
Arbetarbladet.

Vi gör om dina gamla

Smalfilmer, Diabilder
Videoband till DVD

Välkommen till vår butik på S. Kungsgatan 34B
Telefon: 026-66 93 93
www.bgavideo.com BGA

Etablerat 1973. För mer info:
www.interkakel.com

RBJUDANDE!
MASSOR AV KAMPANJPRISER

Leverantörer fi nns på plats
Fredag 18/9 och Lördag 19/9

MASSOR AV KAMPANJPRISER
2-ÅRS JUBILEUM på Skolgången

www.interkakel.com 
Skolgången 4, Tel 026-105570

Öppettider: Mån-Fre  9-18, Lör 10-15

Upp till

20% 
rabatt

Lördag 19 september 2009               Årgång 108  Vecka 38  Nr 254, från starten 32 630      Lösnummerpris 12 kr (hemburen 6:40)    Tel: 026-15 93 00   B Senaste nytt:  arbetarbladet.se

del 2 i dag.
Kultur ..........................30–31
På gång .......................32–33
Börsen.........................34–35
Sporten .......................36–42 
A-fiske................................43
I dag ..................................53
Torget .........................54–55
Vädret ...............................56

del 1 i dag.
Ledare .................................2
Inrikes/utrikes ............16–17
Helgkryss..........................20
Upp till 13......................... 21
Släkt och vänner ........22–23 
Serier ................................24
Radio/tv ......................25–27

ALLt om 
eLitserien

Extra bilaga med 

Arbetarbladet i dag!

mias mat.

sunes vin.

sidan 18

sidan 19

sidan  11

Sommargrodan

direkt på arbetarbladet.se

Skicka in din roligaste
sommarmiss med kameran!

Lingonens 
tid är nu

Välj vitt till 
ostbrickan

Barnporr-
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Stjärnkocken Chanpeng S Ericsson stannar 
kvar på Göransson Arena. 

Det står klart sedan arenabolaget anställt 
henne som chef över både restaurangen,  
kaféet och kioskerna. Hon blir därmed 

ansvarig för all mat och dryck som serve-
ras på arenan. 

Samtidigt kan nu avgående kommundi-
rektören Svante W Nordh få en roll i Gö-
ransson Arena AB. 

– Det är jättebra om vi får honom till vårt 
förfogande utan att det kostar någonting. 
Men det får inte bli något dubbelkomman-
do, säger vd:n Maya Olsson.   

 sidan 10

Chanpeng tar över 
när Hartwig fått nog

major 
sparkas 

– hade kvinna 
på rummet

sidan  4

nöjd. Konditorn och sommelieren Chanpeng S Ericsson har anställts som chef, inte bara för restaurangen i Göransson Arena , utan även för kaféet och 
kioskerna. ” Vi har breddat utbudet lite och lagar allt i restaurangens kök. Kaféet är som en bakficka till restaurangen”, säger Chanpeng.  Foto: Håkan Selén

Och arenans vd Maya Olsson kan få hjälp av Svante W Nordh

Gävlepolitiker i blåsväder

Hälsade 
Anna Anka 
välkommen 
till KD

sidorna 2 och 5
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Ingen 
kritik mot 
skola efter 
mobbningsfall
SANDVIKEN 
Sandvikenskolan gjorde 
tillräckligt för att utreda 
och hjälpa en elev som 
upplevt upprepade kränk-
ningar under ett år. Den 
bedömningen gör Skolin-
spektionen.

Enligt anmälan har eleven 
sedan skolstarten i januari 
2007 fått sarkastiska kom-
mentarer och blivit utfryst 
av ett antal pojkar i klassen. 
Skolans kamratstöd ska inte 
ha fungerat, en av kamrat-
stödjarna har enligt anmälan 
tvärtom deltagit i kränkning-
arna.

Skolan försvarar sig med 
att det hållits ett flertal mö-
ten, medlingssamtal, elever-
vårdskonferenser och hand-
ledning för skolans personal 
samt att man haft täta kon-
takter med elevhälsan.

I februari 2008 bytte eleven 
klass och känner sig nu trygg 
i skolan. Skolinspektionen är 
nöjd med åtgärderna och rik-
tar ingen kritik mot skolan.

25-åring blev slagen 
– av sin egen kompis
JÄRBO. En 25-åring från Gäv-
le blev så illa slagen att han 
tvingades operera näsan. Nu 
polisanmäler han en 27-årig 
bekant för misshandeln.

Båda männen är från Gäv-
le men var i ett hus i Järbo 
förra helgen. Sent på natten 
tände 25-åringen en cigarett 
och blev hänvisad att gå ut 
och röka. Innan han hunnit 
ut ska 27-åringen ha gett sig 
på honom och slagit honom 
med knuten näve på kinden 
och näsan ett flertal gånger.

Den misshandlade ringde 
efter sin bror som kom och 
hämtade honom på natten. 
När han senare uppsökte 
sjukhuset visade det sig att 
han fått en näsbensfraktur 
som måste opereras.

Sandvikenkvinna 
misshandlad av granne
SANDVIKEN. En 30-årig man 
åtalas för att ha misshandlat 
en några år äldre kvinna som 
bor i samma hus som honom 
i Sandviken. 

Mannen ska ha slagit henne 
i ryggen och sparkat på hen-
nes ena ben för en och en halv 
vecka sedan. 

Eftersom kvinnan är rädd 
för 30-åringen vill hon att 
tingsrätten ska ordna ett mål-
sägandebiträde till henne.

Ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden
HOFORS. Camilla Haglund 
(S) som har varit ersättare i 
Barn- och utbildningsnämn-
den i Hofors avsäger sig sin 
plats i nämnden. Anledning-
en är att hon har flyttat till 
Stockholm. 

