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FOLK & FAMILJ ”Jag fortsätter gärna att rikta blicken österut. Inte minst mot Ryssland.”  Tv-profilen Viveca Ringmar fyller 50 och berättar om sina filmplaner. B22

HÖGANÄS. Tobias Olofsson och Alejandra Vásques håller på att
bygga upp Nordens första mikroorganismbank. 
Ablahamn är ett av de tre ställen på Kullaberg där de kommer

att hämta mikroorganismer. Eftersom båda är kvalificerade 
att dyka i tjänsten tar de alla prover själva. B8
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Jessica Pettersson ser inte
ett smack. Klasskompisarna
ska lotsa henne genom en
hinderbana i Bruces skog.
Det är äventyr på schemat.
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Djupdykning för forskningen 
Foto: KALLE LIND

KLIPP UT ANNONSEN

på all Flügger utefärg
i 3 och 10 lit

KLIPP UT ANNONSEN

Gäller t. o. m. 29 sept Kan inte kombineras med andra erbjudanden
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REDIGERARE: TORBJÖRN PETTERSSON

HÖGANÄS. Byggnadsnämnden har
sett över bygglovsavgifterna och
vill höja dem kraftigt nästa år. Det
så kallade grundbeloppet föreslås
höjas med 27 procent, från 35 till
45 kronor. För en normalstor villa
handlar det om närmare 2 500
kronor mer.

Avgiftshöjningen motiveras
med att Höganäs kommun ligger
lågt jämfört med andra kommuner
och att en större del bör finansie-
ras med avgifter istället för med
skattemedel. I dag täcker avgiften
49 procent av den verkliga kostna-
den, med det nya förslaget blir det
60 procent vilket politikerna anser
vara mer rimligt.

– Jämfört med vår omvärld har
vi en väldigt låg kostnadstäckning,
säger byggnadsnämndens ordfö-
rande Gustaf Wingårdh (m).

Samtidigt föreslås att man sätter
ett fast pris på vissa enklare åtgär-
der som kräver bygglov eller bygg-
anmälan, till exempel murar,
plank, eldstäder, uterum och för-
handsbesked. 

– Tanken är också att priset mer
ska avspegla hur mycket arbete
som måste läggas ner från förvalt-
ningens sida, säger Torsten Rosin,
administrativ chef på bygglovsav-
delningen.

Därför föreslås en kraftig höj-
ning av avgiften för till exempel
murar och plank från 476 kronor
till 800 kronor, eftersom det ofta
blir mycket diskussioner kring de
här byggloven. Däremot är det

vanligen enklare med eldstäder
där nämnden vill sänka priset från
917 till 750 kronor.

Pengarna från avgiftshöjningen
vill byggnadsnämnden använda
till att anställa en ny handläggare
på bygglovsavdelningen. Det är ett
hårt tryck på tjänstemännen som
arbetar med bygglov och någon av-
mattning är inte i sikte. Tvärtom så
ökar antalet ärenden. Kommunpo-
litikerna har satt upp nya mål om
fler invånare under ledstjärnan
”Från kol till diamant”, vilket
innebär att det måste byggas ännu
mer.

– Med det här målet så krävs det
en förstärkning på bygglovsavdel-
ningen, annars går det inte att han-

tera, säger stadsarkitekt Dag
Strandin.

Nämnden har också satt upp mål
som bland annat innebär att hand-
läggningen av bygglovsärenden
fram till beslut inte får vara längre
än tio veckor. Det är en service
som man ska garantera invånarna,
och som just nu är svår att nå upp
till. Efter ett driftsstopp tidigt i vå-
ras då ärendehanteringsprogram-
met uppgraderades har man kom-
mit rejält efter. Så mycket att bygg-
lovsavdelningen tar till en okon-
ventionell metod den första veck-
an i oktober.

– Då låser vi in oss en vecka för
att beta av högarna. Får vi sitta i
fred och koncentrera oss till 100
procent så kan vi komma en bra
bit, säger Dag Strandin.

Expeditionen är öppen och en
handläggare är tillgänglig, i övrigt
tas inga besök och telefonsamtal
emot. Dag Strandin tror att folk
har förståelse för att de gör så.

– Det har blivit en spiral. Har vi
långa väntetider så ringer folk och
tjatar och det tar också tid. Vi vill
hitta en väg ut ur det.

Beslut om den nya bygglovstaxan
tas av kommunfullmäktige i no-
vember när kommunens budget
för 2008 antas.

AVGIFTSHÖJNINGAR är att vänta. Högre bygglovsavgifter ska bekosta
en ny handläggare på den överhopade bygglovsavdelningen. Även
hemtjänst och mat på vårdboenden blir dyrare.

