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NYHETER

God morgon!
Jodå, jag har också låtit skägget växa några veckor av ren nyﬁkenhet. Bara
för att av ren bekvämlighet sedan raka av mig det,. Att behålla nån form av
mustasch har heller inte varit aktuellt. Andra män resonerar annorlunda,
ULF ENEROTH, journalist
se proffsen på sidan 11.

Nyhetschef: Michael Sandsjö, 0221–36595, redaktionen.bblat@ingress.se ■ Nyhetsredaktionen: 0221–36565

16-åring svårt
misshandlad
KÖPING. En 16-årig pojke misshandlades
grovt av två andra
pojkar i fredags.
16-åringen blev bland
annat sparkad i huvudet.

Det var 16-åringens mamma som larmade polisen
vid 22.30-tiden i fredags
kväll. Hennes son hade
då blivit överfallen av två
ynglingar på S:t Olovsgatan.
Enligt polisanmälan
hade pojken fått ta emot
minst fyra hårda knytnävsslag i ansiktet, slag som
fällde honom till marken.
Men det slutade inte
där. När 16-åringen låg
försvarslös på marken blev
han dessutom sparkad i
huvudet av en av gärningsmännen. Pojken blev naturligtvis skadad, men var
åtminstone vid medvetande när polisen kom fram.
Två identiﬁerade misstänkta ﬁnns. Båda är Köpingsbor och 16 respektive
14 år gamla.

Slagen och
hotad av bror

KÖPING. En Köpingsbo i
30-årsåldern har anmält
att han i helgen blev misshandlad och hotad av sin
bror.
Misshandeln ska ha inträffat inne på en krog i
fredags kväll. 30-åringen
ﬁck då två knytnävsslag i
ansiktet.
Senare på natten dök
brodern enligt polisanmälan upp utanför 30-åringens bostad. Den objudne gästen kastade då sten
på ett fönster, och skrek att han skulle slå ihjäl
30-åringen.

Dator och
moped stals

KÖPING. Natten till i söndags slog någon sönder ett
fönster till en lägenhet på
Åsgränd. Förövaren klättrade sedan in i lägenheten
och lade beslag på en dator med tillbehör.
Natten dessförinnan
stals en moped från Ågärdsgatan. Mopeden, som
hade dubbla lås, var röd
och av märket Peugeot.
Däremot stals inget ur
den Volvo 744 som ﬁck
två rutor sönderslagna
natten till i lördags. Både
vindrutan och en sidoruta krossades av en kastad
gatsten.

NORDKALK. Det behövs stora mängder energi vid tillverkning av kalk vid Nordkalk. För att minska kolberoendet provas ﬂera alternativ vid
Köpingsanläggningen. Det nya är en syntesgas, som utvinns ur biobränsle, som består enbart av kolmonoxid och vätgas. Den ska vara helt
befriad från kväve och koldioxid.
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Köpingsfabrik först
med ny gasenergi
Nordkalk får demonstrationsanläggning för helt ny teknik.
Skogsråvara kan minska beroendet av importerat kol.
KÖPING. Svensk industri jobbar hårt för att vrida sig ur
beroendet av fossila bränslen som kol och olja. Vid
Nordkalk i Köping ska ett
privat företag bygga en anläggning som kan utvinna
syntesgas ur biobränslen,
främst skogsråvara.

Cortus AB har utvecklat en helt
ny förgasningsteknik som väckt
stort intresse i fackkretsar. Företaget har även uppmärksammats
av den förre amerikanska ambassadören Michael Wood som ett
av Sveriges intressantaste cleanteach-bolag.
Cortus AB:s målsättning är att
bli en stor leverantör av icke-fos-

silt bränsle till processindustrin,
som har krav på höga förbränningstemperaturer. Och det blir
på Nordkalk i Köping som den
patenterade förgasningsprocessen
”Woodroll” ska testas. Energigasﬂödet ska ge 7 megawatt per timme. Om anläggningen motsvarar
förväntningarna vill man inom
tre till fem år öka till 20-25 MW
per timme. En ansökan hos miljönämnden i Köping om tillstånd
enligt miljöbalken är första steget
mot att tekniken byggs i full skala.
NORDKALK AB I Köping är den internationella storkoncernens ”pilotfabrik” med uppdrag att minska
energiförbrukningen. Årligen förbränns 30 000 ton kol i Köpings-

fabrikens ugnar. Målet långsiktigt
är att ersätta 30 procent av kolet
med annat. Förra året byggdes en
panna för exempelvis torv.
– Det nya projektet är mycket
intressant, även om det är långt
till byggstart, säger platschef Susanne Åhlström-Dahl, Köping.
Det som företaget Cortus i
Stockholm nu har gjort är att utveckla en ny typ av förgasningsanläggning för trä och annan biomassa som ger en mycket ren syntesgas. På så sätt kan industrin
bättre ta tillvara exempelvis energi från de skogsrester som inte
kan utnyttjas av träförädlingsindustrin.

skogsﬂis, returträ, träpellets etc.
Vid full drift av pilotanläggningen räknar man med att upp till 25
000 ton kommer att fraktas till fabriken på Nya hamnvägen.

Hur går det för Nordkalk i Köping?
– Vi har drabbats av stålsidans
nedgång som har minskat behovet av kalkprodukter, säger platschef Susanne Åhlström-Dahl.
Man har inte behövt ta till uppsägningar, men under sommaren
har man tvingats till ett produktionsstopp under 6-7 veckor.

KENNETH
ENEROTH

BRÄNSLET TILL KÖPINGSANLÄGGNINGEN kan bestå av ﬂis, sågspån, bark,

kenneth.eneroth@ingress.se
■ 0221-365 41

Ännu ingen gripen för våldtäkten

KÖPING. Utredningen av
den våldtäkt som en kvinna ska ha utsatts för natten till i söndags fortsatte i går. Kvinnan klarade
sig enligt uppgift relativt
oskadd.

Det var mellan klockan 01 och 04

natten till i söndags som den polisanmälda våldtäkten ska ha inträffat, utomhus i ett parkområde
i centrala Köping.
Offret, en kvinna i 40-årsåldern, anmälde att hon blivit våldtagen av en tiotalet år yngre man.
De båda kände enligt vad som
framkommit inte varandra sedan
tidigare.
Kvinnan fördes efteråt till sjuk-

hus för undersökning, men ska
inte ha blivit svårt fysiskt skadad.

DET FINNS ETT vittne till händelsen,
ett vittne som liksom offret förhördes av polisen efter att händelsen anmälts. Den misstänkte
gärningsmannen hade dock ännu
i går förmiddag inte gripits eller
förhörts.
– Men vi kommer att prata med

honom, liksom med kvinnan igen,
säger kriminalinspektör Per Ekholm på Köpingspolisen.
Enligt polisanmälan blev kvinnan dessutom bestulen på sin
handväska och sin cykel i samband med händelsen.

KRISTIAN BIRCANIN

kristian.bircanin@ingress.se
■ 0221-36532
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