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Polisen stoppade kabeltjuvar
ÄLGÖ Tack vare en uppmärksam

Camilla Moestedt
camilla.moestedt@mitti.se tel 550 551 03

Nyhetschef
mejl

nyheter
Nackafisk var
inte förgiftad

NACKA Med all sannolikhet
är det inte Bexanders rökeri
i Orminge som ligger bakom
att en kvinna från Motala
i förra veckan förgiftades i
botulism, efter att ha ätit fisk
från rökeriet.
Enligt Malin Berglund,
miljö- och hälsoskyddsinspektör i Nacka kommun har
fisken förmodligen utvecklat
det dödliga giftet efter att den
lämnat rökeriet.
– Vi har kontrollerat själva
rökningsprocessen utan att
hitta några fel. Rökeriet är
också så pass stort, att fler
borde ha drabbats om felet
legat hos dem. Vi tror att toxinet bildats för att fisken inte
förvarats tillräckligt kallt i ett
senare skede.
Malin Berglund vill uppmana alla att äta rökt vacuumförpackad fisk så färsk som
möjligt. Det är också viktigt
att den förvaras precis så kallt
som det står på förpackningarna.
I fredags vårdades Motalakvinnan fortfarande i respirator.
– Tillståndet är allvarligt
men stabilt, säger Bodil Knuthammar, pressekreterare på
landstinget i Östergötland.

fabrik för
biogas vid
sjö får nej
ÄLTA 30 personer och för-

eningar, de flesta baserade
i Älta, har i olika rättsliga
instanser kämpat för att
motverka Swedish biogas
International AB:s biogasanläggning vid Ältasjön
i Skarpnäck.
Nu har Mark- och miljödomstolen sagt sitt: Det
blir ingen anläggning vid
sjön. Motivet är att det
finns risk för att anläggningen ska sprida dålig lukt
i det tätbefolkade området.
Stockholms stad och
länsstyrelsen har ställt sig
positiva till en anläggning
vid sjön.
Argumentet har då varit
att det är viktigt att få till
en ökad biogasproduktion
i Stockholmsområdet.

Bil förstördes
helt vid brand

KUMMELBERGET Förra måndagen totalförstördes en bil
som brann på Montörvägen.
En person som såg en rökpelare vid tvåtiden på natten
larmade räddningstjänsten.
När brandmännen kom dit
var bilen redan totalt utbränd.

granne kunde polisen nyligen
stoppa en kabeltjuv.
Grannen larmade polisen när
hon såg sex till sju personer inne
i ett upplag som sedan lämnade
platsen i två bussar.
När polisen stoppade en av
bussarna inne i Saltsjöbaden
visade det sig att den var full-

proppad med en längre elkabel.
Det visade sig senare att kabeln
tillhörde Nacka Energi och att
den var värd omkring 50 000
kronor.
Bilens förare, en man i 30-årsåldern, anhölls och häktades
dagen därpå.
Nu har han åtalats misstänkt
för stöld.

75

tusen kronor vill
Arbetsmiljöverket att Keolis ska
betala i vite efter en långdragen
tvist om arbetsmiljön för bussförare i Nacka och Värmdö.

Nacka planerar för
10 000 lägenheter
l Regeringen lovar tunnelbana om fler bostäder byggs
I det så kallade Stockholmspaketet får Nackaborna tunnelbana från
Nacka Forum med en
avgrening till Gullmarsplan. I utbyte ska västra
Sickla bebyggas med
minst 10 000 lägenheter
till år 2030.
Kritiker befarar att
grönområdena försvinner.

Stockholmspaketet är en ny plan
för utbyggnad av tunnelbanan.
I utbyte mot att staten går in med
finansiering vill regeringen få de
berörda kommunerna att lova att
komma igång med bostadsbyggandet.
75 000 nya bostäder är kravet.
I förra veckan startades förhandlingarna mellan regeringen,
kommunerna och landstinget.
Förutom bostäderna är den stora knäckfrågan hur paketet ska
finansieras. Enligt Mats Gerdau
(M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, är höjd och utökad
trängselskatt ett sannolikt scenario. Men pengar ska också komma från staten, kommunerna och
fastighetsägare.
– Redan nu betalar vi ju lite mer
än en tiondel av det som tvärbanan kostar. Landstinget och staten
argumenterar att bra förbindelser
med kollektivtrafik ökar värdet på
marken. Kanske är det rimligt att
vi som kommun också är med och
betalar då, säger han.
förhandlingarna
med löftet att bygga minst 10 000
lägenheter till år 2030 på bara västra Sicklahalvön – något som skulle ge bostäder åt 20 000–25 000
personer.
De svindlande siffrorna har fått
skog- och naturälskare att reagera
och Jan Åman, ordförande i Nacka
miljövårdsråd, tycker att det går
alldeles för snabbt. Han befarar

