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Borås
högt i mil-
jöranking
- Mark 
stört-
dyker
SJUHÄRAD: Borås 
kommun hamnar 
återigen bland de 
20 bästa miljökom-
munerna i Sverige, 
i tidningen Aktuell 
hållbarhets årliga kommunranking. 

Marks kommun störtdyker och hamnar bland de sämsta.
Borås kommun tappar fyra placeringar från förra året, 

men återfinns ändå bland 20 bästa kommunerna.
Aktuell hållbarhet undersöker och jämför ambition 

och aktivitet och bedömer att Borås kommun är 17 bäst 
i landet på miljöområdet.

På plats 78 hittar vi nästa Sjuhäradskommun, Ulrice-
hamn som gjort en imponerande klättring från fjolårets 
252 plats.

Samma resa, fast i motsatt riktning har Marks kom-
mun gjort. De störtdyker från fjolårets mätning och 
tappar hela 184 platser och återfinns först på 249 plats.

Sveriges bästa miljökommun 2017 är Helsingborg.
Så här placerar sig Sjuhäradskommunerna i årets kom-

munranking (2016 placering). Borås 17 (13), Ulrice-
hamn 78 (252), Tranemo 95 (164) Vårgårda 114 (123), 
Herrljunga 117 (81), Bollebygd 243 (182), Mark 249 
(65), Svenljunga 255 (215)

Borås kommun gör nytt 
försök att stoppa islamiska 
skolan
BORÅS: Skolinspektionen godkände Föreningen Isla-
miska Skolans ansökan att få starta förskola och skola i 
Borås. Kommunen har nu överklagat beslutet.

Römosseskolan har funnits i 17 år i Göteborg och 
skulle nu slagit upp dörrarna i Borås. Kommunen hän-
visar till att skolan motverkar kommunens integrations-
arbete och har nu alltså överklagat beslutet.

En person till sjukhus efter 
tvåbilskrock
SVENLJUNGA.: Två bilar krockade på Ullasjövägen 
i Svenljunga på tisdagsmorgonen. En person fick föras 
med ambulans till sjukhus. 

Olyckan inträffade vid korsningen Ullasjövägen/Tors-
gatan vid 09.30-tiden på tisdagsmorgonen.

Två personer var inblandade, varav en fick hjälpas ut 
ur bilen av räddningstjänsten.

– Det var en kollision i korsningen, orsaken är oklar. 
Det var inne i Svenljunga så det var inga höga hastig-
heter, säger Anders Johansson, stabschef vid räddnings-
tjänsten.

Personen som fick hjälpas ut ur fordonet fördes till 
sjukhus efter att ha klagat på rygg- och nacksmärtor. 
Vägen var avstängd i 45 minuter, vid 10.20 meddelade 
Trafikverket att det åter var full framkomlighet.

Källarlägenhet översväm-
mades
BORÅS: Räddningstjänsten ryckte tidigt på måndagen  
ut till en källarlägenhet på Boda efter att ett kraftigt 
regn orsakat en översvämning.

Man kunde dock lösa problemet relativt fort.
– Det var en mindre mängd vatten. Vi löste det ge-

nom att pumpa. Det var lägenheten och ytterligare 
någon form av källarutrymme som blev drabbat, säger 
Mats Hermansson vid räddningstjänsten.

Knuffades av cykeln av 
unga män
BORÅS.: En anmälan om misshandel har gjorts efter 
att en kvinna knuffades av sin cykel på Trandared under 
natten mot måndagen. 

– Det är flera för henne okända yngre män som ska ha 
skrämt henne, knuffat henne av cykeln och sedan för-
svunnit, säger Emma Thornadtsson, stationsbefäl vid 
polisen i Borås.

Kvinnan ringde och polisanmälde händelsen vid treti-
den på natten och den rubriceras som misshandel. Hän-
delsen ska ha inträffat någon gång under natten. Men 
utredningsläget är besvärligt.

– Vi har inga bra signalement på killarna, säger Hans 
Lippens, polisens presstalesperson vid region Väst.

