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Vinnarkakan var oemotståndlig
Botkyrka Hågelbyparken har

 nder januari hållit en bakelseu
tävling för barnen som varit och
pysslat på Klockhusvinden.
Barnen har fått skicka in förslag
på hur de vill att en bakelse ska
se ut och smaka, för att sedan ta
fram en vinnare. Nikolay Porkhov,
5 år från Rönninge skapade det
vinnande bidraget, en smarrig och

estetiskt tilltalande chokladkaka.
Juryns motivering för vinnande
bidrag var att det är en bakelse
med klassisk och oemotståndlig
smak med choklad som passar bra
på alla hjärtans dag.
Chokladkakan bakades och såldes sedan i Café Anna Giertz under
helgen och del av intäkterna gick
till Barncancerfonden.

Boende för flyktingbarn
byggs i nedlagd skola
SALEM Salems kommun ska

Vinnarbidraget, Nikolay Porkhovs
chokladkaka.

starta ett boende för ensamkommande flyktingbarn i den
nedlagda Skyttorpsskolan.
Prognoserna i både Botkyrka
och Salem är ökat flyktingmottagande under 2015. Kom-

munen har skrivit avtal med
Migrationsverket som gäller att
tillhandhålla elva platser. Varje
plats innebär två till fyra barn
per år, beroende på hur snabbt
utredningen om permanent
uppehållstillstånd tar.

Bolaget
löste ut
krögare för
1,1 miljoner
Restaurangen på
Hågelby har upphört.
Efter 30 år har det
kommunala bolaget
Hågelbyparken AB löst
ut sina krögare för
1,1 miljoner kronor. Men
det dröjer inte länge
innan det blir mat i ny
regi.

Centrala Hågelby ska rustas upp men kommer att fortsätta ha fritt inträde för allmänheten. Till området utanför centrala Hågelby startar kommunen en tävling för att hitta en entreprenör som skapar en upplevelsepark.
Foto: Anders björklund  

Hågelby kan få ett
eget Jurassic Park
Med start i år ska de
anrika byggnaderna
i Hågelby rustas upp för
40 miljoner kronor.
Samtidigt drar det ihop
sig till tävling och nya
intressenter blickar mot
området. Ett företag vill
starta en ekopark som
bland annat visar dinosaurier i full storlek.
Företaget bakom idén kallar par
ken Ekotopia. Det handlar om en
resa från tidernas begynnelse in
i framtiden. Det stora dragplåst
ret är ett slags Jurassic Park med

dinosaurier i naturlig storlek. På
sin hemsida visar företaget en film
från Naturhistoriska museet i Lon
don med rörliga dinosaurier, och
levande djur som sköldpaddor och
grodor i regnskogsmiljö med små
vattenfall.
– Vårt intresse är stort, säger
Maria Rydbrink Raud som är vd
för Scandinavian Edutainment.
Konceptet är en interaktiv utställ
ning om jorden och människan
i ett ekologiskt, historiskt och
futuristiskt perspektiv. Företaget

vill bygga upp miljöerna i en sfä
risk byggnad men också skapa
utomhusaktiviteter.

Politisk jury korar vinnaren
w Tävlingen med förslag för
Hågelby startar i mars.
w Hågelby har i dag 200 000
besökare per år men kommunen
vill göra området till ett större
turistmål.
w En förutsättning för utbyggnad

är att förslagen tar stor hänsyn
till områdets kulturhistoria och
att gröna och sociala värden
förstärks.
w I slutet av året hoppas kommunen att en politisk jury korat
vinnarna.

– Natur och miljö är väldigt vik
tigt för det här konceptet. Vi vill
inte att det ska ske alltför stora
förändringar i området och tan
ken är att uppmuntra folk att söka
sig ut i naturen. Ekotopia blir som
en portal till den övriga miljön,
säger hon.
Jämfört med den tidigare in
tressenten
bakom
”Familje
parken”, Familjen Lindgren AB,
räknar företaget med färre besö
kare – cirka en halv miljon besö
kare per år jämfört med Familje
parkens kalkylerade miljonpublik.
Men Rydbrink Raud räknar också
med mindre ingrepp i naturen.
Företaget intresserar sig

för det
område som kallas B i den täv
ling som Botkyrka kommun star
tar. Område A är centrala Hågel
by med sina gamla byggnader och
strandområdet vid Aspen. Områ
de B handlar om åkerområdet vid
sidan om centrala Hågelby.
– Berättelsen om dinosaurierna
kommer att bli en äventyrlig in
gång till det hela. Ett slags ”Juras
sic Park Live” inomhus, säger hon.

Inom en månad ska företaget
bestämmas sig för om de ska del
ta i tävlingen. Kommundirektör
Mattias Jansson vill inte kommen
tera Ekotopia men säger att flera
intressenter har hört av sig.
– Intressenterna kommer att bli
kontaktade, men vi kommer också
att lansera vår tävling genom an
dra kanaler, säger han.
Om några veckor 
börjar upp
rustningen av centrala Hågel
by.
Förhoppningen är att allt
ska vara klart om två år, då
Hågelby fyller 100 år. I ja
nuari beslutade en enig
kommunstyrelse att av
sätta 40 miljoner kro
nor till ändamålet.
Först kommer huvudbyggna
den att renoveras inomhus, sedan
väntar andra byggnader och mu
rar.
– I höst beräknas den stora re
noveringen börja, säger Krister
Kalte, vd för Hågelbyparken AB.
l Anders Björklund
anders.bjorklund@mitti.se
tel 550 550 97

De tidigare krögarna startade
1 januari 1985. Men efter ju
len i år startade de aldrig upp
igen. Den 4 februari löste i stäl
let H
 ågelbyparken AB ut sina
hyresgäster som hade kontrakt
fram till slutet av 2016. Bolaget
betalar för det en avflyttnings
ersättning på 1,1 miljoner kro
nor samt ersättning för januari
hyran på 51 000 kronor.
– Kommunen vill förfoga
över så stora ytor som möjligt
med tanke på de förändringar
som området står inför, säger
kommundirektör Mattias Jans
son.
Huvudbyggnaden kommer un
der våren att renoveras inom
hus. Sedan öppnar restaurang
en igen innan sommaren.
– Vi driver redan Café Anna
Giertz och har personal där,
men vi kommer att anställa
några till, säger Krister Kalte
som är vd på Hågelbyparken
AB.
Restaurangen är viktig för
Hågelby som besöksmål men
också som plats för affärs- och
konferensluncher. Maten ska
även framöver hålla hög klass
enligt Kalte.
– Men långsiktigt vill vi ha in
en ny entreprenör.
Thomas Bjurholm s
 om är en av
de tidigare ägarna berättar att
de egentligen ville utöka sin
verksamhet genom att även ta
över driften av kaféet och kon
ferensdelen på Hågelby, men
de fick nobben. Enligt honom
är ersättningen de fått för att
flytta långt under vad företa
get kunnat få med tanke på om
ständigheterna.
– Men jag tycker kommu
nen har skött det här bra
nu, säger han.
l Anders
Björklund

