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Ny räddningschef 
tar plats
Helsingborg. 
Räddnings chefen i Hel-
singborg, Jörgen Hall-
berg, lämnar den 1 no-
vember över ledarskapet 
till förbundsdirektör 
Christer Ängehov. 

– Omställningsarbetet 
mot räddningstjänstför-
bundet har inletts och 
den fortsatta utveckling-
en ska ledas av Christer 
Ängehov, efter hans  in-
riktning och utan min på-
verkan. Jag vill också 
tacka mina kollegor inom 
Helsingborgs brandför-
svar för alla goda år vi har 
haft tillsammans, säger 
räddningschef Jörgen 
Hallberg.

Räddningstjänstför-
bundet Skåne Nordväst 
kommer att vara igång 
2015.

– Mitt uppdrag är att 
driva förbundsbildning-
en vidare men också att 
förvalta den organisation 

som ska verka fram till 
2015. Helsingborg är na-
vet i det nya förbundet. 
Jag vill varmt tacka Jör-
gen som har förberett or-
ganisationen på ett 
mycket bra sätt. Jag är 
tacksam över förtroendet 
att få leda  Helsingborgs 
brandförsvar, säger för-
bundsdirektör Christer 
Ängehov. 

håkan Lindgren

Vi noterar ... att det i käll är dags för en dansant 
duell på Dunkers. Då blir det nämligen Big Band Battle, 
en riktig danskonsert. Dunkersscenen intas av Helsing-
borg Storband och Gislaved Big Band. Storbandsduel-
len kommer resultera i en härlig swing tillsammans 
med charmerande solisten Anna Pauline Andersson. 
Big Band Battle börjar med barservering och mingel-
musik utanför konsertsalen klockan 18.30 och själva 
konserten är mellan 19.30 och 22.30. 

Nye räddningschefen 
Christer ängehov. 
 Foto: HelSinGBoRGS StAD

i morgon kväll mellan 
klockan 18  och 01 är det 
kulturnatt i Helsingborg. 
Då blir det musik, spoken 
word, konst, parkour och 
mycket annat på olika 
platser runt om i stan. 
Kulturnatten arrangeras 
av Kulturpiloterna, ett 
gäng kreativa unga mel-
lan 15 och 22 år. 

Här kommer kultur-
natten att vara:
popup-konst: Stadspar-
ken i Helsingborg
unga konstnärer ställer 
ut sin konst: Mötesplats 
Kalifornia
Vernissage, dancebattle 

och musik: Jutan
invigning, musik, dans, 
spoken word: Skyddsrum 
H14
beredskapsmuseet visar 
saker och ting från andra 
världskriget.
ung pride prideparad: 
Prideparadtåg som börjar 
på Gustaf Adolfs torg 
klockan 20:00.
rum ett: inne på Rum ett 
på Dunkers Kulturhus 
kommer det att bli troll-
konster och musik.

Hela programmet hit-
tar du på: http://kultur-
piloter.wordpress.com/

håkan Lindgren

Kulturnatt  
i Helsinborg

Mattedag på Väla
Helsingborg. Matema-
tik är det ämne som Sve-
riges föräldrar upplever 
att barnen behöver mest 
stöd med utanför skolan, 
men nära en fjärdedel av 
föräldrarna till ungdo-
mar på högstadiet anser 
att de inte själva har till-
räckliga mattekunskaper 
för att hjälpa sina barn. 
Det visar en färsk under-
sökning från Mattecen-
trum och McDonald’s 
som nu inleder ett sam-
arbete med syftet att in-

spirera barnfamiljer att 
upptäcka det roliga med 
matematik. 

–Den 26 oktober flyt-
tar Mattecentrum in på 
McDonald’s i Väla cen-
trum. Det är en fantas-
tisk möjlighet för oss att 
hjälpa de lite yngre bar-
nen med matematik, och 
nå ut till barnfamiljer 
som inte kände till våra 
räknestugor innan, säger 
Johan Wendt, ordföran-
de och grundare av  
Mattecentrum. 

 u    Vi granskar torghandeln Del 6 

kommun- 
anställda 
vilseleddes  
stadsbyggnadsför-
valtningen har i två 
dagar spridit en falsk 
bild till tusentals kom-
munanställda om hd:s 
granskning av torghan-
deln. 

Helsingborg. Samtliga 
kommunanställda har de se-
naste dagarna fått ta del av 
intern information där Hel-
singborgs Dagblads artikel 
om Ole Andersson beskrivs 
som felaktig.

Där citeras både förvalt-
ningschefen Kristina Mag-
nusson och stadsträdgårds-
mästare Ole Andersson.

i texten står att HD:s artikel 
innehåller felaktigheter och 
att förvaltningen har begärt 
att HD tar in en rättelse. 
Detta ligger ute den 24 okto-
ber, trots att Kristina Mag-
nusson i ett samtal med 
HD:s reporter den 23 okto-
ber bekräftat att kommunen 
dragit tillbaka sin begäran 
om rättelse, som skickades 
till HD den 22 oktober. I det 
samtalet framkom det också 
att hon inte ansåg sig felak-
tigt citerad i den artikel som 
handlade om Ole Anders-
sons kontakter med torg-
handlarna.

