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JAG GODKÄNNER 
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SEKAB säljs 

SEKAB, svensk etanolkemi i Domsjö med ett 50 tal anställda kommer 
att säljas. AKZO Nobel och Domsjö fabriker som äger SEKAB har 
anlitat en investmentbank för att hitta en lämplig köpare. 

Publicerat onsdag 23 juni 2004 kl 11 :34 

-Vi vill hitta en köpare som finns i branschen och som kan utveckla företaget ytterligare 

säger Lars Nordin, verkställande direktör för Domsjö fabriker i en kommentar. 
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JA TILL KRAFTVERK. Regeringen säger ja till en ombyggnad av Månsbo 
kraftverk och anlåggandet av en ny damm vid Dalälven i Avesta kommun. 
Miljödomstolen får nu avgöra vilka miljövillkor som ska gälla för byggprojek
tet (T1) 

Posten satsar 100 
miljoner i Danmark 
Posten investerar närmare 1 00 
miljoner kronor inom paketverk
samheten i Danmark. 

Paketverksamheten i Norden 
växer kraftigt och särskilt i Dan
mark krävs nu investeringar för 
att möta den fortsatta tillväxten , 
skriver Posten i ett pressmedde
lande. Investeringen avser ny
byggnad av en terminal i Kol
ding och depåer i Herning och 
Århus. (T1) 

Plus från Umeå 
fälls för partiskhet 
Ett företag som i tv-programmet 
Plus nämndes i samband med 

•iare och skurkar" borde fått 
,Öta kritiken. 

Eftersom företaget inte fick 
det fälls Sveriges Televisions 
konsumentmagasin av Grans
kningsnämnden för radio och tv. 

Programmet, som handlade 
om modemkapning och bluffak

r, stred enligt nämnden mot 
. et på att SVT-programmen 

ska vara opartiska. (T1) 

Nio mister jobbet 
vid Skogsägarna 
Nio anställda förlorar sina jobb 
inom Skogsägarna Norrskog. 
Det står klart sedan förhandling
arna mellan företaget och fack
en avslutats. 

Företaget har organiserat om 
sin administration sedan man ti
digare i år köpt jämtländska 
Gamfares såg och hyvleriverk
samhet l MBL-förhandlingar har 
företaget, de anställda och be
rörda fackliga organisationer 
kommit överens om att minsk
ningen ska ske genom uppsäg
ning och omplacering vid enhe
terna i Östavall , Sikås, Hammer
dal och Hissmofors. (T1) 

"~Hen myndighet för 
tetfår ny chef 

Åke Bengtsson, 52 år, utsågs 
på onsdagen till chef för vatten
myndigheten inom Bottenhavets 
vattendistrikt. Han arbetar se
dan fem år på en chefsbefatt
ning inom Västernorrlands läns-

•lses miljöavdelning . 
. .insstyrelsen i Västernorrland 

är från 1 juli vattenmyndighet för 
Bottenhavets vattendistrikt. Dis
triktet som är landets största 
täcker in hela eller delar av Väs
ternorrlands, Jämtlands, Dalar
nas, Gävleborgs, Västerbottens, 
Uppsala och Västmanlands län . 

Svenskarnas sprit
lager växer allt mer 
Svenskarna har stora hemlager 
av alkohol - och de växer. l dag 
har svensken i gemen tvä och 
en halv liter ren alkohol, en fjär
dedel av årskonsumtionen, där 
hemma. En stor del av alkoholen 
köps i utlandet, antingen av kon
sumenten själv eller illegalt, via 
ombud. 

Det visar en undersökning 
som Tema gjort. (T1) 

Lite regn kan få 
brunnar att sina 
Grundvatten-

• o • .• n1van 1 norr ar 
mycket under 
detnormala 
SUNDSVALL (T1) 

Det är stor risk för att brun
nar kommer att sina även 
denna sommar . 

Grundvattennivåerna är 
mycket under det normala i 
stora delar av Norrland samt 
i södra och sydvästra Göta
land. 

Läget liknar det f6rra somma
ren då en relativt nederbördsfat
tig vår f6ljdes av en rätt torr 
sommar i hela landet, varnar 
Sveriges geologiska undersök
ning (SGU). På många håll si
nade de privata brunnarna och 
många kommuner tvingades in
fOra bevattnings:förbud. 

