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I KORTHET
Värdetransport
utsatt för rån
HÖGDALEN Två pistolbeväpnade och maskerade
rånare slog till mot en värdetransport i Högdalens
centrum vid 14.30-tiden i
söndags. Rånarna ﬂydde
med en värdeväska innehållande kontanter till ett okänt
belopp.
Det var när två väktare
från Securitas stannade
utanför Handelsbankens
kontor som rånarna dök
upp och överrumplade dem.
Med pistolliknande föremål
hotade de väktarna och slet
åt sig värdeväskan de hade
med sig.
– Efter rånet åkte de
i väg på en moped eller
motorcykel, sedan har de
inte synts till, sa Jonas
Hilding, stationsbefäl vid
Söderortspolisen på söndagseftermiddagen.
Väktarna klarade sig
utan fysiska skador.

Kraftigt berusad
bilist krockade
JOHANNESHOV En kraftigt
berusad 33-årig man körde
bakifrån rakt in i en annan
bil längs Finn Malmgrens
väg vid 22.30-tiden i lördags.
– Föraren var så pass
berusad att han ﬁck läggas
in för tillnyktring. Efteråt
ringde han hit och då hade
han inget som helst minne
av händelsen, berättar
Inger Qvennerstedt, som är
stationsbefäl vid Söderortspolisen.
Mannen klarade inte av
att blåsa i polisens alkoholmätare, utan ﬁck i stället
lämna blodprov.
En man och en kvinna
som färdades i bilen framför drabbades av nacksmärtor.

Avge din röst vid
Kärrtorpsplan
SÖDERORT Valdagen är
inte längre dagen med
stort V. Numera kan man
förtidsrösta på ﬂera ställen
i kommunen, inte bara på
posten.
Röstningslokalerna,
cirka 100 till antalet, öppnar redan den 30 augusti.
Öppettiderna varierar mellan lokalerna som håller
öppet några dagar varje
vecka.
I Söderort kan man till
exempel rösta vid Årsta
partihallar, Sätra centrum
och Kärrtorpsplan.
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83-åring blev
påkörd av sopbil
ÅRSTA En 83-årig man
blev påkörd av en sopbil
som löpt amok på Svärdlångsvägen i Årsta förra
tisdagen.
Föraren tappade kontrollen över sopbilen, som
körde upp på trottoaren och
körde på mannen.
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Planerad badplats
möter motstånd
Årstapolitiker kritiserar markkontorets förslag att köra bort båtklubben.
Ta bort Årstadals båtklubb
och skapa en utﬂyktsplats.
Så lyder markkontorets förslag. Det kostade 500 000
kronor att ta fram. Ett förslag som Årstapolitikerna
inte vill ha.
– Vi ville hellre lägga
pengarna på belysning i
Årstaviken, säger Susanna
Brolin (v), stadsdelsnämndsordförande.
Johan Lindquist, 33 år, är ute på
promenad med dottern Irma, 1
år. Längs större delen av Årstavikens södra sida kan de gå alldeles
utmed vattnet. Vid botten av bäckravinen löper stigen upp i skogen
och över träbron för att komma
runt den inhägnade båtuppläggningsplatsen.
Det vill markkontoret ändra på.
Det kontroversiella förslaget innebär att uppläggningsplatsen först
halveras och sedan tas bort helt.
Marken är förorenad. Ett skikt
på en halvmeter jord skulle behöva saneras innan en gräsmatta kan
anläggas. Men det har aldrig stört
Johan Lindquist att behöva gå runt
båtklubben.
– Det vore helt ok med en
utﬂyktsplats, men det ﬁnns folk
som vill ha sina båtar här och de
stör inte mig, säger han.
ALLT SOM ALLT SKULLE förslaget
kosta mer än 5 miljoner kronor
att genomföra, utöver den halva
miljon som utredningen kostat.
Någon ersättningsplats för båtarna
ﬁnns inte i förslaget.
Ärendet är känsligt. EnskedeÅrsta ﬁck 1 miljon kronor i investeringspengar som stadsdelen
själv ﬁck bestämma över. Nu har
markkontoret använt hälften till
att utreda ett förslag som stadsdelsnämnden röstade ner i maj.
– Bara att göra utredningen var
enormt dyrt och förslaget är inte
bra för någon part, säger Susanna
Brolin, ordförande i stadsdelsnämnden (v).
– Enligt vad jag förstår har det
inte ens varit upp i nämnden.
Susanna Brolin skulle själv
tycka att det var trevligt med en
utﬂyktsplats.
– Men så länge det inte ﬁnns en
ersättningsplats för båtklubben ser
jag inte den marken som ett alternativ, säger hon.
Vad vill Årstaborna, tror du?
– Många är medlemmar i båtklubben, den har lång tradition.
Men lika många vill ha en badplats,
fast vattnet i dag är jätteskitigt.
Familjen Jalava-Löfstedt tillhör den senare gruppen.
– Jag badar fast vattnet är
dåligt, men det får inte mina barn,
säger Martina.

Martina Jalava-Löfstedt med maken Per-Erik och tvillningarna Vera och Teija, 2,5 år, tycker att det vore
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mysigt med en utﬂyktsplats.

Hon tycker att det vore mysigt
med en utﬂyktsplats oavsett var
den hamnar.
SÖDRA DELEN AV Årstaviken är en
fyra kilometer lång strandremsa,
och Gunnar Turebrand, ordförande

?

i Årstadals båtklubb, tycker det är
märkligt att utﬂyktsplatsen måste
ligga just där båtklubben ligger.
Han tycker att båtklubben håller ordning på Årstaskogen och
tror inte att någon skulle våga sig
ner till stigen om klubben ﬂyttade.

Årstadals båtklubb har kontrakt till 2010. Innan dess kommer
i varje fall inte båtklubben att ﬂyttas, lovar Susanna Brolin.
CALLE GODANI

carl.godani@mitti.se
tel 550 551 29

Vill du ha en utﬂyktsplats där Årstadals båtklubb ligger?
Lotta Fröman,
27, Årsta: ”Nej,
varför ändra på
ett vinnande
koncept. Onödigt
krångligt, man
kan väl hitta en
bättre plats att
lägga myset på.”

Camilla Sender,
26, Svedmyra:
”För min del hellre
en utflyktsplats,
fast det låter
egoistiskt. De två
gånger jag har
gått här har jag
inte störts av båtklubben.”

Nancy Kostet,
61, på besök i
Årsta:
”Ja, jag skulle
gärna se en plats
iordninggjord för
grillning. Det saknas nu när massor med barnfamiljer bor i Årsta.”

