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Bänk på w Trafiken till nya konsthallen riskerar skada ridklubb
släpvagn
dolde
skyltbluff
En Värmdöbo som inte hade betalat skatt på sin bil och blivit av
med sina registreringsskyltar i
en poliskontroll ville inte sluta
att använda bilen.
Mannen löste dilemmat genom att använda skyltarna från
ett släp som han körde omkring
med.
Släpets bakre registreringsskylt lät han sitta kvar på släpet,
medan han monterade släpets
andra skylt framtill på sin
bil.
För att dölja att bilen saknade
skylt där bak körde han omkring
med en bänk på flaket.
Men tilltaget avslöjades, och
nyligen dömdes mannen till
2 000 kronor i böter för märkesförfalskning.
l Johanna Schalk

Ryttare i Gustavsbergs stall som vill komma till en ridväg måste alltid gå en mer eller mindre lång bit längs trafikerade vägar.


Livsfarlig
lek vid
elskåp
Två unga män fick livsfarlig
ström genom kroppen när de
försökte slå ut elektriciteten vid
två nätstationer i höstas. En av
dem började brinna.
De extrema pojkstrecken blir
allt farligare, enligt forskare.

sidan 4

Foto: Åsa Sommarström

Ryttare trängs
bort från vägar
I sista minuten försöker Värmdö
kommun lösa den kris som väntas
för ryttare på Gustavsbergs stall

tränar du

Bli medlem nu så bjuder vi på 1 extra månad!
• kommer ni 2 så bjuder vi på 2 månader
• kommer ni fler så bjuder vi på 3 månader

FÖR ATT BLI YNGRE?

- VI TRÄNAR FÖR ATT BLI

när konsthallen Artipelag öppnar
i juni. På stallet är man förtvivlad
över att inget gjorts tidigare. sidan 5

äldre!

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 maj 2012 och vid tecknande av Clubmedlemskap.

Fenix väg 10, Värmdö Köpcentrum
08-574 102 60 | www.bodyjoy.se
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w Isa Westelius känner av trängseln på Farstalandet

i korthet
Stöld från äldre
man polisanmäld
INGARÖ I onsdags upptäckte
en 82-årig man i Skälsmara att
hans plånbok och solglasögon
var borta från platsen där han
brukar ha dem. Enligt polisanmälan innehöll plånboken
flera tusenlappar.
82-åringens bankkonto
hann tömmas på 15 000 kronor
innan kontokortet spärrades.

Man dömd för
våldtäkt i tält

Isa Westelius som har den egna hästen Morran i Gustasvbergs stall känner av trängseln på Sjörunden. ”Det är så trångt och så mycket folk där att det är nästan
Foto: Åsa Sommarström
omöjligt att galoppera”, säger hon.

Få ridvägar när
konsthall öppnar
Ökad trafik försvårar verksamheten vid ridklubben.
Den kaosartade situationen med hästar, hundar,
barnvagnar, joggare och
byggtrafik på Farstalandet har länge varit en
konflikthärd.
När nya konsthallen
Artipelag öppnar kan det
bli ännu värre.
I takt med att Värmdö kommun
låtit JM bygga flera bostadsområ
den på Farstalandet kring stallet
i Gustavsberg har bristen på rid
vägar och tillgängliga beteshagar
blivit allt allvarligare. Situationen
är så katastrofal att ägarna länge
velat sälja hela verksamheten.
För att i alla fall rädda ridsko
lan, med cirka 350 barn och ung
domar, har Värmdö kommun gått
in med borgen för banklån för
Gustavsbergs ryttarsällskap, som
nu försöker driva verksamheten
vidare.
För barnen på ridskolan är dock
villkoren med bussar, lastbilar,
joggare, och rädda småbarns
föräldrar med barnvagnar desam
ma.
– Klart att man blir nervös ib

land, när det är mycket trafik och
man har en ung häst. Man märker
också att många inte vill ha oss
här, säger Mikaela Lindström, 15
år.
Hon och kompisen Isa Weste
lius brukar rida på Sjöslingan,
en sträcka på 40 minuter där det
är svårt att få till lite galopp. Sjö
slingan är nämligen också ett
uppskattat promenad- och jog
gingstråk.
För att det inte ska bli så trångt
där tar sig ryttare från stallet istäl
let ut till bättre ridstråk via bilvia
dukten till väg 222 vid Hålludden.
Samma väg används också för att
ta hästarna till de få större som
marhagar som finns kvar.
Men den 4 juni öppnar den nya
konsthallen Artipelag på Hållud
den och trängseln i viadukten
kommer att bli ohållbar. Anneli
Svalenborn, verksamhetsansva
rig på ridskolan, säger att klubben
inte kan vara kvar om inte Värmdö
kommun tar tag i frågan. Redan
för ett halvår sedan slog klubben
larm och tjänstemän från kommu
nen kom ut för att titta på lösning
ar. Men än har inget hänt.
På Värmdö kommuns tekniska
avdelning håller man med om att
situationen inte är hållbar. Kom
munen får ofta in klagomål på

