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VECKANS FRÅGA
Ska du fira Sveriges
nationaldag den 6:e juni?
Tack för ditt svar, din röst
är registrerad.
Ja
42%
Nej
52%
Ingen åsikt
6%

MEST LÄST PÅ NVP.se
”Precis vid gången brukar vi stå och pricka av de barn som är här på en lista.
Jag vågar inte svara på vad som kunde ha hänt om någon stått där när raset
började,” säger Lynn Edholm.
FOTO: ELISABETH UBBE

Vägg rasade ner i
ridhus
NACKA 02 juni Plötsligt hände det som ridlärarna länge befarat. Mitt
under lektionstid rasade bråte ned i stallet. – Det kunde ha slutat i en
tragedi, säger
Carol Edholm, vice ordförande för Nacka ridklubb.
Det var för två veckor sedan som raset skedde, mitt under pågående lektion.
Den gång, som bjälkar och tegelstenar föll ned på, passeras dagligen av barn,
ridlärare och hästar. Hade någon gått förbi medan bråten regnade ned kunde
det slutat i en tragedi och det var ren tur att ingen skadades, menar ridhusets
personal.
Skrämde hästarna
En av dem som bevittnade händelsen var Carols dotter Lynn Edholm, som
arbetar som ungdomsinstruktör:
– Plötsligt började det smälla. Det small flera gånger när tegelstenarna föll och
det blev dammigt i stallet. Hästarna blev rädda eftersom de inte är vana vid
ljudet. Precis vid gången brukar vi stå och pricka av de barn som är här på en
lista. Jag vågar inte svara på vad som kunde ha hänt om någon stått där när
raset började, säger hon.
Gång på gång, i flera års tid, har ridskolan på Velamsunds gård påtalat
allvarliga brister i ridstallet för lokalernas ägare och förvaltare – Nacka
kommun. Men ingenting har hänt.
– Hade man påtalat något liknande inom fotbollen eller ishockeyn hade man
rättat till det direkt. Men här har kommunen i princip inte spikat in en enda spik,
säger Carol Edholm.
”Det här är allvarligt”
Dag Björklund är fastighets-chef för kommunens anläggningar.
– Det här är allvarligt och får inte hända. Det har varit konsulter där och tittat
på förutsättningarna för en framtida renovering, men vi trodde inte att det var
vid den aktuella platsen som vi hade problem. Vi har inte haft de ögonen med
oss, säger han.
Efter händelsen har Fastighetskontoret varit nere och tittat på platsen och
kommit fram till att det inte finns någon risk för fler ras vid gången.
I sommar påbörjas en renovering av stall och ridhus. Ett framtida nytt ridhus
finns också med i kommunens planer.

1. Jag tyckte gården var
lite läskig
2. Hur hamnade jag
egentligen här?
3. Väg stängdes av efter
krock med träd
4. Cyklist påkörd på
Värmdövägen
5. Köttfärsrättegången
avslutad
EU-VALET

Läs artiklar
NVP:s MATPATRULL

Varje vecka testar NVP:s
matpatrull hämtmat i
Nacka och Värmdö. Läs
deras bedömningar här.
Läs artiklar
NVP 20 år

Tomasz Pozar
tomasz.pozar@nvp.se

I år fyller NVP 20 år – här
kan du bläddra dig genom
en del av nyhetshistorien.
Till jubileumsnumret
VECKANS ROS

Ge veckans ros till någon
som du tycker förtjänar
det. Läs och skicka in dem
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det. Läs och skicka in dem
här.
Se veckans rosor
FÖLJ DITT LAG

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

Evelina Stucki
Det är mycket nu. Stefan
Sauks återkommande
sketchfras har blivit en
välanvänd klyscha.
Speciellt i dessa tider
Ett drömspel borde vi
ha sett
KRÖNIKA
TIINA NEVALA

En av höjdpunkterna
med att anlända till sitt
skrivbord klockan 9 på
morgonen så här i början
av juni är dagen L.
Ge mig ett L!
TRAFIKLÄGET

Trafiken.nu
Läget på vägarna
Poliskontroller
SL
PRIVATANNONSER
Äldre fiskeredskap
av intr. drag, rullar, ABU,
Record, Pebeco amb. mfl.
Napp och nytt. Pris enl ök.
Tel 0739-32 99 73.
Se fler annonser
Stulen!
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Natten mellan 17-18 maj
stals denna motorcykel
Zuzuki TL1000s. Från
Hästhagsterassen i
Gustavsberg. Regnr RCN
202. Alla tips tas tacksamt
emot och hittelön utgår till
den som kan hjälpa oss att
få den tillbaka. Tel 070544 52 65 el 570 335 14.
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