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västerås 
i korthet

Barnkliniken i Västerås byggs 
om för 57 miljoner kronor. 
Det beslutades i Landstings-
styrelsen i veckan. Detta efter-
som barnkliniken länge haft 
problem med dålig funktio-
nalitet i lokalerna. Bland an-
nat är den yta som kliniken 
använder för vård av nyfödda 
för liten, vilket medför att det 
ligger flera barn i samma rum. 
En ombyggnation skulle där-
med minska risken för smitt-
spridning enligt beslutet. 

– Barnkliniken gör ett ex-
tremt viktigt arbete och nu 
har vi hittat en helhetslösning 
som åtgärdar både patientsä-
kerhetsrisker och arbetsmiljö-
problem, säger landstingsrå-
det Lars Flodin (MP). 

Barnkliniken byggs 
om för 57 miljoner

vård Västmanlands sjukhus 
har stor brist på sjukskö-
terskor. För att undvika 
samma situation med 
läkare inom landstinget 
satsas nu 4,9 miljoner på 
rekrytering. 
– Att klara den fortsatta 
personalförsörjningen är 
avgörande om vi även 
framöver ska kunna 
erbjuda länets invånare 
en god och säker vård, 
säger landstingsrådet 
Kenneth Östberg (S).

Bristen på sjuksköterskor på 
Västmanlands sjukhus gör 
att 27 vårdplatser just nu 
tvingas hålla stängda. De be-
rörda klinikerna är kirurgkli-
niken, urologkliniken och 
ortopedkliniken. Totalt sak-

nas det ett sextiotal sjukskö-
terskor. 

Situationen för läkare är 
även den problematisk. För 
att undvika en liknande si-
tuation som med sjuksköter-
skorna satsas nu 4,9 miljoner, 
under två år, på att rekrytera 
fler läkare inom landstinget. 

– Att klara den fortsatta 
personalförsörjningen är av-
görande om vi även framöver 
ska kunna erbjuda länets in-
vånare en god och säker vård. 
Denna satsning riktar sig i 
första hand mot studenter 
från Sverige som läser medi-
cin utomlands samt legitime-
rade läkare från andra länder, 
säger landstingsrådet Ken-
neth Östberg (S).

Satsningen innefattar fler 
AT-tjänster för svenska stu-
denter som tagit sin läkar-
examen utomlands. Men 
också att erbjuda läkare som 

saknar tillräcklig erfarenhet 
av svensk sjukvård ett intro-
duktionsår som ska leda till 
anställning. 

Utöver detta vill man er-
bjuda fler svenska medicin-
studenter sommarpraktik. 

– Vi har sedan tidigare ett 
etablerat samarbete med uni-
versitetet i Wroclaw, Polen, 
där Västmanland tar emot 15 
studenter på sommarpraktik 
varje år. Erfarenheten är 
mycket god och vi har god 
dialog med studenter och 
universitet. Det är angeläget 
att den verksamheten kan 
fortsätta, säger landstingsrå-
det Hans Jansson (V).

Fler läkare behövs framför 
allt till primärvården och 
psykiatrin. Beslutet att satsa 
extra pengar på rekrytering 
togs av landstingsstyrelsen i 
onsdags. 

Västerås Tidning

Landstinget satsar miljoner 
på att rekrytera fler läkare
vård

Fram till 15 september i 
hörsalen till Stadsbiblio-
teket i Västerås visas en 
fotoutställning om poe-
ten och bildkonstnären 
Harriet Löwenhjelm. En 
exklusiv bildskatt. Foto-
grafier som legat orörda 
i 100 år visas. 

Det är Harriet Löwenhjelm-
sällskapets ordförande Mat-
tias Käck som samlat in- och 
kommenterar de tidigare 
opublicerade fotografierna. 
Harriet Löwenhjelm är en av 
Sveriges mest originella dik-

tare och samtidigt en ut-
trycksfull bildkonstnär. 

Hon har romantiserats 
och mytologiserats – livshis-
torien har inbjudit till det: 
hon blev endast 31 år och 
slog igenom postumt. Hen-
nes originalitet var sådan och 
hon tenderade att uppfattas 
som alltför avvikande för att 
kunna göra sig gällande i sin 
egen samtid. 

Tisdagen den 10 septem-
ber ges även i hörsalen pro-
grammet: Att skjuta en dront 
– ett program i ord, bild och 
ton om bildkonstnären och 
poeten Harriet Löwenhjelm.

Lasse Olsson
lasse.olsson@vasterastidning.se

Mytomspunnen 
kvinnlig poet  
och bildkonstnär 

MyTOMspunnen pOeT. Det mest kända fotografiet av Harriet 
Löwenhjelm. Bilden är tagen på Romanäs sanatorium i au-
gusti 1917.  Foto : ULF von Kono w
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två nya flyglinjer 
från västerås
Ryanair presenterade i veckan 
vinterschemat för Sverige 
2013. De nya flyglinjerna är: 
Karlstad – Teneriffa; Göteborg 
– Edinburgh; Stockholm 
Skavsta - Gran Canaria, Pafos 
och Teneriffa och Stockholm 
Västerås - Gran Canaria och 
Teneriffa.

Infrastruktur

uTökar. Ryan Airs vd 
Michael o ´leary. 

val om kyrkans 
framtidsväg
Måndagen den 2 september 
startar möjligheten att för-
tidsrösta i Svenska kyrkans 
kyrkoval. Det görs på försam-
lingsexpeditioner. Själva val-
dagen är den 15 september.

