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Översvämningen i Rönneå tvingar Berta Nilsson att stanna inomhus.

95-åring fast
i sitt eget hus

Foto: NIKLAS GUSTAVSSON

ÄNGELHOLM. Efter förra veckans

regnoväder står vattnet i Rönneå
högre än någonsin. Som högst
rapporterar räddningstjänsten att
vattnet gick nära två meter över

den vanliga nivån. Berta Nilsson,
95 år, är en av de som drabbats när
vattenmassorna trängt sig på. Hon
får hålla sig inne tills vattnet drar
sig undan från hennes hus. B4

FOLK & FAMILJ. Cykelgeneralen Tomas Andersson i Billesholm fyller 40 den 13 juli. Och för 43 år sedan föddes Mark Levengood. B20
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ÄNGELHOLM
Äldre kvinna rånad på Östra vägen
En äldre
kvinna som går med rullator
rånades på Östra vägen
strax före klockan 15 på söndagen.
Enligt polisen skadades

ÄNGELHOLM.

hon inte vid rånet, men
chockades av händelsen.
Gärningsmännen uppges
ha försvunnit från platsen i
bil.

Start för deckarbussen
ÄNGELHOLM. Nu är det åter
dags för deckarintresserade
att få en spännande tur i det
blodiga Ängelholm med
omnejd. Det är författaren
Willy Josefsson som låter
deltagarna få en större
inblick i kriminalaren Martin Olssons liv.
Det blir besök på stamställen och mordplatser och
Willy Josefsson läser högt
ur sina böcker under buss-

turen som varar mellan
klockan 18 till cirka 21. Med
som guide på turen är även
Madeleine Eidmark.
Bakom
arrangemanget
står Nilsson’s i samarbete
med kultur och fritid och för
köp sker turistbyrån eller
Nilsson’s.
Förutom kvällens tur kan
man följa i Martin Olsson
fotspår även den 15, 17, 22
och 24 juli.

Snårpan i Hembygdsparken
ÄNGELHOLM. Den lokala

förmågan My Blomqvist
kommer den 13–14 juli till
Ängelholm.
Efter att ha gjort succé
som artist i Circus Maximum bland annat med sin
egen figur människomusen
”Snårpan” återvänder hon
nu till sin hemstad. Under
två dagar kommer ”Snår-

pan” att uppträda i Hembygdsparken och även passa
på att lansera sin första
barnbok och en musiksaga,
som även den handlar om
musfiguren.
Uppträdet är ett led i
”Snårpans” första soloturné
som pågår under sommaren.

I översvämningens fotspår
Ihållande oväder skapade kaos och trafikolyckor. Men Berta
Nilsson, 95 år, med
ån ända fram till trappen, väljer att ta det
med ro.

VI NOTERAR

...att vid onsdagens seniorgolf på Ängelholms golfklubb vann Lars Hilton med 65 slag före Rolf Sandh,
72 och Lars Göran Bladh, 73. Vid hål nio tävlade man
om längsta drive. Av damerna slog Eva von Krusenstierna längst, av herrarna Lars Brandt.
JOURTELEFONNUMMER
AA Anonyma Alkoholister Åstorpsgruppen. 0708-869 736
dygnet runt.
Alkoholmottagningen Ängelholm. 9–10, tel 0431-874 96 el
40 27 14.
Anhörigcentrum Perstorp. Anhörigkonsulent 0435–392 39.
Brottsofferjouren Ängelholm.
Järnvägsgatan 7, tel 0431143 00.
Elöverkänsligas förbund Skåne
Helsingborg. Kontakt 04218 18 98.
FMN Båstad. Föräldraföreningen Mot Narkotika. Tel 070974 58 95.
Föreningen kvinnofrid Jourtelefon 9–21: 0735-81 01 20,
22–06: 0737-25 27 99.
Kvinnojouren i Ängelholm Tel

Om Berta NIlsson vill ta sig ut får hon dra på sig höga gummistövlar.

0431-102 96. 9–12 och 13–16.
Övr tid avlyssning och uppringning om så önskas.
NA Anonyma Narkomaner
Ängelholm, Industrig 8. Stegoch traditionsmöte 19–20.30.
Röda Korsets Telefonjour 0771900 800.
Tandvårdsskadeförbundet NVS
Helsingborg. Information i tandvårdsfrågor tel 042-13 27 58
telefonsvarare.

■ MATSEDELN

Ängelholm
SERVICEHUSEN

Kokt torsk, senapssås, potatis, ärtor. Rabarberkräm.

