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ÅTERTRÄFFEN: För 50 år sedan var de klasskamrater på Bäckäng – i går möttes de igen

borås / sid 8–9

Säs-byggen blir
183 miljoner dyrare
● ●Den heta byggmarknaden gör att kostnaden för tre Säs-byggen: Psykiatrins hus, utbyggd

infektionsklinik och moderniserade laboratorier skjuter i höjden. borås sid 4

Återseende
som väcker
känslor
Carolina Skyldberg hittade sin
mamma i Colombia. Nu är hon
på efterlängtat besök
ulricehamn / sid 12-13

När Carolina Skyldbergs mamma Gilma Parra nyligen kom till Sverige fick hon också träffa sin dotterdotter Claudia för första gången.
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Många slutar
som deltidsbrandmän

”Jag blev
chockad och
otroligt glad”

Nu genomförs utbildning för att fylla luckorna efter många som slutat i Sjuhärad.

Ulricehamnsåkaren
Viktor Thorn var skrällen när nästa års skidlandslag presenterades.

ledare / sid 2

”Borås behöver fler politiker som är muslimer”
BT:s ledare om debatten efter fallen Mehmet
Kaplan och Yasri Khan.
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För fjärde gången har adopterade Carolina Skyldberg nu fått
träffa sin biologiska mamma. När hon nyligen kom till Sverige
blev mötet på flygplatsen känslosamt.
% Fakta
Carolina
Skyldberg

S i Bollebygd ordnar sedan 2009 en familjedag på torget
1 maj i stället för demonstration.
Foto: Jan Pettersson/Arkiv

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Firande: I Töllsjö firas Valborgsmässoafton på Holmängen
med fackeltåg från Töllsjöskolan, vårtal, körsång, servering, lotterier och fyrverkerier.
Start Töllsjöskolan lördag 30 april kl 20.30.
FIKA OCH FYNDA
Kuriosakafé: Kuriosakaféet i Hultafors station/bygdegård
är öppet även på Valborgsmässoafton. Ta en fika och köp
loppisprylar.
Hultafors station lördag 30 april kl 11–14.
FAMILJEDAG
Nöje och politik: Socialdemokraterna i Bollebygd ersätter
förstamajdemonstrationen med en familjedag. Där finns
kaffe med dopp, lotterier, räddningstjänsten, ansiktsmålning, pilkastning, innebandy med mera och politiker på
plats. Riksdagsman Petter Löberg från Borås talar. Past
Five Swedish Alternative Rock band från Borås spelar.
Torget i Bollebygd söndag 1 maj kl 11–12.30.

Ålder: 36
Bor: Ulricehamn
Familj: Man och fyra
barn.
Bakgrund: Adopterad
från Colombia
Aktuell som: Gav nyligen
ut boken Adoption, Låta
själen läka, som handlar
om när hon fann sin biologiska mamma. Föreläser om sina erfarenheter
kring adoption på torsdag och sitter i TV4:s
morgonsoffa på söndag
för att prata om ämnet.
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GAMMALDANS
Dans: Hindås dansgille ordnar gammaldans. C-laget spelar. Servering finns.
Rotundan i Hindås söndag 1 maj kl 18–21.30.
UTSTÄLLNINGAR
Konst: På Galleri Gyllene Hinden i Hindås hänger Birgitta
Alneroths akvareller till den 28 april. Lördag den 30 april är
det vernissage för Karin Didoffs keramik (till den 25 maj).
På galleri Odinslund i Bollebygds bibliotek finns Anna-Lena
Frids akvareller till den 30 april.
Galleri Gyllene Hinden i Hindås, öppet måndag–fredag kl 12–18, lördag–söndag kl 12–15. Galleri Odinslund i Bollebygd, bibliotekets öppettider.

Kondomer Herrljungas nya profil
Herrljunga. Herrljunga kommuns nya profilprodukter är kondomer, ägglossningstester och graviditetstester. Enligt Mats Bjurbom, utvecklare kommunikation, är syftet att öppna för samtal om kreativa idéer
om framtiden. Produkterna lanserades i helgen vid
Företagarnas jubileumsmässa.

