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Grävling hade
snara runt halsen
GRÄSÖ
En grävling hittades
på Gräsö med en snara
kring halsen och saknade ett ben. Anmälaren
tvingades själv avliva
grävlingen och polisen
misstänker djurplågeri.

Kvällen 19 augusti hittade en anmälare en grävling som misstänks ha utsatts för djurplågeri. Enligt
anmälaren ska grävlingen haft en snara kring halsen och saknat ett ben men
fortfarande varit i livet.
Enligt polisen ska anmälaren själv ha avlivat gräv-

lingen och fryst ner den i
väntan på polisundersökning. Under onsdagen var
polis på plats och efter att
ha undersökt grävlingen
skrevs en anmälan gällande djurplågeri.
– Anmälaren jobbar med
djur och det har ju en viss
betydelse i sammanhanget till varför vi skriver en anmälan. Sen får vi se om polisen inleder någon förundersökning. I nuläget tror
jag att det kan bli svårt, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen.

David Rydell

david.rydell@unt.se

Under torsdagen invigdes en ny skulptur på trygghets
boendet Björkgården som tillverkats av gamla broderier.
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Skulptur av gamla
broderier invigdes
TIERP
Under torsdagen invigdes en ny skulptur som
tillverkats av gamla
broderier på trygghetsboendet Björkgården.

Under renoveringen av
Björkgården 2018 fick
konstnären Roland Persson uppdraget att skapa
en konstnärlig gestaltning
till innergården. Under ett
besök på café Björken, som
finns till för att serva kommunens pensionärer, träffade konstnären en grupp
som handarbetade och pratade om broderier.

– Det finns en stor kärlek
till detta hantverk och ett
stort kunnande, säger Roland Persson om sitt samtal med gruppen.
Han fortsätter:
– Jag ville framföra det,
manifestera något som har
med den delen av vårt samhälle och kulturella arv att
göra.
Alla som ville fick skänka sitt handarbete som sedan komponerades av Roland – textilierna gjöts till
en bronsskulptur. Under
torsdagen invigdes skulpturen på Björkgården.

Elin Igelström Nordahl

Ungdomar bröt Stoppad biltjuv
sig in på läktare körde på polis
ENKÖPING

HALLSTAVIK

I söndags kväll upptäckte
en väktare flera ungdomar
inne på Enavallens läktare
i Enköping.
Enköpings kommun
har polisanmält händelsen som olaga intrång.
– Tidigare har det varit
stora problem med skadegörelse på läktaren och
biljettkurerna på Enavallen, berättar Jonas Rickeborn på polisen i Enköping.
Med anledning av
problemet har läktaren
stängts av och låsts, för
att inga ska kunna vistas
där när anläggningen inte
används. Men det hjälpte
inte i det här fallet.

Natten mot torsdagen
rånades ett tidningsbud
på sin bil i Norrtälje. När
en polispatrull fick syn på
bilen söder om Hallstavik,
inleddes ett förföljande.
– I samband med att
personen skulle gripas
backade han in i polispersonalen, och en kollega
skadades och fick flygas
till sjukhus med ambulanshelikopter, säger Andreas Dahlin, vakthavande
befäl vid polisen i Stockholm.
Föraren kunde dock gripas och anhölls misstänkt
för rån och mordförsök.
Den påkörde polisen har
kunnat lämna sjukhuset.

Upsala Nya Tidning
Fredag 23 augusti 2019

Bostadsrätter viker
för hyresalternativ
KNIVSTA

Rosendal Fastigheter har sålt byggprojektet Sågverket till ett annat fastighetsbolag som ska bygga hyresrätter.
I fyra år har Rosendal Fastig-

heter förberett sig för att bygga på tomten Virkesladan intill kommunhuset och järnvägsstationen. Men i juli gav
de upp och sålde byggprojektet till T Andréasson Fastighetsbolag AB, förkortat TAFAB, med säte i Stockholm.
– Vi har under lång tid
haft dialog med olika aktörer för att få skjuts i projektet och komma igång. TAFAB
tar över projektet, men Rosendal Fastigheter kommer
att ha en stödjande funktion,
säger Henrik Svanqvist, vd på
Rosendal Fastigheter.
Tar TAFAB över hela
konceptet?
– Vissa saker skiljer sig åt,
men det finns hög igenkänning. Knivsta kommun vill
att projektet ska ha stora likheter med det vi förankrat i
bygden, svarar Henrik Svanqvist.
Varför säljer ni?
– Vi har valt att skala ner vår
verksamhet. Vi ska inrikta oss
på mindre projekt som inte

