
Lana grep 
in då tjuv 
slog till
Lana Berhane från Kärrtorp vå-
gade agera och stoppa en stöld 
på Gullmarsplan. I förra veckan 
belönades hon med medalj och 
diplom av länspolismästaren 
Carin Götblad för sin modiga in-
sats.

sidan 4

TISDAGEN DEN 1 NOVEMBER 2011 · NR 1138. VECKA 44. ÅRGÅNG 24 · TELEFON 550 550 00 · WWW.MITTI.SE

Hammarby
Skarpnäck

!  Protester mot biogasanläggning vid Tyresövägen 

Här ska biogasanläggningen byggas – bara några hundra meter från Tätorpsvägen där Carina Eriksson Hild bor. FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN

Oro för stank 
från gasfabrik
Bygget av ett biogasverk i Skarp-
näck får grönt ljus av regeringen.
Men grannarna är oroliga. I Örebro 

har kommunen erbjudit sig att lösa 
in flera hus på grund av stank från 
en biogasanläggning. sidan 5
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Kristina lär 
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Platserna 
som hemsöks 
av spöken
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Klotter 
på Willy 
Brandts 
staty 
Den senaste tiden har det va-
rit problem med skadegörelse i 
Hammarbyhöjden. 

En man som nyligen skulle 
besöka Willy Brandtparken till-
sammans med några utländska 
gäster möttes av en tråkig syn. 
Informationstavlan som beskri-
ver Willy Brandts liv var ned-
klottrad så att huvuddelen av 
texten inte gick att läsa. 

På statyn satt dessutom en 
mössa och en halsduk och  
sockeln var delvis täckt av klot-
ter. 

”Jag utgår ifrån att ni snarast 
ser till att platsen snyggas upp” 
skriver mannen i ett brev till 
stadsdelsförvaltningen i Skarp-
näck. Förvaltningen svarar att 
polisen och parkentreprenören 
är informerade om problemen i 
Hammarbyhöjden. 

" Mia Dahlgren

– nära till det mesta 
du behöver för dagen
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i korthet!  Biogasverk byggs några hundra meter från Carinas hus

Carina Eriksson Hild är en av närmare 4 000 som protesterar mot biogasanläggningen. Kritikerna tycker att det är vansinnigt att lägga en biogasanläggning så 
nära bostadsbebyggelse. FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN

Grannar befarar 
stinkande utsläpp
Fabrikens vd: ”Tanken är så klart att det inte ska lukta.”

Både länsstyrelsen och miljö-
departementet ger grönt ljus för 
den stora biogasanläggningen 
som planeras i ett område mel-
lan Flatenvägen och 
Tyresövägen i Skarp-
näck. Här ska en 24 
meter hög anlägg-
ning årligen produ-
cera tio miljoner ku-
bikmeter fordonsgas, 
vilket i sin tur ska 
ersätta tio miljoner 
liter bensin och die-
sel. På så sätt ska den 
skriande bristen på 
biogas i Stockholms-
området minskas. 

Stadsmiljöborgarrådet Per An-
karsjö (C) sa i vintras så här: 

– Det är viktigt med biogas som 
kan minska våra utsläpp med 
23 000 ton koldioxid per år. Jag 
har all förståelse för att folk i när-
heten är oroliga, men staden har 
gjort och gör mycket för att säker-
ställa att detta får så liten påver-
kan på miljön som möjligt. 

Men oron har inte mildrats, sna-
rare tvärtom. Närmare 4 000 per-
soner i Nacka och Skarpnäck har 
skrivit på föreningen Rädda Äl-
tasjöns protestlista mot bygget. 
Kritiken är stark mot att placera 
en anläggning så nära både bo-
stadsbebyggelse och känsliga na-
turreservat. Farhågorna rör allt 
från bullrande transporter, kväve-
utsläpp i vattendrag och – inte 
minst – dålig lukt.

Swedish biogas internationals 
biogasanläggning i 
Örebro har orsakat 
illaluktande utsläpp 
två kilometer från fa-
briken. Detta trots att 
bolaget garantera-
de att verksamheten 
skulle vara luktfri

– Bolaget har haft 
bekymmer till och 
från ända sedan 
starten 2009. Det 
har varit olika or-
saker bakom lukt-

problemen, men när en brist  
har åtgärdats har genast nästa 

dykt upp, säger Johanna Elving, 
enhetschef på miljökontoret i Öre-
bro. 

Ruttnande spannmål och läck-
ande svavelväte har fått när-
boende att hålla för näsan. Luk-
ten beskrivs i lokala medier som 
”hundskit”, ”äggmök” eller ”rut-
ten filmjölk” och kan hålla i sig i 
flera veckor i sträck. Problemet 
har blivit en sådan plåga för en del 
hushåll att de krävt att kommunen 
löser in deras hus. 