Inbrott utreds inte – spår saknas
Herrljunga. Herrljunga kommun har polisanmält
skadegörelse på en sandlåda på lekplatsen vid Änggatan i Herrljunga och inbrottsförsök i en av kommunens bilar. Polisen lägger nu ner båda utredningarna
på grund av att det saknas spår att arbeta vidare med.

Polis jagade fortkörare i 220 km/h
BOLLEBYGD. En 30-årig man döms till 4 000 kronor i
böter sedan han kört alldeles för fort på riksväg 40.
Mannen stoppades i somras av en civil polisbil i höjd
med Grönkullemotet och blev av med körkortet.
Mannen medger visserligen att han körde för fort
på grund av att han hade bråttom men säger att han
inte körde fortare än 130 km/h eftersom han är rädd
om sitt körkort.
Den civila polisbilen blev omkörd varpå poliserna
följde efter och samtidigt mätte hastigheten. Polisen
fick enligt egen utsago köra i 220 km/h för att komma
ikapp 30-åringen. Tingsrätten anser det vara bevisat
att mannen framförde sin bil i minst 170 km/h.

BT 17 februari.

”Jag tycker bättre om
mig själv i dag, jag
har saknat en bit av
mig själv och funnit
det i Gilma”
Carolina Skyldberg

Carolina Skyldberg tillsammans med dottern Claudia. I bakgrunden dokumenterar hennes biologiska ma

”Det var nervöst när
jag stod och väntade”
B

Ulricehamn

T har tidigare skrivit om Carolina
Skyldberg, som
kom till Sverige
från Colombia när hon var
15 månader gammal och
om boken hon skrivit sedan hon fann sin biologiska mamma för drygt två år
sedan.
Början på en omvälvande resa men också ett sätt
för Carolina Skyldberg,
som länge levt med en

känsla av rotlöshet, att
läka.
Två gånger har Carolina
Skyldberg åkt till Colombia för att träffa sin biologiska mamma och nu har
hennes biologiska mamma precis kommit till Sverige för andra gången. I
torsdags kom hon återigen
med sin packning Landvetter flygplats.
– Det var lite nervöst när
jag stod där och väntade,
trots att hon varit här en

gång tidigare. Jag funderade på hur det skulle gå och
hur det är med min spanska, säger Carolina Skyldberg.

Med till Landvetter hade
Carolina Skyldberg med
sig familjens senaste nytillskott, dottern Claudia
som är en månad gammal.
Något som blev väldigt
känslosamt för hennes
biologiska mamma.
– När jag såg Carolina stå

där med Claudia i bilbarnstolen så kom känslorna
tillbaka. Carolina låg i en
korg när jag lämnade iväg
henne för adoption, säger
Gilma Parra.
Hon var 16 år när hon
födde Carolina och efter
ett tag insåg hon att hon
inte klarade av att ta hand
om och försörja henne
ekonomiskt.
Har du tänkt mycket på
Carolina sedan dess?
– Alltid, alltid. Jag har
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Beslut tas
om köp av
byggnader
Vid torsdagens möte i
Bollebygds kommunfullmäktige ska politikerna ta ställning till om
kommunen ska köpa in
Gula Huset och Bollebygds station för att lösa
delar av förvaltningens
lokalbehov.
Bollebygd. När det gäller köpet av Gula Huset
(Bollebygd Flässjum
1:205) finns redan ett
underskrivet kontrakt
mellan säljaren Byggsiwe AB och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Lars-Erik
Olsson (s) som representant för kommunen.
Överenskommet pris är
3,5 miljoner kronor.
Om det godkänns av
fullmäktige är köpet
klart. Det måste beslutas i fullmäktige eftersom nämnden inte har
några
budgeterade
medel för inköp av fastigheter.

amma, Gilma Parra, för att kunna visa resten av familjen hemma i Colombia.

