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w Omstridda Tibble gymnasium har sålts igen

i korthet
Hjullastare körde
på 80-årig kvinna
NÄSBYDAL En kvinna i 80-årsåldern blev påkörd av en hjullastare i fredags.
Det var på förmiddagen
som kvinnan var ute och promenerade på Näsbydalsvägen.
Av okänd anledning kom hon
i vägen för hjullastaren som
transporterade glasfönster.
Kvinnan hamnade under lastarens lyftkran och skadades
allvarligt, framförallt på armar
och ben. Polis och räddningstjänst tillkallades och kvinnan
fördes till sjukhus.

Slitet bad öppnar
efter renovering

Det har stormat kring Tibble gymnasium ända sedan kommunen sålde skolan till privata ägare 2007.
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Lärare blir både
vd och storägare
39-årige Niklas Pålsson vill inte avslöja köpesumman.
Tibble gymnasium har
sålts vidare.
Köparen: en aktiemäklare som sadlat om till
lärare.
– Fantastiskt att få
kombinera företagande
med pedagogik, säger
han.
Det har gått fyra år sedan kommunen sålde Tibble gymnasium under omstridda former. Enligt kammarrätten gynnades köparen på
ett sätt som var olagligt. Och priset var för lågt.
Sedan dess har historien tagit
flera vändningar och nu skrivs
ännu ett kapitel. Majoritetsägaren
Maj Dellström säljer nämligen stora delar av sitt aktieinnehav. Detsamma gäller för styrelseordförande Hans Byström som tidigare
ägt en fjärdedel av företaget.
Största ägare blir nu en av skolans lärare – Niklas Pålsson, 39 år.
Fram till för fyra år sedan jobbade han som aktiemäklare på bank.
Sedan bestämde han sig för ett
karriärbyte. Via lärarhögskolan
hamnade han på Tibble fristående
gymnasium (TFG) som ekonomilärare. Nu står han som ägare.

w Turerna kring Tibble gymnasium
w 2007 sålde kommunen Tibble
gymnasium till bolaget Tibble
fristående gymnasium (TFG) för
9,3 miljoner kronor.
w Kommunen tog inte betalt
för mervärden som varumärke,
elever och lärarkompetens.
w Beslutet överklagades och kommunens beslut upphävdes.
w 2009 värderades skolan till 15,9

– På det här sättet möts de två
stora intressena i mitt liv. Nämligen pedagogik samt att äga och
utveckla företag, säger han.
Niklas Pålsson har  avstått från
att medverka på bild i Lokaltidningen Mitt i. Han säger att han
vill hålla låg profil tills att han presenterat sin strategi för verksamheten. Klart är i alla fall att han på
sikt ska ta över som vd. Planen är
också att han parallellt ska fortsätta som lärare. Mycket mer än så
vill han inte berätta om sin framtid på skolan.
– Mina visioner kan vi prata om
senare. Jag är ny och det är viktigt
att beslut om nya vägar får mogna
fram i lugn och ro.
Även när det gäller affärsuppgörelsen är Niklas Pålsson fåordig.
Prislappen är hemlig. Och han

miljoner kronor, och i ett tilläggsavtal sköt TFG till 6,6 miljoner
för att justera den ursprungliga
prislappen.
w Tilläggsavtalet överklagades,
eftersom det inte ansågs vara en
tillräcklig åtgärd mot felen vid
försäljningen, men tidigare i år
avslogs överklagandet i förvaltningsrätten.

tycker inte att det är något problem att lärare, elever och skattebetalare saknar insyn i affären.
– Jag kan inte se annat än att
det är skolans kvalitet som är det
intressanta, och i det avseendet är
inte prislappen relevant.
Lika förtegen är den forna majoritetsägaren och vd Maj Dellström. Hur mycket hon tjänat på
affären är belagt med sekretess.
Hon uppger bara att hon kommer
att stanna kvar som vd tills Niklas
Pålsson skolats in.
När kommunen sålde skolan
2007 väckte det häftiga protester.
En av dem som var starkt kritisk
var oppositionsrådet Conny Fogelström (S). Han tycker visserligen
att det är bra att den nya ägaren är
en person från skolan. I övrigt har

han inte mycket positivt att säga i
frågan.
– Det är klart att det är ägarnas fulla rätt att avyttra skolan.
Men jag tycker att hela affären är
osund från början. Det är ett elände att privatpersoner kan göra
klipp på skattefinansierad utbildning, säger han.
Frågan är dock hur stort klippet
blev den här gången. Peter Malmqvist är finansanalytiker från
Stockholm. Han tror inte att säljarna, Maj Dellström och Hans Byström, tjänat några enorma summor på affären.
– Det är inte troligt att de fått
tillbaka så hemskt mycket mer än
vad de betalat. Bland annat med
tanke på att de har sålt till en privatperson. Dessutom sjönk resultatet något under 2010 så jag tror
inte de gjort något jätteklipp, säger han.
Han påpekar dock att det sjunkande resultatet kan bero på kostsamma investeringar. Det skulle i
så fall kunna innebära att skolans
värde stigit. Utöver sina löner, har
ägarna tagit ut drygt 1,5 miljoner
kronor av vinsten efter övertagandet.
l Viktor Ginner
viktor.ginner@mitti.se
tel 550 550 93

TÄBY Den här veckan öppnar
Tibblebadet som varit stängt
sedan den 25 juli. Under
stängningen har badhusets
reningsanläggning rustats
upp.  Samtidigt stänger Norskogsbadet för säsongen.
Lokaltidningen Mitt i har
tidigare berättat att Tibblebadet börjar bli slitet. Skicket är
så dåligt att kommunen kan
tvingas slå igen anläggningen
redan nästa år.

Man ofredade
flicka på bussen
TÄBY Den 28 juli satt en
17-årig flicka på buss
676 mot Norrtälje.
Någonstans strax innan
Roslags Näsby klev en
äldre man på. Han satte
sig bredvid flickan och
började ta på henne
med sin ena hand.
– Hon blev så chockad
att hon inte vågade säga
ifrån eller flytta på sig,
säger Sabiene Karlsson,
vid Norrtäljepolisen.

Snattare försökte
skalla personalen
ARNINGE En man i 40-årsåldern stoppades av personalen
på Ica Kvantum i torsdags
eftermiddag. Han misstänktes
ha snattat i butiken. Enligt
polisen tog personalen tag
i mannen som då ska ha
svarat med att försöka skalla
en av de anställda.  Därefter
uppges han ha försökt slita
sig fri. Men personalen kunde
övermanna honom och hålla
fast honom tills polisen kom
till butiken. Mannen är nu
misstänkt för snatteri, försök
till misshandel och narkotikabrott.

Trafikskolor vill
få felparkera
LÄNET Trafikskolorna i
Stockholm vill få ställa sina
övningsbilar på platser med
parkeringsförbud under en
halvtimme. Men länsstyrelsen säger nej. Trafikskolorna
har överklagat beslutet och
hävdar att deras verksamhet,  
hotas av att lektionstid kan
falla bort på grund av avstånden till lediga p-platser.

