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XXLänet. I söndags startade 
en turné som vänder sig mot 
de växande klyftorna mellan 
 olika delar av landet.

”Det måste hända NU – 
Turnén för en rättvis lands-
bygdspolitik”. Det är nam-
net på mötesturnén som 
drog i gång i söndags, Bland 
de  medverkande finns bland 
 annat journalisten och förfat-
taren Arne Müller samt Inez 
 Abrahamsson, initiativtagare 
till Inlandsupproret.

I pressinformationen be-
skrivs bakgrunden till tur-
nén såhär: ”Det finns ett stort 
glapp mellan det som i politis-
ka tal sägs om att ”hela Sverige 
ska leva” och de fortsatt väx-
ande klyftorna mellan olika de-
lar av landet. Läget är akut för 
många kommuner. Samtidigt 
har covid-19 ökat intresset för 
lokal och regional beredskap 
när det gäller vård, matförsörj-
ning, energi och så vidare”. Ini-
tiativtagarna till turnén skri-
ver vidare att:

– Det är hög tid att sprida 
kunskap kring de regionala 
klyftorna i Sverige och väcka 
opinion för en betydligt mer 
kraftfull politik inom detta 
 område.

Under turnéns gång hålls 
möten i bland annat Åsele, Sol-
lefteå, Kramfors, Söderhamn, 
Sandviken, Falun och Mora 
innan turnén avslutas 9 okto-
ber i Borlänge.

DAVID SANDSTRÖM

Ska turnera för 
en rättvis politik 
för landsbygden

Arne Müller är en av de med-
verkande i en turné för rättvis 
landsbygdspolitik som drar i 
gång på söndag.  
 FOTO: BJÖRN WANHATALO

SUNNANÅ. Finfrämmande på 
flickträningen. Det fick TUSS-
gänget i Jörn när Peter ”Foppa” 
Forsberg dök upp med anledning 
av att Sunnanå SK utsetts som en 
av fyra finalister i en tävling som 
har hockeystjärnan som ambas-
sadör.

När det stod klart att Sunnanå 
SK:s inkluderingsverksamhet 
TUSS blivit en av de fyra fina-
listerna i ATG Drömfonds täv-
ling för föreningar och engage-
mang som främjar hälsa och ge-
menskap, så var det så klart till 
en fotbollsträning med det färs-
kaste flicklaget i Jörn att Peter 
”Foppa” Forsberg skulle kom-
ma. Han är ambassadör för ini-
tiativet. 

Med ett filmteam i hasorna kick-
ade man boll och pratade med 
världsstjärnan.

– Peter uttryckte att det var 

fantastiskt roligt att få kom-
ma till Jörn och få vara med på 
 träningen, berättar Linnea Nils-
son-Waara, och fortsätter:

– För tjejernas del så var de 
flesta ovetandes om vilken stor 
idrottsprofil han är, men det 
spelade ingen roll – de tyckte det 
var jätteroligt att Peter var med 
och alla ville vara i hans lag.

TUSS-verksamheten har va-
rit i gång i Skellefteå sedan 2016. 
Under de senaste åren har man 
vuxit med fler deltagare och fler 
lag. 

Man erbjuder så kallad låg-
tröskelverksamhet och vill upp-
muntra och göra det möjligt för 
fler tjejer att delta i föreningsi-
drott, bli mer fysiskt aktiva och 
få en mer meningsfull fritid, 
samt underlätta inkludering i 
samhället. 

Som en av fyra finalister i Dröm-
fonden har man landat 50 000 

kronor. Lyckas man sedan 
mobilisera och få flest röster 
så kammar man hem ytterli-
gare 100 000 kronor. Vinnaren 

 avslöjas i en direktsändning 
från en studio i Stockholm den 
7 november.

– Nu håller vi tummarna att 

så många som möjligt går in och 
röstar på oss, säger Linnea Nils-
son-Waara.

Omröstningen är öppen för 
alla och man får rösta en gång 
om dagen fram till 1 novem-
ber.

