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Första restaurangen till nya Oceanhamnen
3 september 2021 20:00

I det nybyggda Prismahuset öppnade det under fredagen en helt ny
restaurang. Stefan Mildén är en av ägarna bakom Brasseriet.
– Hit ska folk kunna komma och gå under dygnets alla vakna timmar, säger
han.

Julia Moegelin
Text

Stefan Mildén driver sedan tidigare restaurangen SMAK uppe på Berga. Nu öppnar han upp nya
Brasseriet i Oceanhamnen.
Bild: Tom Wall
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Om man tar sig över den nya Varvsbron som går från Knutpunkten till
Oceanhamnen, är Prismahuset det första man möter. Där inne sitter sedan
en tid tillbaka flera olika företag.

Men från och med fredag den 3 september får huset även sin första
restaurang.

Stefan Mildén är en av personerna bakom den nya restaurangen Brasseriet.

– Man skulle kunna säga att vi har något utav en skandinavisk meny där vi
kommer lägga fokus på att ha bra grejer. Jag skulle inte vilja kalla det för fine
dining, men det kommer bli riktigt schysst käk med riktigt bra råvaror, säger
han.



Stefan Mildén driver sedan tidigare restaurangen SMAK uppe på Berga, och
har lång erfarenhet av att driva krogar.

– Vi vill få den här storstadspulsen här inne, hit ska folk kunna komma och
gå under dygnets alla vakna timmar, säger han.

Inne i köket arbetar kockarna med en utsikt över hamninloppet.
Bild: Tom Wall

Annons



Inne i restaurangen är det gott om sittplatser, men till det har man även en
uteservering som sträcker sig runt husknuten. Där kan såväl gästerna som
kockarna i köket titta ut på båtarna som kommer i hamnen.

Från det att restaurangens personal kommer till jobbet klockan 07.00
öppnar man även upp för gästerna.

– Vi vill att det ska bli en mötesplats där man redan på morgonen ska kunna
köpa sig en kaffe och en macka.

På restaurangen kommer man kunna beställa kaffe gjort på bönor som rostats på plats –
ett samarbete som Brasseriet har ihop med Zoegas.
Bild: Tom Wall
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Brasseriet arbetar ihop med flera lokala företag så som Zoegas,
Lakritsfabriken och Sockerbageriet.

Premiärkvällen är fredag den 3 september, och därefter har restaurangen
öppet varje dag.

Brasseriet heter den nya restaurangen som öppnat i Prismahuset i Oceanhamnen.
Bild: Tom Wall



Arkivbild från januari 2021. Prismahuset, där den nya restaurangen nu öppnat, sett på
avstånd.

Bild: Björn Lilja
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Tillbaka i Helsingborg – som chef för
polisen
6 september 2021 09:43

Karim Ottosson kände sig varmt välkommen av kollegorna men
välkomnandet utanför polishuset var tuffare. Precis innan han tillträdde som
polischef drabbades Helsingborg av tre skjutningar och efter en dag på
jobbet kom sprängningen på Planteringen.

Ulf Kristiansson
Text
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– Det finns inget samband mellan skjutningarna och det är inget gängkrig
som ligger bakom. Det var nog mest en slump att de skedde så nära varandra
i tid, säger han.

Karim Ottosson reagerar särskilt över att två av skjutningarna skedde i
miljöer där det fanns andra människor i närheten.

– Det visar på en likgiltighet som inte är acceptabel.

Karim Ottosson är en 50-årig helsingborgare, han är uppväxt i staden och
var tidigare spelare i Helsingborgs Basket. Han har bott kvar här trots att han
emellanåt jobbat på andra platser sedan han blev polis år 2000.

Karim Ottosson säger att det var som att komma hem när han tillträdde som polischef i Helsingborg.
Bild: Sven-Erik Svensson
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Senast kommer han från en tjänst som polischef i Ängelholm, men innan
dess har han bland annat kört radiobil, ingått i ordningsgruppen i
Helsingborg, varit med i insatsstyrkan i Malmö, varit yttre befäl i nordvästra
Skåne, haft rollen som biträdande chef i Helsingborg.

