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nyheter

Biogasverk vid 
Älta skjuts upp
Domstol vill pröva tillstånd igen.

I höstas skrev Lokaltidning-
en Mitt i om att biogasfabri-
ken vid Ältasjön hade fått 
grönt ljus. 

Men nu har bygget stop-
pats, åtminstone tillfälligt.

Mark- och miljödomsto-
len har beslutat om så kall-
lad inhibition.

Det innebär att biogasfa-
briken inte får börja byggas 
förrän domstolsprocessen 
är klar, och det kan ta upp 
till ett år.

Ända sedan de boende 
runt Ältasjön och i Skarp-
näck fick nys om planerna 
har protesterna rasat. När-

mare 4 000 personer har 
skrivit på en protestlista 
mot biogasverket som ska 
bli Sveriges största och pro-
ducera närmare 10 miljoner 
fordonsgas varje år.

Oron rör allt från miljö-
konsekvenser och gifter till 
äcklig lukt. Swedish biogas 
international, som ska byg-
ga fabriken vid Ältasjön, 
driver sedan tidigare ett 
biogasverk i Örebro. 

Där har de haft stora pro-
blem med bland annat il-
laluktande gaser och flera 
närboende har till och med 
känt sig tvungna att flytta.

Peter Undén, vd på Swe-
dish biogas international, 
är besviken på beslutet som 
kraftigt kommer att försena 
byggstarten. 

Bolaget överklagade till 
Svea hovrätt, men målet 
fick inte prövningstillstånd. 

– Det är synd att domsto-
len väljer att göra så här. 
Det är miljön som är den 
stora förloraren, säger han 

och pekar på att omställ-
ningen från diesel och ben-
sin till biogas nu fördröjs i 
Stockholmstrafiken. 

Hur stor försening av 
byggstarten räknar ni 
med?

– Vi gör inga sådana be-
dömningar. Vi kommer att 
starta så snart det är möj-
ligt, säger Peter Undén.

● Mia Dahlgren 
● Mattias Olsson
mattias.olsson@mitti.se
tel 550 551 32

Byggherren för det 
kontroversiella 
biogasverket vid Äl-
tasjön har åkt på ett 
rejält bakslag.

Mark- och mil-
jödomstolen har 
beslutat att bygget 
ska skjutas upp.

Mitt i den 1 november 2011.
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nära nyheter 
som engagerar

med

Läkare 
lär unga 
om knark
Var fjärde gymnasieelev i Nacka 
har testat knark. Nu har ett pro-
jekt dragit i gång för att infor-
mera ungdomar om hur krop-
pen påverkas av droger – utan 
att moralisera och predika fär-
diga slutsatser.
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◗  Elin Olsson fruktar att Ältasjön ska förorenas

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

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 
byggas. sidan 4

Alliansen 
föreslår 
höjd skatt  
nästa år
I fredags offentliggjordes Alli-
ansens budget för 2012. För att 
möta en dyster ekonomisk prog-
nos föreslås en skattehöjning på 
35 öre.

– Skattehöjningen är nödvän-
dig för att undvika underskott 
och nedskärningar inom kom-
munens välfärdsuppdrag, skri-
ver Stefan Saläng (FP).

– Vi befinner oss i dag i en in-
ternationell finansiell kris till 
många delar orsakad av poli-
tikers oförmåga till rätt beslut 
i rätt tid. Vi har nu ett budget-
förslag där vi inte rullar de svå-
ra frågorna framför oss, skriver 
Jan-Eric Jansson (KD).

Förskolan fortsätter att vara 
högt prioriterad. Politikerarvo-
den och partistöd ska enligt för-
slaget frysas under 2012.

● Mattias Olsson

kultur/nöje
De får barnen 
att upptäcka 
jazzmusiken
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sport
Chockade 
gästerna på 
sin 40-årsdag
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295.900:- 244.900:-
Subaru Outback från Subaru Legacy från

VI HAR BILAR FÖR  
OMGÅENDE LEVERANS!

Bränsleförbr bl körn 5,9-10,0 l/100 km, CO
2
-utsläpp 156-232 g/km, Miljöklass 2005. Bilarna på bilden är extrautrustade. * Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

GUSTAVSBERG 
Leveransvägen 3-5
08-99 82 00
Mån-Fre 9-18, Lör-Sön 11-15
www.lindholm-bil.se

HANINGE 
Dalarövägen 39
08-745 34 80
Mån-Fre 9-18, Lör 11-15 
www.lindholm-bil.se

Nyheter med smak som förr

Provsmaka i din MAXI-butik28/1 kl 11–17

Arlandastad
Cederströms Slinga

ica.se/arlanda

Häggvik
Mossvägen 1

maxihaggvik.se

Södertälje
Genetaleden 9

maxisodertalje.se

Haninge
Söderbyleden

icamaxihaninge.se

Lindhagen
Lindhagensg 118

maxilindhagen.se

Nacka
Per Hallströms v 15

icamaxinacka.se

Solna
Svetsarvägen 18

maxisolna.se

Uppsala
Fyriskparksv 1

icamaxiuppsala.se

Botkyrka
Kumla Gårdsv 30

icamaxibotkyrka.se

Åsens Lantmjölk är inte på något sätt en ny sorts 

mjölk. Tvärtom. Den smakar istället precis som mjölk 

gjorde förr. Detta beror på att vi har hanterat mjölken 

extra varsamt genom att inte fi nfördela fettet. Glöm 

därför inte att skaka mjölken lätt före servering.

På Hjordnära ekologiska mejeri har vi tagit fasta på 

att ju renare produkter desto godare smak och 

tillverkar därför alla våra produkter på ett varsamt 

sätt utan onödiga tillsatser. Likaså är det med 

Skånemejeriers Äkta frukt yoghurt som innehåller 

extra mycket frukt och är helt fri från tillsatser.

Smakrabatt 

5:-
på Åsens Lantmjölk, eller 
yoghurt & fi l från 
Skånemejerier och Hjordnära

Gäller vid köp av en 1 förp. Åsens 
Lantmjölk eller fi l/yoghurt från 
Skånemejerier eller Hjordnära. 
Erbjudandet gäller t o m 31/3 2012 
och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen AB

LOTSEN
FRÅN GÄVLE

910925
CALLE JÄRNKROK

ERICSSON GLOBE 9-12 FEBRUARI 2012

Köp dina biljetter på www.ticnet.se, Ticnet-Ombud, Ericsson 

Globes biljettkassa (077-131 00 00) eller swehockey.se.

Köp de offi ciella VIP paketen. Ring 08-600 91 00 eller VIP@globearenas.se.

“JAG JOBBAR SOM LOTS. JAG LOTSAR 

PUCKEN FRÅN VÅR ZON IN I DERAS KASSE”.
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