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Klottrare slog till mot bilar och elskåp

Kvinna blev knuffad på sitt kalas

KUNGSÄNGEN Östervägen utsattes i helgen för omfattande
skadegörelse. Bilar, fastigheter och elskåp klottrades ner. En
privatperson fotograferade skadegörelsen och har lämnat in
bilderna till polisen.
Enligt polisen har ett ungdomsgäng setts i området under
helgen. Polisen misstänker även att gästerna på en fest i en
lägenhet i närheten kan vara inblandade i skadegörelsen.
Ingen misstänkt är gripen.

KUNGSÄNGEN När kvinnan hade 60-årsfest i juli bjöd hon in
sin exman. Detta återgäldade han genom att ruska henne och
knuffa omkull henne. I fallet ﬁck hon en armfraktur. Nu har
han dömts till dagsböter för ofredande.
Kvinnan har berättat att hon stod i trädgården med ett fång
rosor när mannen rusade emot henne och knuffade henne.
Mannen erkänner, men säger att han inte hade för avsikt att
skada.

Fönster mot forntiden
Arkeologerna frossar i välbevarade järnåldersfynd vid Lilla Ullevi.
I århundraden har guden
Ulls kultplats legat begravd i Skällsta. Nu har
den grävts fram av arkeologer. Men underbart är
kort. Snart ska området
täckas över och bli ett industriområde.
– Just den här platsen är det på
gränsen att jag tycker att man borde ha bevarat. Det är den häftigaste plats jag har grävt ut, säger arkeologen Mathias Bäck och tittar
ut över en naken leråker i Skällsta
industriområde. Där står hans
kolleger i Riksantikvarieämbetets
arkeologteam på knä och undersöker varje kvadratmeter jord.
Namnet ”lilla Ullevi” skvallrade
om förekomsten av en kultplats,
eftersom ”vi” betyder helig plats
och Ull är en mindre känd gud,
kollega till Tor och Oden. Men
Riksantikvarieämbetets team blev
ändå överraskade över sina fynd.
– Jag har varit med tidigare och
undersökt platser med sådana här
namn, men då har vi inte hittat
något, säger arkeologen Ola Korpås som sveper över jordytan med
sin metalldetektor.
Arkeologerna från Riksantikvarieämbetet har bara två månader på sig att undersöka området i Skällsta industriområde. Ola Korpås går med metalldetektorn.
Bland annat hittade teamet en ”Man hittar något varje dag”, säger han.
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en platå och spår av gångpaltal.
mer att få se de unika
liga.
bostadshus och lämningar från
lisad av stolpar och rep längs en
– Jag har aldrig sett
stenformationerna.
Händer det att man ändrar
bergsknalle. Fynden är från yngre medeltidsliv.
en liknande plats som
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ett beslut om att ta bort fornjärnålder, alltså 500–800-tal.
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◗ Ett 60-tal järnringar som anger Mathias Bäck.
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vänts i kulten. ”Det största ringEller ”var” välbehar
länsstyrelsen
– Ja, det händer. Men vi har
varad, borde han
bedömt att fornlämberättat för länsstyrelsen om det
kanske ha sagt. För
ningarna inte har så
vi har sett och de har inte tagit
som svar på frågan
stort värde. Därför
något sådant beslut, säger MathiMATHIAS BÄCK
var fornlämningarna
har kommunen gett noga dokumenterade och mätta dan”, som skrevs först efter att as Bäck.
ﬁnns nu pekar Mathias Bäck rakt arkeologerna uppdraget att under- för framtida forskning.
Sverige börjat bli kristet. Fyndet i
Han skyndar vidare. Än är det
framför sig, mot en stor stenhög söka och röja bort fornlämningarReligionshistorikerna vet egent- lilla Ullevi kan ge ytterligare infor- mycket kvar att göra.
en bit bort.
na inför kommande industribyg- ligen inte mycket om asagudarna mation.
– Det går väl till bergkross nu, gen. Men ringarna och andra fynd och asatron. Mycket av informa– Nu har vi hittat en hel miljö ● Martina Nyhlin
säger Mathias Bäck.
har sparats och ska konserveras. tionen är tagen från en enda bok, som vi kan jämföra med Eddan, martina.nyhlin@mitti.se
tel 550 550 86
Så förutom arkeologerna och Och de fysiska lämningarna är nämligen Snorre Sturlassons ”Ed- säger Mathias Bäck.
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Politisk kamp om vårdval i landstinget
LÄNET Vårdval Stockholm har blivit en het potatis inför landstingets budgetmöte i veckan. Socialdemokraterna vill avbryta
starten. Men den borgerliga alliansen vill redan nästa år sätta
i gång systemet som går ut på att patienten väljer vårdenhet
och pengarna går till den vårdcentral eller husläkare som
valts. Socialdemokraterna menar att systemet gynnar de rika.

Beslut om ”Kråkberget” uppskjutet

Kyrkan vill ﬂytta till centrum

UPPLANDS-BRO Förra veckan skulle kommunen besluta om
de ville köpa den tomt i Bro som i folkmun kallas Kråkberget,
för att kunna bygga ett LSS-boende på tomten.
Men politikerna var så oeniga att de beslöt att skjuta upp
beslutet. Att kommunen vill köpa ”Kråkberget” drabbar den
person som köpt huset på tomten och nu inte har någonstans
att bo.
Många grannar i området är dessutom rädda för att LSSbygget ska förändra omgivningarna.

BRO Bro kyrkliga samfällighet vill byta lokaler. De håller just
nu till på Prästvägen 6 i Bro, men skulle hellre vilja komma
närmare centrum, eftersom de tror att både kyrkan och kommunen kommer att vinna på det.
I ett brev till kommunen hoppas kyrkan nu att kommunen
ska hjälpa till med lokaler till en rimlig kostnad.
Om detta inte är möjligt ska samfälligheten i stället satsa
på att bygga nya lokaler på Prästvägen 6.