Socialdemokraterna fö-
reslår Tiina Kauppi som ny 
ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden. 

Chanpeng chef för 
arenarestaurangen

SANDVIKEN
Claus Hartwig lämnar  
Göransson arena. Men stjärn-
kocken Chanpeng S Ericsson 
fortsätter.

Nu är det klart att Chan-
peng blir ansvarig för all mat 
och dryck som serveras  
i arenan, både i restaurangen, 
kaféet, kioskerna och vid alla 
evenemang. 

– Alla ska ha råd att äta här, 
oavsett storlek på plånbok, 
säger hon.

Claus Hartwig drev restau-
rangen Fine food of Scandina-
via på Göransson arena. När 
han valde att lämna arenan bara 
tre månader efter invigningen 
bestämde sig arenabolaget för 
att själva driva restaurangen 
vidare i egen regi. 

Nu har man anställt kocken, 
konditorn och sommelieren 

Chanpeng S Ericsson som chef, 
inte bara för restaurangen, utan 
även för kaféet och kioskerna.

– Det känns mycket bra att 
hon stannar kvar. Hon är fan-
tastiskt duktig. Vi ser det också 
som en möjlighet att få en god 
helhet vad gäller mat och dryck 
i arenan, säger Maya Olsson, vd 
för Göransson arena.

Hemtam i miljön
Chanpeng S Ericsson var 

kökschef och platsansvarig på 
Fine food of Scandinavia, så 
hemtam i miljön är hon redan. 
Tidigare har hon arbetat bland 
annat som köksmästare på det 
prestigefyllda hotellet Zjem-
tjuzina i staden Sotji vid ryska 
Svartahavskusten och på Högbo 
brukshotell. 

Men att även driva kafé och 
kiosker är något nytt för hen-
ne.

– Det blir en spännande och 
rolig utmaning. Jag gillar när 
jag får prova nya saker, säger 
hon själv.

Hembakat i kaféet
I kaféet serveras numera 

både hembakat fikabröd av alla 
de slag, mackor, pajer, sallader 
och en lättare dagens lunch.

– Vi har breddat utbudet lite 
och lagar allt i restaurangens 
kök. Kaféet är som en bakficka 
till restaurangen, säger Chan-
peng S Ericsson.

– Tanken är att alla ska kun-
na komma hit, både affärsmän, 
barnfamiljer och idrottare, 
även om man har olika tjock 
plånbok.

Som Arbetarbladet berättade 
i går ska restaurangen glasas in 
under hösten, eftersom tekniska 
problem gjort att temperaturen 
där inne varit bara 15 grader se-

dan isen spolades. 
Maya Olsson beräknar att 

arbetet med inglasningen ska 
vara klar till slutet av novem-
ber. Men restaurangen kommer 
att vara öppen för konferens-
gäster och inbokade sällskap 
hela tiden.

Nytt namn
– Och när inglasningen är klar 

ska allmänheten också kunna 
äta lunch i restaurangen, då blir 
det både vanliga luncher och 
affärsluncher, 
säger Chanpeng 
S Ericsson.

Namnet Fine 
food of Scandina-
via tillhör Claus 
Hartwig. I fortsätt-
ningen kommer 
restaurangen heta 
Göransson Arena 
restaurang.

ANSvAriG för All MAt. Stjärnkocken ChanPeng S Ericsson hälsar välkommen till Göransson arena. Hon är ny ansvarig för all mat och dryck som 
serveras i arenan, inte bara på restaurangen, utan även i kaféet och i kioskerna. foto: Håkan Selén
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Svante W Nordh aktuell för uppdrag inom arenabolaget
SANDVIKEN
Avgående kommundirektö-
ren Svante W Nordh kan nu få 
en roll i Göransson Arena AB.

– Det är jättebra om vi får 
honom till vårt förfogande 
utan att det kostar någon-
ting. Men det får inte bli 
något dubbelkommando,  
säger vd:n Maya Olsson.   

Det är arenabolagets styrel-
seordförande C-G Sjölander 
som hört sig för med både 
kommunledningen och Svante 
W Nordh själv om möjligheten 

att få använda den avgående 
kommundirektören från och 
med månadsskiftet. Nordh blir 
pensionär först sista december 
2010. Till dess står han kvar på 
kommunens lönelista och ska 
arbeta med skolutveckling och 
näringslivsfrågor.

– Även vi har behov av någon 
som arbetar med näringslivsin-
satser och speciella projekt. Det 
är lika viktigt att få besöksnä-
ringen inom Göransson Arena 
att fungera som att få fler före-
tag till Sandbacka Park. Men vi 
har en liten organisation och sak-

nar pengar för att anställa fler 
personer, säger C-G Sjölander.

Enligt styrelseordföranden är 
det tänkt att Svante W Nordh, 
om det nu blir aktuellt, ska 
fungera som en extra resurs. 
Han förnekar att det handlar 
om förse vd:n med en mentor 
eller överrock.

Men inför styrelsen lär du ha 
använt just ordet ”mentor”?
– Då måste jag i så fall ha ut-

tryckt mig lite slarvigt. Sedan 
kan man väl i och för sig alltid 
kalla det för ett mentorskap 
om man tar in en karl som är 

63 år gammal och har en stor 
kunskapsbank. Då blir han ju 
automatiskt en sorts mentor. 

Maya Olsson ser gärna att 
Svante W Nordh gör en insats 
inom arenabolaget. Men inte 
som hennes personliga men-
tor.

– Det är jättebra om vi kan få 
använda honom som en resurs 
utan att det kostar oss någon-
ting. Men i så fall ska han ha ett 
tydligt uppdrag. Det får inte bli 
något dubbelkommando.    

    Mats Jonsson
Tel. 026-27 88 17

mats.jonsson@arbetarbladet.se


