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ARVIKA Så ska Kyrkviken få bättre vatten NOTERAT.

Ofredande mot kvinna
EDA. En kvinna i Eda kommun har anmält en man i 30-års-

åldern för ofredande.
Mannen har sedan oktober förra året ringt och skickat

sms till kvinnan, som är i 35-årsåldern, trots att hon sagt

till honom att sluta med det.

Mannen har tagit oönskad kontakt på både dagar och
nätter, och kvinnan uppger för polisen att hon är rädd för

sin och sina barns säkerhet.

NOTERAT.

Misshandel i Gunnarskog
GUNNARSKOG. Natten mot söndag fick en 15-årig pojke
knytnävsslag i ansiktet. Misshandeln skedde på Gunnevi i
Gunnarskog.

Pojken fick sedan motta sparkar mot kroppen. Han be-

rättade för polisen att han kände sig öm i kroppen och hade
svullnader på sidan av ansiktet.

Flera vittnen såg vad som hände.
En 20-årig man är misstänkt för misshandeln.

Kyrkvikens vattenkvalitet ska bli bättre genom skärmbassänger. FOTO: HANS-AKE HENRIKSSON

Skärmbassänger
• ska ge bättre vatten

Arvika kommun har fått
tillstånd av mark- och
miljödomstolen att
anlägga skärmbassänger
vid Sävsjökanalens och
Kattvikens utlopp för
att förbättra Kyrkvikens
vattenkvalitet.

Vattnet i sjön är av dålig
kvalitet och drabbat av både
övergödning och syrebrist.
I och med de klimatföränd-

ringar som sker så väntas
ytterligare försämringar av
vattenkvaliteten i framti-
den.

De skärmbassänger som
nu ska placeras i sjön be-

står av skärmväggar som

styr flödet med täta dukar
och skapar en sedimente-

ringsvolym i bassänger där
näringsämnen och föro-
reningar avskiljs från vat-

tenutflödet, vilket minskar

fosforsbelastningen på
Kyrkviken.

- Att förbättra vattenkva-

liteten i Kyrkviken är ett vik-
tigt uppdrag vi har, och det
här blir ett stort steg i rätt
riktning. Det känns bra att
vi nu kan dra igång projektet
pä allvar, säger Ida Svens-

son, samhällsbyggnadschef
Arvika kommun.

Kommunen hade också

ansökt om att få anlägga en

flytbrygga utanför Kattvi-
ken. Den delen av ansökan
avslogs eftersom mark- och

miljödomstolen ansåg att
bryggan strider mot gäl-

lande detaljplan för vatten-
området. Beslutet kommer
inte att överklagas av Arvika

kommun.
Projektet delfinansie-

ras genom EU-projektet
CATCH.

Åtalas för misshandel
ARVIKA. En 22-årig man misshandlade en person på Ols-
sons brygga i Arvika i oktober förra året.

Mannen slog en person med ett knytnävsslag i ansiktet.

Målsäganden fick käkfrakturer, svullnad, ömhet och
huvudvärk.

Även blodvite uppstod till följd av knytnävsslaget.
Nu åtalas 22-åringen för misshandel.
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Gräsmark
Nykvist Skogs kontor bredvid ICA

Nykvist firar med:
Kaffe och Nykvist bakelse

Hinderbana & popcorn för
hela familjen och massa skoj.

Kom och fira med oss!

Charlotta & johan
Birgersson underhåller
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