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Vill du ha kul på isen?
Träna och träffa nya
kompisar?
Nu drar vi igång
(för både killar och tjejer)

• Skridskoskolan för dig som vill
lära dig ta de första skären,
född 08 eller senare

• Tre Kronors Hockeyskola
för dig som vill bli en liten
hockeyspelare, född 06-07

Start söndag 13/10 kl 10-11,
Sparbankshallen Valdemarsvik.

Inskrivning från kl 9.30 eller
anmälan via mail till
kansli@waldemarsviksif.se

Vill du veta mer?
www.laget.se/wifhockeyskola

ÄNTLIGEN
HOCKEYSÄSONG!

www.valdemarsvikif.se

VALDEMARSVIK FÖRSAMLING

BARNLOPPIS
Lördag 12 okt kl 10:00-
12:00 i Valdemarsviks
församlingshem.
Kom och fynda bland
leksaker, kläder, spel och
allt som har med stora
och små barn att göra.
Välkomna!

Rester från gamla 
macken tas bort
ValdemarsVik
Petroleumrester efter 
den gamla BP-mackens 
forna verksamhet i cen-
trala Valdemarsvik, kom-
mer nu upp till ytan.

Kubikmeter efter kubik-
meter, av kontaminerade 
jordmassor grävs upp och 
forslas bort. Det här är 
bara en av flera sanering-
ar i ett landsomfattande 
projekt, som drog igång  
i slutet av 1990-talet.

Lukten av bensin har 
varit påtaglig i Valde-
marsviks centrum under 
grävningsarbetet och frå-
gan är hur pass höga hal-
ter det finns i jorden.

Inte Toverumstippen
– De är relativt höga, dock 
inte skyhöga. Det blir ju 
alltid lukt i ett sånt här 
område, när petroleumet 
kondenseras.

På frågan var jordmas-
sorna ska dumpas, så 
svarar Marie Magnusson 

att det inte blir på Tove-
rumstippen.

– Det finns en speciell 
mottagningsanläggning 
för det här ändamålet. 
Massorna körs i slutna 
containrar, vilket rappor-
teras till oss, när jobbet är 
klart. Då vet vi vart mas-
sorna har körts.

Skapat en fond
Det är Svenska Petrole-
uminstitutet, SPI, som 
tillsammans med Natur-
vårdsverket och Kom-
munförbundet, har träf-
fat en överenskommelse, 
i syfte att  att sanera mar-
ken där nedlagda bensin-
stationer har legat. Olje-
bolagen och SPI har till-
sammans bildat en fond, 
Spimfab, för att genom-
föra arbetet. Totalt hand-
lar det om en satsning på 
1,5 miljarder kronor, un-
der en 15-årsperiod som 
alltså startade i slutet av 
1990-talet.

Bo CEDERqVISt

Mitt i centala Valdemarsvik pågår saneringen efter 
den forna BP-mackens verksamhet. Foto: Bo CedeRqvist

Läget har blivit 
bättre i Gusum
ValdemarsVik

Situationen på Öst-
götatrafikens bussar 
har blivit bättre. 
Även för Ica-hand-
laren i Gusum, som 
dock kan notera en 
del snatterier, även 
i dag.
Det framkom under tors-
dagen då Moderaterna ha-
de arrangerat en uppfölj-
ningsträff av läget kring 
flyktingmottagandet och 
asylboendet i Gusum 

Det var för cirka ett halv-
år sedan som tongångarna 
var höga kring asylboendet 
i den gamla bruksorten. 
Stölder, hot och stök präg-
lade bilden av situationen  
i Gusum, men också på 
bussarna mellan Gusum 
och Norrköping. Och flera 
möten arrangerades.

Men i går, när några lo-
kala företagare träffade 
riksdagsledamoten Finn 
Bengtsson (M) samt kom-
munpolitikern Anna Nils-
son (M) vittnade de om en 
förändrad bild av läget.

– Det har blivit bättre. 
Jag får sällan rapporter 
om misshälligheter med 
invandrare. Det har blivit 
trevligare, sade Sune An-
dersson, delägare till Öst-
götatrafikens entreprenör, 
Ringarums Buss.

När det gäller Ica i Gu-

sum,  så berättade dess 
chef, Tommy Johansson,  
att det fortfarande sker 
snatterier och stölder, men 
inte i samma omfattning.

