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Hållplatser 
kan flyttas
GUSTAVSBERG Nu har 
arbetet med att bygga vägar 
i Porslinskvarteren startat. 
Ledningar ska dras och även 
Gustavsbergsvägen byggs om 
till Gustavsbergs allé. Arbetet 
pågår fram till nästa höst.

Gustavsbergsvägen kom-
mer att hållas öppen under 
hela byggtiden, men busshåll-
platser kan flyttas på grund 
av arbetet. Därför uppmanar 
kommunen bussresenärer att 
vara ute i god tid och att räkna 
med att behöva gå lite längre 
än vanligt till busshållplatsen.

Under vecka 48 kommer till 
exempel busshållplatserna på 
Villagatan att flyttas.

nu kan du 
hålla koll 
på skatten  
VÄRMDÖ Värmdö kommun 
har lanserat en ny tjänst, 
Skattekollen, där kom-
muninvånarna enkelt kan 
se vad kommunen lägger 
skattepengarna på. 

Genom att ange sin 
månads lön räknar tjänsten 
ut hur många kronor av 
lönen som går till kommu-
nens olika verksamhets-
områden. 

En person som tjänar 
25 000 kronor betalar 
nästan 3 000 kronor i 
månaden till utbildning och 
barnomsorg. Den här kate-
gorin får  störst andel, drygt 
60 procent, av kommunal-
skatten.Drygt 1 400 kronor 
går till övrig omsorg och 60 
kronor går till politiken.

Påfartsramp 
ska minska 
långa köer    
SKURU I går, måndag, öpp-
nade den nya påfartsrampen 
vid Skurubron. 

Nacka kommun har i 
samarbete med Trafikverket 
planerat och byggt den nya 
påfartsrampen till Skuru-
bron i Björknäs. Den gamla 
lösningen, med stopplikt och 
avsaknad av regelrätt accele-
rationsfält, har medfört långa 
köer under högtrafik samt 
många olyckor, skriver Nacka 
kommun på sin hemsida.

Nu finns det i stället ett 200 
meter långt accelerationsfält 
längs Värmdö leden, andra 
åtgärder längs Värmdövägen 
samt en breddad gång- och 
cykelbana. Åtgärderna ger 
en förbättrad framkomlighet 
och högre trafiksäkerhet för 
trafikanterna. 

Bo Bodén flydde in i sitt växthus när han blev jagad av en älg. Nu vågar han inte ens hämta tidningen till fots utan tar bilen till brevlådan.  
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Här gömde sig Bo 
för den fulla älgen

När Bo Bodén i Överby skulle 
hämta morgontidningen förra 
helgen kom han aldrig fram till 
brevlådan. En älg som stod i träd-
gården och åt från ett äppelträd 
stoppade honom.

– Älgarna kommer hit varje höst 
och nallar våra äpplen, men de 
brukar vika åt sidan eller springa 
i väg. Det här var en ilsken gam-
mal ko och hon gick till attack,  
säger Bo Bodén, som fick springa 
för sitt liv för att komma undan äl-
gen.

Han flydde in till ett växthus i 
trädgården. Där fick han gömma 
sig en bra stund. 

Men han var livrädd för att 
hans fru Anna-Marie skulle börja 
leta efter honom och möta älgen. 
Därför tog han risken och smög 
upp till boningshuset för att varna 
henne – och lyckades.

Men tidningen ville Han fortfa-
rande ha och den här gången tog 
han bilen mot brevlådan som sit-
ter 200 meter från huset. 

Det hjälpte inte. När Bo kom kö-
rande  utanför häcken rusade äl-
gen mot bilen och hoppade över 
häcken.

– Jag fick verkligen gasa på, det 
var en riktig rivstart. Jag fick köra 
en omväg tillbaka och runt huset 

för att komma hem igen.
Det är inte bara Bo Bodén som 

har blivit attackerad av älgen. 
Grannarna vittnar också om den 
aggressiva älgkon. 

Flera av dem har tvingats fly un-
dan och gömma sig.

– Normalt sett beter sig inte äl-
gar så här, men blir de lite berusa-
de på äpplen så tappar de omdö-
met och då kan de bli aggressiva. 
De är precis som människor, säger 
han.

viltvårdaren Hans rootH  uppma-
nar Värmdöborna att plocka bort 
äpplena från träden och marken 
så fort det bara går.

– Då slipper man dem, säger 
han.

Den här tiden på året får kom-
munen, polisen och viltvårdarna 
många samtal om aggressiva äl-
gar. Om man möter en älg gäller 
det att inte göra utfall eller kasta 
något mot den.

– Viker älgen öronen bakåt 
är den ilsken. Då är det bara att 
backa, säger Hans Rooth.

Om en älg beter sig allt för ag-
gressivt kan man ringa till polisen, 

som kan skicka ut en viltvårdare 
för att mota bort älgen eller avliva 
den.

– Är de jättearga måste man 
avliva dem, det är bara så, säger 
Hans Rooth.

Förra veckan  startade älgjakten, 
men detta gör inte älgarna aggres-
sivare, menar Hans Rooth. 

Däremot gör äppelträden i tät-
bebyggda områden det svårare för 
jägarna att skjuta älgarna.

– Vi jagar ju i skogen, säger 
Hans Rooth.

l MATilDA KlAR
matilda.klar@mitti.se
tel 550 551 26

Under åren har älgar 
ätit från äppelträden i 
paret Bodéns trädgård i 
Överby. 

Men förra helgen fick 
Bo Bodén fly för sitt liv.

– Det var en ilsken 
gammal ko och hon gick 
till attack, säger Bo, som 
nu vill varna andra för 
älgen.

”Normalt sett beter 
sig inte älgar så här, 
men blir de lite 
berusade på äpplen 
så tappar de 
omdömet.”
Bo Bodén

Älgen innan den gick till attack.

Den nedlagda krogen i Styrsvik 
ligger alldeles vid hamnen.
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styrsvik kan få service och bostäder
RUNMARÖ Lokaltidningen Mitt i 
har tidigare berättat att företaget 
Gourmet Food vill bygga bostäder, 
parkering, kafé och väntsal på 
sina tre fastigheter i Styrsvik på 
Runmarö.

Tjänstemännen har tagit fram 
ett förslag på att starta detaljpla-
nering för området. Nu har kom-
munstyrelsen godkänt förslaget.

Det konstateras att exploatering 
i området inte strider mot den nu-
varande översiktsplanen. Tvärtom 
kan det vara lämpligt att Runmarö 
– en av kommunens kärnöar – för-
stärks med service, verksamheter 
och bostäder.

Företaget köpte fastigheterna 
för att driva den numera stängda 
krogen vid bryggan.
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VÄRMDÖ Förra året ansökte en 
Värmdöbo om att få adoptera 
ett barn från ett annat land. 
Ett år senare fick gav social-
nämnden ett positivt besked. 
Värmdö bon tyckte att detta 
tog för långt tid och anmälde 

ärendet till Inspektionen för 
vård och omsorg (Ivo).

I en skrivelse vill Ivo upp-
märksamma kommunen på 
att förvaltningslagen kräver en 
enkel och snabb utredning vad 
gäller sådana här ärenden.

adoption För långsam  
– kommunen kritiseras


