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Tjuvar stal smycken och en dator

Kvinna rånad på promenadstråk

RINKEBY En kvinna som bor på Västerbybacke hade inbrott i
sin lägenhet någon gång under fredagen.
När hon kom hem strax före tolv på fredagskvällen hade
hennes dörr brutits upp. Tjuvarna hade sökt igenom hela
lägenheten och försvunnit därifrån med en bärbar dator,
smycken och en mobiltelefon.
Polisen gjorde en teknisk undersökning, men tjuvarna hade
inte lämnat några ﬁngeravtryck.

HJULSTA En 22-årig kvinna chockades svårt sedan hon rånats
på fältet mellan Hjulsta och Spånga. Det var i torsdags kväll
strax före åtta på kvällen som kvinnan attackerades av fyra
män som såg ut att vara i 16–17-årsåldern. Männen frågade
först om hon hade en cigarett, och när hon svarat nekande tog
en av dem strypgrepp bakifrån tills hon föll omkull. En annan
sparkade henne sedan i ryggen. Innan de försvann tog de hennes mobiltelefon.

Dataspel i unik lekpark
Lekredskapen i Nydalsparken i Tensta de första i sitt slag i Norden.
Nydalsparkens övre del
är klar. Bland de nya
attraktionerna ﬁnns tre
fysiska dataspel för ungdomar – de första i sitt
slag i Norden.
Solen strålar på en klarblå himmel
medan doften av lim och gummi
sprider sig bland de nya lekredskapen i Nydalsparken.
8-åringarna Zina Subbar, Ginni
Kaur och Tajindr Singh sitter i den
sedan ett år klara nätställningen
och tittar på byggarbetarna som
lägger gummiunderlag till de nya
lekredskapen.
Än är området avspärrat, men
i morgon onsdag ska allt invigas
och sedan är det fritt fram för lek.
– Jag tycker att
den där verkar rolig,
säger Tajindr Singh
och pekar på ett av
de tre ännu släckta
fysiska dataspelen.
När
elektriciteten till klätterställningen släpps på
kommer blinkande
lampor och ljud
som man ska jaga, i
lag eller själv, att gå
i gång.
– Vad spännande att liksom vara
i dataspelet, säger Tajindr Singh
när han får höra vad det utpekade
lekredskapet egentligen är.

Kompan ska lekplatsutrustningsföretaget bekosta all elektronik.
Företaget ska också stå för driften
de första tre åren.
I utbyte har de utlovats feedback
från ungdomarna som använder
ställningarna.
– Till exempel kommer ungdomar som är ute med fältassistenterna att få använda redskapen
och sedan svara på frågor om hur
de skulle kunna utvecklas. De blir
Kompans referensgrupp, berättar Maggan Cervinger, gatu- och
parkingenjör i Spånga-Tensta.
Samtidigt som de nya interaktiva klätterställningarna invigs
ska också ﬂera lekredskap utan
elektronisk utrustning vara klara.
Bland dem ﬁnns så kallade bloqxs
– tredimensionella klätterväggar.
– Det här är så mycket mer än
en lekplats, säger Maggan Cervinger. Idrottslärare
ska kunna använda
redskapen i undervisningen. Eftersom
det ﬁnns många
överviktiga ungdomar i Tensta är vi
väldigt glada över
det här.
Nu återstår arbetet med den nedre
delen av NydalsparGINNI KAUR
ken, den i höjd med
Elinsborgsskolan
där det i dag ligger en gropig fotbollsplan.
Den marken ägs av idrottsförvaltningen. Åke Roxberger, planeringschef på förvaltningen, tror
att den planerade konstgräsplanen, skejtrampen, basketplanen
och längdhoppsbanan kommer att
stå klara till augusti nästa år.

”Det här är
Tenstas bästa
lekplats. Till
och med bättre än Spånga
by.”

Tensta är först i Norden med att få en elektronisk interaktiv klätterställning. Tajindr Singh och Ginni Kaur testar lekFOTO: SARA FLODIN
platsen, men först i morgon onsdag öppnar den för allmänheten.

i korthet
Berusad man knivhotade kvinna

TR

TENSTA Polisen kallades till Faringeplan vid femtiden förra
måndagskvällen. En 55-årig man viftade med kniv två meter
från en 49-årig kvinna. Han kallade henne hora och sa att han
skulle döda henne.
De båda tillhörde ett uppenbart berusat sällskap. Polisen
grep mannen och tog hans kniv i beslag.

Bakom de nya klätterställningarna står lekplatsutrustningsföretaget Kompan.
Efter ett tiotal års produktutveckling är Tensta först i Norden
med att få de nya interaktiva utedataspelen.
– För oss är det här jättestort,
säger Kompans marknadschef
Louise Ekmann. Vi är glada över
att stadsdelsförvaltningen i Tensta vill vara med och utveckla det
här. De har samma fokus som vi
har: att involvera ﬂer ungdomar i
utelek, att få dem att leka längre
upp i åldrarna.
Enligt avtalet mellan stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta och

Frågar man Zina Subbar, Ginni
Kaur och Tajindr Singh råder det
inget tvivel om att de tycker att
de har tur som har Nydalsparken
mellan skolan och sina hem.
– Det här är Tenstas bästa
lekplats, till och med bättre än
Spånga by, säger Ginni Kaur.
● Johanna Schalk
johanna.schalk@mitti.se
tel 550 550 73

Man som sålde kat slipper fängelse

Små församlingar kan slås ihop

TENSTA Vid tre tillfällen ertappade polisen den 40-årige Tenstabon med att sälja och ge bort kat. Den sista gången greps
han på Faringeplan efter att ha burit en säck med 40 knippen.
Nyligen dömdes han till skyddstillsyn och avvänjningsvård.
40-åringen hade kunnat dömas till fängelse men rätten valde
ett mildare straff eftersom 40-åringen nyligen återförenats
med sina barn som fått uppehållstillstånd.
Han har också ﬂyttat från Tensta till en landsbygdsort för
att inte ha tillgång till kat.

SPÅNGA/KISTA Enligt ett utredningsförslag från stiftsstyrelsen vid Stockholms stift ska Spånga församling slås ihop med
den i Kista. Den främsta anledningen är att församlingarna får
in för lite pengar i kyrkoavgift – den avgift som alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar.
I Spånga är 30 procent av befolkningen medlemmar i
Svenska kyrkan, i Kista 28.
Vid en sammanslagning hoppas man kunna göra samordningsvinster.