CAMILLA STENLUND

Foppa på besök på flickträningen i Jörn

Peter ”Foppa” Forsberg och ATG-teamet på besök på flicklagsträ-
ning i Jörn för att spela in en film om TUSS. Sunnanå SK är en av 
fyra finalister i ATG Drömfonds tävling.  FOTO: RYNO QUANTAZ

UMEÅ. Tidigt på söndagsmorgo-
nen larmades polisen om att en 
kvinna i Umeå utsatts för vad som 
nu utreds som en misstänkt våld-
täkt. Platsen för brottet var Väst 
på stan i Umeå. 

Polisen gick under måndagen 
ut med en efterlysning  gällande 
eventuella iakttagelser som 
gjorts på Östra och Västra 
Brinkvägen samt på strandpro-
menaden vid Umeälven under 
natten mot söndagen.

Det var under söndagen, vid 
04.30-tiden, som polis beor-
drades ut till Brinken, Väst på 
stan, i Umeå med anledning av 
ett misstänkt brott.

En stor yta vid strandprome-
naden nedanför Östra och Väs-
tra Brinkvägen spärrades av 
och under hela söndagen arbe-
tade polisen på platsen. Bland 

annat var jourhavande tekniker 
från Luleå där för att  genomföra 
en teknisk undersökning inom 
avspärrningarna. 

Poliser knackade även dörr 
i grannskapet och sökte med 
hund i området.

Vid 20-tiden på söndagskvällen 
kommunicerade polisen ut att 
det hela rörde sig om en miss-
tänkt våldtäkt. Målsäganden, 
en kvinna i 20-årsåldern, fördes 
till sjukhus efter det inträffade 
men uppges inte ha fått några 
allvarliga fysiska skador.

– Hon har fått lämna sjukhuset 
på förmiddagen i dag (måndag), 
säger  förundersökningsledare 
Jenny Viksten.

Initiala förhör med målsägan-
den genomfördes under sönda-
gen och under måndagen  skulle 
ytterligare förhör med  kvinnan 

hållas, samt med  eventuella 
vittnen. Avspärrningen vid 
strandpromenaden har seder-
mera hävts.
Det har förekommit uppgifter 
om att det ska ha rört sig om 
en överfallsvåldtäkt. Stäm-
mer det?

– Vi är fortfarande i ett  tidigt 
skede och försöker skapa oss 
en bild av vad som hänt. Det 
vi  jobbar efter just nu den 
 anmälan gällande våldtäkt 
som har upprättats. Jag vill in-
te gå in i några detaljer, men 
vår  förhoppning är att det fort-
löpande arbetet ska ge oss en 
bättre bild av händelsen.
Finns det någon utpekad gär-
ningsperson?

– I nuläget har vi inte nå-
gon frihetsberövad och vi har 
inte heller någon misstänkt i 
 ärendet, säger Jenny Viksten.

Det dröjde länge innan ni 
kunde gå ut med informa-
tion om vad för brott som be-
gåtts. Finns det någon anled-
ning till att man var så avvak-
tande med information från 
polisens sida?

– Initialt så är alltid vissa 
 typer av utredningsåtgärder 
och informationsinhämtning 
som behöver göras innan man 
vet vad man har och kan gå ut 
med mer information. Jag tror 
att det var därför som det blev 
en viss fördröjning.

Polisen är intresserad av 
 iakttagelser som gjorts på Öst-
ra och Västra Brinkvägen samt 
vid strandpromenaden från 
söndagen från klockan 02.30 till 
05.00. Den som har tips att läm-
na kan kontakta polisen på 114 
14  skriver de på sin hemsida.

JOEL LINDBERG

”Vi försöker skapa en 
bild av vad som hänt”

Carina Henrydotter, ingripandepolis, bevakade avspärrningarna från strandpromenaden under söndagen. FOTO: ABEBE ASRES

Tränaren Zahra Hussaini på 
plats tillsammans med ATG-
ambassadören Peter ”Foppa” 
Forsberg och projektsamord-
nare Linnea Nilsson-Waara.


