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Grannar lyckades stoppa tjuvar

Salembo bötfälld efter vansinnesfärd

SALEM Fyra personer sitter häktade för olika inbrott i Salem
i oktober. tre personer kunde gripas efter ett inbrott på Cham
pinjonstigen i mitten av oktober. Polisen berömmer gran
narna som ringde runt till varandra och genom ett registre
ringsnummer kunde förövarna gripas. I en lägenhet hittades
senare stöldgods. Salempolisen tackade grannarna med
bullar. en person sitter också häktad för stölder och försök till
stölder ur garage på Fjärilstigen veckan efter.

SALEM en Salembo körde i mycket hög hastighet genom ett
tätbebyggt område i Solberga. Färden gick vid flera tillfällen
mot rött ljus, mannen fick sladd och vid ett tillfälle var han
också nära att krocka med en lastbil. Mannen har i förhör
sagt att han trott sig vara förföljd av rånare, men tingsrät
ten menar att mannen borde insett att det var polisen en av
deras bilar var målad och de använde blåljus. Nu har mannen
i 40årsåldern dömts till böter på sammanlagt 4 800 kronor.

Hemlig plan för självstyre
Tullingepartiet satsar på massivt stöd i Tullinge i stället för valseger.
Tullingepartiet tror inte
att de kan få en majoritet av rösterna i Botkyrka kommun. I stället
siktar de på ett övertygande ”ja” från Tullingeborna.
Det ska få politiker och
övriga Botkyrkabor att
låta kommundelen få
sitt självstyre.
Efter drygt 30 år är det dags igen.
Botkyrkaborna ska ta ställning
till om en kommundel ska gå sin
egen väg. Omröstningen om Salems kommun skedde 1981. Även
då var omröstningen rådgivande
för politikerna i Botkyrka. På den
tiden var Tullingebon Sven-Ivar
Jansson ekonomichef. Efter delningen blev han kommundirektör
i Botkyrka.
– Majoriteten i Salem var för
delning, men totalt i Botkyrka
kommun fick man inte majoritet.
Kommunfullmäktige sa då ”nej”,
och det överklagades till kammarkollegiet som gick på fullmäktiges
linje. Men i slutändan gick regeringen, som leddes av Thorbjörn
Fälldin, på Salembornas linje,
säger Sven-Ivar Jansson.
I Tullinge laddar Tullingepartiet
för den kampanj som ska föregå
omröstningen 2014. Förra veckan
träffades partitoppen för att diskutera kampanjmaterial. Partiet
ska trycka broschyrer, men kommer också att föra ut sina idéer via
sociala medier.
– Inom ett halvår kommer vi
i gång på allvar och då kommer
folk att se det. Vi har en plan, som
man brukar säga, och delningsutredningen som gjorts av Sveriges kommuner och landsting ligger delvis i botten. Men hur det
här ska gå till vill jag inte avslöja,
det riskerar att ta udden av det
hela, säger Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet.
Partiet kommer att driva kampanj i både norra och södra Botkyrka. Men enligt Thorén kom-

Tullingepartiets Camilla Jägermalm, Anders Thorén och Carl Widercrantz planerar inför kampanjen. Anders Thorén berättar att de bland annat kommer att tala
om ökad demokrati i både Tullinge och övriga Botkyrka, och om effektiviseringsvinster med en ny kommuns förvaltning.
Foto: Pekka Pääkkö

w Tycker du att Tullinge ska bli en egen kommun?
Elias Morad, Norsborg: ”Ja, om de vill
bli egen kommun
ska inte resten av
Botkyrka sitta över
dem.”

Björn Sunnefors,
Grödinge: ”Jag skul
le rösta nej. tullinge
får också vara med
och betala för norra
Botkyrka.”

mer kraftinsatserna att sättas in
i Tullinge. Partiet tror inte att det
är möjligt att nå en majoritet i hela
Botkyrka kommun.
– Det är inte realistiskt. Men vi
ska försöka få förståelse för att
de andra delarna inte kommer
att drabbas ekonomiskt. Men det
kan vara svårt att förklara skatteutjämningssystemet för folk. Syf-

i korthet
Bilist nära köra över polisman
SALEM När polisen skulle stoppa en bil strax före midnatt nat
ten till fredag var en polis nära att bli påkörd.
I stället för att stanna ökade föraren hastigheten och poli
sen tvingades kasta sig åt sidan, rapporterar Sveriges Radio.
Polisen hittade senare bilen, som visade sig vara stulen.
Men någon förare syntes inte till

tet med systemet är att alla invånare i Sverige ska ha tillgång till
en likvärdig service, oavsett vilken
kommun du bor i. Fanns inte det
skulle ju Sverige se ut som USA.
Socialdemokraterna kommer att
föra en kampanj för ”en sammanhållen kommun”.
– Ingen tjänar på att dela upp

Touran Mehdizadeh, Tumba: ”om
tullingeborna vill
det säger jag ’ja’,
även om skatte
intäkter förloras.”

Christina Lagerson, Alby: ”Jag vet
inte hur jag kommer
att rösta, men själv
klart kommer jag
att rösta.”

samhället i mindre delar och en
kommundelning kan man inte
backa från, säger Joakim Berglund (S), valledare.
Även Socialdemokraterna kommer att kampanja utifrån kommundelningsutredningen.
– Bra att vi har en gemensam
faktagrund att debattera utifrån.
Berglund talar bland annat om

dialogforum under 2013, men
tror att partiet börjar kampanja
i början av 2014, eventuellt i samarbete med andra partier.
Moderaterna väljer linje i samband med nästa medlemsmöte.
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Få får full a-kassa i Botkyrka-Salem

Rönninge kaffestuga blev uppbruten

BOtKYRKA/SALEM Bara 281 heltidsanställda i Salem och
2 032 heltidsanställda i Botkyrka har rätt till full ersättning
från akassan vid arbetslöshet. Siffrorna från fackförbundet
tCo motsvarar 1 av 21 heltidsarbetande i Salem och 1 av 13 i
Botkyrka.
tCo vill att inkomsttaket höjs från dagens 18 700 kronor till
27 500 kronor. att folk som utbildat sig tar första bästa arbete
för att klara ekonomin missgynnar samhällsekonomin efter
som fler hamnar på fel jobb, menar tCo.

RättELSE Förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i om hur
Rönninge kaffestuga blivit utsatt för inbrott och hur tjuvarna
tagit sig in utan brytmärken. Uppgifterna byggde på en polis
rapport som senare visade sig vara fel. Det fanns brytmärken.
– Vi är helt förtvivlade. kunder tror att de anställda ligger
bakom dådet, säger ägaren Viktor Bloss.
Väl inne lyckades tjuvarna bryta upp ett värdeskåp. Något
som hjälpte dem var säkert också att larmet för tillfället var ur
funktion. Mitt i beklagar.

