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Ungdomsgäng rånade man

Äldre kvinna utsatt för väskryckning

ALBY En man i 40-årsåldern blev rånad utanför centrumbyggnaden i Alby sent i torsdags kväll.
Det var vid 23.30-tiden som händelsen ägde rum. Ett ungdomsgäng på 6–8 unga män kom fram till mannen, sparkade
ner honom och stal hans mobil och plånbok. De försvann
sedan därifrån. Enligt polisen ﬁck mannen inga allvarliga
skador. Gärningsmännen är misstänkta för personrån.

HALLUNDA En kvinna i 80-årsåldern blev utsatt för väskryckning i Hallunda vid 15-tiden förra måndagen. Kvinnan vägrade
ge ifrån sig väskan, men tjuvarna drog så hårt att hon till slut
föll till marken och släppte den.
Kvinnan kontaktade polisen som hjälpte henne att kontakta en låssmed så att hon kunde komma in i sin bostad.
– Hon hade inga skador, men var förstås mycket chockad,
säger Ann-Kristin Ekelund vid Södertörnspolisen.

Botkyrka får uppläxning
Revisorerna mycket kritiska till hur köpet av Lindhovs gård sköttes.
Tjänstemännen bröt mot
reglerna och dialogen
fungerade inte.
Botkyrka kommun
får hård kritik av revisorerna för sitt köp av
Lindhovs gård. Gården,
som skulle användas till
särskilt boende, blev alldeles för dyr.
”Det startade i tät dimma med en
förstudie och en projektering avseende gruppbostad för psykiskt
funktionshindrade, för att slutligen nödlanda i en skiss på ett
hotellförslag. Denna turbulenta
resa tog närmare ett år och kostade kommunens skattebetalare
totalt 2,2 miljoner kronor.”
Med en liknelse, i form av en
ﬂygresa, sammanfatttar revisorerna kommunens planer för Lindhovs gård.
Det var i början av år 2007 som
kommunen köpte gården, som
består av tre byggnader, vid sjön
Aspens västra strand. Tanken var
att lokalerna skulle användas till
särskilt boende för personer med
psykiska funktionshinder. Kommunen avsatte därför 14,2 miljoner kronor för att köpa och rusta
upp gården.
Verksamhetsstarten var planerad till den 1 januari 2008.

När Lindhovs gård skulle byggas om till särskilt boende slog fastighetskontorets förhandsberäkningar fullkomligt slint.
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Fel sponsor för tjejjouren
RÄTTELSE I förra numret av Lokaltidningen Mitt i blev det fel.
I artikeln om den nya tjejjouren stod det att Brottsofferjouren
var en av ﬁnansiärerna. Det stämmer inte. Det är Brottsofferfonden som är med och betalar för tjejjourens verksamhet
i Botkyrka.
Lokaltidningen Mitt i ber om ursäkt för misstaget.

Men allteftersom projektet pågick växte kostnaderna.
Redan tidigt upptäcktes frågetecken kring vattenförsörjning,
elförsörjning och utbyggnadsmöjligheter. Ungefär ett halvår
efter att förstudien presenterades
kunde man konstatera att kostnaderna hade fördubblats. När
projektet till slut blev för dyrt ville
socialnämnden inte längre ha
lokalerna.
I sin rapport är revisorerna
mycket kritiska till kommunens
hantering av ärendet. De konstaterar att förstudien var ofullständig, att tjänstemännen varken
följt reglerna för lokalanskaffning,
fastighetsinvesteringsprocess eller
investeringskalkyl.

Revisorerna poängterar även
att beslutsunderlaget var ofullständigt. Där saknades exempelvis en speciﬁkation från socialförvaltningen på funktionskraven för
lokalerna.
Oppositionsrådet Anders Peterson (m) tycker att affären är uppseendeväckande.
– Det handlar inte bara om att
kostnaderna blivit högre än väntat. Här går man utanför ramavtalet och bryter mot nästan alla
regler som ﬁnns.
Enligt Anders Peterson är det
allmänt känt att kommunens fastighetsavdelning är en katastrof
som inte har fungerat på ﬂera år.
– Ändå får de det ena uppdraget
efter det andra, konstaterar han.
Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande (s), menar att
det är helt oacceptabelt att vissa
tjänstemän inte följt reglerna.
– När det gäller fastighetsavdelningen så har vi inte haft den kompetens som behövts.
Hon säger att man sedan april
infört en ny lokalanskaffningsprocess som alla måste rätta sig efter.
– Vi söker även efter en ny fastighetschef. Det är viktigt att det
blir en kompetent person med väldigt noggrann kostnadskontroll.
Katarina Berggren tar revisorernas kritik på största allvar. Nu
kommer kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden
att gå igenom rapporten punkt för
punkt.
Det här är inte första gången
kommunens byggprojekt drar
i väg ekonomiskt. Varför blir det
så här?
– Det ﬁnns även projekt som
håller de ekonomiska ramarna. Ta
till exempel det nya äldreboendet
i Tumba, negativa budgetavvikelser är ingen standard. Men det
kan hända i vissa fall att projekten
blir dyrare än det är tänkt.
Vad kommer att hända med
Lindhovs gård?
– Vi håller på att titta på det internt. Gården har ett väldigt attraktivt läge, så förvärvet i sig är
ingen dålig affär.
● Ida Måwe
ida.mawe@mitti.se
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Fritidsgård inviger nya lokaler

Man försvann efter traﬁkolycka

TUMBA Fritidsgården Southside har ﬂyttat och fått ett nytt
hem på Gröndalsvägen 20, gamla Televerkshuset, i Tumba.
Lokalerna är omgjorda, bland annat med ny grafﬁti på tre
väggar.
Orsaken till ﬂytten är att den ordinarie lokalen på Utbildningsvägen ska renoveras under ett år.
I Botkyrka ﬁnns elva fritidsgårdar. Öppettiderna är i regel
mellan kl 18 och 22 på vardagar.

SALEM En man försvann efter en bilolycka vid Salems traﬁkplats i torsdags eftermiddag.
Det var vid 16.30-tiden som två bilar krockade på E4. Ambulans och brandkår ryckte ut och två skadade personer fördes
till sjukhus.
Enligt polisen sprang en förare i väg från platsen i samband
med olyckan. Polisen letade efter mannen, bland annat för att
ta reda på om om han behövde vård. Men de hittade honom
inte.

