
Aterbesok. Anette Haglund och hennes grannar har haft besdk av algarna flera ganger. Enligt Hallandspolisen ar det svdrt att f i bort algar som sdkt sig 
till samhallet nar det ar ont om mat i skogen. end; EMM A CUSTAFSSON 

Algarna i Getinge skots 
CETiNCE. Nuhardenar-
gdngna algarna lam-
nat Getinge-och jor-
delivetEfterattha 
Stervanttill samhallet 
under girdagen och 
gjortutfall motenav 
jagarna skots de pS en 
ang vid Cardesvagen. 

Algarna har vallat stor oro 
bland de boende under den 
senaste veckan och efter att 
en av kalvarna skjutits har-

55 Jagskulle 
plockabortdesista 
applenanu nar algar
na varborta-men si 
iSgdeharigen. 
ANETTEHAGLUND 

omdagen trodde man att 
algkon och den andra kal-
ven hade gett sig av. 

I stallettillbringade de gar-
dagen i Anette Haglunds 

tradgard pa Ekebergsvagen, 
dit de sokt sig for applenas 
skull precis som flera gang
er tidigare. 

-Jag skulle plocka bort de 
sista applena nu nar algarna 
var borta - men sa lag de 
har igen. Det har har blivit 
ett samtalsamne och alia 
varnar alia, sade Anette 
Haglund. 

Dessforinnan hade algar
na varit pa skolan. Vid 
16-tiden dok tva jagare upp 
hos Anette Haglund for att 
pa uppdrag av polisen mota 

bort dem fran villaomradet. 
Nar den ene jagaren klev in 
i tradgarden reste sig alg
kon, sankte huvudet och 
gjorde ett utfall, for att se
dan tillsammans med kal-
ven springa vidare in i nas-
ta tradgard. 

Med visslingar och ljus 
lyckades algarna fosas fran 
tradgard t i l l tradgard. En 
polispatruU kallades t i l l 
platsen for att halla allman-
heten borta fran algarnas 
framfart. 

Nar jagarna slutligen fick 
ut dem pa angen vid Car
desvagen, sparrade poliser-
na av delar av vagen for tra-
fik. Efter en liten stund hor
des forst tva skott, och se
dan tva ti l l . 

- Det ar synd att de mas-
te skjuta dem, men man har 
ju inget val, sade en av de 
boende om algarna, som nu 
far ata applen pa "den and
ra sidan". 
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