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Franchisetagare sökes!
Bli en del av vårt framgångsrika koncept. 
Just nu söker vi en franchisetagare som vill 
etablera och driva Veteranpoolens kontor i 
Karlstad.

Läs mer och anmäl ditt intresse på:
www.veteranpoolen.se/franchise

Privat Företag

Arbete & Ekonomi 

VÄRMLAND. Landsbygdskämpar har fått nog

Owe Nordling i Högboda är en av landsbygdskämparna som nu                                  kräver att politikerna på riksplanet enas om en långsiktig strategi för landsbygdens överlevnad. FoTo: Kasper NorliNg

Kräver politiker på    konkreta besked

northland tvärnitar och varslar. Krisen 
för gruvkoncernen Northland har efter snart två 
år gått in i en ny akut fas, med tvärstopp i gruv-
brytningen och varsel av hela personalstyrkan. En 
extremt ansträngd kassa, som snabbt tömts av årets 
prisras på järnmalm, ligger bakom beslutet. Hundra-
tals jobb i Pajala med omnejd står på spel. (TT)

Återstart av Ringhals skjuts upp. Ett läckage  
i Ringhals 2 gör att den planerade återstarten av kärnkraftverket på 
onsdagen måste skjutas upp ytterligare minst tio dagar.

Enligt SVT:s Hallandsnytt upptäcktes läckan i bottenplåten i sam-
band med en provtryckning.

Vattnet som läckt ut är inte radioaktivt, utan vanligt vatten som åter-
förs i systemet, uppger ansvariga på företaget. (TT)

570 miljoner svenska kronor, säljer byggbolaget skanska 
en fastighet i Köpenhamn för till Balder. Bygget är påbörjat 
och ska vara klart 2016 och innehålla 184 lägenheter. 

570
KARLstAD. Hyresrätter i kvarteret Mercurius

paritt köper 
51 nya lägenheter

Det säger Paritts ägare Britt 
Eriksson efter att hon på tis-
dagen hade genomfört af-
fären med SPG Arkaden AS 
som står bakom Mercurius-
projektet som även innefat-
tar en galleria och kontors-
lokaler.

Britt Eriksson är mycket 
nöjd med affären.

– Jag ser förvärvet av lä-
genheterna som ett viktigt 
tillskott i vår portfölj. Jag får 
ständigt frågor om jag har 
några lediga lägenheter och 
när jag fick den här chansen 
slog jag till eftersom jag för-
står att behovet av nya hy-
resrätter är stort i Karlstad.

– Dessutom köpte min bror 
Bo den här tomten för några 

år sedan och nu fullföljer jag 
hans planer, säger hon.

Mest kontor i dag
De 51 hyresrätterna fördelas 
på 47 stycken tvåor på 58–71 
kvadrat, en trea på 87 kva-
drat samt tre fyror på 105–
119 kvadrat.

– I november kan man 
lämna intresseanmälning-
ar om lägenheterna på vår 
hemsida. De blir ett stort 
tillskott eftersom vi i dag 
bara har tre lägenheter. Vårt 
bestånd av lokaler på sam-
manlagt 10 000 kvadratme-
ter består i övrigt mest av 
kontor och ett vårdboende, 
säger Britt Eriksson.

Paritt äger bland annat 
Swedbank-fastigheten på 
Östra Torggatan och det ny-
ligen uppförda kontorshu-
set på Herrgårdsgatan 6A. 
Britt privat är även delägare 
i Mercurius-projektet och de 
167 hyresrätterna som byggs 
i Inre hamn.

Christer Wik
054-19 97 80
christer.wik@nwt.se

Fastighetsbolaget Paritt 
har köpt de 51 nya hyres-
rätter som ska byggas på 
innergården i kvarteret 
Mercurius i centrala 
Karlstad. 

– Jag får ständigt 
frågor om jag har några 
lediga lägenheter och när 
jag fick den här chansen 
slog jag till.

På tisdagen köpte fastighetsbolaget Paritt som ägs av Britt 
Eriksson de 51 nya hyresrätterna som ska byggas i kvarteret 
Mercurius i centrala Karlstad. FoTo: ChrisTer WiK

”Oron ska tas på    största allvar”

Lars Mejern Larsson (S) är säker på att det blir ökat fokus på 
landsbygdspolitik framöver. FoTo: FredriK KarlssoN

politisk handling har gjort 
samma analys.

– Folk är förbannade för 
att inget händer.

Vad talar för att lands-
bygdsfrågorna blir mer 
konkreta för den nya 
regeringen?

– Det är på grund av otrygg-
heten. Frågorna kommer 
att lyftas än mer framöver, 
säger Lars Mejern Lars-
son. 

– Vi ska underlätta för fö-
retagande och se över kost-
nader och regelverk.

Men landsbygdsdeparte-
mentet läggs ner?

– Det är för att ge arbetet mer 
tyngd. Frågorna har mycket 
samhörighet med andra nä-
ringsfrågor.

Kasper Norling
072-570 98 78
kasper.norling@nwt.se


