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Männen körde ikapp
– åtalas efter krasch

● ●Två män bestämde sig för att köra ikapp med vandra utanför

Bollebygd, vilket resulterade i att en av männen kolliderade med
en mötande personbil där två personer kom till skada.
● ●Nu åtalas de båda männen.
Bollebygd. Det var i augusti förra året som två
män i 18- och 25-årsåldern
ska ha bestämt sig för att
köra ikapp med varandra
längs med länsväg 1758 i
höjd med Kleven.
BT har tidigare berättat
om händelsen som chockade flera av de boende
längs med vägen där
olyckan inträffade.
– Jag satt inne vid da-

torn och tittade på film.
Sen hörde jag en ordentlig
smäll, jag tänkte direkt att
nu måste någonting ha
gått sönder, säger Jenny
Lagström.
– Det är inte en normal
omkörning som de gör.
Den som blir omkörd gasar på.
Under själva kappkörningen ska männen kraftigt ha överskridit gällan-

de hastighetsbegränsning
på 70 km/h.
Enligt åtalet ska männen
ha kört så fort så att de inte
ska ha haft någon som helst
möjlighet till att avbryta
själva kappkörningen, trots
att de började närma sig ett
backkrön med skymd sikt
med bilarna. Väl i backkrönet ska en av männen ha
frontalkrockat med en mötande personbil.

Den ena bilen voltade
och landade på taket mitt
på vägen medan det andra
fordonet hamnade på sidan i diket.

Paret i den mötande bilen,
en kvinna och en man,
skadades till följd av
krocken. Mannen fördes
med ambulans till Södra
Älvsborgs sjukhus men
klarade sig med lindriga

Musikquiz
på Sockengården
I samband med den traditionella paketauktionen i Sockengården i Od
blir det även musikquiz.
Od. ”Tjejerna i Sockengården” i Od har haft
sin paketauktion ett antal år och i samband
med det underhållning
av dansande barn och
besök av Herrljunga lucia.
I år förnyar man arrangemanget, som äger
rum den 26 november
klockan 18, med en musikquiz. Pelle från Kinnarumma leder quizzen och underhåller
med egen musik efter
fikat. Paket eller någon
gåva mottages tacksamt. Överskottet kommer att gå till ett lämpligt ändamål.

Anne Engström

skador. Kvinnan däremot,
fick brott på två revben
samt en stukad nacke med
en risk för framtida smärtor, både fysiska och kroniska.
– Det var en rätt rejäl
smäll, har Mikael Rohmée,
stabschef vid Särf, tidigare
sagt till BT.
Nu är båda männen
misstänkta för grov vårdslöshet i trafik och riskerar
att få betala 6 000 kronor i
skadestånd till paret.
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Hakuna Matata med
Mama Gumbo Band

Barnen fick lära sig att
klappa rytmer innan
samtliga fick prova att spela djembe, eller ”djungelns
mobiltelefoner ”
som
Mama Gumbo kallade
dem.
– När jag växte upp använde vi dem för att berätta för andra en bit bort att
elefanterna är på väg.
Eleverna fick prova att
sjunga på olika språk, men
Mama Gumbos klickspråk
gick de bet på. Efteråt fick
hon frågan hur hon hade
träffat Dias och Åke.
– Vi träffades genom musiken. Man spelar ihop eller
sjunger i en kör och blir
goda vänner. Musiken är
ett bra sätt att bli vänner.
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Eleverna i fyran dansar loss med Dias Nsumbú, Floyd Gumbo och Åke Ziedén i Mama Gumbo band.
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Eleverna ville
kramas och fotograferas med bandet. 
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Bollebygd. Titeln på musikprogrammet
som
Mama Gumbo band besöker olika skolor med är Hakuna Matata, vilket betyder ”inga bekymmer”. Det
hade eleverna lärt sig från
filmen Lejonkungen och
kunde svara på det direkt.
Mama Gumbo band består av Floyd Gumbo, Diasilua Nsumbu och Åke Ziedén. I går spelade de med
klass två och fyra och i dag
är det sexornas tur. När
bandet drar igång är det
inte meningen att eleverna
ska sitta stilla och lyssna.
Nej, de hann både sjunga,
spela djembe och dansa
innan timmen var slut.
– Inga bekymmer.
Mama Gumbo tar hand om
dig, sade Mama Gumbo. I
musiken är vi alla en stor
familj och alla får vara
med och leka.
Hon berättade att hon är

från Zimbabwe och kan
prata swahili. Hon frågade
sedan medmusikanterna
hur man säger där de kommer ifrån.
– I Knalleland säger vi
”Heja Elfsborg”, svarade
Dias Nsumbu.
– Och i Söderköping pratar vi så här, sade Åke Ziedén.

Eleverna får en
snabbkurs i hur
man spelar djembe
av Dias Nsumbu.
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Floyd Gumbo och hennes
medmusiker fick eleverna
att släppa loss ordentligt i
sång, dans och djembespel
när de besökte Bollebygdsskolan.

Lassalyckan: ”Ska man få ett genombrott krävs en dna-träff”
Det finns fortfarande ingen
misstänkt för mordet på
Lassalyckan.
Polisen ber om fler vittnesuppgifter, men menar att
bilden klarnar med tiden.
– Ska man få ett genombrott i utredningen vid det
här laget behöver man få en
träff på dna, säger polisområdeschef Lena
Matthijs.

Ulricehamn. Drygt tre
veckor har gått sedan en
60-årig kvinna hittades
död bredvid motionsspåret på Lassalyckan. Inga
framsteg har gjorts i sökandet efter en misstänkt
gärningsman och i nuläget
väntar man på flera provsvar som man hoppas ska
koppla någon till brottet.
– Alla tips är inte upp-

följda än. Bilden klarnar
men ska man få ett genombrott i utredningen vid det
här laget behöver man få
en träff på dna, säger Lena
Matthijs, polisområdeschefen i Älvsborg.

BT har tidigare berättat

om ett dåd med många likheter som det misstänkta
överfallsmordet i Ulrice-

hamn. 2015 mördades en
21-årig kvinna under en
joggingtur i Upplands Väsby.
Polisen förhörde cirka
800 personer de inledande
veckorna och topsade 850
personer i jakt på dna-bevisning i det fallet. Enligt
Stefan Edin, som var spaningsledare i fallet, blev de
många tipsen och just det

massiva insamlandet av
dna en avgörande faktor
till att man slutligen kunde gripa gärningsmannen.

Det kommer fortfarande

in vittnesuppgifter om dådet i Ulricehamn och polisen fortsätter efterlysa alla
som sett något utöver det
vanliga.
Polisen arbetar utifrån

att kvinnan blivit mördad,
men obduktionen har
ännu inte gett något som
fastställer dödsorsaken.
– Det har inte kommit
något preliminärt utlåtande ännu så jag vill inte säga
någonting ännu, säger Helena Eriksson, som leder
polisens utredning.
Louise Olsson

