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Ökad beredskap 
efter skjutningar 
på Hisingen
 
Polisen höjer den allmänna be-
redskapen efter helgens skjut-
ningar på Hisingen som resul-
terade i tre döda och ett större 
antal fall av misshandel. Man 
har identifierat åtminstone fem 
kriminella gäng som ansvariga 
och ett antal personer som är 
tidigare kända av polisen. Utö-
ver dödsfallen och misshandeln 
så identifieras ett stort antal fall 
av skadegörelse och rapporter 
om försök till utpressning och 
olaga hot från flera platser på 
Hisingen. Polisen uppger att de 
inblandade ska ha letat efter 
en specifik person som nu även 
söks av polisen. Hittills har man 
inte ett tydligt motiv, men poli-
sen misstänker en uppgörelse i 
den undre världen.

En till sjukhus efter 
polisrazzia mot konst-
utställning
Mycket frågor kvarstår sedan konstut-
ställningen “Konsekvenserna av Store-
bror - En utställning om det moderna 
övervakningssamhället” blev målet för 
en omfattande polisinsats. En 81-årig 
kvinna fördes till sjukhus med allvarliga 
skador efter insatsen och läget är fort-
farande kritiskt. Projektledaren Agnes 
Silverspjuht har i intervju sagt följande: 
“Det polisen gjorde mot våran konstut-
ställning bevisar bara farorna med över-
vakning.”

Fortsatta oklarheter 
kring vägspärr i  
Majorna
Det råder fortfarande oklarheter kring 
den vägspärr vid Röda Sten i Majorna 
som placerades under en kort tid i no-
vember. Polisen uppger att inga arres-
teringar eller åtgärder kom till följd av 
spärren och att det handlade om ”en 
rutinkontroll”. Källor inom polisen med-
ger dock att det råder oklarheter kring 
vad syftet med vägspärren egentligen 
var och vem som tog initiativ till den. 
Officiella källor hävdar att man avvak-
tar den pågående interna utredningen.

Ökad etablering av 
företag
Västsvenska handelskam-
maren presenterar i sin 
kvartalsrapport en ökning 
av antalet nyetablerade 
företag i Göteborg.

Ingen rävjakt i år 
heller
För tionde året i rad utfärdar 
länsstyrelsen ett förbud av all 
rävjakt. Representanter för 
Jägarnas Riksförbund säger sig 
vara ”upprörda” och ”kränkta”.


