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 Bild: Christer Lorentzon

Nyheter

Lars och Nils cyklar 
från Riksgränsen  
till Smygehuk
På cykel ska Lars Skantz och Nils van der Poel ta sig 
från Riksgränsen i norr till Smygehuk i söder. En resa 
på totalt 2037 kilometer. De gör resan för att samla in 
pengar som oavkortat ska gå till cancerforskning.

Sidan 12

Nyheter: När övriga restauranger kämpar för 
sin överlevnad under pandemin har Sushiro i 
Vänersborg fått fler kunder, öppnat i nya större 
lokaler och nyanställt.

Sidan 7

Restaurangen som 
går mot trenden

Bilar kör på  
bussväg – för 
dåligt skyltat
Nyheter: Boende har länge kla-
gat på att bilar och motorcyklar 
trafikerar den väg som endast är 
avsedd för bussar. Kommunen 
känner till problemet men åtgär-
derna räcker inte till.

Sidan 9

Iva-ledningen 
får bakläxa  
efter regelbrott
Nyheter: Mitt i rådande pande-
mi hade iva-ledningen mötesdag 
på en golfklubb. Nu riktar biträ-
dande sjukhusdirektören kritik 
till hur mötet arrangerats och 
säger att ledningen själva ska stå 
för kostnaden. Sidan 8

Knivmördade 
sin fru – deltog  
i fångstrejk
Nyheter: I dag är det två år 
sedan det uppmärksammade 
hedersmordet i Mellerud, där 
en man knivhögg sin fru – inför 
 deras fyra barn. Nu avtjänar 
mannen sitt livstidsstraff på 
Hall. Sidan 8

Vänersborg särskilt hårt 
coronadrabbad kommun
Nyheter: Inspektionen för vård och omsorg pekar ut Vänersborg som en av sammanlagt 40 kommuner i landet som drabbats särskilt 
hårt vad gäller dödsfall i covid-19 på äldreboenden. De 40 kommunerna står, enligt Ivo, för 70 procent av de aktuella dödstalen.
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Nyheter

Lars Skantz är en van cyklist som bland annat kört Vätternrundan vid fem 
tillfällen. 

Vanligtvis brukar vi se Nils van der Poel på skridskor. Så sent som 2018  
deltog han i OS i Pyeongchang. 

Cyklar från norr till söder till 
förmån för cancerforskning
Lars Skantz och Nils van der 
Poel är på Sverigeresa. På cykel 
ska de ta sig från Riksgränsen 
till Smygehuk. Och än så länge 
är båda cyklisterna vid gott 
mod. 
– Det rullar på, försäkrar Lars 
Skantz.

Syftet med resan är att samla 
in pengar till cancerforskning. 
De började cykla redan i lördags, 
då mellan Riksgränsen och Jokk-
mokk. Måndagens etapp innebar 
en tur mellan Storuman och Ås, en 
resa på 29,5 mil. Den delsträckan 
innebar dock ett dåligt väderför-
hållande.

– Det har regnat och varit krafti-
ga vindar. Men det är bara att bita 

ihop. Vi gör det för en god sak, säger 
Lars Skantz.

Under onsdagen hade de samlat 
ihop 35 000 kronor. Målet ligger 
på 100 000.

– Det har gått bra hittills och det 
känns bra. Det rullar på.

På tisdagen väntade en ny etapp, 
då de båda tog sig från Östersund 
till Mora. En resa på 318 kilometer. 
Och det var den kanske tuffaste 
delsträckan på hela resan.

– Det var den tuffaste deldistan-
sen. Det regnade väldigt mycket 
och killarna hade en rejäl höjdstig-
ning att kämpa sig igenom också, 
berättar Christer Lorentzon, som 
ingår i det serviceteam som är med 
på resan.

När TTELA når cyklisterna på 

onsdagen har de stannat i värm-
ländska Lesjöfors för en lunchpaus. 
Men tisdagens etapp gjorde sig 
fortsatt påmind.

– Nils har sagt att han känner sig 
lite energilös men det går ändå bra 
att hänga på. Lars är mer van att 
cykla långa sträckor. Han stänger 
bara av och kör, berättar Christer 
Lorentzon.

