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Mats Rosin: Dåligt är inte
alltid det sä...
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2.000 i böter för att ha kört 15
km/h

NYHETER. Kvinnan körde i 15 km/h och fick böta
2.000 kronor för fortkörning. Körningen ägde rum i
ett...

Fick låna sex miljoner
- nu stämmer hon
banken

Ny koll av våra soppåsar
Publicerad 24 april 2013 (uppdaterad 24 april 2013)

Nu ska våra soppåsar gås igenom igen.

NYHETER. Kvinnan fick låna sex
miljoner kronor av banken - utan säkerhet. Nu
stämmer hon banken för att ha...

Attackerade jägare björnen sköts på
måndagsmorgonen

INLANDET. En jägare
attackerades på söndagen av en björn utanför
Vilhelmina. Björnen spårades upp på...

En så kallad plockanalys av de sopor vi i länet slänger görs
regelbundet för att kontrollera avfallets sammansättning.
Man vill veta hur mycket av vårt avfall som hamnat rätt, som hur
mycket förpackningar, farligt avfall och annat som slängs i vanliga
soppåsen?

Vågar du köra racerbil?
Upplev spänningen, kraften och
farten. För 5995kr kan drömmen bli
sann!
www.drivingevent.com

Enligt beslut i Samrådsgrupp Avfall, Region Västerbotten, görs ett
gemensamt plockanalysarbete i länet. Alla 15 kommuner deltar i
år.

BOKA ANNONS HÄR »

Miljontals kronor rivs
upp ur marken

Själva arbetet med plockanalysen sker på tre sorteringsplatser –
Umeå och Skellefteå för kustkommunerna under våren och
inlandet med Lycksele som sorteringsplats under hösten.

INLANDET. Knappt 20 år efter att
F15:s flygbanor anlades i Gunnarn
tas de nu bort. - Att bygga den här basen...

Plus byter
programledare

3

Spara

Nils Widing
nils.widing@folkbladet.nu

UMEÅ. Konsumentprogrammet
Plus, som görs av SVT i Umeå, får
en ny programledare. Åsa Avdic lämnar...

Minervaskolans
miljonvinster kan
stoppas

UMEÅ. Under 2011-2013 plockade
Minervaskolans ägare ut 31 miljoner kronor
i aktieutdelning. Det är...

Spela riskfritt på CL
Få pengarna tillbaka om du inte
vinner.
Betsson.com/sport

BOKA ANNONS HÄR »

Det ska nya badhuset heta

UMEÅ. Nu är det namnet på det nya badhuset i
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Umeå bestämt. Namnet blir
"Navet". Namn och logotyp...

Andra läste även:
• Kalla-avtal förbereder nästa karriär
• Stor polisinsats i Stockholm efter tre rån och rånförsök
• Fick låna sex miljoner – nu stämmer hon banken
• 2.000 i böter för att ha kört 15 km/h
• Plus byter programledare
• Bredda utrikespolitiken Stefan Löfven
Totalt 6 kommentarer [lämna kommentar]

Neo 24 april 2013
Detta är inte ok och måste anses vara olagligt snokande i medborgarnas privatliv, för
många slänger sina brev, inklusive kravbrev från Kronofogden..., i soporna och
eftersom både namn och adress och ofta personnummer... står i dessa brev så är det
inte ok att någon obehörig läser dessa brev! Det finns absolut ingen som helst vettig
anledning att kontrollera vad som slängs, utan använd istället de resurserna till
ytterligare information till medborgarna om vad som ska slängas var...!
[svara] Anmäl kommentar

Detta är ett brott! ( PuL) 24 april 2013
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en
fysisk person som är i livet. Med behandling av personuppgift avses "varje åtgärd eller
serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på
automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring,
bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom
översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning
eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring" (3 § PuL)
-Soprotningen är brott!
[svara] Anmäl kommentar

skrattmasen 24 april 2013
UMEVA - Umeå Vatten och Avfall. AB,
är ett kommunalägt bolag d.v.s står under en myndighet.
Inte ovanligt att Umeå Kommun stiftar sina egna lagar...

@Neo 24 april 2013
Ponera att du skriver ett hot mot sopgubbarna, kastar det i soporna. "Hittas" det sedan
av den som sorterar dina sopor, är det då ett brott du begått eller kan bara
sopgubbarna straffas enligt personuppgiftslagen?
[svara] Anmäl kommentar

Loppis 24 april 2013
Det är väl det här som kallas andrahandssortering?
[svara] Anmäl kommentar

@Loppis 24 april 2013
Nää det kallas primitiva uppgifter i FAS 3. :D
[svara] Anmäl kommentar

Kommentera
Namn

E-post (visas inte på hemsida)

Din kommentar

http://www.folkbladet.nu/366075/ny-koll-av-vara-soppasar

2/3

2014-10-14

Skicka kommentaren
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600 tecken kvar

Läs våra kommentarsregler innan du skriver ett nytt inlägg

Lägre vattennivåer
kan bli vanligare
Inlandet. Det är ingen inbillning från dem som har
strandtomt i Ringaborg och i närheten att
vattennivåerna… 0

Lättnader för reglerat vatten
Inlandet. EU:s ramdirektiv för vatten omfattar alla vatten i hela unionen, med
åtgärdsprogram på… 0

"Viken är nu totalt
förstörd"

Tipsa oss
och bli en
vinnare!
Läs mer här! Har du ett bra
nyhetstips? Vet du något vi på Folkbladet borde skriva om?
Kontakta då redaktionen på något av följande sätt.
Mejla: redaktionen@folkbladet.nu
eller ring: 090-17 59 40
Läs mer om hur du kan bli en vinnare!

Kontakta centralredaktion

Inlandet. En och en halv meter. Så mycket kan det
i värsta fall skilja i vattennivån i Tuggenkraft- verkets… 0

43 procent av
Skellefteås unga
börjar på högskolan

Nyhetschef Erik Isberg
erik.isberg
@folkbladet.nu
090-17 59 90

Nyhetschef Marie Andersson
marie.andersson
@folkbladet.nu
090-17 59 70

Inlandet. I botten av landets kommuner ligger Åsele med en andel på 23 procent.
Närmare 44 procent av Sveriges 24-åringar hade påbörjat… 0
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