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Fartyg
började
brinna
till havs

Halvblöt sport

HALLAnD. Brand och kraftig

FuLL FART. Runt 15 personer tränade inför tävlingen. Bland deltagarna fanns också de som bara var med för skojs skull.

Bild: Benjamin Andreasson

De tjuvstartade
med egen tävling
träning inför tylösand aquathlon & swim

Från rutinerade thriathlonutövare till nybörjare som
bara ville testa sina förmågor, alla var välkomna när
föreningen Team triathlon
och multisport anordnade
en sim- och löptävling på
Östra stranden.
HALMSTAD. Den 25 juli anord

nas för första gången Tylö
sand aquathlon & swim
i Halmstad.
Tävlingen är en variant av
triathlon med skillnaden att
cyklingen uteslutits.
Inför den stora dagen
anordnade föreningen Team
triathlon och multisport

i måndags en minivariant av
tävlingen. Runt 15 personer
utrustade med våtdräkter
och löparkläder hade sam
lats vid handikappbadet på
Östra stranden.

Några av dem var Anna Losa
da Johansson och dottern
Alba. Anna är en van tri
athlonutövare och för henne
är det framförallt växlingar
na mellan de olika momen
ten som är förtjusningen
med sporten.
– Man får så mycket adre
nalin av det, berättar hon.
Deltagarna började med
en simtur i det öppna vatt

Två DiSTAnSeR. 400 meter eller 1000 meter. Bara att välja.

net på antingen 400 eller
1 000 meter. Efter vatten
passet följde en löprunda på
1 500 eller 3 000 meter.

Jon deMred
anna JohanSSon

Taxiåkare
betalade
för lite
i skatt
HALMSTAD. Det handlar om

Även de som inte var ute efter
själva tävlingsmomentet var
välkomna.
– Tanken är att idrottsin
tresserade människor ska
mötas och ha roligt men ock
så att fer ska få upp intresset
för simning och triathlon,
sade Mats Silfver, som var
en av arrangörerna.
EmEliE Nordh
emelie.nordh@hallandsposten.se
010-471 51 85

rökutveckling fck Fladen
båten Falkskär ur funk
tion. En av passagerarna var
Leander Franke, vars sven
sexa fck ett abrupt slut när
fskebåten fck avbryta sin
färd.
Larmet om båtbranden
kom vid kvart över fyra på
eftermiddagen. Då var det
kraftig rökutveckling på
båten. Enligt sjöräddning
en har det brunnit antingen
i motorn eller i någon kabel.
Besättningen kunde släcka
branden men båten var inte
manöverduglig.
Leander Franke ska gif
ta sig om två veckor och en
del av svensexan som hans
vänner planerat för honom
var en fsketur. Trots att fs
keturen inte blev så lång var
gänget glada ändå när Falk
skär kom in i hamnen.
– Vi fck i alla fall äta våra
räkor och dricka lite öl, sade
Leander.
Båten låg cirka tvåtre
kilometer utanför Varberg.
Två räddningsbåtar och en
helikopter larmades ut till
platsen av Sjöräddningen.
Ingen person ska ha ska
dats vid branden.

RuTineRADe. Anna och Alba Losada Johansson är vana simmare. För Alba var det dock först simträningen i havet.

FöRbeReDeLSeR. Anders Engström förklarar hur simningen kommer att gå till.

tre egna företagare anslut
na till Taxi Halmstad.
De har bland annat redo
visat för lite i inkomst och
lön, och har därmed betalat
för lite i bland annat arbets
givaravgifter.
Två av dem har ett fåtal
anställda, den tredje har
mellan tio och tjugo anställ
da varav fyra utav dem har
fått högre lön än vad som
har redovisats för Skatte
verket.
I det sistnämnda fallet
uppskattar Skatteverket att
det rör sig om drygt 300 000
i oredovisad lön, vilket inne
bär omkring 95 000 i arbets
givaravgifter.
De tre männen har även
redovisat avdrag som inte
är avdragsgilla. Bland annat
har de tagit med akasse
kostnader och bidrag till
hjälporganisationer i redo
visningen.
Företagarna blir nu upp
taxerade och får skattetil
lägg, även kallat skatteböter.
Skattetillägg kan man få
om man till exempel har
lämnat in en oriktig uppgift
till Skatteverket. Den högsta
skattesatsen är 40 procent.
Madelene Szabó