Onsdagens resa, som är på 27,9 mil, 
ska ta dem från Mora till Sjötorp. 
Då bjöds det på bättre väder och 
färre stigningar.

– Nu är de värsta stigningarna 
avklarade. Och killarna har cyklat 
ifrån regnet som det är nu. VI får 
hoppas på bättre väder framöver 
för det blir mycket jobbigare att 
köra regn. Det sliter hårt på cyk-

larna också. Det kommer in sand 
och annan skit överallt.

Efter onsdagens delsträcka har 
Lars Skantz och Nils van der Poel 
cyklat drygt 154 mil av de drygt 200 
milen de ska färdas.

Robin Johansson
robin.johansson@ttela.se 0520-42 26 44

Fotnot: Den som vill bidra till Lars 
och Nils insamling till cancerforsk-
ningen kan göra det via swishnum-
ret 073-53 45 818. Resan går att följa 
via Instagramkontot @fuckcan-
cer0704.

Lars Skantz och Nils van der Poel cyklar från Riksgränsen i norr till Smygehuk i söder. Bilder: Christer Lorentzon

Välgörenhet

Mer på webben
På ttela.se kan du följa
Lars och Nils resa.

Efter bara en dryg vecka från 
det brotten begicks åtalades 
på tisdagen två däcktjuvar. När 
de upptäcktes höll de på att 
stjäla däck och fälgar för mer 
än 700 000 kronor.

Tidigt förra måndagsmorgo-
nen lade en person märke till att 
två män befann sig på ett område 
som tillhör en bilfirma i Lilla Edet. 
Personen reagerade över att män-
nen lastade däck och fälgar på en 
släpvagn.

Polis larmades och på plats var 
de tvungna att jaga ikapp den ena 
tjuven till fots och den andra spå-
rades med hjälp av hund.

De misstänka, en 30-åring från 
Lilla Edets kommun och en Troll-
hättebo i 40-årsåldern, greps och 
häktades på sannolika skäl miss-
tänkta för stölder. På onsdagen, en 
dryg vecka senare, åtalades båda vid 
tingsrätten i Vänersborg.

Åklagare har ändrat brottsrubri-
ceringen till en stöld, släpvagnen 
som stals från en mack i Lilla Edet 
samma natt som duon upptäcktes 
vid bilfirman. Innan de upptäck-
tes hann de lasta över däck och fäl-
gar för cirka 67 000 kronor. Hade 
brottet, som nu omrubricerats från 
stöld till grovt stöldförsök, fullbor-
dats hade det handlat om gods för 
707 000 kronor.

När det gäller åtalspunkt två yr-
kar åklagare i andra hand på stöld. 

Mari-Louise Melldahl
mari-louise.melldahl@ttela.se  

0520-42 27 77

Raskt åtal för 
däcktjuvar

Lilla Edet

Mannen som slog en polis i an-
siktet i helgen både häktades 
och åtalades på onsdagen. Han 
är misstänkt för misshandel 
och våld mot tjänsteman.

Det var i samband med ett po-
lisingripande i söndags kväll på 
Kungsgatan i Trollhättan som 
mannen, en 50-åring hemmahö-
rande i Trollhättan, gav sig på en 
av poliserna.

Den attackerade polisen fick ett 
knytnävsslag i ansiktet med blå-
märken och suddig syn som följd. 
Våldet hindrade inte polisen från 
att ta med mannen till polishuset 
där han anhölls på sannolika skäl 
misstänkt för våld mot tjänsteman.

På onsdagen hölls häktningsför-
handling både för angreppet mot 
polisen och en misshandel tidigare 
i år. I mars slog 50-åringen till en 
kvinna i ansiktet så att hon föll och 
slog sig mot armstödet till en soffa.

Samtidigt som tingsrätten beslu-
tade att 50-åringen skulle häktades 
passade åklagare på att väcka åtal. 
I åtalet yrkar den misshandlade 
kvinnan på 5 000 kronor i skade-
stånd och polisen begär 11 500 kro-
nor för kränkning, sveda och värk.

Mannen har erkänt både miss-
handel och hot mot tjänsteman. 
Rättegången hålls 15 juli i Väners-
borg.

Mari-Louise Melldahl

Slog polis  
och kvinna 

Brott


