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VÄSTERBOTTENS-KURIRENUmeå

V I L K A  L Ä R D O M A R  TA R  D U  M E D  D I G  T I L L B A K A  T I L L  J A PA N ?  
Kinuyo Shindo: 

– I Japan bränner man so-
por, i Sverige tar man tillva-
ra dem till energi, det borde
Japan också göra. I Japan
har man tänkt upparbeta en
cykel där man återanvänder
kärnbränsle, så borde de in-
te göra. Japan måste tänka
på slutförvaring såsom man gör i Sverige. 

Hideko Ueki: 
– Jag drabbades av tsuna-

min och jordbävningen i Fu-
kushima och har sett hur
områden spolats bort. När
det nu ska byggas upp hop-
pas jag att Japan tar tillvara
erfarenheter från Sverige,
bland annat när det gäller
stadsbyggnaden. 

Takae  Otake: 
– Dialog och kommunika-

tion tar jag med mig hem.
Jag är kommunpolitiker och
det är viktigt att på en natio-
nell nivå ha en klar in-
riktning som vi ska arbeta ef-
ter. Här har vi fått höra om
elmarknaden, att man bland
annat använder pellets, och det här sättet att tän-
ka tar jag med till Japan. 

Erfarenheterna från kärn-
kraftskatastrofen i Fu-
kushima i Japan har fått
många japaner att funde-
ra på alternativa energi-
källor. I dagarna besöker
en grupp japaner därför
Umeå för att lära sig mer
om vindkraft, pellets och
fjärrvärme. 
– Jag har glad över resan
till Sverige, den har gett
mig hopp, säger Kinuyo
Shindo. 

Sedan i lördags har nio japa-
ner som är engagerade i lan-
dets energiförsörjning varit
i Sverige för att lära sig mer
om hur Sveriges energipoli-
tik ser ut. I början på veckan
var de i Stockholm och Upp-
sala och i går anlände de till
Umeå för att lära sig mer om

källsortering, vindkraft, pel-
lets och andra alternativ till
kärnkraft. 

På förmiddagen var de
också med när en förskole -
klass från Berghemsskolan 
i Bräntbergsbacken hade
naturskola och fick se hur
barnen i Sverige redan från
tidig ålder lär sig om natur
och miljö. 

Engagerade
– Det är engagerade japaner
som är här, de vill veta mer.
De är lite ställda nu, de har
aldrig tänkt på var deras
energi kommer ifrån, debat-
ten om energi har inte varit

så utbredd i Japan. De inser
nu att de som medborgare 
i Japan inte har lika mycket
att säga till om som medbor-
gare i Sverige, säger Barbro

Kalla, hållbarhetskonsult
som är med Japanerna un-
der dagarna i Umeå. 

20 år före
Kinuyo Shindo, från Japan,
berättar att de tidigare un-
der veckan var på besök 
i Östhammar för att se var
kärnbränslet slutförvaras.
Något hon tycker att Japan
borde ta efter. 

– Sverige är 20 år före Ja-

pan. Före olyckan i Japan
var det bara fokus på kärn-
kraft, Sverige har kommit
längre där och tagit energif-
rågan mycket längre och
har alternativ, säger hon. 

Hideko Ueki, som upplev-
de katastrofen i Fukushima,
tycker att Sverige har myc-
ket som Japan borde ta efter.
Hon tycker framför allt att
Sverige sköter sin sophante-
ring på ett bra sätt genom att
omvandla sopor till energi
och hon har också fått upp
ögonen för fjärrvärme. 

– Att ha ett stort system
som ger värme till en stad är
ett väldigt fint system, säger
hon. 

Japaner lär sig mer om
alternativ energi i Umeå
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Aiko Iki från Japan är i Umeå för att lära sig mer om alternativa energikällor. Ett besök i Bräntbergsbacken för att vara med när sexåringarna från Berghems-
skolan hade naturskola hanns också med. FOTO: ULF HÄGGLUND

Torsdag: Besöker vindkraftverken i Holmsund och sedan
blir det eventuellt ett besök på Gammlia. På kvällen mid-
dag där de ska prata med dem som är engagerade i ett
kärnkraftsfritt Bottenviken. 
Fredag: Besök på Waldorfskolan där de bland annat ska
prata om händelserna i Japan och diskutera situationen
med 9–12:e klassare. Sedan avslutande workshop där de
ska diskutera hur de ska gå vidare när de återvänder till
Japan. 

FAKTA schema för Umeåbesöket 

”Före olyckan i Japan var det bara
fokus på kärnkraft, Sverige har tagit
energifrågan mycket längre.”
Kinuyo Shindo.

UMEÅ Åklagaren hävdade
att Umebon var uttröttad
när han körde av vägen och
in i några vägskyltar, men
det tycker inte tingsrätten.

Det var i juli 29-åringen
körde av vägen. Bilen blev
tilltygad, men han klarade
sig undan skador. Efter ut-
redning gick händelsen till
åtal där åklagaren hävdade
att 29-åringen i ett samtal
med en polisman uppgett att
han hade somnat vid
ratten.  Detta skulle i sin tur
medföra att föraren skulle
kunna fällas för vårdslöshet
i trafik. Tingsrätten i Umeå
anser dock att uppgiften till
polismannen inte går att
styrka. 

Det är därför inte heller
ställt utom rimligt tvivel att
trafikolyckan berodde på att
29-åringen varit uttröttad när
olyckan inträffade. Därför
ogillas åtalet. BO WALLIN

Olyckan berodde
inte på trötthet

ERSBODA En man i 40-års
ål dern greps nat ten mot
ons da gen i Umeå miss tänkt
för att ha ho tat en per son
med kniv.

Det var vid 22.50-ti den på
tis dags kväl len som po li sen
ryck te ut till Ers bo da i Umeå
ef  ter att ha fått ett sam tal
om en stö kig man. 

Man nen skul le en ligt an -
mä la ren vara väl digt be ru -
sad. När po li sen kom till plat -
sen greps man nen och togs
med till ar res ten i Umeå. En
an mä lan om ola ga hot har
upp rät tats, men man nen
kun de inte kun nat ome del -
bart hö ras på grund av be -
rus ning. BER TIL WAL LIN

Misstänks
för knivhot

TINGSRÄTTEN Två män, 51
och 61 år gam la, döms till
vill kor lig dom och dags bö ter
re spek ti ve dags bö ter för
bland an nat nar ko ti ka brott. 

51-år ing en döms även för
grovt ratt fyl le ri ef  ter att ha
kört bil al ko hol på ver kad, 65-
år ing en dess utom för olov lig
kör ning och ratt fyl le ri. 

BER TIL WAL LIN

Två fälls 
i nar ko ti ka dom

BOTNIABANAN Norrtågs
mor gon tåg mel lan Umeå
och Örn skölds vik blev i går
en tim me och 40 mi nu ter sen
ef  ter att lok fö ra ren gjort en
otillå ten sig nal pas sa ge, 
OSPA.

– När det hän der har vi
fas ta ru ti ner. Fö ra ren tas ur
drift och får ge nom fö ra en
al ko hol och drog kon troll,
sä ger To bi as Lig ne man, på
press jou ren Ar ri va/Bot nia -
tåg.

Lok fö ra ren har inte hun -
nit brom sa tå get in nan sig -
na len och kört för bi den med
ett tret tio tal me ter. Ing en ut -
sat tes för fara på grund av
mis sen, men trots det kom -
mer hän del sen att ut re das.
– Det är bara prax is, sä ger
To bi as Lig ne man.

EMMA KLÖFVER

Tågförseningar
när lokföraren
körde mot rött


