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Sara från Sölvesborg
kämpar mot näthatet

Polisnytt

Påverkad förare
voltade med bil

n Påverkad av både
narkotika och alkohol
körde den 18-årige
bilföraren av vägen och
voltade med sin bil på
Sölvesborgsidan i Valje
den 28 december. Nu
åtalas ynglingen för
rattfylleri, ringa narkotikabrott samt vårdslöshet
i trafik. Åklagaren
föreslår att målet avgörs
utan huvudförhandling
samt att ynglingen
straffas med 9 000
kronor i dagsböter.

Nu vill hon göra Inteokej-rörelsen synlig i Blekinge
SÖLVESBORG

Sara Arvidsson från
Sölvesborg ska göra
Inteokej-rörelsen
synlig i Blekinge.
Hon jobbar för ett
schysstare nätklimat
för barn och unga.

Foto: spiritus Mundi

En kamrat i nöden. Sara Arvidsson från Sölvesborg jobbar med att ge stöd åt barn och unga som kränks på nätet.
Som första steg har hon
tagit kontakt med sina för
ra gymnasielärare i Söl
vesborg, men hon hoppas
att fler skolor i Blekinge
ska börja jobba med de
nätbaserade utbildnings
program som finns på In
teokej.
Sara Arvidsson erfaren
het är att många rycker
lite på axlarna åt det hårda
klimatet de möts av på
nätet. Det är så det är,
säger de.
– Men när vi börjar dis

kutera om det verkligen
är rimligt att utsättas för
kränkande mejl och kom
mentarer, tänker de till
och inser att det faktiskt
inte är okej. Och det är en
viktig tröskel att gå över.

Många unga följare

Rörelsen Inteokej finan
sieras till största del av
Arvsfonden, men har även
kommuner och högskolor
som sponsorer. Den grun
dandes 2010 i Malmö av kul
turgruppen Spiritus Mundi

som i dag är en aktiv sam
arbetspartner.
Den nätbaserade delen,
Inteokej.nu har funnits
sedan oktober förra året
och i dag har man 6 000 föl
jare på Twitter. De flesta är
mellan 10–19 år gamla.
– Efter våra besök på
skolorna kan jag utan
överdrift säga att det är
minst en elev i varje klass
som utsatts för ganska
grova kränkningar på nätet.
Vi ser också i våra inlägg
och diskussioner på nätet

att det är vardagsmat för
många unga, berättar Sara
Arvidsson.
Genom hemsidan kan
både unga, men även för
äldrar och skolpersonal få
tips och råd om hur de kan
jobba mot näthatet.
– Och framför allt – vi
finns där som stöd och vi
peppar dem som drabbas,
säger Sara Arvidsson.

Simone Hansen

simone.hansen@blt.se
0455-772 25

237 tävlar om ett jobb i Sölvesborgshem
SÖLVESBORG

237 personer vill bli
Sölvesborgshems nya
kundadministratör.
Det stora intresset
gör att vd:n Johan
Braw kallar betydligt
fler till anställningsintervju än han gjort vid
tidigare rekryteringar.
Tjänsten som kundadmi
nistratör innehades tidiga
re av Nelly Andersson.
Men tjänsten har blivit le
dig i och med att hon gått
till andra arbetsuppgifter
inom Sölvesborgshem.

– 237 sökande måste ses
som ett starkt startfält,
kommenterar Johan Braw.
– Det säger naturligtvis
en hel del om hur arbets
marknaden ser ut. Men för
mig är det också ett bevis
på att vi numera upplevs
som ett spännande boende
företag.
När Sölvesborgshem sö
ker personal brukar led
ningen plocka ut fyra till
sex sökande för intervjuer.
Men den här gången väljer
allmännyttan en annan
taktik.
Johan Braw ska satsa på
betydligt fler och kortare
intervjuer.

– Vi kommer att kalla 15
till 20 personer som ska få
45 minuter vardera på sig
att förklara varför just de
är bäst och rätt person för
jobbet, säger han.
Just nu går Braw igenom
de 237 ansökningarna. Han
hoppas att i slutet av veck
an ha klart för sig vilka
han ska kalla till intervju.
Förhoppningen är ett
tillträde i början av maj.
– Fast det får vi kanske
skjuta på. Det beror ju på
hur snabbt personen som
vi fastnar för kan komma
loss.

Lars Ohlsson

Ulf Svensson
(C) omvald
n Sölvesborgs Centerpartikrets har genomfört årsstämma
i Annexet,
Sölvesborgs
församlingshem.
Svensson
Inbjuden
var valombudsman Kenne
Jönsson. Han betonade
vikten av att synas inför
kommande val. Ulf Svensson omvaldes på ord
förandeposten. Övriga
styrelseledamöter
2014/15: Karl- Erik
Ivarsson (kassör), Karin
Olsson (sekreterare),
Robin Mattisson, Jesper
Bengtsson, Sven-Inge
Antonsson, Jenny Svensson, Roger Toljamo och
Sune Joelsson.

Scouter städar
vidare på festival

Foto: Bo Åkesson

Stort intresse. Sölvesborgshems vd Johan Braw har 237 ansökningar till tjänsten som kundadministratör att gå i genom.

n Sölvesborgs KFUKKFUM scoutkår får
fortsätta att städa Norje
by i samband med
Sweden Rock Festival.
Kommunstyrelsens
arbetsutskott har godkänt avtalet, som innebär
att scoutkåren ensam får
upplåta parkeringsplatser
och ta in avgifter för
parkeringen.

Röd
Gul
Blå
Sv

Hon är uppvuxen i Sölves
borg och har gått alla sina
skolår där. I dag är hon 31
år och bor i Malmö där hon
jobbar som projektkoordi
nator för Inteokej.nu.
– Vi har jobbat upp en
bra
kontaktverksamhet
bland skolorna i Malmö
regionen och Skåne. Nu är
vi redo för att även intro
ducera vår verksamhet i
Blekinge, säger Sara Ar
vidsson.

n Lions polisanmäler att
de utsattes för skade
görelse i lördags eftermiddags, någon gång
efter att deras second
hand-försäljning i Tivoliparken stängt för dagen.
Det var vid 19-tiden på
kvällen som det upptäcktes att okända gärningsmän slagit sönder två
tvättställ, en toastol
samt en bidé som för
varades utanför försäljningslokalen.
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Redo för Blekinge

Lions fick saker
sönderslagna

Foto: Lars Ohlsson

– Vi har kontakt med flera
tusen unga i veckan. Vi
träffar dem i verkligheten
ute på skolorna, vi snackar
med dem på vår hemsida
och vi låtar de unga kom
municera inbördes på både
vår hemsida, Facebook,
Twitter och Instagram, sä
ger hon.
Och reglerna är tydliga.
Kommentarer och diskus
sioner ska föras med res
pekt för varandra. På rörel
sens hemsida och på Face
book deltar även kändis
ambassadörer som tar
ställning mot nätmobb
ning och näthat.
– Vi vill presentera goda
vuxna förebilder för de
unga och visa att det finns
vuxna som bryr sig. Det är
viktigt i kommunikation
med unga att visa att de
aldrig är ensamma, säger
Sara Arvidsson.
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