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Alliansen ◗ Elin Olsson fruktar att Ältasjön ska förorenas
föreslår
höjd skatt
nästa år
I fredags offentliggjordes Alliansens budget för 2012. För att
möta en dyster ekonomisk prognos föreslås en skattehöjning på
35 öre.
– Skattehöjningen är nödvändig för att undvika underskott
och nedskärningar inom kommunens välfärdsuppdrag, skriver Stefan Saläng (FP).
– Vi befinner oss i dag i en internationell finansiell kris till
många delar orsakad av politikers oförmåga till rätt beslut
i rätt tid. Vi har nu ett budgetförslag där vi inte rullar de svåra frågorna framför oss, skriver
Jan-Eric Jansson (KD).
Förskolan fortsätter att vara
högt prioriterad. Politikerarvoden och partistöd ska enligt förslaget frysas under 2012.
● Mattias Olsson

Elin Olsson är ordförande i föreningen Rädda Ältasjön som slagits mot ett biogasverk i Skarpnäck på andra sidan sjön.

Läkare
lär unga
om knark
Var fjärde gymnasieelev i Nacka
har testat knark. Nu har ett projekt dragit i gång för att informera ungdomar om hur kroppen påverkas av droger – utan
att moralisera och predika färdiga slutsatser.

sidan 5

Biogasverk gick
inte att stoppa
Invånarna har enats i protesterna
mot ett biogasverk på andra sidan
Ältasjön. Oron är stor för att sjön

ska förorenas och att obehaglig lukt
ska spridas. Trots det ska fabriken
sidan 4
byggas.
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Subaru Outback från

295.900:-

Subaru Legacy från
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Bränsleförbr bl körn 5,9-10,0 l/100 km, CO2-utsläpp 156-232 g/km, Miljöklass 2005. Bilarna på bilden är extrautrustade. * Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.
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Homosexuell man misshandlades

Fler barn upplever konst och kultur

NACKA STRAND En homosexuell man misshandlades på
Augustendalsvägen natten till söndag.
Mannen ofredades av en grupp andra män på bussen hem
och utsatts för kränkningar. När de steg av sprang mannen
mot Nacka Forum, men gänget följde efter. Han fick ett tiotal
knytnävslag i ansiktet och blödde, men ville inte åka till sjukhus. En man i 30-årsåldern greps och anhölls. Polisen rubriceras händelsen som hatbrott, vilket kan ge ett hårdare straff.

NACKA Kulturpengen har lett till att fler barn får ta del av
konst och kultur än tidigare, visar uppföljningen som kulturnämnden har beställt.
Undersökningen visade också att många förskolor och skolor har svårt att förstå hur kulturpengen ska användas. Därför
ska kriterierna förenklas och en särskild enkät ska genomföras varje år. Kulturpengen innebär att alla förskolor och skolor
får en förbestämd summa pengar för varje barn.

Avskydd fabrik får byggas
Grönt ljus till biogasverk trots kraftiga protester från invånarna.
Protesterna mot ett
biogasverk i Skarpnäck
har enat Ältaborna. De
är oroliga för att sjön
ska bli förorenad och att
äcklig lukt ska spridas
från fabriken.
Men länsstyrelsen har
gett bygget grönt ljus.
Ältasjön ligger stilla. Badbryggorna längs strandkanten trotsar
höstkylan och vittnar om sommartid och lek.
En bit upp på land ligger båtarna på rad.
– Det är ovanligt att sjön är helt
tom. Det brukar krylla av folk som
badar, fiskar eller är ute med båten, säger Elin Olsson, ordförande
i föreningen Rädda Ältasjön.
Inklämd mellan två naturreservat på andra sidan av sjön ska den
nya biogasfabriken ligga.
En 24 meter hög fabrik som
ska producera 10 miljoner kubikmeter fordonsgas varje år för
att möta behovet av biobränslen
i Stockholm.
Föreningen Rädda Ältasjön har
samlat in nära 4 000 namnunderskrifter i Nacka och Skarpnäck
mot biogasverket. Invändningarna är många.

Biogasverket har fått klartecken, trots att Föreningen Rädda Ältasjön har samlat in närmare 4 000 namnunderskrifter. ”Det innebär att de egentligen kan
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komma och spränga redan i dag”, säger föreningens ordförande Elin Olsson.

