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Vinnare och
rätta rader
i tipsrundan
4 ”Promenadens

dag” var
temat för söndagens tipsoch bingopromenad i Hembygdsparken.
Sex vuxna hade alla rätt.
Resultat, vuxna: 1) Gerd
Svensson 13/190, 2) Kenneth Dahlberg 13/183, 3)
Cia Köhler 13/223.
Resultat, barn: 1) Agnes Gunnerfeldt 13/122, 2)
Ebba Nilsson 13/126, 3) Salma Erlandsson 106.
Rätt rad, vuxna: 21X,
1XX, X22, X1XX (spankulera, bulldog, jude, blad,
juli, 50 km, 7:an, van Gogh,
Norrköping, Carbonara,
framför dörren (bakgård
och gäst(jäst)-parkering är
förstås för bagaren), hälsingegårdar, japansk).
Rätt svar på skiljefrågan:
191 gram vägde lampskärmen.
Vinnare: Stig Paulsson
och Gerd Svensson, båda
190 gram.
Rätt svar på extrafrågan:
Kolibri.
Rätt svar på urfrågan:
Breitling.
Tips- och bingopromenaden i Hembygdsparken arrangeras av Naturskyddsföreningen, Ängelholm FF
och Hembygdsföreningen.

Bygglov beviljat för
kritiserat jättelager
NORRA VARALÖV

4 Efter lång diskussion beslöt myndig-

hetsnämnden att godkänna den första
etappen i ett planerat e-handelskluster
vid E6.
Acrinova fick i veckan
bygglov för en industrioch logistikfastighet i Norra Varalöv.
– Ett glädjande besked,
säger vd Göran Månsson.
Enligt honom planerar
man förutom ett hundratal lageranställda en arbetsplats för ett 20-tal designers. Huvudkund är ett
ännu inte namngivet textilföretag.
– Det här är definitivt
ingen logistikverksamhet,
det blir mycket plockarbete, säger han.
Företagetgick också ut
med information under
torsdagen att de inleder

samarbete med e-handelsleverantören E37.
Ett flertal grannar har
lämnat in starka invändningar mot vad de ser som
en förvanskning av området, som var planerat för
mer småskaligt industriändamål.
Efter att ha sänkt höjden
på fasaden och vinklat om
taket kunde bygglovsenheten konstatera att ansökan
uppfyllde detaljplanebestämmelserna.
Dessutom har Acrinova
utökat kapaciteten på vattenmagasinen med 20 procent för att dämpa grannar-

nas farhågor om att vattenavrinning och markhöjning
kan orsaka översvämning
på deras mark.

Bygglovenheten ansåg
ändå att ansökan inte riktigt lever upp på de krav
i plan- och bygglagen som
säger att en byggnad ska
anpassas till landskapsbilden och den gamla bebyggelsen.
Genom att maximera til�låten byggyta och bygghöjd
i detaljplanen blir byggnaden så stor att den sticker
ut bland övrig bebyggelse,
anser tjänstemännen.
På myndighetsnämnden
blev det som väntat diskussioner kring bygglovet. Miljöpartiet yrkade på återremiss, men blev nedröstat.
Partiet lämnade då in en
reservation.
– Man kan vara positiv

Planerar bygga
fem stora lager

4 Acrinova AB registrerades

2014 och börsintroducerades
i februari. Om fyra-fem år
vill bolaget ha fem storlager
i Varalöv.
4 Avsikten är att bygga logistikfastigheter i tre etapper med en
sammanlagd lokalyta på 56 000
kvadratmeter. Separat bygglov
söks för en vattencistern, som
överskrider högsta tillåten
bygghöjd med tre meter.
4 Företaget hävdar att det uppgivna antalet lastbilar, ett 20-tal
om dagen, är realistiskt eftersom det kommer att gå stora
lastbilar in och sedan många
små fordon ut.

till etableringen utan att
man för den skull behöver
acceptera vad som helst.
Vi menar att det står klart
och tydligt i detaljplanen
att fasaden ska vara varierad. Även om man har olika
nyanser så är den kompakt
och enformig, säger KarlOtto Rosenqvist (MP).
Politiker från C, KD och FP
som sa ja till bygglovet valde att lämna en anteckning
till protokollet där de reserverar sig mot att det underblåser misstroende när
så stora ärenden hanteras
i expressfart.
Berörda grannar som tidningen varit i kontakt med
meddelar att de kommer
att överklaga.
TEXT: ANNSOFIE
WIELAND
annsofie.wieland
@hd.se
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Politikerstöd
för övervakning
på Valhall park

4 Myndighetsnämnden ger

MATSEDLAR
4 Vårdboenden Biff Stroga-

noff serveras med potatis eller
ris samt inlagd gurka. Aprikos
med vispgrädde.

KÄND
FRÅN TV!

Är det skönt att filmen äntligen är färdig?
4 Daniel Ingsten, som

står bakom en dokumentär om Gösta ”Pollenkungen” Carlsson.
Den första av tre tänkta
filmer släpps snart.
– Jag började filma redan 2011, men blev helt
klar först nu. Ett tag kändes det som att det var
på väg att rinna ut i sanden. Men jag tog tag i det
igen, så nu känns det jätteskönt att filmen är färdig.
Vad är det som dragit ut på
tiden?
– Filmandet var klart
2012 och jag slog mig ner
vid klippbordet. Sen stod
det klart att en hel del äldre
intervjuer hade dåligt ljud,
det var ganska otydligt tal
så det behövdes textning.
Och det var lättare sagt än
gjort att få till det.

– Det kan eventuellt finnas ett internationellt intresse så jag ville även få
till en engelsk textning.
Det är därför det har dröjt.
Det här är den första filmen om Gösta Carlsson,
som gick bort 2003. Vad
handlar den om?
– Den första filmen fokuserar på mötet i gläntan.
Det var den 18 maj 1946
som Gösta var ute och fågelskådade. Plötsligt lyste
något upp i en glänta och
där stod ett tefat. Gösta berättar själv i filmen om mötet med utomjordingarna
och vad som hände.
– Jag har också gjort ett
antal intervjuer med andra personer kring detta
och också försökt få rätt
på den stav och ring som
Gösta hittade på platsen,
som enligt honom lämna-
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sitt fulla stöd till Peab park
AB, som vill sätta upp övervakningskamera vid infarten till Valhall park.
Beslutet ska fattas av
länsstyrelsen och Ängelholms kommun är remissinstans.
En kamera finns redan
vid infarten, men den lagrar inte film.
Behovet av övervakningskamera uppkom efter ett
ökat antal inbrott.

Efter fyra års arbete är Daniel Ingstens film om ”Pollenkungen” Carlsson klar för försäljning.

des kvar av utomjordingarna. Det finns många
teorier om var staven och
ringen kan finnas i dag.
Filmen släpps i dagarna.
Har det varit svårt att få
den utgiven?

– Jag har gjort en film tidigare och i arbetet med att
få ut den så fick jag kontakt
med en distributör. Med
hjälp av Anders Stjärnqvist
så finns ”Pollenkungen” till
försäljning hos alla de stora
nätbutikerna från och med

maj månad. Filmen kommer också kunna köpas på
några ställen i Ängelholm,
bland annat på turistbyrån.
TEXT: OSKAR
SJÖLANDER
oskar.sjolander
@hd.se
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