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◗ Villan på Kottlavägen ligger för nära tunnelmynning

i korthet
Tre överklagar
utpressningsdom
LIDINGÖ De tre män som
dömts för att ha försökt utöva
utpressning mot en 46-årig
man från Lidingö överklagar
domen. De anser sig vara
oskyldiga och tycker att straffen och skadestånden är för
höga.
Lokaltidningen Mitt i berättade nyligen om mannen som
tvingades till banken för att ta
ut 150 000 kronor.
Gärningsmännen dömdes
till fyra månaders fängelse
och skadestånd på 20 000
kronor. Även 46-åringen
överklagar och vill ha 45 000
kronor i skadestånd.

20-åring ersätts
efter skidolycka

Inger Nilsson har vårdat sitt hus och hoppats på att dottern Caroline ska kunna bo där i framtiden. Nu blir det kanske inte så, deras hus kan behöva rivas om tunFOTO: CARLOS MONTECINOS
neln på södra Lidingö ska byggas.

Deras hem kan
offras för vägen
Flera hus rivningshotade när vägtunnel byggs.
Flera hus hotas av rivning när den nya vägtunneln byggs på södra
Lidingö.
Familjen Nilsson tillhör
dem som kan bli hemlösa.
– Vi känner oss lurade,
säger Caroline Nilsson.
Förra måndagen var Caroline
Nilsson och hennes mamma Inger
Nilsson på ett informationsmöte
om den nya bergtunneln. Då sa
politikerna att ingenting var bestämt än. Fyra dagar senare kom
beskedet som kan innebära att
bland annat familjen Nilssons hus
måste rivas.
Huset på Kottlavägen är en välvårdad tegelvilla i tre plan. Caroline och Inger Nilsson bor och driver egna företag i huset. Men om
tunneln byggs kan det hamna för
nära östra mynningen.
– Nu får vi veta att vi kanske
måste ﬂytta. Men vart ska vi ﬂytta,
undrar Inger Nilsson.
De har haft huset sedan 1970-talet och renoverat det i omgångar.
Men nu kan allt arbete vara förgäves.

◗ Här hotas husen av nya vägen
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Parkvillan på Idunavägen.
Även Fredrik Svennersjoe och
hans familj har rivningshot över
sig. Deras hus ligger på Idunavägen.
– Vi ﬂyttade hit 2004 och visste
ingenting om det här. Vi vill dessutom gärna bygga ut huset, men
hur blir det med det nu?
Två hus till är i riskzonen: Parkvillan som kommunen äger och
det gamla ambassdörsresidenset
på Kottlavägen.
Familjerna får stöd av förening-

Kottlavägen

Gamla ambassadörsresidenset.
en Sunt förnuft i vägfrågan, som
oroar sig för störningar vid bygget
och för ökat buller efter bygget.
Föreningen tycker att tunnelförslaget är dyrt och bara förbättrar
för några få fastighetsägare.
Men enligt Paul Lindquist (m)
handlar det inte bara om enskilda
familjers situation utan om att
förbättra framkomligheten på
vägarna.
– Vi förstår att familjerna är i
ett utsatt läge. Om vi måste lösa in
fastigheterna ska vi göra det på ett

sätt som är schysst, säger han.
Enligt Per Henningsson, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting, kan det dock
vara svårt att ersätta en fastighetsägare så det blir rättvist. Kommunen ska betala ett marknadsvärde
för bostaden, men det är inte säkert att familjerna kan få ett hus i
samma område.
– Räcker inte det man får för sitt
hus till att köpa en annan bostad
i närheten – då blir det en tråkig
sits, säger han.
Enligt Paul Lindquist (m) får man
ta alla sådana frågor om det blir
aktuellt.
– Ekonomiskt ska familjerna
inte lida någon skada, säger han.
Är det inte viktigt för kommunen att se till att inga familjer
behöver bli hemlösa?
– Jo, men vi vet ju ännu inte om
några fastigheter behöver lösas
in. Ambitionen är inte att göra
någon hemlös, det är att lösa ett
infrastrukturproblem, säger Paul
Lindquist.
Beslutet om tunneln ska tas i
kommunfullmäktige den 26 april.
● Martina Nyhlin
martina.nyhlin@mitti.se
tel 550 551 21

LIDINGÖ En 20-årig värnpliktig från Lidingö åkte skidor
på fritiden när han gjorde
värnplikten på Norrbottens
regemente i Arvidsjaur. Men
snön var blöt och klibbig
och han ramlade och ﬁck en
korsbandsskada. Försäkringskassan hade nekat honom
ersättning, men nu får han 10
500 kronor av Kammarkollegiet som ersättning.
Ersättningen blir mindre
eftersom han skade sig på fritiden och inte under arbetstid.

Ny stadsdel
var ett skämt
LIDINGÖ Genom att fylla
igen Lilla Värtan kan
Lidingö göras större.
Det budskapet fanns på
kommunens webbplats
som ett aprilskämt i
torsdags. Värtan skulle
fyllas med bergmassor
från Förbifart Stockholm. Där skulle en
fotbollsarena till Djurgården byggas. Aprilförslaget väckte inga
upprörda känslor.
– Alla som kontaktat
mig har förstått att
det var ett aprilskämt,
säger kommunalrådet
Paul Lindquist (m).

Nu städas sanden
bort efter vintern
LIDINGÖ Nu ska kommunen börja sopa gatorna.
Man börjar med gång- och
cykelvägarna och fortsätter
sedan mot bostadsområdena
på den södra delen av ön och
slutligen den norra.
Den som inte fått sin gata
sopad i slutet på maj ombeds
höra av sig till kommunen.

M vill sänka och s
vill höja skatten
RÄTTELSE Det blev fel i
notisen om skattesatsen i
förra veckans tidning. Det är
moderaterna i Lidingö som vill
sänka skatten, och socialdemokraterna som vill höja
den. Inget annat.