Kvinnan ska ha klarat sig utan allvarliga skador.

Nya företag Sjuhärad
ALF & LEIBMAN AB
LIMMARED
Bolagets verksamhet är att 
förvalta fastigheter, instal-
lation, service, consulting 
samt bedriva handel med 
värdepapper och varor, dess-
utom idka därmed förenlig 
verksamhet.
Alf, Stefan Karl Mikael
Styrelseledamot och Verk-
ställande direktör

Odén & Andersson Bygg AB
SKENE
Föremålet för bolagets verk-
samhet är byggentreprenad 
och därmed förenlig verk-
samhet.
Odén, Jakob Tomas
Styrelseledamot och Ordfö-
rande

GLASNEVIN AB
SEXDREGA
Föremålet för bolagets verk-
samhet är att bedriva åter-
vinning av plastmaterial 
samt därmed förenlig verk-
samhet.
Toolan, Conor
Styrelseledamot och Verk-
ställande direktör

Borås Cykelfabrik AB
BORÅS
Aktiebolaget ska bygga, ut-
veckla och sälja cyklar samt 
kringutrustning inom cyk-
ling, triathlon och närlig-
gande sporter. Sälja cyklar, 

sälja träningsrelaterade pro-
dukter såsom hjälmar, skor 
och kläder. Konsulttjänster 
inom träning.
Widell, Lars Stefan
Styrelseledamot

Devab automation AB
VISKAFORS
Aktiebolaget skall bedriva 
Konsultverksamhet med in-
riktning elteknik, industri-
ell automation, processtek-
nik och därmed förenlig 
verksamhet.
Devrér, Lars Stefan
Styrelseledamot

Fastighets AB Svensgärde 
3:84
BRÄMHULT
Bolaget skall bedriva fastig-
hetsförvaltning och därmed 
förenlig verksamhet.
Rinhammar, Stig Tommy
Styrelseledamot

FAVO KITCHEN BORÅS 
AB
GÅNGHESTER
Bolaget ska bedriva restau-
rangverksamhet samt där-
med förenlig verksamhet.
Johansson, Oscar Örjan
Styrelseledamot

HB Sweden Transport & 
Logistics AB
BORÅS
Bolaget skall bedriva åkeri- 
och logistikverksamhet samt 

därmed förenlig verksamhet.
Wattermark, Halil Bal
Styrelseledamot och Verk-
ställande direktör

Lagerbrinks Minirenings-
verksservice AB
FRISTAD
Bolaget ska bedriva service, 
underhåll och försäljning av 
reningsverksamhet samt där-
med förenlig verksamhet.
Lager Brink, Per Ove
Styrelseledamot

Mondo dolce AB
SJÖMARKEN
Bolaget ska bedriva restau-
rangrörelse med nöjesar-
rangemang, förvaltning av 
fast och lös egendom jämte 
därmed förenlig verksamhet.
El Amri, Ramzi Ben Moha-
med Ridha
Styrelseledamot

OscarJ Group Events AB
GÅNGHESTER
Bolaget ska erbjuda upple-
velser och uthyrning inom 
nöjes-, kultur- och äventyrs-
branschen och uthyrning av 
alla typer av fordon samt 
därmed förenlig verksamhet.
Johansson, Oscar Örjan
Styrelseledamot

Solskyddet i Toarp AB
DALSJÖFORS
Bolaget skall utföra repara-
tion, service och installation 

av solskydd såsom persienner 
och markiser åt bostadsbolag 
och privatpersoner.
Johansson, Peter Mikael 
Axel
Styrelseledamot

S&S INVEST AB
BORÅS
IMPORT EXPORT OCH 
FÖRSÄLJNING AV MÖB-
LER, OCH RESTAURANG 
UTRUSTNING, INOM 
DETALJ HANDEL.
Rashidi Rezai, Shervin
Styrelseledamot