Snabbare besked
– De som står för de kri-
minella handlingarna är 
mestadels personer som 
har fått avvisningsbeslut. 
Jag övertygad om att stöl-
der och snatterier skulle 
minska om avvisningarna 
genomfördes snabbare. 
Eftersom dagpenningen 
sänks, när vederbörande 
får utvisningsbeslutet, så 
framkallar det här snatte-
rier och stölder hos flera.

Finn Bengtsson och 
Anna Nilsson, som under 
gårdagen även besökte 
Migrationsverket och ar-
betsförmedlingen i Norr-
köping, menade att  myn-
digheterna måste verk-
ställa avvisningsbesluten 
betydligt snabbare, likaså 
när det gäller arbetsför-
medlingens effektuering 
av de permanenta uppe-
hållstillstånden (put).

–  Problemet är att män-
niskor blir fast i sina bo-
enden till nackdel både för 
dem själva och andra, sade 
Finn Bengtsson.

Stefan Kemle, företaga-
re i Gusum, tillika politisk 
vilde inom kommunpoliti-
ken, numera medlem i Mo-
deraterna menar att det är 
en snedfördelning av asyl-
sökande i länet.

– I hela Östergötland 
finns 700 platser, varav 
300 i vår kommun. Det 
måste skapas en balans.

Inte privata hyresvärdar
Anna Nilsson uppgav  att 
arbetsförmedlingen, som 
ansvarar för personer med 
put, ”verkar ha en krånglig 
organisation.”

– De har en enda enhet 
för hela Sverige,  varifrån 
de ska ordna bostäder till 
samtliga med put. Och då 
har de bara kontakt med 
kommunerna inte via någ-
ra privata hyresvärdar. Det 
är inte konstigt att de inte 
lyckas, sade Anna Nilsson.

Finn Bengtsson under-

strök att det är känsligare 
med avvisningsärenden.

– Polisen får inte skicka 
tillbaka folk till länder där 
de riskerar att bli avrättade 
eller kastade i fängelse. 
Dessutom kan inte polisen 
kontakta motsvarande in-
stans eftersom det ligger 
på en hög politisk nivå. Det 
är en UD-fråga, helt enkelt.

Han  och flera andra lov-
prisade arbetet som kom-
munikatören Nhela Ali har 
gjort i Gusum under det 
gångna året. Hon fungerar 
som en mellanhand mel-
lan asylsökande, allmän-
het och myndigheter.

– Hennes arbete är fan-
tastiskt och tjänsten är 
unik. För övrigt den enda 
i Sverige. En tjänst som 
migrationsverket gene-
raldirektör nu har fått upp 
ögonen för, sade Bengts-
son.

Riksdagsledamoten Finn Bengtsson (M), till höger, träffade under gårdagen flera Gu-
sumsbor. Från vänster syns kommunikatören Nhela Ali, Ica-handlaren Tommy Johans-
son samt politikern Stefan Kemle (M). Foto: Bo CedeRqvist

Kastade in bänk  
i skyltfönster
ValdemarsVik I mitten av 
juli kastades en parkbänk 
in genom ett skyltfönster 
till en affärsrörelse i cen-
trala Valdemarsvik. Ska-
dorna uppgick till 21 000 
kronor.

En man i 30-årsåldern 
har erkänt gärningen och 
dömdes på tisdagen vid 
Norrköpings tingsrätt. 
Han döms för skadegörel-
se och påföljden blir 5 000 
kronor i böter. Nt

tipsa@nt.se

Bussbolagsägaren Sune 
Andersson vittnar om en 
lugnare bussmiljö.

BO 
CEDERQVIST 
Reporter 
0703-733 417
bo.cederqvist
@nt.se

I VALDEMARSVIK OCH RINGARUM

Söndag 13 oktober
11:00 Gudstjänst i Valdemarsviks kyrka.
Solskenssångarna, L Marmgård, L Stenhammar.
11:00 Gudstjänst i Ringarums kyrka.
P Stillnert, B Wållberg.
15:00 Mässa i Östra Eds kyrka.
P Stillnert, L Stenhammar. Skördealster o andra gåvor
lämnas fram och auktioneras ut, till förm. för ”Världens
barn”, vid kyrkkaffet.
18:00 ”Älgmålsbön” i Tryserums kyrka. En gudstjänst
med jakt- och miljötema. Medverkande: Bengt-Otto o
M Ottosson, H Andersson o L Marmgård.
Torsdag 17 oktober
18:30 Veckomässa i Ringarums kyrka.
M Stigsdotter Larsson, M Hallingfors.
18:30 Veckomässa i Valdemarsviks kyrka.
E Fallman Knutsson, Susanna Franzén.


