guldföremålen. Totalt
kom man över smycken
till ett värde av omkring
335 000 kronor innan man
lämnade platsen.
– De slog sönder montrar
inne i butiken och tog allt de
kom åt, sa polisens vaktha
vande befäl till VF.se kort
efter rånet.
Senare samma dag greps
tre män på Gruvlyckan i
Karlstad efter att polisen
fått tips om flyktbilen. Vid
kontroll inuti bilen påträf

fades också guldsmycken,
fortfarande med prislappar
na kvar. En av de misstänkta
hade också stoppat ner guld
smycken i kalsongerna.
De sista två som nu åtalas
för rånet satte efter händel
sen fart mot Örebro. Den
färden tog dock slut utanför
Karlskoga efter att polis fått
syn på fordonet på E18 mel
lan Kristinehamn och Karl
skoga.
Ett kortare efterföljan
de påbörjades innan den
misstänkte rånaren till slut
körde av vägen i höjd med
Linnebäck. I bilen hittades,
förutom en kofot och en
hammare, flera guldsmyck
en.
En yngling under 15 år fi
gurerade tidigt i utredning
en men har på grund av sin
ålder inte åtalats.
Ingen person skadades
fysiskt vid rånet.

Tecken på att
byggboomen
har nått toppen
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Män från Örebrotrakten
greps efter rån mot guldbutik i somras. Nu åtalas
de – samtliga misstänks
för just rån.

KARLSTAD.

