
mannen. Man gjorde 1 det 
läget en husrannsakan på 
det hotellrum mannen 
förfogade över i Norrkö
ping. Där hittades en min
dre mängd av vad man 
misstänker kan vara do
pingpreparat. Den 33-årige 
manne är nu misstänkt 
för innehav av doping
medel. 

Ung kille rånad 
på sitt smycke 
NORRKÖPING 

Flera män hotade och rå
nade en ung kille under 
tisdagskvällen.Rånet ska 
ha skett på Södra Prome
naden vid 1930-tiden eller 
strax därefter. Enligt offret 
ska 5-6 yngre män ha om
ringat honom och plockat 
av honom hans smycke. 

Brottet uppges ha ut
förts i höjd med Kungs
gårdsskolan. 

-Vi är intresserade av
iakttagelser, säger Calle 
Jerrhage vid polisen i 
Norrköping. 

Två greps för 
sminkstölder 
NORRKÖPING 

Under tisdagen greps två 
misstänkta för omfat
tande sminkstölder. En 
väktare tog kontakt med 
en polispatrull. Vid en 
visitation hittades miss
tänkt stöldgods, i form 
av smink, till ett värde av 
cirka 4 ooo kronor. En 20-
årig man och en 18-årig 
kvinna är nu misstänkta 
för stölden. 

nngeri av lakarutbildnmgen 
vid Linköpings universitet är 
ett beslut regeringen tog för 
några år sedan om att utö
ka antalet platser på läkarut
bildningarna. För Linköpings 
universitet innebär det när
mare 30 studenter fler per 
termin, från dåtidens 88 till 
dagens 116. 

rektor I ostra lansdelen, som 
omfattar förutom Norrkö
ping, Söderköping, Valde
marsvik och Finspång. 

Hon ser också att läkar
studenterna innebär en bra 
rekryteringsbas för läkare i 
framtiden. 

-Vi hoppas att många vill
etablera sig i Norrköping el-

trahserad ull Norrkopmg, 
Jönköping och Kalmar. De 
första fem terminerna läser 
studenterna på plats i Lin
köping. 

På Vrinnevisjukhuset har 
man redan vana av · att 
handleda läkarstudenter 
som idag gör månadslånga 

dedattare att planera sitt hv 
än att åka runt i kappsäck, sä
ger han. 

Det är en uppfattning som 
studenterna delar. Innan de 
gjorde sina val besökte stu- . 
denterna de fyra orterna för 
att kunna skapa sig en bild 
av dem. 

gare finns det lokaler där de 
blivande läkarna kan öva på 
patienter i simulerad miljö. 

- Huvuddelen av den teo
retiska utbildningen ska ges 
på sjukhuset. En del föreläs
ningar kommer att ske via 
länk från andra orter, säger 
Stergios Kechagias. 

Hanna Petersson 

Dyrbar konstgåva tar plats på torget 
NORRKÖPING 

Det "nya" Nya Torget har 
fått kritik för sitt utse
ende. Men till hösten höjs 
attraktionsvärdet i form 
av ett konstverk signerat 
Cecilia Edefalk. 

De rostiga nedgångarna till 
parkeringsgaraget har fått 
sin beskärda dos av kritik. 
Men på senare tid har det 
även skrivits positivt om 
Nya Torget då det bland an
nat blir en bar med uteserve
ring på torget. 

Nu kommer nästa attrak
tionshöjare -ett konstverk 
signerat den erkända Norr
köpingskonstnären Cecilia 
Edefalk. 

-Vi tycker givetvis att
det här är jätteroligt. Ceci
lia känner starkt för Norrkö
ping, hon är en ambassadör 

'' Det rör sig om 
skulptur med 

Norrköpingstema. 
Tånk Kolmården. 

Helena Persson, 
museichef 

Kritiserat. Nya Torget har fått kritik för sitt utseende. Men till hösten kommer ett nytt konst-
verk till torget. Foto: Gun Stenehall 

för staden, så det känns extra 
kul att det är hennes konst 
som hamnar på Nya Torget, 
säger Helena Persson, muse
ichef vid Norrköpings konst
museum. 

Konstverket är en gåva från 
Botrygg AB, fastighetsbola
get som äger de tre nybygg
da huskropparna vid torget. 

-De är kända för att sat-

sa på mycket konst i sam
band med sina byggen, vil
ket vi tycker är roligt, säger 
Persson. 

Då konstverket har ett an
skaffningsvärde som över
skrider 500 ooo kronor mås
te mottagandet beslutas av 
kommunfullmäktige, vilket 
väntas ske vid nästa samman
träde den 26 mars. 

Själva konstverket är un-

der produktion och kom
mer inte att avtäckas förrän 
till hösten. Helena Persson 
vill inte avslöja för mycket 
kring verket. 

-Det rör sig om skulptur
med Norrköpingstema. Tänk 
Kolmården, säger en hemlig
hetsfull museichef. 

Cecila Edefalk föddes i Norr
köping 1954. Hennes produk-

Norrköpingskonstnär. 
Cecilia Edefalk kommer hem 
med sin nya skulptur. Foto: TT 

tion är omfattande, hon arbe
tar med fotografi, skulptur 
och måleri. 

2004 blev hon den högst 
betalda då levande konstnä
ren i Sverige när målningen 
"Dad" klubbades på Bukow
skis vårauktion för 1 210 ooo 
kronor. 

EvaJensen 
eva.jensen@ostgotamedia.se 


