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Hundpasset utökar
med kafé och butik
l Nu utökar hunddagiset
Hundpasset verksamheten
och fördubblar nästan antalet platser.
– Det betyder att vi kommer kunna låta 23 personer arbeta här jämfört med
13 i dag, säger Jane Skarp på
hunddagiset.
Sociala företaget Hundpasset på Åbyplan tar
emot vuxna som får arbetsträna genom att passa hundar. Nu utökar
man verksamheten med

Bilar fick däcken
sönderskurna
l Ett tiotal bilar i Västerhaninge har
fått däcken sönderskurna .
– Någon verkar ha roat sig med det
vid olika tillfällen, säger Lars-Göran
Rehn vid Haningepolisen.
– Folk som har haft bilen parkerad på
Bokstigen och vid Ribbyskolan har utsatts. Vi har fått in uppemot ett tiotal
anmälningar.

hundhall, kafé och butik.
Kvarteret i Västerhaninge
är ett mindre kluster med
sociala företag där människor som har haft problem
med missbruk, psykisk
ohälsa eller utbrändhet kan
mötas.
– Vi hoppas att Åbyplan
blir ett minicentrum för folk
som är hemma på dagarna
och vill träffa andra, säger
Jane Skarp.
Filip Magnusson

▸▸Vet ni vad det handlar om?

– Nej, det är märkligt och vi har inte
en aning.
Något liknande har inte skett de senaste åren, enligt Lars-Göran Rehn.

Hundpassets nya hundhall. 
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Fakta

Krav på två
läkare med
specialistkompetens

w Kravet innebär att
specialistmottagningar
måste ha minst två läkare som var och en är kliniskt verksam till minst
75 procent.
w Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen är
syftet att ”öka kollegial
samverkan och därmed
stärka patientsäkerheten” samt att ”öka
tillgängligheten och
minska sårbarheten vid
frånvaro”.
w Det finns möjlighet att
söka dispens från kravet
om mottagningen ligger
i ett ”perifert område”,
men sådana ansökningar ska bedömas
restriktivt, enligt Region
Stockholm.
w Beslutet om tvåläkarkravet fattades för två år
sedan och skulle börja
gälla fullt ut från den
1 januari 2020. Sedan
förlängdes omställnings
tiden till 2024 för att fler
kliniker skulle hinna anpassa sig.
Källa: Region Stockholm

Fakta

1 av 10
kvinnor
drabbas av
endometrios

är nedprioriterade” säger hon.

15

procent av kvinnorna
som fått tid för mottagningsbesök med
behandling hade i augusti fått vänta mer
än vårdgarantins 90
dagar. Samma period
förra året var siffran 8
procent.
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Det här beslutet är
stelbent och tar
inte hänsyn till
verkligheten eller
till patienterna.
Misgena Bekuretsion
Gynekolog på Läkarhuset
i Vällingby.

w Endometrios är en
sjukdom som innebär
att livmoderslemhinnan
växer utanför livmodern.
Det orsakar inflammationer i buken vilket kan
leda till buksmärtor, ärrvävnad och cystor.
w Ungefär var tionde
kvinna som har mens
har sjukdomen.
w Ett vanligt symtom på
endometrios är att ha
mycket ont i samband
med mens. För den som
drabbas är det viktigt att
träffa en gynekolog för
att få hjälp med utredning och behandling.
Källa: 1777 Vårdguiden,
Endometriosföreningen

Västnoratäkten kan öppna i området där Häringe, Västnora och Ekeby ligger längs riksväg 73.
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Snart avgörs
bergtäktens öde
Beslutet om bergtäkten
vid Västnora i södra Haninge får öppna eller inte
närmar sig. Närmare 500
lastbilstransporter kan
komma att köra i området
om några år.
l Mitt i har tidigare berättat
om att finansieringen plötsligt är osäker kring Jehanders tillståndsgivna bergtäkt
i Ekeby i södra Tungelsta.
Men även om cementkoncernen Heidelberg skulle
hålla i pengarna är en annan
bergtäkt aktuell några kilometer söder om Ekebyområdet. Nu väntas nämligen
beslut om huruvida Skanska
får öppna sin bergtäkt i Västnora längs Nynäsvägen.
Skanska skulle senast
i går komma med sina nya
yttranden. Därefter väntas
länsstyrelsens beslut.
Precis som med Ekebytäkten är buller – främst genom lastbilstransporterna –
ett orosmoment för grannar
och verksamma i området.
Sakägarna och myndigheterna som fått yttra sig vill
inte att täkten öppnar, och
man anser att betongbranschens behov de kommande

åren borde vara mättat genom Ekebytäktens tillstånd.
Ballasten, materialet som
ingår i betong och asfalt,
som ska brytas ur bergtäkten ska användas för vägar,
gator och byggen i Haninge,
Värmdö, Nacka och Tyresö.
De nuvarande bergtäkterna i det så kallade sydöstra
försörjningsområdet – Jordbrokrossen, Riksten, Gladö
kvarn, Grödby och Väggarö
– har för begränsade uttagsmöjligheter menar Skanska.
Nya bergtäkter ä r nödvändiga för att få fram byggmaterial, anser branschen.
– Vi kommer att anlägga
den transportväg, inklusive
anslutning, som behövs från
bergtäkten till den allmänna
vägen, säger Maria Elofsson,
projektutvecklare på Skanska industrial solutions.
Betongbranschen vill ha
sina bergtäkter så nära den
lokala marknaden som möjligt och i Haninge har man
hittills haft länsstyrelsen
och domstolen på sin sida.
Skulle båda täkterna öppna får invånarna i området
upp emot 500 lastbilstransporter per dygn.
Filip Magnusson

Ett 40-tal täkter finns i länet
w I 30 år vill Skanska ta ut tio
miljoner ton berg och morän
från Västnoratäkten.
w Detta ska ge 300 000 ton
bergmaterial per år och
med möjlighet att under
enskilt år producera upp till
500 000 ton per år.
w Årligen vill Skanska även
ta emot, mellanlagra och

återvinna 200 000 ton bergoch schaktmassor, fem miljoner ton under 30 år.
w 23–30 procent av alla
lastbilstransporter i landet
har de senaste åren utgjorts
av bergmaterialtransporter.
w Ett 40-tal täkter finns i länet. 25 av dem är bergtäkter, enligt länsstyrelsen.