Svenska kyrkan är en de-
mokratisk folkkyrka med 
ungefär 7 miljoner medlem-
mar. Av dessa är 5,5 miljoner 
16 år gamla eller mer och 
därmed röstberättigade. Vad 
kyrkovalet handlar om är att 
alla dessa medlemmar ska få 
säga hur det vill att Svenska 
kyrkan ska prioritera, satsa  
och välja väg framöver. I kyr-
kovalet väljer medlemmarna 
vilka som ska ta ett särskilt 
ansvar för det arbetet de 
kommande fyra åren. Valet 
sker på tre nivåer; lokalt, re-
gionalt/stift och nationellt. 

Kyrkovalet

Norr A Gr yt A
Torsdag 29/8, kl 03:26
Bilbrand. En bilbrand utbröt 
på norra Gryta strax innan 
halvfyra under natten. Det 
finns inga vittnen till händel-
sen. Polispatrullen kommer 
att upprätta en anmälna om 
skadegörelse genom brand. 
Yterligare en bil fick skador 
då denna stod nära parkerad 
den brunna bilen.

Norr LEdEN
Onsdag 28/8, kl 03:33
r attfylleri. Kvinnan hade 
framfört sin bil vingligt och 
bland annat kört upp på en 
refug, vilket bevittnades av 
en annan bilist.

tack vare vittnet kunde 
bilen stoppas på norrleden. 
Kvinnan som hade kört bilen 
visade tydliga tecken på att 
vara drogpåverkad. Hon för-
des till sjukhus för blodprov-
stagning. Efter att hon hade 
hörts om körningen och hen-
nes bilnycklar omhänderta-
gits, blev hon frigiven.

HAmmAr by
Tisdag 27/8, kl 15:04
snatteri. En 45-årig man er-
tappades under eftermidda-
gen på ICA Sjöhagen med 
att äta upp ett wienerbröd 
inne i butiken som han väg-
rade betala för.

En anmälan om snatteri 
kommer att lämnas in av bu-
tikskontrollanten.

SjÖHAGEN
Tisdag 27/8, kl 13:55
Arbetsplatsolycka. En 43-årig 
man fastnade under efter-
middagen i en maskin på fö-
retaget Stena Stål på Sjöha-
gen. Han fördes till akuten 
med skador i ett lår.

AdELSÖGAtAN
Tisdag 27/8, kl 11:21
trafikolycka. På Adelsögatan 
i västerås har en personbil 
och en mc kolliderat. Mc fö-
raren, en 22-årig man, förd 
till sjukhus i ambulans med 
lindriga skador. Föraren av 
personbilen, en 41-årig man, 
klarade sig helt utan skador.

Lä GArä NGEN
Måndag 26/8, kl 12:38
trafikolycka. Mopedist och 
cyklist krockat på cykelba-
nan utanför Lögarängen.

De ”frontade” på cykelba-
nan i höjd med Lögarängen. 
Båda förs med ambulans till 
akuten för vård och tillsyn, 
Cyklisten klagade på nack-
smärtor. Mopedisten fick 
ont i benet.

bjur HoVdA
Måndag 26/8, kl 07:03
trafikolycka. Personbil körde 
in i parkerad långtradare på 
Bjurhovda.

En 22-årig bilförare fick 
solen i ögonen och såg inte 
den parkerade långtradaren, 
vid infarten till Bjurhovda 
Centrum. Ingen skadades 
dock vid olyckan.

KuNGSä NGSGAtAN
Söndag 25/8, kl 16:09

trafikolycka. Påkörd person på 
Kungsängsgatan. Ambulans 
och polis har beordrats till en 
påkörd person på Kungsängs-
gatan i närheten av korsningen 
med Björnövägen.

Den påkörde har förts 
med ambulans till sjukhus 
innan patrull hann fram till 
platsen. Framkomligheten är 
under arbetet god och pa-
trullen tar uppgifter från bi-
listen innan ärendet kommer 
kompletteras med uppgifter 
om den påkörde.

Patrullen är klar både på 
vägen och på sjukhuset. Den 
påkörde färdades på cykel 
och blödde från bakhuvudet 
efter krocken. Mannen har 
förts till röntgen för vidare 
undersökningar och vård.
Den skadade cyklisten är en 
man född 1939 och bilisten 
som körde på är en kvinna 
född 1981.

SKuLtu NA
Söndag 25/8, kl 15:28
Brand. Bod brann vid t ibble-
skolan. Räddningstjänst lar-
mades till t ibbleskolan i 
Skultuna med anledning av 
att det skulle brinna i sko-
gen. På plats kunde konsta-
teras att en bod står i lågor 
och att branden spred sig 
mot skogen.

Po LiSr APPo rt EN

tre personer misstänks för  
langning av alkohol till ungdomar
Två män, 31 år och 44 år, har häktats misstänkta för olovlig 
försäljning av alkohol. De misstänks för att ha sålt alkohol till 
ungdomar i Västerås vid ett flertal tillfällen. Ytterligare en man 
är misstänkt i ärendet. I en lokal som 44-åringen har tillgång 
till, samt i hans garage, påträffades en större mängd alkohol 
som nu har tagits i beslag. Det rör sig om flera tusen burkar 
öl, cider, vin och sprit. Ungdomarna ska via telefon ha beställt 
alkohol och försäljningen ska ha skett utomhus på olika för-
utbestämda platser i Västerås. Ungdomarna är inte misstänk-
ta för brott utan kommer att höras som vittnen i ärendet.


