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HäSSlEHOlM
Till och med den 28 
september kan de som 
bokat tid få sin första 
vaccindos mot covid-19 
i Qpoolen. Den sista 
oktober ges den sista 
av den andra dosen, 
sedan avvecklar mACC 
scandinavia sin vacci-
nationsverksamhet.

De som bokar vaccina-
tionstid i Hässleholm kan 
få sin första dos till och 
med tisdag i nästa vecka. 
Sedan är det endast dos 
nummer två som ges ut 
under oktober, innan 
MACC Scandinavia, fö-
retaget som utför vac-
cineringen på Qpoolen, 
stänger ner vaccinationen 
på beslut av Region Skåne. 

Har man då ännu inte 
vaccinerat sig uppmanas 
man av regionen till att 
kontakta sin vårdcentral 
för tidsbokning.

Ardavan Khoshnood är 
medicinskt ansvarig läka-
re på MACC Scandinavia 
och berättar att man nu 
befinner sig i en avveck-
lingsfas. Anledningen till 
att vaccinationen kommer 

att pågå i oktober är för att 
alla som fått första dosen 
även ska hinna få sin andra 
dos. Efter den 31 oktober 
avvecklas den privata vac-
cinverksamheten i Skåne.

– Vi är klara med mass-
vaccineringen nu och 
vårdcentralerna kan ta 
över. Behovet av den sys-
tematiska vaccineringen 
som varit finns inte längre, 
säger Ardavan. 

Jämfört med hur läget 
såg ut under sommaren så 
har intresset för att vacci-
nera sig minskat. 

Ardavan påpekar att det 
knappast varit någon rus-
ning till Qpoolen de se-
naste veckorna, men att in-
tresset i Hässleholm ändå 
sett bättre ut än på flera 
andra platser i Skåne. Nu-
mera är det främst yngre 
som kommer för att vac-
cinera sig, men fortfarande 

ser man vuxna och äldre 
på Qpoolen. 

– Det är verkligen sista 
chansen nu innan man 
måste ringa och få tid på 
vårdcentralen istället, sä-
ger Ardavan Khoshnood 
som hoppas på en sista 
rusning de sista dagarna i 
september.

När han ser tillbaka på 
vaccineringen som på-
gått sedan december 2020 
tycker Ardavan att upp-
slutningen varit bra.

– Det har varit ett väldigt 
stort projekt som krävt 
enormt mycket planering. 
Vi har lärt oss om vikten 
av samverkan med regio-
nen och andra leverantö-
rer för att få in vaccin och 
skyddsrockar. Det har va-
rit en utmaning. Nu vet vi 
bättre inför nästa pandemi.

Han tillägger att MACC 
Scandinavia har hunnit 
vaccinera 200 000 skå-
ningar.

– Den största bedriften 
är att vi gjort det med så 
hög säkerhet och att ingen 
av våra kunder eller pa-
tienter har gått förlorad, 
konstaterar Ardavan.

Jenny stjernström

Snart är sista sprutan 
tagen i Qpoolen

   n Vaccin. Nu tar vårdcentralerna över

Snart är kön utanför Qpoolen ett minne blott när den sista dosen ges i slutet av oktober.  FOTO: SOFiA ÅSTRöM/ARKiv

Ardavan Khoshnood är medicinskt ansvarig läkare på MACC 
Scandinavia som drivit vaccinationen i Qpoolen. 
 FOTO: SHARON WONG/ARKivHässleHolm. En kvinna i 50-årsåldern passerade 

en fartkamera i 86 kilometer i timmen på väg 117, 
som är en 80-väg, vid Mala den siste januari i år. I 
augusti åtalades hon för fortkörning i Hässleholms 
tingsrätt. Kvinnan själv har nekat till brott med 
anförandet att det är nerförsbacke innan fartkame-
ran och att hon för att vara ekonomisk och miljö-
vänlig inte bromsar innan en uppförsbacke. Den 
förklaringen tar dock inte tingsrätten fasta på utan 
dömer henne till böter på 1 500 kronor.

Fortkörare döms men nekar

HässleHolm. Hässleholms tingsrätt dömer en 
man i 45-årsåldern för brott mot knivlagen.

Det var en dag i slutet av i juli i år som mannen 
ertappades av polis när han bar kniv vid järn-
vägsstationen i Hässleholm. Mannen döms nu 
till dagsböter på totalt 4 500 kronor.

Hade kniv på sig vid stationen

HässleHolm. Ett medelålders par som bor i 
kommunen anmälde på onsdagen att de fått brev 
med nedvärderande ord hemskickade till sig. 
Polisen utreder saken som ofredande.

Om fler än ett brev har skickats är oklart och 
avsändaren är ännu okänd, enligt polisen.

Par anmäler kränkande brev

HäsTVeDA. Flera sopsäckar med skräp, en tv och 
ett antal mattor har hittats slängda utanför åter-
vinningscentralen (ÅVC) i Hästveda. En polisan-
mälan om nedskräpning har upprättats. Brottet 
bedöms ha ägt rum någon gång i mitten av sep-
tember, men det är oklart vem förövaren är.

– Man kan ju tänka sig att det inte varit öppet 
och så har man lämnat sina saker utanför istället, 
säger Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.

Dumpade skräp utanför ÅVC

äldreboenden samt ordinärt boende:
måndag: Stekt fläsk med kokt potatis och bruna bönor. 
Fruktsallad.
Tisdag: Kokt fisk med kokt potatis, senapssås och grön-
saker. Hallonmousse.
onsdag: Korv Forsell med ris och grönsaker. Hemlagad 
äppelkräm med kanel.
Torsdag: Gulaschsoppa med färs. Serveras med bröd. 
Bärpaj med vaniljvisp.
Fredag: Kycklingklubbfilé med kokt potatis, brunsås och 
grönsaker. Hemlagad blåbärssoppa.
lördag: Kräftströmming med potatismos och grönsa-
ker. Brylépudding med karamellsås.
söndag: Kalops med kokt potatis och grönsaker. Skånsk 
äppelkaka med vaniljsås.
Alternativ varje dag: Pastasås med pasta och grönsaker.
Grundskola, Bjärnumsområdet:
måndag: Kycklingfärsfyllning med tortillabröd och 
vitlöksdressing. Falafel med tortillabröd. Serveras med 
vitlöksdressing.
Tisdag: Fisk Björkeby med matgryn och kall örtsås. 
Rotfruktsgratäng med linser.
onsdag: Stekt middagskorv med potatismos. Serveras 
med lingonsylt och ketchup. Stekt sojakorv med potatis-
mos. Serveras med lingonsylt och ketchup.
Torsdag: Pastagratäng med skinka (innehåller fläsk-
kött). Serveras med ketchup. Grönsaksbiff med potatis-
mos och sauce verte.
Fredag: italiensk rotfruktssoppa med pasta & örtklick. 
Serveras med bröd, ost och frukt.
Övriga grundskolor, gymnasium, särskola:
måndag: Nötköttbullar, brun sås, potatis, lingonsylt. 
Grönsaksbullar, veg brun sås, potatis, lingonsylt.
Tisdag: Torskburgare med bröd, amerikansk dressing, 
potatismos. veg burgare (soja)med bröd, amerikansk 
dressing, potatismos.
onsdag: Burgundisk köttgryta (fläskkött), bulgur. Bur-
gundisk linsgryta, bulgur.
Torsdag: ärtsoppa eko ärtor, alt blomkålssoppa med 
potatis , eko pannkakor, sylt.
Fredag: Kycklingwok med nudlar. Wok med veg strimlor 
och nudlar.
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