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300 fast i fartkontroller vid skolor

Rödlysen problem för cyklister

SÖDERORT Runt 300 fartsyndare och en rattfyllerist åkte fast
under de senaste två veckornas traﬁksatsning, som polisen
genomfört utanför skolor och förskolor tillsammans med
traﬁksäkerhetsföreningen NTF. Förra veckan stoppades bland
annat tolv fortkörare utanför Bandhagens skola, åtta utanför
Solbergaskolan och 18 fortkörare och en rattfyllerist utanför
Mälarhöjdens skola. Enligt polisen är merparten av dem som
åker fast föräldrar som skjutsar sina barn till skolan.

SÖDERORT Cykelvägarna i söderort är ofta bristfälliga, något
som Lokaltidningen Mitt i tidigare har skrivit om. För att ta
reda på vilka hinder som ﬁnns utrustades 17 utvalda cyklister
med var sin videokamera och gps. I söderort har de cyklat från
Farsta, Skärholmen, Skarpnäck och Enskede. Traﬁkkontoret
ska nu analysera resultaten, som blir klara senare i höst.
– I ytterstaden är det framför allt rödlysena som är cyklisternas problem, säger Krister Isaksson på traﬁkkontoret.

Protester mot
p-förbud på
Lingvägen
I våras blev det förbjudet att parkera längs Lingvägen mellan Tallkrogen och Gubbängen. Nu hörs
högljudda protester från grannarna i området.
Förbudet har gjort att parkeringssituationen har
blivit kaotisk, enligt Agneta Larsson som bor vid
vägen. Hon berättar
att ﬂera villaägare
till och med har tagit bort buskar från
sina tomter för att
kunna parkera i sin
trädgård.
– Eftersom man
inte får parkera på
Lingvägen så måste
AGNETA LARSSON
alla parkera på småvägarna i villaområdet i stället. Det har blivit jättetrångt. Om det skulle börja brinna här så skulle inte
brandbilarna komma fram, säger Agneta Larsson.
Tidigare i våras ﬂyttade de första hyresgästerna
in i de nya ﬂerfamiljshusen vid Lingvägen. Det ﬁnns
parkeringsplatser att hyra för de villaägarna men
långt ifrån alla nyttjar dem. Innan det blev parkeringsförbud valde i stället många att parkera längs
Lingvägen där parkeringen var gratis. Enligt traﬁkkontoret ledde det till att traﬁksäkerheten och sikten blev sämre och det var därför som de bestämde
sig för att införa parkeringsförbud längs vägen.
– Vi anser att det är bättre att bilarna parkerar på
lokalgatorna inne bland villorna i stället för på Lingvägen som är en mer traﬁkerad huvudgata, säger
Lars-Otto Frick, traﬁkingenjör på traﬁkkontoret.
I ﬂera år har de höga hastigheterna på Lingvägen varit en het fråga i Tallkrogen. Agneta Larsson
menar att bilarna kör ännu fortare sedan parkeringsförbudet införts, eftersom vägen nu är helt fri
från hinder som kan sänka hastigheten.
– Vi vet att många har blivit förgrymmade över
det här och får vi in mycket kritik, får vi fundera på
om det kan ﬁnnas andra lösningar, säger Lars-Otto
Frick.
● Nina Mittjas

”Om det börjar brinna här
skulle inte
brandbilarna
komma fram.”

Polisen gör allt
ﬂer dna-tester
SÖDERORT Sedan den nya lagen om topsning av
brottsmisstänkta trädde i kraft år 2006 har allt ﬂer
gamla brott klarats upp. Lagen innebär att polisen
kan dna-testa alla som är misstänkta för brott som
kan leda till fängelse. På ett år har topsningarna i
söderort ökat med drygt 10 procent.
Vid topsning tar polisen ett salivprov från den
misstänktes mun och provet jämförs sedan med ett
register över dna-prov från olika brottsplatser.
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Polis slängde
bevis i soporna
SÖDERORT En kvinna kom till polisen med en väska
som bland annat innehöll en rånarluva, en yxa och
en papperslapp med information som kunde ha att
göra med ett planerat rån. Men polismannen som tog
emot väskan beslutade att sakerna inte skulle sparas.
Han riskerar nu en varning.
Väskan har i efterhand beslagtagits, papperslappen
plockats upp ur soporna och en anmälan om förberedelse till rån har upprättats.

Fruängens skola har det näst största underskottet av söderortsskolorna.
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Miljonförluster för
många av skolorna
Lärarna blir färre när svångremmen dras åt.
Skolorna har börjat – men i
◗ Så stort är skolornas underskott
ﬂera grundskolor i söderort
Skola
Prognos
Över-/underskott från
står bänkarna tomma. Minsför 2009
tidigare år i miljoner kr
kade barnkullar och tuff konBlommensbergsskolan
– 4,3
– 1,3
kurrens från friskolor leder
Fruängens skola
– 4,1
– 2,5
till miljonförluster.
Hästhagsskolan
– 3,6
– 1,9
Skolstartstider är dystra tider för ﬂera
av skolorna i söderort. Lokaltidningen
Mitt i har tidigare berättat om skolornas kamp om eleverna – som blivit färre
i samma takt som nya skolor har öppnats.
Och så ser det ut i år igen. På ﬂera håll
i söderort sviktar elevunderlaget, något
som återspeglas direkt i skolornas ekonomi. Anledningen är både den hårda
konkurrensen mellan friskolor och
kommunala skolor – och att det helt enkelt fötts färre barn under vissa år.
Fruängens skola är en av de skolor i söderort som väntas få störst underskott
– minus 4,1 miljoner kronor. De senaste
fyra åren har skolan förlorat runt 200
elever.
Enligt biträdande rektor Maria Göransson har skolan drabbats hårt av
konkurrensen från andra skolor i området, som friskolan Kunskapsskolan.
– Friskolorna erbjuder populära proﬁler som lockar många elever. I år har
färre än vi hoppats sökt sig hit, framför
allt till högstadiet och årskurs 3, säger
hon.
Varje höst är det ovisst in i det sista
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Älvsjö norra skolområde
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– 1,2
– 1,0
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+ 1,7
+ 1,9
+ 0,5
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hur många elever som till slut börjar i
skolan. Nu försöker ledningen anpassa
kostymen efter det minskade antalet
barn. Underskottet kommer därför att
minska inför nästa år, enligt skolan.
Fruängens skola är inte den enda skolan i söderort med dålig ekonomi. Drygt
hälften beräknas gå med förlust, men
en del har pengar undanstoppade som
de kan använda i årets budget för att
klara sig undan underskottet.
Flera rektorer vittnar också om att
verksamheten påverkas av de tuffare
tiderna och på ﬂera håll har man sedan
tidigare tvingats spara in på personal.
Enligt en undersökning som Lärarförbundet nyligen gjort har antalet utlysta

lärartjänster mer än halverats sedan
förra hösten. Bland annat drar sig kommunerna för att anställa vikarier.
Skolborgarrådet Lotta Edholm (fp)
håller dock inte med om att skolorna
skulle ha dålig ekonomi. Hon menar att
de ﬂesta sparat pengar för sämre tider.
Därför vill hon inte lova att kommunen
kommer att skjuta till mer pengar.
– För de skolor som har problem gäller det att anpassa kostnaderna efter
det minskade elevantalet. När det gäller
konkurrensen har antalet nya friskolor
som öppnar stannat av, säger hon.
● Zandra Zernell
zandra.zernell@mitti.se
tel 550 551 29