– Där handlar det om enstaka 
gårdar på landsbygden. Här skul-
le det kunna beröra 30 000 till 
40 000 invånare om man räknar 
dem som bor inom en radie av två 
kilometer runt fabrikstomten, sä-

ger Carina Eriksson Hild, som bor 
vid Tätorpsvägen, några hundra 
meter bort från det tänkta biogas-
verket. 

Kan det inte vara så att bola-
get lärt sig av sina misstag?

– Nej, det ser jag inte som tro-
ligt. De har haft två år på sig att 
komma till rätta med luktproble-
men i Örebro, men ändå inte lyck-
ats. Jag har inte riktigt förtroende 
för bolaget, säger hon. 

Swedish biogas international:s 
vd Peter Undén säger:

– Tanken är såklart att det inte 
ska lukta. Det ska vi säkerställa 
dels genom att rätta oss efter mil-
jötillståndet som är väldigt tu!t, 
bland det tu!aste jag har sett, dels 
genom olika tekniska lösningar. 

– Det som framför allt var pro-
blemet i Örebro var att vi hade 
långtidslagring av råvaror på 
plats. Det ska vi inte att ha här. 
Men det finns aldrig några hund-
raprocentiga garantier, säger 
han. 

Föreningen Rädda Ältasjön har 
överklagat länsstyrelsens beslut 
till Mark- och miljödomstolen och 
är beredd att gå ända till EU-dom-
stolen. 

" Mattias Olsson
" Mia Dahlgren
mia.dahlgren@mitti.se
tel 550 551 29

Swedish biogas har 
nu fått klartecken att 
bygga en biogasfabrik 
i Skarpnäck. 

Men grannar oroar sig 
för att det ska lukta illa 
– bolagets anläggning i 
Örebro har spridit sådan 
stank att kommunen er-
bjudit sig att lösa in flera 
hus. 

! Nära Ältasjön

”Här skulle 
det kunna  
beröra 30 000 
till 40 000 
invånare.”

CARINA ERIKSSON-HILD,
BLIR GRANNE MED  

ANLÄGGNINGEN

Drogpåverkad 
körde in i stolpe
BAGARMOSSEN En 47-årig 
man från Bagarmossen har 
dömts till två månaders fäng-
else för vårdslöshet i trafik och 
en rad andra brott. 

Mannen, som inte har 
körkort, var påverkad av 
amfetamin när han körde 
runt i en bil i Enskede-Årsta i 
våras. 47-åringen körde så fort 
på Sandfjärdsgatan att han 
tvingade ett mötande fordon 
att köra upp på trottoaren för 
att undvika krock. Därefter 
fick 47-åringen sladd och 
krockade med en vägstolpe.

Södertörns tingsrätt har 
nu dömt mannen för olovligt 
brukande, olovlig körning, 
rattfylleri och narkotikabrott. 

Hundrastgård 
ligger i mörker
SKARPNÄCK En kvinna 
önskar belysning när 
hon är ute och rastar sin 
hund i hundrast gården i 
Skarpnäck. ”Man måste 
ju även gå ut på kvällen 
och då är det inte så ro-
ligt att stå i beckmörkret 
och inte kunna se 
något”, skriver kvinnan i 
ett brev till stadsdelsför-
valtningen och tillägger 
att det snart blir mörkt 
redan klockan 15. 

Stadsdelsförvalt-
ningen svarar att det är 
trafikkontoret som an-
svarar för parkbelysning 
och har vidarebefordrat 
önskemålet dit. 

Barn firade  
FN-dagen
SKARPNÄCK Ett 20-tal för-
skolebarn från montessori-
förskolan Gitarren tågade 
förra måndagen i flaggparad 
från Luftskeppsgatan till tun-
nelbanan.

– Vi har barn från olika län-
der och jobbar mångkulturellt. 
Därför tyckte vi det passade 
bra att fira FN-dagen, berättar 
Isabella Sundin, barnskötare. 

Barnen bjöd förbipas-
serande på kakor och bullar 
de själva hade varit med och 
bakat. Allmänheten fick även 
lyssna på sånger från olika 
länder och höra när perso-
nalen läste upp delar ur FN:s 
barnkonvention.  

– Det var väldigt uppskat-
tat och många stannade till 
och klappade händer, säger 
Isabella Sundin. 

Vägen kanske  
byggs i framtiden
FÖRTYDLIGANDE Den poli-
tiska majoriteten säger i detta 
skede nej till en väg mellan 
Bagarmossen och Skarpnäck. 
Men det betyder alltså inte att 
vägen stoppas för all framtid, 
vilket rubriken i förra veckans 
artikel kunde ge sken av.

Lokaltidningen Mitt i bekla-
gar den missvisande rubriken. 




