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Tjuv greps på Eskilsminne
HELSINGBORG. En 19-årig 
man greps av polisen efter 
ett villainbrott på Vångaga-
tan i tisdags. Två polispat-
ruller, varav en med hund, 
larmades sedan två tjuvar 
sett fly efter att via altanvä-
gen ha brutit sig in i en villa. 
Polishunden tappade efter 

ett tag spåret efter tjuvarna 
men samtidigt fick en polis-
man syn på en man som 
stämde väl med signale-
mentet på den ene tjuven. 
Den unge mannen greps 
och hade en del av stöldgod-
set på sig. Hans kumpan 
undkom.

 XMATSEDELN
Helsingborg

sKoLan
Wokkyckling med pasta och 
grönsaker el grönsakspytt 
med bönor, tomatsalsa. 
Elinebergsskolan: Köttfärs-
sås el sojafärssås, spagetti, 
riven ost. 

VÅrdBoEndEn
Räksoppa med dill, el rökt 
kalkonbröst, ärtor, stuvad 
potatis. Jordgubbspaj, vanilj-
sås. 

Hemlösa 
får en ny 
mötesplats

HELSINGBORG. Det är kom-
munen och den kyrkliga 
stödverksamheten RIA-He-
la människan som står bak-
om verksamheten som ska 
genomföras på prov under 
minst ett års tid.

I dag bedriver Ria verk-
samhet på Söder i Helsing-
borg där man bland annat 
erbjuder hemlösa billig mat 
och en möjlighet till en 
stunds lugn och ro samt 
samtal om sin situation.

– Vi öppnar den tredje fe-
bruari och planerar just nu 
som bäst för verksamheten 
som kommer ha öppet på ef-
termiddagarna mellan 12 
och 16, säger Aina Modig 
Lindell, ordförande för   
RIA.

Konceptet blir det samma 
som vid verksamheten på 
Söder. Samtal, kaffe och 
smörgåsar och en möjlighet 
för utsatta att träffas.

Om det blir en fortsätt-
ning efter försöksperioden 
är oklart och beror framför 
allt på om den lockar till-
räckligt många besökare.

Peter Ferm
peter.ferm@hd.se

042-489 90 93

i februari öppnas en 
dagverksamhet för 
hemlösa i Ångfärjesta-
tionen bredvid the 
tivoli.

En stoLt FransMan. jean-Louis Marchandises, krögare på restaurant La Petite i Helsing-
borg, hyllades på onsdagskvällen för att han är en extraordinär ambassadör för den franska 
gastronomin. Frankrikes sverigeambassadör, jean-Pierre Lacroix, överlämnade ett brev från 
franska staten i vilket man bedyrade sin uppskattning till en strålande glad jean-Louis. Han 
hedrades i samband med att föreningen alliance Française de Helsingborg åt en middag på 
hans restaurang efter deras årsmöte. i sommar fyller jean-Louis Marchandises 69 år och 
nästa år kan han fira 40 år som krögare på samma krog, något som han förmodligen är en-
sam om i sverige. då kan det kanske bli en medalj också.  Foto: JoHan PeRsson

Tulpaner, 9-pack  Finns i flera färger.

Jordviva Finns i flera färger. 
Ord. pris 1990

2990

Engelsk pelargon Finns 
i flera färger. Ord. pris 3990

29902 FÖR 30:-

Lev livet lite grönare
Sundsvall   Birsta Handelsområde     

Öppet: vardag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17  
Pris avser växt om inget annat anges.  www.blomsterlandet.se

Murklocka ’Get Me’  

2990

Ängelholm Kristianstadgatan 22, Tel 0431-47 15 50
Mån-fre 10-19, lörd 10-17, sönd 11-17. Reservation för slutförsäljning. 

Erbjudandet gäller t.o.m. 19/1 2014.

3990 
Engelsk pelargon Finns
i fl era färger. Ord. pris 5990

REGEMENTSVÄGEN 3 • HELSINGBORG • 042-490 78 00 • WWW.MATHBG.SE

LAX IM PARMA
Med parmesancréme, ca 250 g.
Jfr. pris 140:-/kg.

35:-/st

 HEL FÄRSK
KYCKLING
Guldfågeln, ca 1,2 kg.

Max 3 kg/förmånskund.

1995
/kg

LÖSVIKTSGODIS
Karamellkungen.
Max 2 kg/hushåll.

29.95
/kg

AVOKADO I NÄT
700 g. Chile/Spanien, klass 1.

FLÄSKFÄRS
Färsk svensk av gris.
Max 3 kg/hushåll.

19.95
/förp

59.95
/förp

24.95
/kg

Priserna gäller t o m sön 19/1. 
Reservation för slutförsäljning 
och ev tryckfel.

Veckans 
pannfärdiga! 

A8  Helsingborg


