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Antolina Gutierrez Del Castro ser gärna fler aktiviteter i vattnet. Det är också vad simhallarna tänker satsa på. 
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Hågelbyparken
får ”Jurassic
Park”-tema
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Så blir nya
Tumba
centrum
ombyggnad Nu börjar
det nya Tumba centrum
ta form. Ombyggnaden av
den gamla gallerian pågår
för fullt och ska vara klar
till årsskiftet. Sedan väntar beslut på ett nytt centrumhus.
SIDAN 8

kap köpa
bostad
och aldrig
Tävlingen avgjord. Ekotopia blir en flytta in
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sidan 6

urtidsvärld i Hågelby med regnskog,
levande djur och mekaniska dinosaurier i full storlek. Initiativtagarna
vill undvika en tung exploatering. /4

På reco.se kan du se vad
våra kunder tycker om oss.
Sök på Fastighetsbyrån och Tumba eller Salem.
Fastighetsbyrån i tumba / salem 08-566 401 50 / tumba@Fastighetsbyran.se / Fastighetsbyrån.se

Krukväxter
från förr hyllas

gröna vänner Krukväxtuppropet vill lyfta
fram blommorna mormor
och morfar hade på sina
fönsterbrädor, och som i
dag lever ett undanskymt
liv.
SIDAN 9
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vapenlarm

Pistoljakt i skogen var svensexa
ASalem
Polisen fick larm om att flera
yngre män jagade varandra
med pistol i ett skogsparti i
Salem vid 12-tiden på söndagen. Det visade sig handla
om en svensexa av det vildare slaget.
Vid lunchtid på söndagen fick polisen flera samtal
från folk som larmade om
att unga män jagade varandra med pistol i Salem.
Det första larmet kom
från en kvinna som hade sett
en man bära på ett vapen vid
en bil som stod parkerad på

Gamla Södertäljevägen.
Tre andra män fanns i
närheten.
En annan som ringde berättade att fyra
yngre män jagade varandra i skogen mellan
Fågelsta och Bergaholm på
Gamla Södertäljevägen. En
av männen bar på ett vapen.
– Med hjälp av registreringsnumret som det första
vittnet uppgav ringde polisen till bilägaren och fick veta att bilen var utlånad till en
släkting som skulle medverka i en svensexa, säger To-

we Hägg,
kommunikatör vid
Stockholmspolisen.
Polisen ringde den
som lånat bilen och det
visade sig att sällskapet inte
var kvar i Salemskogen. Föraren sa att de skulle invänta
polisen på en parkering i Järna. Det visade sig att pistolen var en soft air gun som
svensexegänget hade roat
sig med under de uppsluppna eskapaderna.
Lars Allerstedt

på rymmen

Fansen älskar Simon Tibbling
Simon Tibbling började
spela fotboll som 6-åring
i Grödinge SK. 15 år senare är han ett uppskattat
proffs i holländska klubben Groningen. Klubbens
fans har röstat fram den
unge mittfältaren till årets
spelare.
21-åringen har spelat på
mittfältet för Groningen
i den högsta ligan sedan
början av 2015. ”Det är
stort såklart, en ära. För
mig känns det väldigt kul
att få uppskattning för det
jobb jag gjort”, säger Tibbling till Fotbollskanalen.

Mördare avvek
under frigång
ATullinge
Den man i 40-årsåldern som
är dömd för att ha mördat
sin far och hans sambo i Tullingeberg för fyra år sedan
har rymt. Mannen, som inte
bedöms vara farlig för allmänheten, avvek från sin
frigång på Karsuddens sjukhus på lördagen och var vid
lunchtid på måndagen fortfarande på fri fot. Mannen är
också dömd för att ha mördat sin mor 1996. Polisen
tror att han lämnat länet.
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Anders Björklund

Tävlingen avgjord

Dinosaurievärld blir nytt turistmål
Ekotopia vann tävlingen
om att bygga i Hågelby.
Här ska turisterna bland
annat få möta fullstora
dinosaurier i en resa från
jordens skapelse till framtiden. Men tre andra tävlingsbidrag har fortfarande chansen.

