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Länsrätten
25-åring
stoppar kamera- misshandlade
övervakning
sin styvfar
HÄSSLEHOLM

ººKommunens överkla-

gan på beslutet att inte tillåta kameraövervakning av
glasmonumentet vid Norra
Station har avslagits. Kommunen menade att kameror
behövs för att förebygga
och förhindra skadegörelse
av monumentet. Vid två
tillfällen under år 2008 utsattes monumentet för omfattande skadegörelse.
Länsrätten skriver i do-

men att behovet av övervakning inte väger över det
intrång i den enskildes personliga integritet som användningen av övervakningskameror innebär.
En av de tre nämndemännen reserverade sig mot domen och menade att det inte finns något alternativ till
kameraövervakning för att
förhindra skadegörelsen.
Patrik Lundberg

BJÄRNUM

ººEn man i 25-årsåldern

från Bjärnum misshandlade sin styvfar med knytnävsslag i ansiktet. Han ska
även ha slagit ett slag med
handen över munnen.
Misshandeln ägde rum i
slutet av september. Det
som ska ha föranlett slagen
var att mannen trodde att
styvfadern gjort illa hans
mamma.
Misshandeln orsakade

Reportrar:
Jan-Tuve Truedsson och
Johannes Lindén. E-post: fornamn.
efternamn@kristianstadsbladet.se

smärta, stelhet i nacken och
en bula i pannan.
I samband med gripandet
beslagtog polisen ett knogjärn från den misstänkte.
Mannen erkänner gärningen och är även åtalad
misstänkt för ringa narkotikabrott i två fall, vilket han
också erkänner.

Johannes Lindén

Fängelsedom
överklagas till
hovrätten
HÄSSLEHOLM

ººDen 42-årige man som

dömts till ett och ett halvt
års fängelse för bland annat
övergrepp i rättssak och vapenbrott överklagar domen
till hovrätten. Det var i februari som 42-åringen skulle ha hotat två män med en
skarpladdad pistol då de
skulle hämta en bil han lånat. Vid tingsrättsförhandlingen gjorde han sig skyldig till övergrepp i rättssak

då han hotade de båda målsäganden under pausen.
Rätten friade honom dock
från misstankarna om hotet
i februari eftersom ord stod
mot ord. Mannens advokat
yrkar att åtalen avseende
vapenbrott och övergrepp i
rättssak ska ogillas då 42åringen förnekar brott. I annat fall att han döms till en
icke frihetsberövande påföljd eller att straffet sänks.
Johannes Lindén

Dokumentärfilm
Bertil Nilsson sadlade
om från bonde till
busschaufför. Nu har
hans liv blivit föremål för
en dokumentärfilm.
BILD: BOSSE NILSSON

Bertils liv som road movie
■DOKUMENTÄR

Bonde i halva yrkeslivet, busschaufför i andra halvan. På senare tid har
hans liv också blivit en dokumentärfilm.
– Den blev faktiskt bra, säger Bertil
Nilsson, 76.
RÖKE

•

Bertil Nilsson bor på en
gård i Äljalt i Röke sedan 65
år tillbaka. Efter 20 år som

mjölkbonde blev verksamheten med 17 kor samt ungdjur och grisar för liten.
– Jag sadlade om och blev

busschaufför i Hässleholm
där jag körde i 20 år.
Efter pensionen intresserade sig två dokumentärfilmare för honom, som skulle göra en film om Gekås,
Ullared. Att valet föll på honom beror på att han är
morfar till en av filmarna.
– Den blev faktiskt bra.
Den handlar om idyllen här
och om Ullared, säger Bertil Nilsson.
Namnet på filmen blev
”Bertil, Gekås tur & retur –
en road movie”.
Under de 54 minuterna

”Vi planerar en
uppföljare och
sen kan man göra
en tredje i Europa.”
Jonas Svensson

som filmen pågår får man
följa shoppingturen som
även innefattar logdans och
ett besök på ett motormuseum.

– Jag reagerar inte på att
bli följd med kameran. Man
träffade ju så mycket trevligt folk där uppe, skrattar
han.
Livet framför kameran
gav mersmak. Ännu en film
kan komma att spelas in.
– Vi har pratat om att göra en film om en kryssning
till Oslo, där har jag aldrig
varit.
Nu pågår arbetet med att
försöka sälja in filmen till
filmfestivaler.
– Förhoppningsvis visas
den. Vi har tryckt upp

dvd:er som vi säljer på hemsidan och Gekås har köpt in
400 stycken, säger Daniel
Ingsten som tillsammans
med Jonas Svensson står
bakom filmen.
– Vi planerar en uppföljare och sen kan man göra
en tredje i Europa och så
har vi ju resten av världsdelarna, säger Daniel Ingsten.
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