I KORTHET
Väktare blev
knivskuren i bråk
CENTRUM Två ordningsvakter angreps av två
knivbeväpnade män i fredags kväll vid sjutiden.
Vakterna arbetade mot
langning och skulle kontrollera några ungdomar
när de två männen lade
sig i. En av dem, en 44åring, knivskar en vakt i
armen och på skyddsvästen. Polisen tillkallades
och hjälpte till med gripandet av männen. En 40årig man greps vid stationen sedan väktarna
identifierat honom. Båda
männen misstänktes vara
drogpåverkade. 44-åringen skadades själv vid bråket och fördes till Karolinska sjukhuset.

Gäst på fest slogs
med baseballträ

Lars Åkerman har nyss flyttat in i Väsbyhems nya hus på Centralvägen. Det är osäkert om Väsbyhem fått bygglov om de ansökt i dag på grund av
flygbullret. Men Lars Åkerman störs inte nämnvärt av bullret.
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Flygbuller äventyrar
bygge av bostäder
UPPLANDS VÄSBY

Kommunen har satsat
miljontals kronor på
att förnya centrum.
Men om Luftfartsverket får rätt i bullerfrågan är det bortkastade pengar.
Flygbullret kan
stoppa planerna på
nya bostäder.
Kommunen vill förnya centrala Väsby med fler bostäder och en trevligare stadsmiljö. Sedan mitten av
1990-talet har man lagt
åtskilliga miljoner kronor
på att fräscha upp stråket
mellan stationen och centrum. Förutom de nya lägenheterna som nu byggs på
Centralvägen har man planer på 500 nya bostäder i
industriområdet Messingen.
Men planerna kan gå i
stöpet om Luftfartsverket
fortsätter med sina inflygningar. Miljökontoret har
mätt bullernivåerna på flera
platser i centrum. De överstiger
gränsvärdet
för
nyproducerade
bostäder.
Maxnivån får inte vara över
70 decibel utomhus när man
bygger nytt. Hasselgatan,
Furubergsgatan och Väsby
centrum hade vid flera mätningar högre nivåer.

på ett nytt bostadsområde.
Byggstart planeras inom tre
till fem år. HSB är en byggherrarna.
– Vi bevakar utvecklingen. Vi tänker inte lägga
pengar på ett osäkert projekt. Messingen har ju även
buller från järnvägen och
bussar. Men vi har en dialog
med kommunen, säger
Kjell Hansson på HSB.

– Vi kan inte tillåta mer
bostadsbebyggelse i bullerstörda områden. Om nivåerna ligger en eller två decibel
över tillåtna värden får man
ta sig en funderare, säger
Claes Halling på länsstyrelsens planenhet.

Färre hushåll
Länsstyrelsen kan stoppa
byggen under planprocessen men inte projekt som
redan fått bygglov. I Gamla
Väsby, som kvarteret vid
Centralvägen kallas, har de
första hyresgästerna precis
flyttat in i Väsbyhems hus.
Men Riksbyggen, som också tänker etablera sig i kvarteret, har inte fått bygglov
än. De har minskat projektets omfattning och lämnat
in en ny ansökan för 48
lägenheter, i stället för de
ursprungliga 60.
Men enligt planarkitekten
Jaan Aamisepp tar kommunen i nuläget inte hänsyn till
att bullernivåerna är för
höga. Man följer de bullerberäkningar som förutsätter att
Luftfartsverket inte flyger
rakt över centrum.
– Det skulle få oerhörda
konsekvenser om vi avbröt
Riksbyggens bygglov. Utbyggnaden i centrum är en
huvudfråga för Väsby och

Spänd väntan
JM har redan bygglov för seniorlägenheterna i Gamla
Väsby. Men Riksbyggens bostäder i kvarteret skulle kunna
stoppas av bullret.

!

79 decibel upmätt på Hasselgatan
Miljökontoret har under hösten gjort mätningar i centrala
Väsby. Man har mätt ljudnivån när ett plan flyger in för
landning.
➤ Hasselgatan 11 mätningar. Genomsnitt: 71 decibel
➤ Furubergsvägen 12 mätningar. Genomsnitt: 70 decibel
➤ Marabou, Kraft foods 12 mätningar. Genomsnitt: 68
decibel.
➤ Väsby centrum En mätning: 76 decibel.
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får vi inte bygga måste vi
tänka om helt vad gäller vårt
samhälles utveckling. Vi vet
inte än om Luftfartsverket
får rätt, därför går vi efter de
beslut som finns.
Riksbyggens
följer
debatten om flygbullret med
intresse:
– Väsby kan ha blivit

mindre attraktivt med alla
skriverier om buller. Men
än så länge har vi inte ändrat
våra planer. Vad som händer
om Miljödomstolen tillåter
bullret får vi ta ställning till
då, säger projektledaren
Klas Westman.
I kvarteret Messingen,
vid stationen, finns planer

Jaan Aamisepp väntar
spänt på Miljödomstolens
beslut.
– Fastighetsvärdena i
Upplands Väsby kommer
att sjunka drastiskt för såväl
villaägare som Väsbyhem
om Luftfartsverket får rätt.
Hur behandlar man en sån
sak?
Men Claes Halling tror
inte att LFV i längden kan
fortsätta med sina inflygningar över tätorten.
– Vår erfarenhet är att
när boende är störda gentemot en verksamhet så är det
verksamheten som får rätta
sig. Sista ordet är inte sagt
även om Miljödomstolen
går på LFV:s linje.
SARA DJURBERG
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SMEDBY En person misstänks för grov misshandel
sedan han slagit en man i
huvudet med ett baseballträ. Slagsmålet uppstod
på en 50-årsfest natten
mellan lördag och söndag, där deltagarna var
kraftigt berusade, enligt
polisen. Mannen som
utsattes för misshandeln
mindes själv ingenting,
men en annan av festdeltagarna erkände brottet. Polisen kunde konstatera att den misshandlade
mannen var blodig.

Biljettkontrollant
blev misshandlad
SMEDBY En 18-åring
misshandlade i tisdags
förmiddag en Connexanställd under en bussfärd
på Mälarvägen. 18-åringen tryckte armen mot biljettkontrollantens hals och
hotade att mörda henne.
När polisen anlände slog
18-åringen sönder bussens
inredning. Han hade även
en kniv på sig. Han misstänks för våld mot tjänsteman, brott mot knivlagen
och skadegörelse.

Misshandlare
anmälde sig själv
CENTRUM En 67-årig man
erkände i fredags eftermiddag att han slagit en
vän medvetslös med en
rörtång. När polisen kom
till lägenheten, där männen bor, låg den 65-årige
kompisen på golvet. Han
ville inte medverka i en
polisutredning eller åka
till sjukhus.

Motorcykel stals
från förråd
EKEBY En boende på Ekebyvägen upptäckte i torsdags att någon stulit
familjens crossmotorcykel
från förrådet. Tjuven hade
förutom den gula Suzukin
tagit verktyg ur förrådet.