Besökare tittar på krokodiler.

ken med de tidigare ägarna av Gröna Lund. Adolfsen
Group jobbar nu själva, men
idén om bland annat vattenland, sagoland och camping
kvarstår.
– Vi hörde att en annan
aktör var intresserad av att
bygga vattenland. Vi är positiva till samarbeten inom
projektet, säger Runar Rønningen på Adolfsen Group.
Ett annat bidrag som
fortfarande har chansen är
hästanläggningen med jour-
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ra behöver en mindre del av
området i Hågelby (40 000 av
250 000 kvadratmeter) för
att skapa sitt turistmål öppnar juryn för att eventuellt
låta tre av de andra företagen som lämnat tävlingsbidrag bygga och samarbeta
med Ekotopia.
En av de tre som fortfarande har chansen är norska
Adolfsen Group som tidigare ville bygga Familjepar-
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Eftersom Ekotopia ba-

Ekotopia är vinnare i tävlingen om att bygga i Hågelby.
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AHågelby
Ekotopia är vinnare i tävlingen om att bygga i Hågelby. Nu inleds förhandlingar
som ska leda till avtal med
kommunen.
Här ska besökare kunna göra en resa från jordens skapelse till framtiden.
Byggnaderna som bland annat består av stora växthus
ska rymma olika miljöer,
bland annat regnskog med
levande djur. Men här finns
också ett av de stora dragplåstren – ett slags Jurassic
park med mekaniska dinosaurier i full storlek. Bakom
idén står företaget Scandinavian Edutainment, som
samarbetar med Skanska.
Maria Rydbrink Raud, vd på
Scandinavian Edutainment,
berättar att de jobbat i flera
år med idén. Konceptet beskrivs som lustfyllt lärande
i en levande miljö.
– Ekotopia kan bidra till
ökad kunskap kring ekosystem och klimatförändringar genom sina spännande utställningar och sätta
kommunen på världskartan
som hållbart turistmål, säger hon.
Juryn, som bestått av både tjänstemän och politiker
från båda blocken, kallar besöksmålet ”unikt”. Enligt bedömningen måste dock företagen bakom ta fram en plan
för hur ägarskapet ska se ut
när allt är färdigbyggt.

”Det känns kul,
jag hade hoppats
men kunde inte
räkna med vinst.
Vi är öppna för
samarbete med
andra även om vi
hoppas att området inte blir tungt
exploaterat”,
säger Maria Rydbrink Raud.

Hågelby från ovan.

nalisten Suzanne Sjögren
och hoppryttaren Pontus
Westergren från Rönninge.
Miljöpartiets kommunalråd Dan Gahnström, som
var kritisk till utformningen
av den tidigare Familjeparken, säger nu:
– Det är naturligt att titta på kompletterande aktörer. Dessa måste enligt min
mening anpassas till att den
gröna kilens funktion inte
hotas.

Juryn poängsatte de olika
bidragen.
– Ekotopia är solklara vinnare utifrån de satta kriterierna och klarar hållbarhetskraven bra. Det är ett intressant bidrag utifrån ett
natur- och miljöperspektiv.
Det blir en stor attraktionskraft på en bred målgrupp
i allt från turister till skolklasser.
Anders Björklund
anders.bjorklund@mitti.se

Fortfarande aktuellt

Hästar och vattenland
Botkyrka kommun fortsätter också samtal med:
l Hågelby Horse Center Visionen är att göra Hågelby till
Stockholms hästcentrum, med högklassig tävlings- och träningsanläggning för hästar, samt veterinär.
l Familjeparken Norrmännen i Adolfsen Group vill bygga
stugby och camping, senare också vattenland och sagopark.
l Vattenland Vi Invest vill bygga vattenland, camping och
bostäder. De har likt de andra två bidragen här ambitioner
även inom Hågelby gård.