ÄNGELHOLM. Hos Berta
Nilsson i Höja får katterna
missnöjt skutta i vattnet om
de vill komma in till matmor. 95–åringen själv kan
tyvärr inte skutta lika lätt
och med huset omringat av
vatten blir hon nu tvungen
att hålla sig inne.
– Jag skulle ju ha gjort vid
mitt hår i dag, men jag brydde mig inte om det. Jag
tänkte, hur ska taxin kunna
komma fram, säger Berta
Nilsson.

Sedan förra veckans regnoväder har vattnet i Rönneå stigit rejält. Berta Nilsson är en av de som har
drabbats värst. Av hennes
boningshus är det endast
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framsidan som står fritt från
vatten. Baksidan där utgången finns, och lagårdsbyggnaden, står i vatten. Av
vedbon syns bara taket.
Utanför trappan står rollatorn i vattnet och väntar
– det lär dröja ett tag innan
hon kan använda den. Men
Berta Nilsson är inte alltför
orolig.
– Jag har ju hemtjänst
som kommer och hjälper
mig, en gång i veckan. De
handlar och tvättar till mig.
Sen kommer det en sköterska som hjälper mig med
ögondroppar varje morgon
och kväll, säger Berta Nilsson.
Hemtjänstspersonalen får
numera utrusta sig med höga gummistövlar för att ta
sig in i huset. Berta Nilsson
som har bott på släktgården
i hela sitt liv har sett många
översvämningar, men denna
är bland den värsta hon har
varit med om.
– Jag har bott här i hela
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ÄNGELHOLM

Marianne
Winstedt
Jour Dygnet
Runt!

0431-159 00

mitt liv och min far har bott
här dessförinnan. När jag
fyllde 90 för fem år sedan
stod det nog nästan lika
högt, då var det något utsläpp från Ringsjön.Men
detta är bland det värsta jag
har sett, säger Berta Nilsson
Hur gör du om du måste
komma ut?
– Jag fick ett par stövlar
av hemtjänsten, men jag tror
det blir bäst att stanna inne,
jag behöver ju inte gå ut, säger Berta Nilsson.
Hur det blir med tvätt och
dusch är också lite osäkert.
Den delen ligger nämligen
i lagårdsbyggnaden som är
helt översvämmad.
– Förra gången den var
översvämmad fick vi riva ut
allt därifrån, det kostade
12000 kronor i självrisk att
torka upp och ersätta allt,
säger Berta Nilsson.
Är du inte orolig för att
vattnet ska komma in i boningshuset?
– Vattnet har aldrig gått

Föreningskontakten

över trösklen, säger Berta
Nilsson med säker röst.
Överallt längs Rönneå
sprider sig vattnet långt utöver sina vanliga fåror. Men
från räddningstjänsten rapporteras det om ett förhållandevis lugnt läge. Som
högst stod vattnet 1,95 meter över vanliga den vattennivån, men det har nu börjat
dra sig tillbaka.
– Det ser rätt så bra ut, enligt prognoser kommer det
inte att regna varken på tisdag eller onsdag och då hinner det sjunka ännu mer, säger Anders Östlund på räddningstjänsten.
Så förhöjda vattennivåer
verkar inte oroa en pigg
pensionär som sett huset stå
stadigt i 95 år och därmed
överleva fem riktigt stora
översvämningar. Vattnet har
aldrig gått över trösklen.
Caroline Wickmark
caroline.wickmark@hd.se
0431-842 28

Foto: Niklas
Gustavsson
niklas.gustavsson@hd.se
042-489 94 65

Ängelholm
Studiefrämjandet: ”Njutbart” torsdag 12/7 kl 17.00 Välkomna till
Hantverksmuseet där husbandet med
Jan Jansson och Eva Dahlberg
underhåller. Entre 40:Info 0431/875 03

SYNUNDERSÖKNINGEN
BOKAR DU PÅ SYNSAM.SE

KYRKOGÅRDSVANDRING
Barkåkra kyrkogård
Torsdagen den 12 juli 18.00
Vi börjar i kyrkan
Sedan vandring på kyrkogården

Tema:
Lapidariet
Efteråt kaffe
i Barkåkra församlingshem

HELSINGBORG · SÖDERGATAN 22 · 042-24 13 50 · RÅÅVÄGEN 24
042-26 18 70 · KULLAGATAN 31 · 042-13 29 00 · LANDSKRONA
JÄRNVÄGSGATAN 25 · 0418-240 30 · ÄNGELHOLM · JÄRNVÄGSGATAN 1-3
0431-128 15 · HÖGANÄS · KÖPMANSGATAN 7B · 042-33 32 55

Välkomna!
BARKÅKRA FÖRSAMLING

0431-44 54 70