w   Stall för 80 hästar
w Cirka 350 barn och ungdomar
tar ridlektioner hos Gustavsbergs ryttarsällskap.
w Stallet i Gustavsberg är lätt
att nå. SL:s bussar stannar i
närheten.
w Klubben har till viss del tagit
över handikappridningen som
tidigare fanns på Värmdö
ridklubb.
w För tillfället finns det cirka 50
hästar i stallet – men det finns
plats för 80.

bajsspillning och samtal från räd
da fotgängare.
Kommunens fritidschef, HansÅke Antonsson, meddelar att för
handlingar om akuta åtgärder
men också långsiktiga lösningar,
påbörjats med JM och andra
markägare. Att det inte finns nå
gon lösning innan Artipelag öpp
nar tar han med ro och han tycker
inte att kommunen är ute i sista
minuten.
– Det är många kommunika
tionsfrågor som ska lösas. Arti
pelagfrågan har gjort att arbetet
tagit fart och att vi hittat en bra
modell för hur man ska få fram

fler ridstigar i framtiden, säger
han.
Den nya modellen går ut på att
ridklubbar går samman och sluter
avtal med markägarna. Värmdö
kommun ska sedan hjälpa till med
kontakter, arbetskraft, maskiner
och eventuell skötsel.
Värmdös politiker har också
avsatt 3 miljoner kronor för rid
stigar, vandringsleder och mo
tionsspår. Pengarna ska räcka de
kommande tre åren.
Petra Lundström, aktiv i ridklub
ben, är dock skeptisk till att man
kommer att lyckas och något av
tal med ridklubbarna har ingen på
Gustavsbergs ridklubb hört talas
om.
– Det vi har sett hittills är att
Värmdö kommun stöttar i ord,
men inte i handling. I över tio år
har ett flertal personer, upprepade
gånger, fört samtal med kommu
nens tjänstemän och absolut ing
enting har hänt. Om Värmdö ska
marknadsföra sig som hästkom
mun är det hög tid att man slutar
att prata och agerar istället, säger
hon.
l Johanna Schalk
johanna.schalk@mitti.se
tel 550 551 26

VÄRMDÖ En 21-årig man har
dömts till skyddstillsyn och
vård för att ha våldtagit en
kvinna i ett tält i samband
med en fest i somras.
Enligt domen handlar det
om en mindre grov våldtäkt.
Mannen ska först ha försökt
föra upp sina fingrar i kvinnans slida när hon sov. När
hon vaknade höll han fast
henne och lyckades då föra
upp fingrarna i slidan.
Dagen efter våldtäkten skrev
22-åringen till kvinnan på Facebook för att be om förlåtelse.
Han skrev också att hon inte
behöver vara rädd för honom.
Nacka tingsrätt anser att
konversationen på Facebook
i kombination med vittnesmål från två kvinnor som den
våldtagna kvinnan anförtrott
sig åt räcker som bevis.
Mannen ska betala 60 000
kronor i skadestånd till kvinnan.

48-åring hotade
exfru till livet
VÄRMDÖ En 48-årig man
hotade sin före detta fru
och mamman till hans
barn till döden. På telefon sa mannen, som var
arg för att han inte fick
pengar efter en gemensam båtförsäljning, att
han skulle döda henne.
Hotet följdes upp av
flera mejl där han bland
annat skrev: ”Måste jag
döda dig och din jävla
familj? Betala nu.”
Kvinnan, som vid ett
tidigare tillfälle blivit
misshandlad av sin
exman, fruktade för
sitt, sina barns och sina
föräldrars liv.
I förra veckan dömdes
mannen till villkorlig
dom och samhällstjänst.

Fler sommarjobb
för unga i Värmdö
VÄRMDÖ Drygt 300 ungdomar
har sökt sommarjobb genom
kommunens försorg. Nu har
kommunens politiker bestämt
sig för att utöka antalet
platser från 150 till 190. Det
formella beslutet fattas när
kommunstyrelsen sammanträder på onsdag.
I Värmdö får enbart ungdomar i årskurs ett och två på
gymnasiet söka sommarjobb
via Värmdö kommun.

