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Inbrottsförsök på apoteket

Undrar om de som rånar
fattar hur illa de gör
personalen.

D A N D E R Y D . Strax efter midnatt på lördagsHar du nyhetstips? Ring T&D: 08-544 817 80,
eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se.

NYHETER

natten observerar vittnen att en man krossar rutan på apoteket på Vendevägen.
Polispatrullen hittar mannen och griper
honom för försök till inbrott och skadegörelse.

Ingrid Davidsson-Swed ,
områdeschef Svensk kassaservice.

Bränd stekpanna
orsakade brand
TÄBY. En kvarglömd stekpanna orsakade en villabrand i fredags. Hela
köket blev rök- och brandskadat, men ingen människa kom till skada. Polisen
upprättade en anmälan om
allmänfarlig vårdslöshet.
– Det görs som regel när
någon varit oaktsam och till
exempel glömt en kastrull
på spisen eller tända ljus.
Sedan får utredningen visa
om personen gjort sig skyldig till det. Normalt är det
böter, men det kan ge fängelse i högst sex månader,
säger Lennart Persson på
Täbypolisen.

Korvsnattare
stal och slogs
DANDERYD. Kvart i fyra på
fredagseftermiddagen ingrep väktare mot en man
i Mörby centrum. Mannen
hade stulit kontanter på en
restaurang och var våldsam.
Polisen kallas till platsen.
Vid en skyddsvisitation hittar polisen två korvpaket
som mannen har på sig.
Mannen erkänner att han
snattat dem. Brottsrubriceringen blir stöld, våld mot
tjänsteman och snatteri.

Glömd frityrgryta
orsakade brand
TÄBY. Ett samtal om trädgårdsarbete drog ut på tiden
samtidigt som frityrgrytan
stod på spisen – och vips var
olyckan framme. Incidenten inträffade i Viggbyholm
i fredags. De boende lyckades släcka branden själva,
men räddningstjänsten
kom till platsen för att
säkerställa att branden inte
spridit sig vidare upp till
vinden. En person blev lätt
rökskadad.

Datortjuv greps
i trappuppgång
TÄBY. I en trappuppgång på

Midgårdsvägen grips en
man på lördagen. Han har
en bärbar dator med sig
som är anmäld stulen och
har även narkotika och kniv
på sig. Han anhålls och på
söndagen häktas han.

Ungdomsbråk
på nattbuss
DJURSHOLM. Det blev bråk

på en buss i Djursholm på
lördagsnatten. När väktare
kom för att avhysa gänget
gjorde sig en man skyldig
till våld mot ordningsvakt
och våldsamt motstånd.

DYRT FÖR SKATTEBETALARNA. Nysatta plantor rycks upp och träd fälls utan tillstånd. Vandaliseringen längs allmänhetens promenadstig vid
Rönningesjön kommer att kosta skattebetalarna över en halv miljon kronor.

De vandaliserar och bygger
på omtyckt skogsområde
150 träd har fällts utan tillstånd de senaste sex åren
bylunds fastighetsägarförening äger. Senaste tilltaget
inträffade vid valborg i år då
nysatta plantor rycktes upp.
Kommunen återplanterade
dock snabbt. Detta för att ge
en tydlig signal till förövarna om att planen för området ligger fast, enligt Poa
Collins.
Sammanlagt har 150 träd
fällts utan tillstånd sedan år
2000. Alla fall har polisanmälts, men än så länge har
ingen gripits.

Nästa år gör Täby kommun ett nytt försök att
återställa naturområdet
längs promenadstigen vid
Rönningesjön.
Tidigare planteringar
har vandaliserats.
I slutänden kostar
skadegörelsen över en
halv miljon kronor av
skattebetalarnas pengar.
Mellan villorna på Badparksvägen och vattenbrynet ligger en smal remsa skogsmark där många Täbybor
tar sig en avkopplande promenad och njuter av naturmiljön. Men ända sedan år
2000 har någon eller några
fällt träd och ryckt upp nya
plantor.
– Nu ser det mest ut som
ett kalhygge. Olovlig trädfällning förekommer på ﬂera ställen i Täby, men det här
är det mest infekterade, säger Poa Collins, landskapsarkitekt och ansvarig för
park och naturverksamhet
på kommunen.
Enligt henne är många

Nya plantor som förhoppningsvis får vara ifred.

skadegörelse av trädplanteringarna som drabbar skogsbacken ner mot Rönningesjön.
Enligt den rapport som ligger till grund för kommunens handlingsplan respekterar en del villaägare inte
sina tomtgränser. På några
ställen har de anlagt gräsmatta och lagt utfyllnadsmassor från sina privata
byggprojekt på kommunens mark och förstört växtligheten. Därför kommer
man även att sätta upp

MEN DET ÄR INTE BARA

som brukar utnyttja promenadstigen upprörda över
förstörelsen.
DET ÄR ETT RELATIVT begränsat område i slutet av Badparksvägen där vandaliseringen har skett och som
kommunen nu ska återställa. Poa Collins räknar med
att projektet genomförs nästa år. Men för att det inte ska
bli ett nytt bakslag börjar
kommunen denna gång
med att förankra förslaget

hos de närmast berörda genom ett informationsmöte i
mitten på januari.
– Vi måste få en bra dialog med de närboende så att
det ﬁnns respekt och förståelse för vad vi gör. Om man
tror att ingen bryr sig är det
kanske lättare att det händer
sådana här saker, säger Poa
Collins.
SKADEGÖRELSEN

HAR

DELS

skett på kommunal mark,
dels på mark som Grib-

stängsel för att markera var
gränsen till allmän mark
går.
Summa summarum blir
det hela en kostsam historia
för kommunens invånare.
av
planteringarna
kostade
100 000 kronor att åtgärda
och 400 000 kronor går åt för
att genomföra den nya
handlingsplanen, plus konsultutredningen
på
omkring 40 000 kronor.
Därutöver tillkommer
alla lönetimmar som förvaltningen lagt ner på
återplantering med mera.
Allt som allt över en halv
miljon kronor.
Miljö- och byggnämnden
i Täby godkände handlingsplanen vid sitt möte tidigare
i november.
Nu återstår att se hur väl
kommunen lyckas förankra
den hos de boende i området.

FJOLÅRETS SKADEGÖRELSE
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