Välkommen till NVP

Ponnystallet får
stanna i tre månader
SALTSJÖ-BOO 12 december Mira Aaltonens ponnystall i Tollare är
räddat. Efter NVP:s artikel i förra veckan har markägaren NCC ändrat sig
och låter stallet få förlängt i tre månader.
– Helt fantastiskt! Vilken uppoffring! Det här ska NCC hedras för, jublar Mira
Aaltonen.
För bara en vecka sedan trodde hon att hon skulle gå i konkurs, eftersom hon
inte visste vart verksamheten skulle ta vägen efter årsskiftet. NCC, som äger
marken och så småningom ska bygga bostäder i området, har låtit stallet få
förlängt kontrakt vid ett antal tillfällen tidigare. Men den här gången verkade
det vara tvärstopp, till mångas förtvivlan.
Kommentarsrekord
Att stallet, som i dag engagerar ungefär 200 barn och deras föräldrar, är
populärt märks inte minst på nvp.se. Aldrig tidigare har en artikel fått så många
kommentarer. Under fredagen hade 40 kommentarer ramlat in, samtliga med
vädjan till Nacka kommun och NCC att rädda kvar stallet.
Efter alla påtryckningar har nu alltså NCC gett med sig. Stallet får stanna
under första kvartalet nästa år.
– Vi har kunnat konstatera att det finns ett starkt önskemål om att stanna och
vi vill hjälpa till. Vi har ju hjälpt stallet redan från början, genom att låna ut
marken, säger Jan Kalms, som är ansvarig för planeringen av Tollareområdet
hos NCC.
Hade ni inte kunnat ge det här beskedet tidigare?
– Nej. Arbetet med Tollareområdet pågår hela tiden. Det blir ständigt nya
ändringar och förskjutningar. Det är ingen glasklar verksamhet där man kan se
redan från början hur allt ska bli.
Ska jobba stenhårt
Under de tre kommande tre månaderna ska Mira Aaltonen tillsammans med
Nacka kommun undersöka nya marker att hyra. Det är särskilt ett, än så länge
hemligt, område som är av stort intresse. Men flera andra förslag på områden
har också trillat in under den senaste veckan.
– Nu ska jag jobba stenhårt för att etablera min verksamhet någon annanstans,
säger Mira Aaltonen.
Hanna Bäckman
hanna.backman@nvp.se
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VECKANS FRÅGA
Påverkar
lågkonjunkturen dina
julklappsinköp?
Nej, inte alls
Ja, men men bara
marginellt
Ja, i år blir det
budgetklappar
Nej, köper inga
julklappar
Ingen åsikt
Svara

Se resultat

NVP:S RIMSTUGA

Välkommen till NVP:s
rimstuga. Skicka in ett
julklappsrim och tävla om
en klapp som passar just
dig!
Rimtävling
VECKANS ROS

Ge veckans ros till någon
som du tycker förtjänar
det. Läs och skicka in dem
här.
Se veckans rosor
NVP JULSPECIAL

Nu börjar nedräkningen till
jul. Läs NVP:s julartiklar
som publiceras varje
vecka.
Julartiklar
GRODDEN 2008

NVP tog hem flera priser
när Grodden delades ut i
fredags.
Läs mer...
FÖLJ DITT LAG
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På NVP.se kan du följa
tabelläget för ditt favoritlag.
Över 150 lag i Nacka och
Värmdö finns i det lättsökta
registret.
Se tabeller
GUIDEN
Hela veckans evenemang
Vad händer i Nacka och
Värmdö i veckan? Hitta
evenemangen här.
Läs guiden
LEDAREN
Anders Milde
Ibland kan man känna sig
lite töntig som journalist.
Jag upplevde ett sådant
tillfälle under veckan.
Jag hade förmodligen
själv köpt en öl
KRÖNIKA
Andreas Holmkvist

Varför skriver jag krönikor
i din lokaltidning? Hur
kommer det sig att jag
sitter, tror mig vara
klarsynt...
Jag har aldrig valt
någonting
TRAFIKLÄGET

Trafiken.nu
Läget på vägarna
Poliskontroller
SL
ANNONS
Loppmarknad
på Fiskgjusevägen 60 i
Gustavsberg, söndagen
den 14 dec kl 12-15, kom
och fynda eller
ta en billig fika och
umgås.Välkomna önskar
hgf Fiskgjuse.v./Renvägen.
Läs fler annonser
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