Växter suger upp regn 
Även om det kommer en hel 

del regn under den närmaste 
månaden kommer det inte att 
fylla på grundvattennivåerna 
speciellt mycket, eftersom den 
rikliga växtligheten kommer att 
suga upp den mesta av neder
börden. 

De områden som i dag har ni
våer mycket under de normala 

Lagom till sommaren vill de flesta ha sol och inte regn. Men lite regn har också en baksida efter
som grundvattennivån sjunker, vilket i sin tur får brunnarna att sina. 

riskerar där:för att få ytterligare 
försämrad grundvattentillgång 
under sommaren. 

SGU uppmanar alla som har 
egna brunnar att hålla igen på 
vattenförbrukningen. Detta gäl
ler speciellt för dem med brun-

nar som tidigare har sinat eller 
varit nära att sina i samband 
med låga nivåer. 

Grundvattennivåerna i större 
delen av landet har den senaste 
månaden sjunkit med unge:far 
2<h50 centimeter, vilket är mer 
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än normalt för år stiden. Större 
delen av landet har nu nivåer 
under eller mycket under det 
normala för årstiden. Normala 
är nivåerna i östra Götaland, ös
tra Svealand och i norra Norr
land. 

EM jackpot för tv-försäljare 
ÖRNSKÖLDSVIK 

Etanolfabrik med 50 
anställda är till salu 

STOCKHOLM (T1) 

Sportåret 2004 med EM i fot
boll och kommande OS är 
rena bingon för hemelektro
nikbranschen. 

Den säljer tv-apparater 
som aldrig förr. Fotbolls-EM 
har ökat försäljningen med 
1 O procent hos hemelektro
nikkedjan El-Giganten. 

Branschen kan om några år 
slå klädhandeln som största de
taljhandelsbransch. 

- Tittar man över en tioårspe
riod är det hemelektronikbran
schen som haft den största till
växten, säger Carl Eckerdal, na
tionalekonom och utredare hos 

Handelns utredningsinstitut 
(H u i) till TT. 

Efter några år med en förhål
landevis svag utveckling är 2004 
året då det ska vända. Hui räk
nar med en uppgång på omkring 
6 procent. Det är inte bara bra 
ränteläge och vändande kon
junktur som driver på utveck
lingen. 

Minst tio procent mer 
- Vi har väntat på det här 

året. Vi vet att två stora evene
mang som EM i fotboll och kom
mande OS driver på försäljning
en, säger El-Gigantens vd Per 
Sigvardsson till TT. 

- Jag har inga siffror på vad 
EM betytt ännu, men jag räknar 

med att det säljs minst 10 pro
cent fler tv-apparater än nor
malt, fortsätter han. 

Teknikutvecklingen inom tv
området med platta, stora skär
mar lockar konsumenterna, 
trots prislappen. 

- Men priset har fallit dras
tiskt på bara något år, säger Sig
vardsson. 

statistiken från Hui talar 
samma språk. Under fjolåret :föll 
priserna för jämförbara varor 
med 18 procent och man räknar 
med att trenden står sig. 

- Prisfallet innebär att kun
den :för samma pengar får mer, 
till exempel kraftfullare datorer 
eller telefoner som kan mer, sä
ger Carl Eckerdal. 

Svensk Etanolkemi i Ömsköldsvik 
är till salu. Det har företagets 
ägare meddelat sina anställda. 

Sekab som ligger i anslutning till 
Domsjö fabriker utanför Örn
sköldsvik ägs till hälften av massa
tillverkaren Domsjö fabriker AB 
och kemijätten Akzo Nobel Surfa
ce Chemistry. 

Företaget har 50-talet anställda i 
Örnsköldsvik och omsätter 670 
miljoner kronor. 

Företaget satsar på biobränsle
produktion där restprodukter från 
skogen och skogsindustrin an
vänds för att tillverka etanol. 

De båda ägarna söker nu en kö
pare som biobränsletillverkning 
som huvuduppgift. En investment
bank har anlitats för att hålla i för
säljningen. 
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