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Vårdcentraler i Kista är till salu

Dåliga maten kan fälla fp-politiker

KISTA I förra veckan fattade landstingsstyrelsen ett beslut
om att sälja 22 vårdcentraler i Stockholms län. Två av dessa är
Kista vårdcentral och Kista barnmorskemottagning.
I ett tidigare förslag stod det att en försäljning endast skulle
kunna ske om en majoritet av personalen var för. Nu har
politikerna istället beslutat att det räcker med att en ”betryggande andel” av personalen är för en försäljning.

LÄNET Oppositionen i Stockholms läns landsting kräver landstingsrådet Maria Wallhagers (fp) avgång. Bakgrunden är en
granskning av patientmaten som gjorts av Svenska Dagbladet.
Granskningen visade att det fanns stora brister i upphandlingen. Bland annat ﬁck politikerna aldrig se den rapport som
de beställt om vårdmaten. I stället misstänks landstingets
upphandlingsavdelning för att ha hemlighållit den kritiska
rapporten.

De tränar sig i att lyckas
”Att springa ett maraton är en symbol för så mycket annat i livet.”
Om 100 dagar ska de klara ett två mil långt lopp.
Och vara rustade för
arbetslivet. Deltagarna
i Husby Marathon lär sig
jobba hårt – och lyckas.
Trots att regnet hänger i luften
har ett tiotal ungdomar träffats i
Husby för att träna. I kväll står det
löpning på schemat.
I mitten av september ska de
springa de drygt två milen i Stockholm Halvmarathon.
– Förra veckan var vi på hinderbanan i Karlberg. Det var tufft men
loppet är ju två mil så man måste
träna hårt. Det kommer att bli jobbigt både fysiskt och psykiskt. Jag
gillar att träna och att sätta upp
mål och det är kul att göra det tillsammans, säger Evin Ahmad som
är en av deltagarna.
Barndomskompisarna David
Lillo, Johan Danielsson, Vandad
Assadi och Babak Behdjou är
initiativtagare till Husby Marathon.
Alla är uppvuxna kring Kista
och de har alltid drömt om att ge
någonting tillbaka till det område
där de själva växt upp.
De kom på idén med att använda Husby Marathon är ett nystartat projekt där ungdomar tränar för att springa ett halvmaraton samtidigt som de får hjälp att leta jobb.
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”Att springa
ett maraton
är en symbol
för så mycket
annat i livet.
Det handlar
om att sätta
upp delmål
för att nå sitt
huvudmål.”

i korthet
Pojkar snattade plånbok och klocka

KI

KISTA I tisdags gick tre pojkar in på Clas Ohlson i Kista Galleria. När de kom in i affären gick de åt olika håll. En civilklädd
väktare såg att en av pojkarna plockade på sig en plånbok och
en klocka. Han gick sedan ut ur butiken utan att betala. Väktaren stoppade honom och kallade dit polisen som sedan körde
hem pojken. Han är nu misstänkt för snatteri.

Nio har fått svininﬂuensa i Stockholm

Längre kö för studentbostad nästa år

LÄNET Nyligen ﬁck två personer i Stockholm diagnosen
svininﬂuensa. Hittills har nio personer från Stockholms län
smittats av inﬂuensan, enligt Smittskyddsinstitutet. Samtliga
har smittats i USA. Tio personer totalt har fått svininﬂuensan
i Sverige.
Enligt WHO närmar sig inﬂuensan fas 6, vilket innebär en
full epidemi. 19 273 personer i 64 länder har smittats och 117
dött. Majoriteten av dem har varit under 60 år. USA har ﬂest
rapporterade fall följt av Mexiko och Kanada.

LÄNET Under nästa år kommer många lärosäten i Stockholm
att få en stor ökning av studenter. På Stockholms universitet
och Södertörns högskola ligger tillväxten av studenter kring
tio procent.
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)
menar att detta kommer att leda till längre bostadsköer för
studenterna. SSCO föreslår en rad politiska åtgärder för att
minska köerna. Bland annat vill de att fastighetsskatten på
studentbostäder slopas.

