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BROTT. Polisen utreder samband

Misstänkta mordbränder

Det första larmet kom någon 
timme efter midnatt, en fa-
brikslokal stod i brand. 

Övertänd
När polis och räddnings-
tjänst kom till platsen var 
byggnaden övertänd och 
lämnades att brinna ned till 
grunden.

Ett par timmar senare på-

träffades ännu en brand i en 
klubbstuga.

Stärker bevakningen
Polisen misstänker att nå-
gon tagit sig in i källaren 
och tänt på något brännbart 
inne på en toalett. Polisen 
stärker nu upp bevakningen 
i området.

Vara och Skara
– Det har varit ett flertal 
bränder den senaste tiden, 
särskilt i Vara- och Skara-

trakten. Vi har tagit ut en 
extra resurs för att öka när-
varon och försöka stävja det 
här, säger Christer Fuxborg, 
presstalesperson vid poli-
sen.

Utreda samband
När släckningsarbetet är 
slutfört kommer polisen 
att utreda om det finns ett 
samband mellan de båda 
misstänkta mordbränder-
na. (TT)

Under natten mot tisda-
gen misstänks två brän-
der ha anlagts i Vara.

SKÖVDE. Inga grillar får användas hos Skövdebostäder

Inte längre tillåtet att grilla 

– Vi har ett antal grillar för 
allmänt bruk i våra bostads-
områden och vi har bestämt 
oss för att sätta upp anslag 
på dem med tanke på de ex-
trema förhållanden som rå-
der, säger Thomas Olsson, 

fastighetschef på Skövde-
bostäder och tillägger: 

– Vi har även haft kontakt 
med Räddningstjänsten och 
fått den rekommendatio-
nen. 

Det är inte längre till-
låtet att använda grillarna 
och syftet är att förhindra 
att det uppkommer några 
bränder.

– Vi vill inte medverka till 
att det uppstår några onödi-
ga risker. Det kändes ganska 
självklart att göra det nu. Vi 

har heller inte tillgång till 
vatten naturligt på de här 
platserna.

Anslag kommer att sättas 
upp på grillplatserna både 
i bostadsområdena och på 
de som finns i anslutning till 
Aspö gård.

Totalt handlar det om cir-
ka 60 fasta grillplatser och 
grillförbudet omfattar all 
grillning på gemensamma 
ytor.

Anneli Malm

Skövdebostäder stänger 
av alla grillarna i bostads-
områdena och på Aspö 
gård. Det på grund av det 
den höga brandrisken 
och eldningsförbudet 
som råder.

Petter Fahlström säger att 
han har lite svårt att ta emot 
beröm, men han insåg snart 
att han i och med uppmärk-
samheten efter händelsen 

på Skara sommarland i bör-
jan av juni, kunde använda 
den till något positivt.

”Är beundransvärt”
– Om jag kan vara ett gott 
exempel så är jag gärna det. 
Jag vill uppmana till att man 
agerar och reagerar, och jag 
vill uppmana arbetsplatser 
att ge sina anställda kurser i 
hjärt- och lungräddning.

På tisdagseftermiddagen 
fick Petter ta emot Svenska 

livräddningssällskapets 
bronsplakett för ”rådighet 
vid räddande av liv”. 

Lisa Enroth, tränaransva-
rig, Daniel Wessberg, ordfö-
rande, och Mats Johansson, 
styrelseledamot i Livräd-
darna Skövde fanns på plats 
vid Boulognersjön för att ge 
Petter utmärkelsen.

– Vi tycker att det är vik-
tigt att uppmärksamma när 
allmänheten rycker in. Det är 
beundransvärt, säger Lisa, 

och fortsätter:
– Tre saker är viktiga: att 

vara uppmärksam på sin 
omgivning, att ha civilku-
rage, och att ha kunskap om 
vad man ska göra.

Agerade omedelbart
I höstas gick Petter en HLR-
utbildning, och han stäm-
mer in på alla tre punkterna. 
I bassängen på Sommarland 
upptäckte han direkt att nå-
got var fel.

– Jag såg i ögonvrån hur 
någon bar på flickan, som 
var blå och livlös, och den 
personen ropade på badvak-
terna. Jag tog henne direkt 
och bar henne till kanten. 
Där började jag med bröst-
kompressioner.

Flickan hostade och fick 
upp vatten, och badvakter, 
sjukvårdare och en barnlä-
kare, som också var en av 
badgästerna, var snabbt på 
plats.

Hon fördes till sjukstugan 
där Petter hälsade på henne 
och såg att hon mådde bra. 
Därefter har han inte träffat 
henne.

– Jag vet inte vem hon är 
eller vad hon heter.

Det händer ungefär en 
gång per år att Livräddarna 
Skövde delar ut en plakett.

Anna Warner
0500-46 75 68
anna.warner@sla.se

Petter Fahlström fick 
på tisdagen ta emot en 
plakett för sitt rådiga 
ingripande på Skara 
sommarland då en fem-
årig flicka hittades livlös. 
Utmärkelsen fick han av 
Livräddarna i Skövde.

SKÖVDE. Räddade en femårig flicka på Skara sommarland

Petter prisad för sin insats

STÄRKT. Skövde-
bon Petter Fahlström var 
glad och stolt när han 
fick ta emot Livräddar-
nas plakett. ”Insikten att 
jag kan agera har stärkt 
mig.” Han prisades av 
Lisa Enroth, Mats 
Johansson och Daniel 
Wessberg från Livräd-
darna Skövde. 
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