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Två vägrade blåsa – nu får de sparken

Kvinna möttes av inbrottstjuv

KALLHÄLL Två skyddsombud från återvinningsföretaget
Ragnsells i Kallhäll har varslats om uppsägning. Detta efter
att de båda vägrat blåsa i företagets så kallade alkoskåp.
I skåpet sitter nycklar som bara kan tas ut och hängas
tillbaka om chaufförerna är nyktra. Skåpet sitter i en öppen
korridor och de uppsagda skyddsombuden tycker att den här
lösningen kränker den personliga integriteten.
Detta skriver tidningen Transportarbetaren.

KALLHÄLL En inbrottstjuv är inte vad man vill hitta i sin lägenhet när man kommer hem en onsdagkväll klockan halv fem.
Men det var precis vad som hände en kvinna på Engelbrektsvägen i förra veckan.
Inbrottstjuven hade tagit sig in genom ett fönster i vardagsrummet och ﬂydde samma väg ut. Polisen tror att det var
två gärningsmän som gjorde inbrottet, men kvinnan såg bara
den ena av dem.

Värmeverket stoppat
Opinionstrycket blev för stort för politikerna – enhälligt nej till planer.
Järfällapolitikerna säger
nej till Eons planer på ett
kraftvärmeverk i Stäket.
– Vi har känt den lokala
opinionen, säger Eva
Lennström (m), kommunalråd.
– Det känns verkligen som en seger, säger Ulf Lovén, Stäkets villaägareförening.
Centern var först med att säga
nej till kraftvärmeverket. I förra
veckan anslöt sig övriga partier.
Det nya kraftvärmeverket var
tänkt att eldas med biobränsle och
ersätta Eons beﬁntliga el- och värmeanläggningar i Järfälla.
– Vi har också bestämt oss för
att säga nej. Vi förstod tidigt att
det är ett känsligt ärende, det har
aldrig varit ett självändamål för
moderaterna att lyfta ärendet om
det inte ﬁnns en bred majoritet,
säger Eva Lennström (m), kommunalråd.
Eva Lennström betonar att moderaterna inte är rädda för själva
verksamheten, men att den ”enorma opinionen” gjort det politiskt
omöjligt att driva frågan vidare.
Partiet ska nu arbeta för ett
energiseminarium med sikte på
att ta fram en energiplan för kommunen och man ska också inrätta
en ny tjänst, en miljöstrateg. Miljöfrågorna är enligt Lennström eftersatta, Järfälla har till exempel
inte någon riktig miljöplan.
Även oppositionen bestämde sig
i förra veckan för att säga nej till
kraftvärmeverket.
Socialdemokraterna har länge
varit kritiska till själva processen.
– Vi tycker inte att vi fått några
svar från Eon och att processen
gått för fort, säger Lotta Håkansson-Harju (s).
Håkansson-Harju hoppas att
skogsområdet vid Rotebroleden
nu kommer att utredas för annan verksamhet, kanske för bostäder.
Ulf Lovén, villaägareföreningen
i Stäket som drivit på för att stoppa Eons planer, är glad:

Magnus Lindström, Yvonne Ulfberg och Ulf Lovén är glada över att ha lyckats stoppa Eons kraftvärmeverket vid Stäket.
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väldigt klokt beslut. Det är ett bra argumenten har varit att man inte
beslut för Järfälla, det är en värde- vill att kommunen ska förknippas
full plats som kan
med en stor förbränningsanvändas till att bli
anläggning.
Stockholms framAnders Östlund, vd för
sida.
Eon värme Sverige, säger
Ulf Lovén tror
att han är lite överraskad
att senaste samråav politikernas vändning.
det för två veckor
– Vi visste, precis som
sendan kan ha vaalltid när vi bygger nära
rit avgörande, då
hushåll, att det kommer
möttes politikerna
kritik. Samtidigt är jag
av ett stort opinilite överraskad att man
ULF LOVÉN
onstryck.
inte låter processen ha sin
Enligt Lovén har
gång och låta fakta tala.
3 000–4 000 personer engagerat Det här är ett klimatprojekt som vi
sig mot kraftvärmeverket, inte har behov av att lansera i Järfälla,
bara Stäketbor utan även invåna- som styr mot mer biobränsle vid
re i Jakobsberg och Viksjö. Ett av uppvärmning och grön el.

Att politikerna nu svängt kommenterar Östlund:
– Det får stå för dem, jag förstår
att politikerna haft ett hårt tryck
på sig. Men det är olyckligt att vi
inte ﬁck en chans.
Eon kommer nu att söka efter
andra platser i Stockholm att bygga kraftvärmeverket på.
I Järfälla måste Eon nu hitta
andra lösningar för att möta den
framtida el- och värmeproduktionen.

”Eon kan
stänga
kiosken. Vi
är väldigt
glada.”

Mitt i den 4 september 2007.
– Eon kan stänga kiosken. Vi är
väldigt glada. Det är ett väldigt,
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Mopedåkare tog kvinnas väska
BERGHEM Kvinnan var ute och gick på Berghemsvägen natten
till söndag. Plötsligt kom det en EU-moped åkande med två
personer på. De ryckte hennes handväska ifrån henne och
fortsatte vidare i full fart.
Kvinnan hann inte se mer än att de kom på en röd moped.
Hon är 20 år gammal.

● Anders Gustafsson
anders.gustafsson@mitti.
se
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Gängmisshandel i gångtunnel

Åldringsbrott i Jakobsberg

BARKARBY Två män i 30-årsåldern blev misshandlade när gick
i gångtunneln under järnvägen vid Barkarby station i lördags
runt midnatt.
De gick förbi ett gäng med 18–20-åringar som började prata
med dem och sedan attackerade dem.
Männen ﬁck ta emot slag och sparkar från nästan alla i
gänget, men de lyckades ta sig loss och springa därifrån.
Enligt polisen ﬁnns det signalement på några av gärningsmännen.

JAKOBSBERG 78-åringen mötte en ﬂicka och en kvinna i
35–40- årsåldern i sitt trapphus. De sa att de skulle hälsa på
någon i huset som inte var hemma och att ﬂickan behövde
låna toaletten.
Efter att barnet gått på toaletten i 78-åringens lägenhet
och de två hade lämnat lägenheten fann 78-åringen att hon
blivit bestulen.
Kvinnan sa sig komma från Italien, men pratade bra
svenska. Liknande händelser har hänt i Sollentuna i helgen.

