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nyheter

Biogasfabrik vid
Ältasjön fick nej

Tillhör du
en riskgrupp?
Se upp.

Domstol gav miljövänner rätt.
Miljödomstolen
sätter stopp för den
planerade biogas
fabriken i Skarp
näck.
– Det känns bra
att äntligen få rätt,
säger Lina Olsson,
ordförande i Rädda
Ältasjön.
Miljödomstolen meddelade
i förra veckan att Swedish
biogas inte får tillstånd att
bygga den planerade biogas
anläggningen i Skarpnäck
vid Ältasjön.
Anläggningen har över
klagats av många privatper
soner och flera föreningar.
– Det har strömmat in
många tack och gratulatio
ner i veckan från boende
i såväl Älta som Skarpnäck.
Domen visar att miljölag
stiftningen fungerar, säger
Lina Olsson, ordförande
i föreningen Rädda Ältasjön.

w   Skulle ha blivit
störst i staden
w Biogasanläggning var
tänkt att ligga mellan Flatenvägen och Tyresövägen, sydväst om Ältasjön
och skulle ha blivit Stockholms största anläggning
för biogasproduktion.
Källa: Swedish biogas AB

Domstolen fokuserar på
två frågor: lokaliseringen
av fabriken och företagets
eventuella vandel.
Då det gäller lokalisering
en så tycker miljödomstolen
att det är tveksamt att pla
cera
biogasanläggningen
i Skarpnäck, eftersom even
tuella luktolägenheter skulle
kunna drabba ett stort antal
närboende. Risken för lukt
problem bedömer domsto
len som stor eftersom Swe
dish biogas inte har visat att
anläggningen ens vid nor
mal drift inte skulle medföra
luktproblem.

Psst ...
På Vårdguiden.se
finns mer information
om vaccinationen.

Domstolen har också tagit
hänsyn hur företaget sköter
sin anläggning i Örebro.
– Vi har kunnat visa att
man bryter mot sina till
stånd i Örebro och då har
man inte rätt att starta ytter
ligare en fabrik, säger Lina
Olsson.
I Örebro har det enligt
domstolen framkommit att
problem med lukt och annat
som krävt tillsynsinspektio
ner och åtgärdsföreläggan
den har varit återkommande
sedan verksamheten starta
de 2009 och att problemen
ännu inte upphört.
Swedish biogas koncern
chef Peter Undén säger att
företaget troligen kommer
att begära prövning i Miljö
överdomstolen.
– Vi delar inte domstolens
verklighetsuppfattning, och
det är därför rimligt att tro
att vi kommer att överklaga
beslutet.

Vaccinera dig mot årets influensa.
Gratis för dig som tillhör en riskgrupp.
Influensan sprids snabbt och drabbar tusentals varje år. Och riskerna är extra
stora för dig som tillhör en riskgrupp. I bästa fall blir du sängliggande ett par
veckor. I värsta fall kostar influensan dig livet.
På Vårdguiden.se hittar du närmaste vaccinationsmottagning och öppettider.
Du kan också ringa Vårdguiden på 08-320 100.
Har du fyllt 65 år, är gravid eller har en kronisk sjukdom?
Vaccinera dig gratis innan 28 februari.

Vårdguiden.se
08-320 100

l Mattias Sävenstrand
mattias.savenstrand@mitti.se
tel 550 551 32

Marbodal Bromma

Köper du fyra vitvaror eller fler får du dessutom ett exklusivt matpaket till ett värde av
400 kr från Glenn Strömberg Collection.

Just
nu
får du vitvaror för

Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd och sön 11 - 15
www.marbodal.se/bromma

20 000 kr

Marbodal Danderyd

när du köper ett

Marbodalkök

Enebybergsvägen 8, tel 08-544 965 90
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/danderyd

*

Marbodal Kungens Kurva
Geometrivägen 1B, tel 08 - 556 460 20
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 16
marbodal.se/kungenskurva

Marbodal Nacka
Winborgs väg 15, tel 08-716 22 00
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/nacka

Marbodal Stockholm
Birger Jarlsgatan 60, Tel 08- 611 50 50
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/stockholm

du kök för minst 60 000 kr så får du valfria vitvaror för 20 000 kr på köpet
* Köper
från vårt utvalda vitvarusortiment. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Erbjudandet gäller under perioden 25/10 till 3/12 2012. marbodal.se

Allhelgonahelgen i våra kyrkor
markuskyrkan

markuskyrkan

hammarbykyrkan

Lördag den 3 november

Söndag den 4 november

Söndag den 4 november

16.00 Minnesgudstjänst

11.00 Högmässa
”Vårt evighets hopp”

11.00 Musikgudstjänst
i Allhelgonatid

Maria Berg, Åsa Bertilsson, Åsa
Schmidt. Soppa & kyrkkaffe 30 kr.

Susanne Francett, solist;
Hammarby-kyrkans kör under
ledning av Maria Robertson.
Anders Lennse, präst

Malmöv. 51,

-Björkhagen

Alla helgons dag

Markuskyrkans damkör
Vox Marci under ledning av
Åsa Schmidt framför
Missa sub titulo Sancti Leopoldi
av Michael Haydn. solister ur
kören, instrumentalensemble.
Peter Olovsson, präst.

www.svenskakyrkan.se/skarpnack
Tel: 08-505 815 00

Malmöv. 51,

-Björkhagen

14.00 Solokonsert
Sopranen Maria Matyasova
sjunger sånger av Mendelsohn,
Prokofiev och Rahmaninov.
Fri entré.

www.ljusimörkret.se

Nathorstv. 44,

-Skärmarbrink

markusplatsen
Skarpnäcks allé 38,

-Skarpnäck

Lördag den 3 november
Alla helgons dag

20.00 Alla helgonskvälls
mässa
Magnus Olsson, präst;
Anne Öberg, musiker.

”Markusplatsen” är
Skarpnäcks församlings
nya lokal på Skarpnäcks allé.

