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Söderköping
En stopp
skylt har
stulits
från in
farten till
Braberg ut
med E22. Stölden har skett
någon gångmellan den
16 och 19 februari och har
polisanmälts. (TT)

Stoppskylt stals
vid Braberg

Söderköping
En bil som ägs av Söder
köpings kommunhar
fått parkeringsskador
och den orsakande bilen
har smitit från ansvaret.
Framskärmen på bilen har
tryckts in lindrigtmedan
bakskärmen har knäckts.
Detta har hänt någon
gångmellan den 9 och 13
februari. (NT)

Skadade bil
– och smet

Söderköping
Under helgen har två last
bilsregistrerade fordon av
märket Toyota stulits.
En av bilarna stod

parkerad utanför Beckers
bil, på firmans parkering
och är troligtvis till försälj
ning. I måndagsmorse
upptäcktes det att den var
stulen.
Någon gångmellan

lördag och söndag stals
en firmabil tillhörande
Målarstudion utanför
företaget på Norrköpings
vägen. (NT)

Toyotatjuvar
slog till i helgen

Många ville veta hur
S:t Anna ska utvecklas
Söderköping
Mycket folk kom till den uppföljande
medborgardialogen i S:t Anna skolas
matsal i går. Många ville veta hur
kommunen ställde sig till de förslag
som kommit fram i arbetsgrupperna.
Mötet var inte bara väl
representerat av de boende
i S:t Anna. I publiken fanns
också många av politiker
na i kommunen. Susanne
Sandlund,kommunchef och
YvonnePersson, kommunal
råd (M) hjälptes åt med att
ledamedborgardialogen.
Fler bostäder, speciellt för

barnfamiljer, förattöka invå
narantalet och säkra skolans
framtid har föreslagits.
Mötesdeltagarna fick veta

att kommunen under våren
kommer att genomföra en
marknadsundersökning för
att få svar på vilken efterfrå
gan som finns och av vad.
–Vem ska vi bygga för?

Vilken typ av boende efter
frågas? Vilka behov finns?
exemplifierade Susanne
Sundlund.
Liknande undersökning

hargjorts förnågraår sedan,
men nu vill man alltså göra
en ny och gå djupare.

Kommunen kan integebarn
familjer förtur i tomtkön.
–Det får vi inte.Menvikan

planera förochmarknadsfö
ra ossmot till exempel barn
familjer.
Åhörarna fick också veta

att kommunen inte tror att
S:t Anna är en bra plats för
ett hem för ensamkomman
de flyktingbarn.

–Detpassar inte inhär just
nu. De flesta är 16–18 år och
beroendeavettgymnasium.
Men för flyktingmottagning
i stort ser vi inga hinder,
säger Susanne Sandlund.

Att det finns stort behov av
cykelväg längs med väg 210
mellan Nedre Lagnö och
Tyrislöt håller kommunen
med om. Men Trafikverket
äger vägen.
–Det behöver vi arbeta

mer tillsammans för. Tillsam
mans blir vi starkare.
Att få kommunalt vatten

på Norra Finnö är ett annat
förslag. Och det är på gång.
I vår ska ett nytt vattenverk
stå klart i vår. Ledningsnätet
är utbyggt i Gäddvik och till
Tyrislöt. Nästa projekt, San
den, påbörjas under året.
En hel del förslag rörde

inte oväntat skolanoch skol
skjutsen. Barn och utbild
ningsnämnden är positiv
till att ordna förskolaoch fri
ta under turistsäsongen om

behovet finns. Möjligheten
att åka skolskjuts frånSöder
köping kommer man inte
heller att tabort, så längedet
finns tomma platser. Försla
get att ordna lägerskola och
skolaktiviteter och bjuda in
klasser frånandra skoloroch
kommuner såg kommunen
positivt på.
–Sätt igång och planera.

Det finns inga hinder från

förvaltningens sida, säger
Susanne Sandlund.
Och så fick S:t Annaborna

genomskärgårdssamordna
re Pia Liedholmnyckeln och
därmed tillgång till det om
skrivnaGulahuset, somkom
munenäven i fortsättningen
äger.
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Återkoppling. Susanne Sandlund, kommunchef, berättade
hur kommunen ser på de förslag som kommit efter förra
medborgardialogen i april i fjol. Foto: Karin Hassler

Här borras under kanalen och ån
SöderKöping
Tänk dig att borra 300
meter i vågrät position
i mjuk lera under två
vattendrag. Det gjordes
i går när spillvatten
ledningen drogs under
Göta Kanal och Storån.

Det var den sista etappen
på bygget av spillvattenled
ningen som ska skicka allt
avloppsvatten från Söderkö
pingtill reningsverket iNorr

köping.Hela systemet skastå
klart till mitten av juni i år
och beräknas kosta 75 mil
joner.

För att koppla ihop ledning
en från Korsbrinken via
Ramunderberget till den
blivande pumpstationen på
Viggebyvägen, måste både
kanalen och Storån korsas.
Eftersom marken här är

mjuk av lera fungerar det
inte att gräva för att lägga

ner avloppsrör. I stället an
vänds en metod som kallas
styrd borrning. Det berät
tar Magnus Tingstrand,
arbetschef på företaget BAB
Rörtryckning, som utför
metoden under Storån och
kanalen.
Kortfattat går det ut på att

borrengårner i enstartgrop.
Bit för bit förlängs borren
med 4,5 meter långa borr
stänger. Borrningen över
vakas hela vägen av en styr

man som går på marken
ovanför och tar emot signa
ler från en sändare i borrens
huvud. Styrmannenhar i sin
tur radiokontaktmedmaski
nisten som styr borren. Slut
ligen kommer borren fram
till målet, draggropen som
grävts i förväg.

Här ligger draggropen vid
Ramunderbergets fot och
härkopplasavloppsledning
en på. Sedan dras hela led

ningen genom borrhålet,
under vattendragen, fram
till Viggebyvägen.
Där byggs också sex sänk

brunnar idenmjuka lermar
ken, något somockså kräver
speciell byggteknik. Betong
ringarna har byggts på var
andra och sakta men säkert
har brunnenmed sin tyngd
pressat ner sig själv i leran.
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Borrning. Den långa borren arbetar sig under både Storån och kanalen och kommer upp vid Ramunderbergets fot. Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning,
Natanael Ljung, Pontarius och Rickard Bardun, Serviceförvaltningen. Foto: Ann-Charlotte Hansson

Söderköping
Under sommaren 2014
utbetalades felaktigt
akassa till en kvinna i
Söderköping, somnu är
misstänkt för att ha läm
nat oriktiga uppgifter till
akassan. Kvinnan är född
1959 och har enligt kas
san fått 7000 kronor för
mycket. (NT)

Misstänkt för
bidragsfusk