Verkstadsfastigheter i 
Borås AB
BORÅS
Föremålet för bolagets verk-
samhet är att bedriva ut-
hyrning och förvaltning av 
fastigheter samt därmed för-
enlig verksamhet.
Valtonen, Hans Mikael
Styrelseledamot

Visättra Förskola Fastig-
hets AB
BORÅS
Bolaget skall äga, bebygga 
och förvalta fastigheter vari 
förskoleverksamhet bedrivs 
och därmed förenlig verk-
samhet.
Andersson, Mats Jörgen
Styrelseledamot

av petronella simonsbacka
Solen skiner, men 
Maria Richardsson, 
från Skövde, längtar 
efter hösten. I septem-
ber debuterar hon som 
författare.

– Det kommer att bli 
jättehäftigt att få se min 
bok i tryck, säger hon.

”Den blomstertid nu kom-
mer” är en ungdomsbok, som 
utspelar sig på 1980-talet. Den 
handlar om en grupp tjejer som 
försöker finna sin väg i livet. 

– Jag hade själv en jobbig 
tonårstid och kände att jag 
hamnade i ett fack på högsta-
diet. Jag jobbar ju i skolans 
värld och ser att det är precis 
samma sak nu. Man hamnar i 
ett fack och vissa är populära, 
andra inte, säger Maria.

Hur annorlunda är 1980-talet 
för dagens ungdomar?

– Den stora skillnaden är 
nog att det inte förekommer 
datorer eller mobiltelefoner. 
Det tror jag att ungdomarna 
som läser den kommer att re-
agera på. Internet fanns inte 
heller, så den som kände sig 
utanför kunde inte hitta li-
kasinnade på nätet.

Mammaledighet
Maria började skriva på 

berättelsen 2006, under en 
mammaledighet. Hon hann 
slutföra ungefär en tredjedel.

– När jag började jobba 
igen blev manuset liggande 
och jag tänkte ta tag i skri-
vandet igen när jag fick tid 
över. Men den tiden kom 
aldrig.

För tre år sedan tyckte Ma-
rias man Johan att det var 
dags att slutföra boken - eller 
sluta tjata om den. 

– Jag blev både irriterad 
och sporrad till att minsann 
visa honom. Jag behövde en 
spark i baken.

De löste tidsbristen genom 
att schemalägga familjeakti-
viteterna så att Johan gjorde 
fler hushållssysslor, medan 
Maria kunde få loss skrivtid.

– Ibland blev det en tim-
me, ibland två timmar per 
vecka då jag kunde skriva och 
jag försökte även gå upp tidi-
gare på morgonen, då famil-
jen sov, för att hinna skriva.

När berättelsen var färdig 

började Maria skicka ut ma-
nus till förlag, men fick inte 
någon positiv respons. Bara 
refusering efter refusering.

Nedslagen
– Jag blev rätt nedslagen. 

Det var jobbigt, för jag trod-
de ju att det svåra var att 
skriva boken, inte att få den 
antagen.

Hon valde att skicka boken 
till en lektör för att få text-
kritik.

– Jag ville lägga i en extra 
växel och satsa hårdare istäl-
let för att ge upp. Att skicka 
manuset till lektör var det 
bästa jag gjort. 

Anmärkningarna ledde till 

en omarbetning av manuset, 
som främst utökades. Maria 
lade också till en ordentlig 
twist i handlingen. Den nya 
versionen fick en starkare re-
spons av förlagen. Det slutade 
med att hon stod med två er-
bjudanden i handen.

– Det kändes helt overk-
ligt. Jag var så van vid att bli 
refuserad.

Maria valde att ge ut bok-
en på Lindskog förlag. Den 
släpps den 22 september.

– Nu längtar jag efter hös-
ten, säger Maria Richardsson.

Maria längtar efter hösten
Då kommer hennes debutbok att ges ut

Maria Richardsson från Skövde har länge haft författardrömmar. ”Ända sedan jag själv gick i högstadiet 
har jag velat skriva en bok. Frustrationen över att det inte blev gjort blev värre år för år”, säger hon.
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