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Vildsvin på stökig ”turné” i söderort
Fem vildsvin intog söderort förra veckan. Nu har tre bli
vit påkörda och dött. Staden hoppas att de andra två nu
rör sig mot skogen.
– Tar de sig till villaområden kan det på sikt bli kata
strof, säger stadens viltvårdare Tommy Tuvunger.
l För en vecka sedan publicerades ett inlägg i en lokal
Facebookgrupp där en person vittnade om att hen sett
fyra vildsvin på Herrhagsvägen i Enskede. Vittnesmålet bekräftas av Tommy
Tuvunger, viltvårdare på

trafikkontoret, som säger att
de först sågs på olika platser i
söderort förra söndagen.
Sedan dess har de fem
djuren uppehållit sig i Farsta, Fagersjö, Enskede och
Tallkrogen.
– Det här handlar om ett

gäng vildsvin som hamnat
fel. De här djuren vill inte
vara i stadsmiljö.
Bland annat så har de vänt
upp gräsmattan i parkleken
Skallet i Sköndal.
Tre av de fem vildsvinen i
gruppen mötte dock sitt öde
under natten mot onsdag –
då de blev påkörda vid Sofielundsplan i Blåsut.
– De två kvarvarande vildsvinen rörde sig sedan mot
Fagersjö, och det sista teck-

net vi har från dem var att de
syntes till i närheten av Örbyleden på onsdag kväll.
Trafikkontoret jobbar löpande med att hålla kvar
vildsvin i skogen. Foder
läggs ut som lockspår mot
skogsområden, till exempel.
– Tar de sig till villaområden och börjar välta soptunnor så kan det på sikt bli katastrof, säger Tuvunger.
Anna-Stina Ericson

I min lokala söderortshjälte

Helena får äldre att idrotta
– nu är hon Min lokala hjälte
Helena Nordlöf drog igång gåfotboll
för äldre i Enskede, och det senaste
året har uppemot 70 föreningar bil
dats i Sverige.
Nu är Helena Nordlöf Min Lokala
söderortshjälte 2019.
l På Enskede IP skiner solen den här
septemberförmiddagen, och på planen
gör sig de fotbollsspelande seniorerna
redo för cup under ledning av Helena
Nordlöf. Nu har hon utsetts till Min lokala hjälte med motiveringen ”Helena
är lokal hjälte för att hon med enormt
driv och värme ger äldre gemenskap
och glädje genom att de hittat tillbaka
till idrotten”.
– Jag är den eviga tvåan så det otroligt roligt att ha vunnit! Det är stort för
gåfotbollen, säger hon.
Helena Nordlöf har många fans närvarande den här dagen. En strid ström
av grattiskramar blir det från fotbollsspelarna, tillsammans med lovord
som ”Det är du värd!”
Efter att föreningen i Enskede startades har det bildats upp till 70 föreningar i gåfotboll runt om i Sverige. Genom sporten har många äldre hittat
tillbaka till rörelseglädjen och fått nya
vänner.

Ett par vildsvin sågs till i närheten av Sandemarsvägen
i Tallkrogen.
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Här är juryn för
Min lokala hjälte:

Anna Körnung
Chefredaktör
Lokaltidningen
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Artur
Mkrtchyan
Min lokala
hjälte 2018

Richard
Götbring
Retailchef,
MIO

Artur Mkrtchyan, elev
assistent på Rågsveds
skolan och som jobbar på
fritidsgården i Rågsved,
blev Min lokala hjälte i fjol.
I  Totalt nominerade ni
läsare över 1 000 hjältar! Alla
intervjuer vi gjort med både
nominerade och finalister
finns s amlade på mitti.se/
minlokalahjalte
Helena Nordlöf är Min lokala
söderortshjälte 2019.
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