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◗ Rankhusbor väntar förgäves på besked om framtiden

i korthet
Sopsorterare
blev bestulen
BRUNNA Medan kvinnan
skulle slänga tidningar i en
container för pappersinsamling på parkeringen vid Coop
Forum i Brunna passade
tjuven på.
När hon hade sorterat
färdigt upptäckte hon att hennes handväska var borta. Hon
hade lagt den på förarsätet
och hade inte sett någon i
närheten.
Enligt polisen har det
varit problem med stölder på
parkeringen vid Coop tidigare
i år, men då har det handlat
om personer som jobbar i par
och distraherar offret. Det
har till exempel hänt att en
person har frågat om vägen,
medan den andra har tagit
plånboken.

Man slog
sin exsambo

Ovisshet sänker
priset på villorna
Beslut om ny traﬁkplats i Kungsängen drar ut på tiden.
Varför tiger kommunen
om vad som händer med
utbyggnaden av Rankhusområdet? Det undrar
husägare i området, som
tycker att kommunens
information om området
är bristfällig.
– Det känns som om de hoppas
att de ska tiga ihjäl oss, säger Jarl
Teljstedt som har en stor villa precis på andra sidan motorvägen.
För två år sedan ﬁck han och
hans grannar som bor intill avfarten vid Kungsängen ett dystert
besked när de förstod att några av
deras hus antagligen måste rivas i
framtiden.
Anledningen till det är att folktillströmningen till de 3 000 bostäder som kommunen planerar
för i Rankhus på andra sidan vägen väntas kräva en dubbelriktad
traﬁkplats, i stället för den som nu
leder traﬁken in till Kungsängen.
Och då behövs mer utrymme för
vägen.
– Alla gick i taket när förslaget
kom, säger Jarl Teljstedt.

Grannarna bildade en aktionsgrupp som också protesterade
mot att kommunen vill bygga ett
industriområde i anknytning till
Rankhusområdet, vilket de tror
kommer att leda till mer buller.
– Redan nu bullrar det så mycket ibland att man inte kan vara ute
på tomten, säger Jarl Teljstedt.
Protesterna gjorde att kommunen beslutade att förslaget skulle
omarbetas. Men sedan har det
varit tyst. Och enligt kommunens
projektledare Barbara Vincent har

arbetet försenats, eftersom kommunen väntar på svar från Vägverket om hur det blir med utbyggnaden av traﬁkplatsen.
– Om vi gör en detaljplan nu och
så kommer Vägverket om några år
och vill bygga om vägen, då är det
olyckligt, säger hon.
, kommunen förvärvat 17 tomter i
området norr om E18, och har för
avsikt att köpa ﬂer. På så sätt kontrollerar de marken inför framtida
exploatering.
Men i väntan på att Vägverket

och kommunen ska komma till
skott har Jarl Teljstedts område
blivit mindre populärt. Osäkerheten påverkar, tror han.
– En granne som sålde sitt hus
ﬁck sänka priset för att få det sålt.
Framtidsplanerna för Rankhus
skapar oro. Folk tänker väl att ”där
törs man inte köpa”, säger han.
● Martina Nyhlin
martina.nyhlin@mitti.se
tel 550 550 86

Traﬁkkaos befaras i Kungsängen
Om bara hälften av de 3 000 bostäderna i Rankhus
byggs kommer det att bli hårt tryck på Kungsängens
traﬁkplats. Det tror Vägverket.
Tanken är att Rankhus ska byggas ut långsamt, med 100 lägenheter per år, och först om ett par
år kan det bli aktuellt att börja
bygga, enligt kommunen. Men
ett fullt utbyggt Rankhus skulle
öka traﬁken till och från området
med 12 000 fordon per dygn. Det
visar den förstudie som Vägverket

just nu håller på med. Ändå dröjer
beslutet om huruvida traﬁkplats
Kungsängen måste bli dubbelriktad eller inte.
– Det är många inblandade i
det här, bland annat länsstyrelsen som också måste yttra sig. Vi
väntar på deras yttrande och de är
överösta med sådana här ärenden,

förklarar projektledaren Carolin
Ljungcrantz.
Hon tror att det kan komma någon sorts beslut efter årsskiftet.
Men även då kan det dröja ytterligare tid innan kommunen kan gå
vidare med att ta fram en ny plan
för Rankhusområdet.
– Beslutet vi tar kan bli att vi
måste studera det här ytterligare,
säger Carolin Ljungcrantz.
● Martina Nyhlin

Tjuven slog sönder
inbrottslarmet
KUNGSÄNGEN En vaksam
granne hörde förra måndagskvällen ett larm från en villa i
området. Trots att larmet var
svårt att lokalisera letade han
reda på vilken villa det gällde
och ringde polisen.
När polisen kom till villan
hade larmet slutat ljuda,
eftersom tjuven hade slagit
sönder det. Ett uppbrutet
fönster i sovrummet vittnade
om vilken väg tjuven hade
tagit in i huset.
Vad som stals vid inbrottet
är ännu okänt.

Grannar vill inte
ha ﬂer grannar
KUNGSÄNGEN De som bor
i bostadsrättsföreningarna
Norrhöjden, Utsiktshöjden
och villaägarna på Övre Korsängsvägen, Korsängsvägen
och Skolvägen är oroliga över
kommunens byggprojekt
Ringvägen.
I första hand är de rädda för
att naturen längs med Ringvägen ska försvinna.
– Vi måste bevara de få
grönområden som ﬁnns kvar i
centrala Kungsängen, skriver
de i ett brev till kommunen.
I Ringvägenprojektet ska
250 lägenheter byggas.
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Jarl Teljstedt har gjort ett eget förslag på hur traﬁken från Rankhus ska ledas i framtiden, där vägen dras under E18. På så sätt skulle traﬁkplats Kungsängen inte
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behöva byggs om. Det förslaget ﬁnns nu med i Vägverkets förstudie om traﬁkplatsen.

BRO En kvinna född på
60-talet skulle hälsa på
sin före detta sambo i
onsdags. Men när hon
kom till hans lägenhet misshandlade han
henne. Hon blev bland
annat sparkad av mannen.
Kvinnan ringde själv
till polisen som kom till
lägenheten. De tog upp
en anmälan om grov
kvinnofridskränkning
men grep inte mannen.
Mannen är född på 50talet.

