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Föräldrar ersätts
för flytt av förskola
LILLKYRKA
Den vars barn har evakuerats från Lillkyrka
förskola till Enavallens
förskola i Enköping
får kompensation för
merkostnaden.

Sedan i våras har Lillkyrka förskola evakuerats på
grund av mögel. Flera har
evakuerats till Enavallens
förskola i Enköping, en
och en halv mil från Lillkyrka. Resorna har inneburit extra kostnader för föräldrarna.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har

därför beslutat att kompensera vårdnadshavare med
som mest 300 000 kronor
sammanlagt.
Utbildningsförvaltningen bedömer att föräldrarna kan kompenseras med
maximalt fem månaders
avgiftsbefrielse för ett barn
i familjen.
I framtiden ska ett tillägg
i riktlinjerna för förskoleplacering tala om att det är
vårdnadshavare som ansvarar för tranport till och från
förskolan, även vid oförutsedda händelser.

Anders Jagemo

Anders.Jagemo@eposten.se

Nora kyrkas fastighetsbolag har även tankar på att bygga
fler lägenheter i Tärnsjö, men den frågan är ännu inte beFOTO: HANS LUNDGREN/ARKIV
slutad.

Järnhandeln kan
bli hyresrätter
TÄRNSJÖ
Nu det kan bli hyresrätter i den gamla
järnhandelns lokaler i
Tärnsjö. Intresset för
lägenheterna är redan
stort.

Det är Nora kyrkas fastighetsbolag som planerar
att göra om butikslokalerna till tre stycken mindre
hyreslägenheter. Per-Erik
Johansson sitter både som
politiker i Kyrkorådet och
som styrelseledamot i bolaget.
– Än så länge håller vi
på och tar fram en ritning-

ar för hur fastigheten ska
göras om. Det har varit lägenheter här innan, men
vi måste få till allt med
bygglov innan vi kan börja, säger han.
Om allt går enligt plan
blir det inflyttning till sommaren. Innan dess måste
vatten, avlopp och el dras.
– Det har redan blivit kö
till lägenheterna. Vi har
också en vision om att bygga två hus till på tomten
med fyra lägenheter i varje,
men det är inget bestämt i
den frågan ännu.

Ebba Örn

Ebba.Orn@unt.se

Klassiskt
evenemang
är tillbaka

Virkesladans
köpare tar in ny
kompetens

Nu är juldagsdansen tillbaka i Tierp igen.
Efter att ha legat nere
under några år så är den
klassiska och populära
juldagsdansen tillbaka i
Tierp igen på juldagen.
Spelplatsen blir stora salen i Tierps kommuns kulturhus Möbeln. Det blir
dansbandet Drifters och
sångerskan Erica Sjöström
som står för huvudunderhållningen tillsammans
med Upplands guld. Erica Sjöström är uppväxt i
Tierp, men bor numera i
Lidköping i Västergötland.

Christian Hahne blir styrelseledamot i TAFAB, som
nu har köpt tomten Virkesladan.
– Med sina kunskaper,
sin breda kompetens och
långa erfarenhet inom
fastighetsbranschen kommer Christian Hahne att
bidra ur många olika
perspektiv, säger Thomas
Andréasson, TAFAB:s grundare och vd, i ett pressmeddelande.
TAFAB ska bygga tillsammans med Amasten
Fastighets AB. Arkitekt är
Jacob Haas, vd och delägare i ÅWL Arkitekter.
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Kjell Sjöberg
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Vänfamiljerna
kom ut ur bubblan
KNIVSTA

Inne i Staffansgården är det glöggmingel. Det är den årliga vinterfesten
för alla fadder- och vänfamiljer och
deras ”killar”, som var ensamkommande flyktingbarn när de kom till
Sverige 2015.
I köket brygger Kajsa Ekdahl
kaffe medan andra dukar
fram julmaten.
– Vi i festkommittén hjälps
åt. Jag har gjort rödkålssalladen och romsåsen. Alla har
haft med sig dukar, det är
därför de är olika. Så gör vi
alltid, säger hon.
Kajsa Ekdahl och hennes
man blev först vänfamilj och
sedan fadderfamilj genom
föreningen 18 plus. För henne har det betytt extra mycket eftersom hennes man gick
bort för drygt två år sedan.
– Folk tror att vi är så himla snälla, men de här killarna
har gett oss så mycket så det
går inte att beskriva. Livet har
fått en mening bara av att ha
lärt känna dem, säger hon.
Engagemanget har en baksida också, oron för hur det
ska gå.
– Vi mår dåligt av att si-

