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Norsborg får
■■ Det blir ingen satsning på unga vuxURTID. Dinosaurier ska hjälpa till att illustrera jordens
utveckling.

Hågelby lockar ny klimat- och ekopark
Det nybildade företaget Scandinavian Edutainment
hoppas kunna delta i idé- och markanvisningstävlingen för Hågelbyparken som startar i mars.
Konceptet kallas Ekotopia och beskrivs som en interaktiv, naturvetenskaplig upplevelsepark med fokus
på klimat och ekologisk hållbarhet.
- Dinosaurier blir en del av utställningen, men det
är berättelsen om vår planet som står i centrum. Den
vackra miljön runt Hågelby ska lämnas orörd, hela
syftet är att locka fler att söka sig ut i naturen, förklarar Maria Rydbrink Raud, vd för Scandinavian Edutainment.
Inom någon månad ska företaget ta ställning till
om det ska delta i tävlingen.

na i Tumba. Istället prioriterar kommunen
Hallunda-Norsborg, där en ny mötesplats
för äldre ungdomar kan bli verklighet
redan nästa år.
TUMBA/NORSBORG

”Knivdådet i Tullinge var självförsvar”

”Måster prioritera”
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DRÅP. Trafikbråket i januari fick dödlig utgång.

– Det är tråkigt att vi måste
välja, men med en begränsad
budget måste vi satsa där behoven är som störst, säger
Bim Eriksson (S) ordförande
i kultur- och fritidsnämnden.
I måndags beslutade
kultur- och fritidsnämnden
i Botkyrka att avslå ett medborgarförslag från en stor
ungdomsgrupp som vill se
en ny mötesplats för unga
vuxna i Tumba.
Tara Charoensong, Hallundabo och aktiv i Botkyrka
Ungdomsfullmäktige (BUF),
är kritisk:
– Det beklagliga är att vi
har engagerat ungdomar från
hela kommunen som ser vikten av att man satsar i Tumba.
Vi förstår ju varandras situation. Tyvärr verkar vi inte nå
ut till vuxenvärlden. Det blir
fel när vissa ungdomar ska
behövas väljas framför andra.

I onsdags åtalades den 51-årige Huddingebo som
i början av januari knivhögg en 21-åring till döds vid
ett trafikbråk på Norra Parkhemsvägen i Tullinge.
Åklagarens brottsrubricering är dråp.
Bråket började, enligt tidigare medieuppifter, med
att 51-åringen bröt mot högerregeln, varefter de båda
männen klev ur bilarna och började slåss. I förhör har
51-åringen hävdat att han agerade i självförsvar och
högg med kniven ”i reflex”, enligt Dagens Nyheter.

Miljonöverskott i Salems bokslut
Boksutet för 2014 i Salems kommun visar ett överskott på 41 miljoner kronor.
Enligt kommunen beror överskottet bland annat på
den milda vintern, som medfört mindre arbete. Dessutom har färre platser behövts för barn och elever
jämfört med prognosen. Investeringsbudgeten visar
också ett överskott, eftersom en del planerade projekt
som gatu- och VA-arbeten skjutits fram till 2015.
Överskottet kommer bland annat användas till
extra amorteringar på kommunens låneskuld.

Under flera år har boende vid
torget, centrumägare, föräldrar, fältassistenter och ungdomar flaggat för politikerna
om bristerna när det gäller
äldre tonåringar Tumba.
– Vi vet att det finns stora
behov i Tumba som vi gärna
vill tillgodose. Men i Hallunda-Norsborg är det just

”Vi har engagerat
ungdomar från hela
kommunen som ser
vikten av att man
satsar i Tumba.”

”Vi vet att det
finns stora behov i
Tumba som vi gärna vill tillgodose.”
nu fler ungdomar som står
långt från arbetsmarknaden
och som saknar annan fritidssysselsättning. Vi måste göra
den prioriteringen, säger Bim
Eriksson.
Enligt Bim Eriksson kan
budgetläget eventuellt förbättras inför nästa år genom
den rödgröna regeringens
höstbudget.
–Tumba är ett prioriterat
område, men just nu kan jag
inte svara på när det kan finnas
pengar till detta, säger hon.
Bidrag för lokal

I kultur- och fritidsförvaltningens framåtsikt sägs att en
mötesplats för unga vuxna i
Hallunda-Norsborg skulle
kunna öppnas 2016. Redan
nu i år har kommunen beviljat ett bidrag för en tillfällig
lokal på Höders väg 17 i
Norsborg, som kommer att
ha två vuxna anställda i lokalen varje fredag och lördag
mellan åtta och halv elva på
kvällen under hela 2015.
– Jag är jätteglad för det, vi
har ju ingenting här. Tumba
har sin galleria och annat som
gör att platsen inte känns
lika död som Norsborg, säger Tigran, en av de aktiva
Norsborgsungdomarna.
Patricia Palma
Petter Beckman
redaktion@sodrasidan.se

SLUTVÄNTAT. Tigran och Firel har varit med och jobbat fram
den nya mötesplatsen i Norsborg. ”Men det är tråkigt att
kommunen väljer en grupp ungdomar fram en annan”, säger
Tigran.

Norsborg får mötesplats

Salem skrotar hemtjänstföretag

Salems kommun avbryter sitt samarbete med hemtjänstföretaget Svensk personlig assistens. Bland annat
har det varit problem med bemanningen, vilket lett till
att brukare larmat utan att någon kommit.
– Det här innebär att nattpatrullen kommer att vara
i kommunal regi igen, säger hemtjänstchefen Kerstin
Swärdhammar.
Dagtid jobbar både den kommunala hemtjänsten
och privata utförare med hemtjänst i kommunen.

BORTVALDA. Inga-Lill Larsson och Rosita Åberg i Tumba får inte
da-

■ Redan i år finns pengar avsatta för en mötesplats för
unga vuxna (17 till 26 år) på Höders väg i Norsborg. Det
är inte en fritidsgård i kommunal regi, utan civilsamhället
kommer att driva den med ekonomiskt stöd från kommunen.
■ Fokus ska ligga på aktiviteter som hjälper besökarna att
gå vidare in i vuxenrollen, etablera sig på arbetsmarknaden, komma igång med studier, ha samtal om aktuella
ämnen och hur de kan ta plats i samhället.
■ Nästa år hoppas kultur- och fritidsförvaltningen kunna
öppna en ”riktig” fritidsgård för de äldre ungdomarna
i Hallunda-Norsborg. I dag finns liknande verksamhet
i Fittja Ungdomens hus och i augusti öppnar en ny mötesplats i Alby.

”Fler vuxna
Inga-Lill Larsson, boende
vid Tumba torg, har ortens stökigaste fritidsgård rakt utanför sitt
fönster.
– De flesta är trevliga,
men det behövs mer vuxennärvaro, säger IngaLill, som själv kan tänka
sig att hjälpa till.
TUMBA

Det senaste halvåret har
Inga-Lill Larsson ringt till
kommunens vaktbolag över

40 gånger när situationen på
torget spårat ur.
– Väktarna kommer kanske hälften av gångerna. Men
de säger ”det är bra att du
ringer så att kommunen ser
problemet”, säger Inga-Lill.
I flera år har hon och
grannarna kämpat för att få
kommunen att göra något åt
ungdomsstöket på torget,
som påverkar en stor del av
hennes vakna tid.
– Förra året var fritidsledarna från Southside här