HÖGANÄS. Hemtjänst och mat på
vårdboenden blir dyrare. En enig
socialnämnd vill höja alla taxor
med sex procent nästa år, bara själ-
va omvårdnaden undantas. Där
föreslås en treprocentig höjning.

– Vi har inte höjt taxorna på tre
år. Om vi inte gör något nu kan vi
hamna i en situation med enorma
höjningar på en gång, säger social-
nämndens ordförande Anita Sö-
derlind (m).

Förslaget innebär till exempel

att städning av två rum en gång i
månaden höjs från 373 till 395 kro-
nor. En middag med efterrätt höjs
med tre kronor från 48 till 51 kro-
nor per portion. 

Däremot nöjer man sig med tre
procents höjning vad gäller själva
omvårdnaden, dit även trygghets-
larm, hemrehabilitering och hem-
sjukvård räknas.

– Det är själva kärnverksamhe-
ten, som har med personen att gö-

ra, som vi valt att hålla lite lägre
medan man får betala lite mer för
servicebiten, säger Anita Söder-
lind.

Även avgifter för LSS-insatser
och serveringstillstånd föreslås
höjas med sex procent. Beslut tas
av kommunfullmäktige i novem-
ber då kommunens budget för
2008 behandlas.

Anette Rantala

KULLABERG. I fem år har mikro-
biologen Tobias Olofsson bedrivit
forskning på Kullaberg, han har
inventerat och kartlagt mikroorga-
nismer. 

– Förr identifierade man dem i
mikroskop. Men i dag sker det med
hjälp av DNA och kunskapen om
hur organismerna, som består av
olika sorters mögel, jäst och bakte-
rier, ser ut håller på att försvinna,
säger Tobias Olofsson.

Det var en lektor på universite-
tet i Lund som inspirerade honom
att börja studera mikroorganis-
mernas utseende. Han fick köpa
ett gammalt mikroskop av univer-

sitetet, när han skulle utse en plats
för sin forskning var Kullaberg ett
naturligt val.

– Jag är född i Lerberget och har
varit mycket på Kullaberg under
min uppväxt. Och Kullaberg är
särskilt intressant eftersom 70
procent av Sveriges växtarter är
representerade här, vilket kan ge
en fingervisning om artmängden
av mikroorganismer.

Tobias Olofsson har ägnat tusen-
tals timmar åt att samla mikroor-
ganismer och renodla och rita av
dem. Det som började som ett pro-
jekt parallellt med doktorandstu-
dierna i Lund, för det egna intres-
sets skull, har utvecklats. I juli
startade han tillsammans med
Alejandra Vásques upp en helt ny
forskargrupp, Mikrobiologiska la-
boratoriet, vid Lunds universitets
Campus i Helsingborg. Båda är
tekniska doktorer och deras arbete
går ut på att bygga upp Nordens
första mikrobiologiska organism-

Mikrobiologerna Alejan-
dra Vásques och Tobias
Olofsson håller på att byg-
ga upp Nordens första
mikroorganismbank. De
än så länge drygt 14 000
organismerna kommer
från Kullaberg.

Dyrare 
bygglov och 
hemtjänst

Taxorna höjs med 
sex procent nästa år

Mikrobiologer  

FÖRSLAG
BYGGLOVSAVGIFTER

Bygglovsavgift (granskning och
bygganmälan) för en villa om 150
kvadratmeter inom detaljplan:

■ Höganäs 2007: 8 650 kronor
Förslag 2008: 11 025 kronor

■ Andra kommuner (2007):
Helsingborg: 13 000 kronor (cirka)
Ängelholm: 12 300 kronor (cirka)
Landskrona: 6 400 kronor

Källa: Bygglovsavdelningen Höga-
näs kommun

Anette Rantala
anette.rantala@hd.se

042-489 94 22

HÖGANÄS
REDAKTION: 042-489 94 22 E-POST: hoganas@hd.se
KUNDTJÄNST: 042-489 94 20
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Tobias Olofsson och Alejandra Vásques håller på att bygga upp Nordens första mikroorganismbank. Ablahamn är ett av de tre ställen på
Kullaberg där de kommer att hämta mikroorganismer. Eftersom båda är kvalificerade att dyka i tjänsten tar de själva alla prover.

bank. I dagsläget rymmer banken,
som finns på Campus Helsing-
borg, mer än 14 000 mikroorganis-
mer. Samtliga kommer från Kulla-
berg.

– Syftet är att kartlägga mikroor-
ganismer i svensk natur, de omfat-

tas nämligen inte av nationalnyck-
elprojektet. Sedan kan de använ-
das i praktiska tillämpningar som
till exempel kan leda till nya livs-
medel och läkemedel. Redan nu
har vi samarbete med olika fors-
kargrupper vid olika universitet. 

Tobias Olofsson och Alejandra
Vásques inleder nu en ny del av sin
forskning, att samla in migroorga-
nismer från havet. Där räknar de
med att hitta främst bakterier. Bå-
da är kvalificerade att dyka i tjän-
sten och kan ta prover själva.