tuationen är så oviss för så
många, säger Kajsa Ekdahl.
För Naqim Nasri har det
gått sex år sedan han träffade sin familj som bor i Pakistan. I Knivsta har han en vänfamilj, Appelgren, som han
träffar minst en gång i månaden. De pratar och äter ihop.
Ibland sover han över.
– När jag träffar min vänfamilj känns det som att träffa min familj och jag känner
mig inte ensam, säger han.
Vid bordet hamnar han bred-

vid elvaåriga Elias Strand,
som frågar hur man säger
olika saker på dari. Elias familj är fadderfamilj åt en annan kille.
– Det är bra. Det känns som
att ha fått en till bror. Vi spelar fotboll och tv-spel, säger
Elias Strand.
Hans pappa Mats Strand

Ali Sahel och Ali Ahmad Akbari kämpar med sångtexten i
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Staffan var en stalledräng.

berättar att de hade pratat
om att ta fosterbarn eller
vara stödfamilj för att göra
en samhällsinsats.
– Så dök detta upp. Jawid
spelade i fotbollslaget som
jag tränade och han skulle behöva lämna Knivsta. Vi hade
ett rum över och nu är han
som en familjemedlem. Han
kallar oss mamma och pappa.
Vid ett annat bord sitter Ali

Sahel och vinkar och ropar:
”Kom och prata med oss också.” Jag frågar vad han tycker
om svensk julmat.
– Sill är inte gott. Laxen
med kaviarsås var godast,
svarar han och skrattar.

Han ser fram emot dansen
senare på kvällen.
– Jag är bra på afghansk
folkdans, säger han och
skrattar igen.
Mittemot sitter Thea Salomon. Hon var 14 år när hennes familj blev vänfamilj till
en kille som blev utvisad.
– Han kom hem till oss
ofta. Jag har två hästar och
han tyckte om att rida. Det
var spännande och kul. Han
berättade hela sin historia
och jag fick perspektiv på hur
det kan vara. Vi lever i vår lilla bubbla i Sverige och de i en
annan värld, säger hon.

Tina Lövrander

Tina.Lovrander@unt.se

Vargen hade diskbråck
ÄLVKARLEBY
Vargen som avlivades
i Glamsenreviret i
Älvkarleby kommun
under fredagen har nu
obducerats.

– Det var en gammal, mager och muskelfattig varghona som hade levt ett hårt
liv. Hon hade bland annat
diskbråck som gjorde att
hon hade svårt att röra bakbenen. Det säger biträdande
statsveterinär Henrik Uhlhorn på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.
skadade varghonan
upptäcktes i Glamsenreviret i början av november,
i samband med den årliga rovdjursinventeringen.
Länsstyrelsen hade vid denna tidpunkt svårt att få vargen avlivad då ingen jägare
som länsstyrelsen var i kontakt med vågade avliva den.
Rädslan var att åtalas för jaktbrott och förlora sin licens.
Under fredagen kunde
Länsstyrelsen i Uppsala Län
till slut hitta och avliva varghonan, detta efter ett tips
från en privatperson som
hade sett blodiga släpspår i
snön.
Vargen skickades till SVA
och obducerades under
Den

Den avlivade varghonan hade diskbråck.
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måndagen. Obduktionen visade på både förslitningsskador och skador. Diskbråcket
gjorde att varghonan släpade bakbenen efter sig.

gjorde att benet knappt gick
att böja.
– Hon led av både känselbortfall och smärta, säger
Henrik Uhlhorn.

Detta syntes också på baktassarnas såriga framsidor. Vargen hade dessutom en gammal skada på hasleden, vilket

Förutom diskbråck och ben-

en gammal skottskada. Detta
är dock inget som varghonan
har varit påverkad av precis
innan sin död, enligt Henrik
Uhlhorn.
Skelett och skinn ska nu till
Naturhistoriska Riksmuseet.

skada visade obduktionen
skador på bukmuskulaturen,
något som kan vara spår av

Hanna.Brolund@unt.se

Hanna Brolund

