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◗ Så här ska anläggningen i Skarpnäck se ut

i korthet
Tjuv dömdes för
240:e gången
HAMMARBYHÖJDEN 45-åringen bröt sig in i ett förråd på
Hasselquistvägen och stal en
bärbar dator med tillbehör.
Det var några dagar före jul
förra året som mannen och en
annan person gjorde inbrottet. Männen upptäcktes dock
av en granne som slog larm till
polisen.
Nu har 45-åringen dömts
till en månads fängelse för
stöld, narkotikabrott och olovlig körning. Mannen har en
lång brottskarriär bakom sig
och har dömts för olika brott
239 gånger tidigare.

Blottare greps
på perrongen

Här mellan Flatenvägen och Tyresövägen ska det produceras tio miljoner kubikmeter fordonsgas årligen.
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Nytt bakslag för
omstritt gasverk
Nu kan byggstarten försenas i mer än ett år.
Bygget av det stora biogasverket i Skarpnäck
skjuts upp – igen.
Inget arbete får påbörjas innan domstolsprövningen är klar.
Beskedet är ett bakslag för bolaget, men en
delseger för protesterande grannar.

Hon och andra protesterande
hoppas att anläggningen överhuvud taget inte blir av.
– Det här är en hint om att det
kanske kan bli så, tillägger hon.

Peter Undén, vd på Swedish 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 domstolen
väljer att göra så här. Det är miljön som är den stora förloraren,
säger han och pekar på att omI höstas ﬁck biogasverket klarteck- ställningen från diesel och benen att börja bygga av både läns- sin till biogas nu fördröjs i Stockstyrelsen och regeringen. Men be- holmstraﬁken.
slutet överklagades till Mark- och
Lokaltidningen Mitt i har tidimiljödomstolen som
gare skrivit om den
nyligen beslutade om
stora biogasanlägginhibition. Det inneningen som planebär att bygget inte
ras i området melfår starta innan domlan
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”Nu blir det
här granskat
ordentligt
i domstol
innan bolaget kan börja
spränga.”
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Föreslagen plats för
biogasanläggningen.

nerna skulle bygget av biogasverket egentligen ha kommit igång
2010, men det har varit många turer i det omstridda projektet.
Närmare 4 000 personer i Nacka
och Skarpnäck har skrivit på föreningen Rädda Ältasjöns protestlista. Kritiken är stark mot att placera en anläggning så nära både
bostadsbebyggelse och naturreservat. De klagande oroar sig
bland annat för dundrande transporter och för att farliga ämnen
ska rinna ut i vattendragen. Det
som varit mest på tapeten i Skarpnäck är dock frågan om stinkande
utsläpp.
Swedish biogas anläggning i

Örebro har haft stora problem
med illaluktande utsläpp. Ruttnande spannmål och läckande
svavelväte har förpestat vardagen för enskilda fastighetsägare så
pass att en del av dem till och med
har krävt att kommunen ska lösa
in deras hus.
Det är bland annat det som lett
till att Mark- och miljödomstolen
beslutat om inhibition. ”Tillstånd
kan vägras den som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd”, skriver domstolen.
– Bolaget har brutit mot sitt tillstånd och struntat i att ta människors förtvivlan på allvar. Vi
har varit i Örebro på besök och
det luktade fruktansvärt 200 meter utanför anläggningen, som en
blandning mellan rutten disktrasa
och hundbajs, säger Carina Eriksson Hild som befarar en liknande
utveckling i Skarpnäck med omnejd.
Men Peter Undén tycker att de
som protesterar bortser från avgörande fakta.
– Det som orsakat luktproblemen i Örebro är långtidslagring
av råvaror på plats. Och det ska vi
inte att ha i Skarpnäck, säger han.
● Mia Dahlgren
mia.dahlgren@mitti.se
tel 550 551 29

SKARPNÄCK Ett vittne såg
mitt på dagen i torsdags en
man som stod och rökte och
onanerade på perrongen på
tunnelbanestationen
i Skarpnäck.
Vittnet ringde polisen som
kom till tunnelbanan och grep
mannen. Han visade också
tydliga tecken av att vara
påverkad av narkotika.
Mannen har begått liknande brott tidigare.

Kvinna blev
rånad på sin bil
SKARPNÄCK Medan
den 61-åriga kvinnan
öppnade garaget på
Segelﬂygsgatan förra
måndagen hoppade en
man in bakom ratten
i hennes bil. Kvinnan
försökte få tag i honom,
men höll nästan på att
bli påkörd.
Mannen lyckades åka
i väg, men stannade till
en bit bort för att släppa
in en kompanjon i bilen.
Bilen är fortfarande
spårlöst försvunnen
och männen på fri fot.
Polisen rubricerar det
som rån.

Nya bostäder
ersätter p-plats
BAGARMOSSEN 50–60 lägenheter och en ny förskola är på
gång i Bagarmossen.
I området vid Fogdevägen
ﬁnns i dag en allmän parkering med 38 platser och en
förskola med två avdelningar
som behöver nya lokaler.
Tanken är att den beﬁntliga förskolan ska ﬂyttas till
en närliggande fastighet vid
Rusthållarvägen som byggs
om och ut till en ny förskola
med fem avdelningar.
På den mark som frigörs föreslås 50–60 hyreslägenheter
med parkering i garage under
gården. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i torsdags att
planarbete ska påbörjas.
Allmänna parkeringsplatser
ska efter bygget ﬁnnas längs
två nya gator som planeras
norr och söder om de nya
hyreshusen.