Företaget som bygger verket,
Swedish Biogas International, kan utnyttja sjön som vi gör i dag,
har byggt en liknande anläggning säger Elin Olsson.
i Örebro och där har man i två
Den 11 oktober gav länsstyrelårs tid haft stora problem med en sen tillstånd till sprängning och
stank som i lokala medier har be- produktion. I samma veva utfärskrivits som ”äggmdade de ett förordök” eller ”rutten filnande som innebär
mjölk”.
att arbetet kan börja
Lukten har gjort
och Miljödeparteatt flera närboende
mentet avslog alla
till och med har bett
överklaganden.
om att få sina hus in– Det innebär att
lösta.
de egentligen kan
Föreningen
är
komma och spränga
också orolig för att
redan i morgon, elnärmiljön ska föroler i dag. Det är välrenas.
digt
oroväckande
ELIN OLSSON och ett enormt bakNär 160 000 ton
berg ska sprängas
slag att båda de här
tror de att höga kvävehalter kan besluten kom samma vecka, säger
leta sig ned i sjön.
Elin Olsson.
– Det kanske kan göra att vi inte
Föreningen har drivit den här

”Om vi fått
reda på det
här tidigare
hade vi kunnat stoppa det
i sin linda.”

i korthet
22-åring åtalas för våld mot konduktör
NACKA I somras uppstod en konflikt på Saltsjöbanan efter att
en 22-årig man inte kunde uppvisa giltigt färdbevis. Enligt
åtalet förolämpade han den kvinnliga konduktören och när
hon vände ryggen till knuffade mannen henne i ryggen så
att hon slog i huvudet i tåget. Mannen lämnade platsen men
greps av polisen inte långt därifrån. Han förnekar brott.

◗ Här ska den ligga
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Föreslagen plats för
biogasanläggningen.

frågan sedan i slutet på 2009 då
en av grannarna såg att någon höll
på att skövla den gamla ekskogen.

Han ringde några samtal och fick
reda på vad som planerades.
– Om vi fått reda på det här tidigare hade vi kunnat stoppa det
här projektet i sin linda. Men det
är mycket svårare när marken har
röjts och pengar har investerats,
säger Elin Olsson.
Hon beskriver stödet från Ältaborna som enormt och betonar att
även fast föreningen inte lyckas
stoppa fabriken så har inte arbetet
varit förgäves. De har tvingat fram
flera förbättringar.
Nacka kommun har också överklagat ärendet, men även de fick
avslag.
– Nu har de högre instanserna
sagt sitt och då får man gå vidare.
Vi har kommit med oerhört höga
krav till miljöprövningen och fått

igenom allt, säger
Cathrin Bergenstråle (M), ordförande i miljö- och
stadsbygg nadsnämnden.
Peter Undén är
koncernchef för Cathrin BerSwedish Biogas genstråle (M).
International som
ska bygga biogasanläggningen.
– Tanken är att det inte ska lukta
från verket och att det skulle läcka
kväve vid sprängningarna stämmer inte. Men man kan aldrig
lämna några hundraprocentiga
garantier, säger han.
● Mattias Olsson
mattias.olsson@mitti.se
tel 550 551 32

Kakelugn dyr historia för Nackapar

Tunnlar saknar skyltar om farligt gods

NACKA Ett par i 40-årsåldern från Nacka har förlorat en
tvist i tingsrätten. När paret sålde sin lägenhet vid Hornstull
hävdade de att den kakelugn som fanns i lägenheten var fullt
fungerande.
När den nya ägaren började elda trängde rök ut i lägenheten och hos grannarna under. Det visade sig att det har rått
eldningsförbud i kakelugnen sedan 30 år.
Nackaparet måste nu ersätta den nya ägaren med 80 000
kronor samt betala rättegångskostnader på 164 000 kronor.

LÄNET Det saknas fortfarande förbudsskyltar vad gäller
trafikfarligt gods vid flera tunnlar runt om i Sverige och i
Stockholms län.
Sedan den första januari 2010 måste alla tunnlar vara
märkta med skyltar som visar vilken säkerhetsklass tunneln
har. Klass E innebär att det är totalförbud för farligt gods.
Infrastrukturministern har kallats till trafikutskottet för
att förklara varför förbudsskyltarna för farligt gods ännu inte
satts upp vid alla tunnlar.

