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◗ Lars och Yvonne blir instängda av en stor snövall

i korthet
Ficktjuv hann
ta ut 2 000 kronor
BOLLMORA En äldre kvinna
blev bedragen och bestulen på
sin plånbok i torsdags efter att
ha tagit ut pengar i centrum.
Kvinnan upptäckte att
plånboken var borta inne på
Bollmora vårdcentral.
Hon begav sig omedelbart
till banken för att spärra sina
bankomatkort. Där upptäckte
hon att någon redan hunnit ta
ut två tusen kronor från hennes konto.
Kvinnan misstänker att
den som stulit plånboken
åkte i samma hiss som henne
upp till vårdcentralen. Och
att samma person följt efter
henne till bankomaten i centrum och såg hennes kod när
hon tog ut pengar.
Nu misstänks personerna
som åkte hissen med kvinnan
för bedrägeri och stöld.

Mc-förare dömd
för fortkörning
Lars Jonsson och Yvonne Håkansson måste skotta undan den stora snövallen själva eftersom kommunen inte gör det.
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De blir instängda
efter plogningen
Lars och Yvonne tvingas skotta för att komma ut.
Snöröjningen får motsatt effekt för Lars Jonsson och Yvonne Håkansson i Fornudden. De blir
instängda varje gång
plogbilen plogar gatan
utanför deras hus.
Dagen före julafton blev Yvonne
Håkansson och Lars Jonsson fångar i sitt eget hem, efter att plogbilen plogat upp en snövall på nästan en meter utanför deras hus.
– Det gick inte att komma ut
genom grinden, eller från garageuppfarten, säger Lars Jonsson.
– Enda sättet var att börja skotta
den isiga snön själv.
Hans sambo, Yvonne, har en
njursjukdom som gör att hon måste gå på dialys tre gånger i veckan.
Ibland blir hennes tillstånd så allvarligt att hon måste åka in akut.
– Det känns väldigt otryggt att
inte kunna komma ut fort om hon
behöver åka till sjukhuset, säger
han.
Dagen före julafton gav sig ﬂera
av grannarna ut för att skotta sig
genom snövallarna som blockerade deras in- och utfarter och Lars
Jonsson försökte påtala problemet för plogbilsföraren utan re-

◗ På entreprenad
◗ Tekniska kontoret har ansvar
för snöröjningen i Tyresö.
◗ Den praktiska snöröjningen
ligger på entreprenad och sköts
av olika åkerier.
◗ Om man är missnöjd med
snöröjningen ska man kontakta
kommunens kundtjänst.
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sultat. Först när en granne ringde
kommunens larmnummer kom en
mindre plogbil och hjälpte till att
få undan snön.
– Folk var helt förtvivlade. Kommunen tjänar på att folk inte står
ut med all snö och till slut börjar
skotta själva, säger Lars Jonsson.
I förra veckan hände samma sak
igen. Plogbilen lämnade en vall
av hårt packad snö utanför husen
och gjorde det omöjligt för Lars
och Yvonne att ta sig ut.
– Vi har skrivit till tekniska kontoret, men vi får ingen hjälp. De
säger att det ska komma någon
och skotta upp vallarna, men det
händer aldrig. Det känns som om
de inte tar det här på allvar. De vet
att man skottar själv till slut för att
man inte kommer ut annars, säger
Lars Jonsson.

Också brandposten utanför
Yvonnes och Lars hus har blivit
igenplogad och måste skottas för
att kunna användas.
– Det kan ju handla om minuter
ifall det börjar brinna och då kommer man inte åt vattnet, säger Lars
Jonsson.
Tyresö kommun har lagt ut
snöröjningen på
entreprenad och
sedan många år
tillbaka är det
ﬂera åkerier som
sköter
plogandet. Men det är
tekniska kontoret som har ansvar för att allt
fungerar som det
ska.
– Man kan aldrig garantera att
det fungerar till hundra procent.
Det kan alltid bli fel någonstans,
säger chefen för tekniska kontoret, Åke Skoglund.

två–tre veckor om det är ihållande snöfall och då har de ﬂesta
skottat själva. Om man upplever
stora problem kanske man behöver köpa en snöslunga, säger Åke
Skoglund.
– Tidigare kunde kommunen
köpa en tjänst
om det behövdes
röjas omedelbart,
men det blev en
stor kostnad som
kommunen valde
att inte fortsätta
med. Vi är hänvisade till de resurser vi har, fortsätter han.
Åke Skoglund
är annars mycket
nöjd med hur
snöröjningen har
fungerat i komLARS JONSSON
munen i vinter.
– Den har fungerat utmärkt.
Och det har varit extra mycket att
göra i år, jämfört med tidigare år,
säger han.
Lars Jonsson håller inte med.
– Det fungerar ju inte alls, eftersom vi får skotta själva. Det känns
inte tryggt, men det verkar inte
bekymra kommunen.

”Det känns som
om de inte tar
det här på allvar.
De vet att man
skottar själv till
slut för att man
inte kommer ut
annars.”

Att människor som Yvonne och
Lars kan ha svårt att skotta bort de
tunga snömassorna själva förstår
han, men han menar att kommunen gör så gott den kan efter de
resurser som ﬁnns.
– Vi kommer efteråt och röjer
infarterna, men det kan dröja

● Therésia Erneborg
theresia.erneborg@mitti.se
tel 550 550 00

TYRESÖ En Tyresöbo i
50-årsåldern körde i
juni förra året en motorcykel i 113 kilometer
i timmen på en 90-väg
i Täby. Motorcykeln
körde saknade dessutom registreringsskylt.
Därför döms Tyresöbon både för hastighetsöverträdelse och
förseelse mot vägtraﬁkregisterförordningen.
Han ska betala 3 550
kronor i böter.

Drogad bilist med
kniv stoppad
TYRESÖ En 28-årig man som
körde på Tyresövägen stoppades i onsdags kväll av polisen
för att han misstänktes vara
drogpåverkad. Det visade sig
att mannen inte hade körkort.
När polisen undersökte bilen hittades en stor huggkniv
som togs i beslag.
Nu är 28-åringen misstänkt
för bland annat brott mot
knivlagen, olovlig körning
samt narkotikabrott.

Sabotage ledde till
avstängt vatten
BOLLMORA En man misstänks
för att ha dragit av en vattenledning vid Granängsringen
i Tyresö, vilket medfört att
läckage uppstått.
På grund av skadegörelsen
ﬁck kommunen stänga av
vattnet i bostadsområdet.
Polisen hade i fredags ingen
misstänkt för skadegörelsen.

Fel i artikel om nya
distriktsläkare
FÖRTYDLIGANDE I förra veckans tidning skrev vi felaktigt
att Bollmora vårdcentrals
nio distriktsläkare alla var
nyanställda.
Det stämmer inte. Sex av
läkarna har arbetat på vårdcentralen sedan tidigare.