När HD ringer Kristina 
Magnusson för att prata om 
den information som ligger 
på kommunens stora in-
tranät står det efter ett tag 
klart att hon inte känner till 
innehållet i den.

sedan hon läst informatio-
nen kontaktar hon tillför-
ordnade stadsdirektören Ulf 
Bengtsson och då får vi be-
sked om att informationen 
tagits bort från intranätet 
helt och hållet. Skälet är att 
den innehåller felaktighe-
ter.

Kärnan i texten på kom-
munens intranät är att orsa-
ken till att Ole Andersson 

inte längre är ansvarig för 
torghandeln enbart beror på 
organisatoriska förändring-
ar som varit bestämda sedan 
en längre tid tillbaka, och 
inte har något att göra med 
att hans kopplingar till torg-
handlarna uppdagades.

Ole Andersson citeras 
också där han tonar ner sina 
relationer till Swedfresh 
ledning. 

oavsett de uppdagade rela-
tionerna till torghandlarna, 
så hade en planerad omor-
ganisation lett till att ansva-
ret för torget flyttades från 
Ole Andersson. Nu skedde 
det per omgående. 

Både Kristina Magnusson 
och Ulf Bengtsson står fast 
vid att Ole Andersson inte 
hade kunnat fortsätta ha an-
svar för torghandeln.

Ole Andersson skulle inte 
ha kunnat fortsätta som an-
svarig chef när det framkom 
att han hade så tighta band 
till de ledande torghandlar-
na, eller hur?

–  Det är riktigt. Det kan 
uppstå frågetecken kring 
jävsproblematik och det vill 
vi inte hamna i, säger Ulf 
Bengtsson, och poängterar 
att han tycker att Kristina 
Magnusson agerat korrekt 
när hon fick reda på dessa 
kontakter.

om informationen på in-
tranätet säger Ulf Bengts-
son:

– Det har gjorts ett fel här, 
det kan jag säga, när vi lagt 
ut en information som inte 
till alla delar kan uppfattas 
som korrekt utifrån det som 
Kristina har uppgett till er i 
intervjuer, och det ska na-
turligtvis Helsingborgs stad 
agera kring och tillrättaläg-
ga om det är det som krävs.

Vi lyckas dock inte få nå-
got svar på vem som har 
skrivit texten från början 
och sett till att den kommit 
ut på intranätet. 

Förvaltning lade ut falsk information  
kring HD:s granskning av torghandeln 

stadsbyggnadsförvaltningens chef kristina Magnusson och 
stadsträdgårdsmästare ole andersson.

”kommentar till helsing-
borgs dagblads artiklar om 
torghandeln

Helsingborgs Dagblad har 
i ett antal artiklar granskat 
torghandeln i staden. Artik-
larna har bland annat hand-
lat om aktörerna på torget, 
vilka som styr företagen och 
huruvida de följer gällande 
lagstiftning. Det har också 
handlat om svarta pengar 
och papperslösa arbetare. 

I Helsingborgs Dagblad 
den 22 oktober handlar en 

av artiklarna om brister i 
kontrollen av aktörerna och 
en annan artikel om vår 
stadsträdgårdsmästare Ole 
Andersson. I den senare ar-
tikeln finns felaktigheter 
och felaktiga slutsatser, som 
vi begärt att få rättat i HD. 
Huvudrubriken i dagens 
HD är ”Kommunal chef 
fråntas ansvaret”.

Vilka fakta ligger bakom 
rubriken?
Stadsbyggnadsdirektör 
Kristina Magnusson: Detta 

påstående är felaktigt. Jag 
har fullt förtroende för Ole 
som chef för vår stadsmiljö-
avdelning och jag har inte 
”fråntagit honom ansvaret 
för torgen”.

HD har här dragit en fel-
aktig slutsats där de kopplat 
ihop vad som framkommit i 
deras artikelserie med den 
organisationsförändring 
som vi arbetat med på för-
valtningen i ett halvårs tid. 

 [...]
I artikeln refereras till ett 

uppdrag som gavs till Ole och 
som sedan gick över till drift- 
och underhåll. Varför flytta-
des uppdraget?

Kristina Magnusson: Jag 
gav mycket riktigt först upp-
draget om att kontrollera 
uppgifterna som framkom-
mit i HD samt se över för-
valtningens rutiner till Ole. 
Jag flyttade uppdraget till 
drift- och underhåll som en 
logisk följd av den komman-
de organisationsförändring-
en.”

här är utdrag från kommunens intranät 24/10