Han säger att han aldrig ångrat att han blev polis.

– Jag har alltid brunnit för att hjälpa människor och polisyrket är ett
variationsrikt arbete, man kan arbeta med så många olika saker.

Men Karim Ottosson säger också att även om jobbet är intressant så är det
bara ett jobb, inte hans liv.

– Det försöker jag påminna både mig själv och mina medarbetare om.

Att han kom in i chefsspåret beror på att han upptäckte att han tyckte om
att leda arbete.

– Och det ska bli jättekul att vara chef här i Helsingborg, vi är närmare 300
anställda här och ett av Sveriges största lokalpolisområden.

Chefer på den nivån jobbar enligt tidsbegränsade förordnanden och för
Helsingborgs nya polischef handlar det om fyra år, som sedan kan förlängas
med fyra nya år.

Annons



Varje ny chef, oavsett var de de arbetar, har ett mål med sitt uppdrag. Så även
Karim Ottosson.

– Det är att bryta den negativa kurvan i områden med hög brottslighet och
utanförskap, att skapa en bättre miljö för dem som bor där.

Han upprepar det som många andra säger och har sagt, nämligen att polisen
inte kan göra allt själv utan att det bygger på att olika delar av samhället
arbetar tillsammans.

– Och det samarbetet fungerar väldigt bra i Helsingborg. Vi har goda
förutsättningar att göra ett riktigt bra arbete tillsammans med staden och
andra myndigheter.

Mycket av arbetet är sådant som inte syns utåt, men det finns annat som
Karim Ottosson tror att helsingborgarna kommer att lägga märke till.

– Vi får mellan 50 och 60 nya poliser till Helsingborg varje år så det kommer
att synas att vi blir fler. Och vi ska ha fler poliser i de områden som drabbats
hårt av kriminalitet.

Och när han sagt det skyndar han att säga att polisen inte glömmer bort
andra delar av kommunen.

– Vi har dagliga genomgångar och när det dyker upp saker så kan vi styra
verksamheten efter det. Vi vet att folk vill att vi gör något åt trafikbrott och
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att de vill ha synliga poliser.

Redan idag har ingripandepoliserna trafik som ett av sina arbetsområden,
vilket kan ge synergieffekter. Även kriminella kör ju bilar.

– Vi kan till exempel hitta vapen och narkotika eller efterlysta personer när
vi gör trafikkontroller.

”Vi har förutsättningarna att göra ett bra jobb, särskilt i samarbete med andra delar av
samhället.”

Bild: Sven-Erik Svensson

Annons



Tipsa oss

020 - 100 180

SMS: 72 120

tipsa@hd.se

Fler sätt att tipsa

Kontakta oss

Kundservice

042-489 90 89

Redaktion

042-489 90 00 (Växel)

Information

Om Helsingborgs Dagblad

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Allmänna villkor

Enligt Karim Ottosson är narkotikan det största problemet i Helsingborg, för
den för med sig mycket annan allvarlig brottslighet. Bland annat skjutningar.

– Det är 6,5 år sedan jag arbetade som polis i Helsingborg och jag märker stor
skillnad på hur det är nu jämfört med då. Här är mer kriminalitet, men
polisen har också blivit mycket bättre. Förr var det mycket ”herrarnas fria
åkning” när poliser var ute i radiobilarna, så är det inte idag. Nu är det en
annan styrning av verksamheten. Det känns som om vi gör rätt saker.

Karim Ottosson efterträder Sven Holgersson som lämnade sin post efter att
ha blivit ifrågasatt efter sitt agerande i samband med en trafikolycka som en
anhörig till honom var inblandad i.
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HD – Helsingborgs röst sedan 1867
Helsingborgs Dagblad grundades, under namnet Helsingborgs Tidning, av
boktryckaren Nils Jönsson. Redaktionen låg bara ett stenkast från platsen där
den nu ligger, vid Rådhustorget. HD:s uppdrag är att rapportera om lokala
händelser, med utblick mot Sverige och världen. Det uppdraget har vi tagit på
största allvar i över 150 år.
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