Nacka går in i

Kommunstyrelsens ordförande, Mats Gerdau (M), tycker att förslaget med en förgrening från blå linjen till
Gullmarsplan är mycket bra för Nackaborna. 
Foto: Ulrika Lind

Här ska Sickla få fler lägenheter
w Antal bostäder per område
i västra Sickla.
Kvarnholmen: 2 200
Finnboda: 465
Henriksdal: 1 300–1 500
Planiaområdet: 1 200–1 500
Finntorp/Talliden: 300
Centrala Nacka: 3 500
Nacka Strand: 1 000
Bergs oljehamn: 2 000
Totalt: 11 965–12 465

att det inte blir några grönytor
kvar i området.
Mats Gerdau menar dock att det
inte finns några skäl till oro.
– Det kommer absolut att finnas
grönområden kvar. Vi ska bygga
attraktiva områden med små parker. Samtidigt ska de stora grönområden som finns bevaras. Vi

w I Stockholmspaketet ingår:
w 75 000 bostäder.
w En förlängning av blå linjen från
Kungsträdgården till Nacka med
en avgrening till Gullmarsplan.
w En ny sträckning från Odenplan
till Karolinska sjukhuset och den
tilltänkta Hagastaden.
w En förlängning av tunnelbanan
från Akalla till Barkarby.
Källa: www.stockholmspaketet.se

har ju Svindersviken och Ryssbergen som vi vill vi göra naturreservat av.

Du har tidigare sagt att en mindre
del av Ryssbergen kan behöva användas till bostäder. Stämmer det?

– När vi bygger den nya bron till
Kvarnholmen och ändå är där och
naggar kan man kanske tänka sig

fler bostäder också. Men jag kan
inte nämna någon andel.
Kan du förklara hur ni tänkt er att
få in så många som 10 000 lägenheter på västra Sicklahalvön?

– Främst är det i Henriksdal och
längs Kvarnholmsvägen som vi
ska bygga. Vi vill att innerstaden
ska flytta ut. Kan vi dessutom få
till en överdäckning av Värmdöleden mellan Nacka Forum och
Nacka Strand kan vi bygga närmare motorvägen på båda sidor och
få till en park eller en idrottshall
ovanpå. Det handlar om mellanrum som ska fyllas ut.
Hur blir det med höghus?

– Jag hoppas att vi får till ett par
höga hus, men om det blir i Henriksdal eller någon annanstans vet
jag inte. Jag hoppas att det går, för
det tillför något.
l Johanna Schalk
johanna.schalk@mitti.se
tel 550 551 35

Sicklahalvön ska växa för att Nacka ska få tunnelbana. Vad tycker du om det?
Margareta Lindahl, Jarlaberg:
– Det här med tunnelbanan har ju
diskuterats väldigt
länge. Jag hinner
nog dö innan det blir
klart. Det stoppas ju alltid av någon som inte vill ha det nära sig.

Matilda Tidlund,
Saltsjö Boo:
– Det är väl bra om
det är ekonomiskt
försvarbart och det
är bra om biltrafiken avlastas. Fast
10 000 lägenheter? Det är ju redan ganska fullt på Sicklahalvön.

Anna Elmgren,
Eknäs:
– Det känns som
att det kommer att
byggas mycket hur
man än gör. Stockholm måste växa
och Nacka står näst på tur. Och
tunnelbana är något bra.

Lars Carlsson,
Finntorp:
– Hur ska så många
lägenheter få plats
där? Det går inte.
Då får de verkligen
klämma in husen
och det kommer inte att finnas
många grönområden kvar.