Många känslor kommer fram när det förflutna berörs.

undrat hur hon haft det
och var hon bor. Jag bad till
Gud att han skulle skydda
henne, säger Gilma Parra.
Hon berättar att det i Colombia finns ett tv-program som liknar det svenska ”Spårlöst försvunnen”,
där adopterade personer
får hjälp att hitta sina biologiska föräldrar.
– Jag tänkte, tänk om

min dotter också skulle
vilja träffa mig någon
gång. Att det tog 35 år spelar ingen roll, säger Gilma
som gång på gång får torka
bort tårarna från sina kinder.

Det var år 2013 som Caro-

lina Skyldberg bestämde
sig för att börja söka efter
sin mamma.

– Jag hade mycket dokumentation och hennes
namn så jag förväntade
mig att det skulle gå ganska fort, vilket det också
gjorde, säger hon.
Gilma Parra berättar att
precis hon flyttat till sin
syster när hon fick ett samtal som sa att hennes dotter letade efter henne.
– Jag trodde att det var
någon som skämtade med
mig, säger Gilma Parra.

Hon berättar att hon några
år tidigare hade förlorat
sin son, Carolinas bror,
och att känslan i kroppen
var precis likadan.
– Det kändes som att jag
skulle svimma och benen
bar inte. Men den här
gången var det inte sorg
som orsakade det utan
glädje, säger Gilma Parra.
Båda två vittnar om hur

de förändrats sedan de
fick kontakt.
– Jag har blivit en annan
människa, jag är mycket
gladare och mina andra
barn säger att jag blivit
mer kärleksfull och öppen, säger Gilma Parra.
– Jag tycker bättre om
mig själv i dag, jag har saknat en bit av mig själv och
funnit det i Gilma, säger
Carolina.
– Jag gjorde inte det här
för att få en mamma, jag
har redan en mamma.
Men Gilma är svaret på
vem jag är.

Under våren släpptes Ca-

rolinas bok som hon skrev
för att bearbeta det hon varit med om. Nu kommer
hon ta nästa steg och föreläsa för att dela med sig av
sina erfarenheter.
På torsdag kommer hon

och Gilma föreläsa tillsammans i Ulricehamn
och i mitten av maj kommer de till Borås.
Intresset för deras historia har också gjort att de
kommer att sitta i TV4:s
morgonsoffa på söndag
tillsammans med Carolinas adoptivmamma. Och
att SVT spelar just nu in en
dokumentär som är tänkt
att visas nästa vår.
– Jag hoppas att kan det
hjälpa andra adopterade
som går i samma tankar
och funderingar, säger Carolina Skyldberg.
TEXT
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Tillträde sker den 15
maj 2016, men kommunen kommer att få möjlighet att göra mätningar, projektering och liknande så snart en handpenning på tio procent
har betalats.
I Gula Huset har PRO
Bollebygd för närvarande en hel del verksamhet. De har blivit uppsagda av hyresvärden
med kort varsel efter att
ha hyrt in sig där i tolv
år.
– Vi hade ett möte
med kommunledningen häromdagen, säger
Kjell Richardsson i PRO
Bollebygd. De säger att
de behöver huset för
LSS-verksamheten för
att slippa hyra platser i
andra kommuner till en
dyr kostnad. Men de
har lovat att arbeta för
en lösning.
Ett nytt möte är bokat
den 12 maj.
När det gäller Bollebygds station (Flässjum
2:104) finns inget påskrivet kontrakt, utan i
det fallet ska fullmäktige ta ställning till säljaren Oktod AB:s begärda
pris på 4,5 miljoner och
om det godkänns ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att förhandla med säljaren och upprätta ett
kontrakt och ge LarsErik Olsson delegation
att skriva på kontraktet.
Oktods ägare Claes
Tilander har sagt att för
honom är det viktigt att
köparen ser värdet i att
bevara byggnaden. Stationen är Q-märkt.
Anne Engström