Problemet för dem är att få
pengar till forskningen. 

– Är man som vi, ”unga” och
okända forskare, så är det jätte-
svårt. Speciellt med lönerna. Det
är helt tack vare Krapperupstif-
telsen som projektet med mikro-
organismbanken har kunnat kom-
ma igång, säger Tobias Olofsson.

För femte året i rad bidrar stif-
telsen, den här gången med
300 000 kronor. Sammanlagt
handlar det om drygt 1,2 miljoner
kronor i materialpengar. Nyligen
fick de även ekonomiskt stöd från
Helsingborgs stad till bioetanol-
forskning, som är en tillämpning
av banken.

Varför någon ägnar sig åt att på

obetald tid bygga upp en mikroor-
ganismbank kanske i sig kan vara
svårt att förstå, det inser Tobias
Olofsson och Alejandra Vásques.

– Men det är jättehäftigt att bör-
ja från scratch och göra något helt
eget, något som bygger på våra idé-
er. Och det är inte forskning för
forskningens skull, banken har ju
ett syfte. Mot den bakgrunden är
det ju inte så konstigt.

Fotnot: Nationalnyckeln är ett
projekt som går ut på att beskriva
alla Sveriges flercelliga arter inom
flora och fauna. 

■ MATSEDELN
Höganäs

SERVICEHUSEN

NNyyhhaammnnssggåårrddeenn,,  VVäässbbyyhheemm--
mmeett,,  BBrroorrssbbaacckkee och SSttaallllggåårr--
ddeenn.
MMåånnddaagg:: Ugnsstekt falukorv,
stuvade grönsaker och potatis.
Aprikossoppa. TTiissddaagg::  Stekt
strömming, potatismos och lin-
gon. Fruktsallad, grädde. OOnnss--
ddaagg::  Köttfärslimpa, sås, potatis,
grönsaker och lingon. Rabar-
berkräm. TToorrssddaagg:: Ärtsoppa
med fläsk. Pannkaka, sylt. FFrree--
ddaagg:: Kassler, potatisgratäng
och sallad. Jordgubbskräm.
LLöörrddaagg:: Kokt lax, hollandaiesås,
potatis och grönsaker. Choklad-
mousse. SSöönnddaagg::  Kycklingfile
med ädelostsås, potatis och
grönsak. Bär, grädde.

VViikkhhaaggaa  oocchh  LLjjuunngghhaaggaa  
MMåånnddaagg::  Köttfärssås med ma-
karoner och sallad. Kräm. TTiiss--
ddaagg::  Kräftströmming, potatis-
mos och bönor. Drottningfro-
mage. OOnnssddaagg:: Lunchkorv med
senapssås, potatis och rivna
morötter. Blåbärssoppa. TToorrss--
ddaagg::  Ängamatssoppa, smörgås.
Pannkaka med drottninggräd-
de. FFrreeddaagg:: Pepparrotskött med
potatis och morötter. Ljumma
äppelklyftor med kanel och
grädde. LLöörrddaagg:: Ångkokt fisk
med räkor- och sparristäcke, ci-
tronsås, potatis och tomatsal-
lad. Tropiskfromage: SSöönnddaagg::
Skinkstek med äppelcidersås,
potatis och kokta grönsaker.
Hallon- och blåbärspaj med va-
niljvisp.

SKOLAN

MMåånnddaagg::  Pasta med kyckling-
och paprikasås, salladsbuffè.
TTiissddaagg::  Fiskgratäng, potatis och
salladsbuffè. OOnnssddaagg:: Pannbiff,
lök, sås, potatis och salladsbuf-
fè. TToorrssddaagg:: Korvgryta, ris och
salladsbuffè. FFrreeddaagg:: Kalops,
potatis, rödbetor och sallads-
buffè.

 bygger organismbank

(mitt emot Folkparken)  Tel 042-500 30

Öppet mån-fre 12-18, lör 10-13

ERBJUDANDE!Höst-
BYXOR

under hela 
september20%

på

I dag startar vi
åter vår populära

LUNCH
månd-fred 11.30-14

3 alt dagligen
I dag bl a Hjortfärsbiffar m kantarellsås

69:-
inkl sallad, dryck, kaffe & kaka

Köp 10-häfte så bjuder vi på den 
11:e (62:-/lunch)

Hamngatan • 042-333 506

Med pengarna från Krapperupstiftelsen har Tobias Olofsson och
Alejandra Vásques bland annat kunnat köpa varsin avancerad dy-
karutrustning.

Åsa Brodin
asa.brodin@hd.se

042-489 94 24

Foto: Kalle Lind
kalle.lind@hd.se
042-489 94 63

HÖGANÄS