kräver lika mycket resurser,
svarar Henrik Svanqvist.
Rosendal Fastigheter hade
hunnit sälja ett 20-tal kontrakt på bostadsrätter. Dessa
avtal är nu brutna och alla får
pengarna tillbaka.
TAFAB ska bygga enbart hyresrätter. Tillsammans med
arkitekt Jacob Haas, vd på
ÅWL Arkitekter, ritar de nu
på ett förslag.
– Det kommer att se ut
mycket som det tidigare, säger TAFAB:s ägare Thomas Andréasson.
De avser att skicka in
bygglovsansökan i höst. Om
de får startbesked kring årsskiftet börjar de bygga första kvartalet 2020. Då kan
det vara färdigt våren 2022.
TAFAB kallar sig fastighetsförädlare och bygger i samarbete med andra aktörer,
till exempel fastighetsbolag
som Rikshem.
– Vi har flera intressenter i
Knivsta, men vi har inte valt
vilken aktör vi ska samarbeta

Den nya ägaren TAFAB tänker fullfölja planerna på ett hus i
tolv våningar i kvarteret Virkesladan mitt i samhället. Många
Knivstabor har uttryckt att de tycker det är för högt.
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med än. Vi inväntar bygglovshandlingarna, säger Thomas
Andréasson.
Han vill inte avslöja hur
mycket de fick betala för projektet.
Tycker ni att det är en
god affär?
– Vi har räknat på det som en
hyresfastighet och får det att
gå runt i och med att byggpriserna går att förhandla
ner nu, svarar Thomas Andréasson.
Anders Carlquist är exploate-

TAFAB jobbar för fullt för att
kunna dra igång projektet,
säger han.
I maj skrev kommunen ett
köpeavtal med Rosendal Fastigheter, vilket nu gäller för
TAFAB. De har dock inte tillträtt som ägare än, eftersom
köpeavtalet är överklagat.
– Vi tror och hoppas att
överklagan undanröjs under
hösten. Då sker betalningen
av köpeskillingen, säger Anders Carlquist.
Köpesumman är 35 miljoner kronor.

ringschef i Knivsta kommun.
– Vi har förtroende för att

tina.lovrander@unt.se

Tina Lövrander

Överskott hotas vid rivning
ENKÖPING
Kommunhuset ska rivas
har tekniska nämnden
beslutat. Det bokförda värdet är drygt 18,7
miljoner kronor och om
huset försvinner förloras
de miljonerna.

Värdet av kommunens fastigheter redovisas i balansräkningen, och en nedskrivning av kommunhusets del
av tillgångarna skulle påverka resultatet i kommunens
bokslut.
I budgeten för 2020 som
antogs i juni ingår ett positivt resultat på 26,8 miljoner
kronor. Om nedskrivningen
av kommunhusets bokförda
värde och rivningskostnader
på 5-6 miljoner kronor läggs
på 2020 års budget skulle
det positiva resultatet nästan helt försvinna.
Frågan togs upp vid kom-

munstyrelsens
arbetsutskotts senaste sammanträde.
– Huset kostar där det står
och tekniska nämnden har
inte medel till kostnader för
rivning och nedskrivning. Att
hantera frågan ”i den fortsatta budgetprocessen” duger
inte, ingen sådan process pågår. Ett förslag om hur kostnaderna ska hanteras måste lämnas till kommunsty-

Det gamla kommunhuset ska rivas när det är helt utrymt. Det bokförda värdet på byggnaden
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är 18,7 miljoner kronor.

relsen senast i oktober, säger Anders Wikman (NE)
och vice ordförande i tekniska nämnden.
I kommunhuset finns fortfarande en del av arkivet och
serverhallen kvar, vilket påverkar när en rivning kan ske.
– Tidsgränsen för en total
utrymning av kommunhu-

set går vid årsskiftet. Efter en
rivning kan det bli en intäkt
om marken säljs. Men styret
måste ha politiskt mod och
ta tag i fastighetsfrågorna, säger Jesper Englundh (S), kommunalråd.
Ingvar Smedlund (M),
kommunstyrelsens ordförande, leder Allianskoalitionen:

– Min grundinställning
är att rivningen ska hanteras som en extraordinär engångskostnad som påverkar resultatet eller vävas in
vid en exploatering av fastigheten. Men frågan utreds
nu av kommunledningsförvaltningen.

Lotta Lille

lotta.lille@eposten.se

