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svanberga 

Tvillingmamman Erica 
Nygren blev förvånad 
när hon fick en faktura 
för förskoleplats under 
sommaren då barnen 
varit hemma och deras 
ordinarie dagis stängt,  
– Jag betalar gärna för 
platsen, men inte för 
det jag inte använder, 
säger Erica Nygren.

I Norrtälje kommun betalar 
man för barnomsorg tolv 
månader om året, och när 
Erica Nygren ifrågasatte 
varför hon skulle betala när 
barnen var hemma från för-
skolan, som var sommar-
stängt, fick hon förklaring-
en att det är platsen man 
betalar för. 

– Det förstår jag, men jag 
vill inte betala för det jag 
inte använder, som mat, 

blöjor och personalens om-
sorg, säger hon. 

Erica Nygren och hennes 
sambo Rickard Blomgren 
bor i Svanberga med sina 
tvååriga tvillingar Leonard 
och Noelle. 

Tvillingarna började på 
förskolan i januari och är 
där fyra dagar i veckan. På 
fredagar är de hemma med 
mamma. 

– Jag nyttjar inte alla tim-
mar, men det känns bättre 
att ha de timmarna att ta till 
om man behöver. 

Betalar alltid en avgift
Reglerna för barnomsorg i 
kommunen säger att man 
betalar en avgift oavsett om 
barnen är sjuka, lediga eller 
på förskolan. 

Om den ordinarie verk-
samheten är stängd under 
semestern kan barnen få 

plats på en annan verksam-
het. 

Erica Nygren kan tänka 
sig en lösning som hon kal-
lar ”kallhyra”, det vill säga 
att man betalar för försko-
leplatsen under sommaren, 
men inte för allt annat. 

Fler är missnöjda
Erica Nygren är inte ensam 
om sitt missnöje. 

Elisabeth Palmcrantz, 
placeringsassistent på 
Norrtälje kommun, berättar 
att föräldrar ofta kontaktar 
kommunen med frågan om 
varför man måste betala full 
avgift även när förskolan är 
stängd och barnen är hem-
ma på sommarlov. 

– Det är alldeles fel. Jag 
förstår att föräldrarna rea-
gerar, men det är så det ser 
ut, säger Elisabeth Palm-
crantz. 

Det är inte första gången 
Erica Nygren har synpunk-
ter på kommunens barn-
omsorg. 

Från och med augusti för-
ra året hade familjen bli-
vit lovad en förskoleplats i 
Svanberga. Men när försko-
lestarten närmade sig visa-
de det sig att det hela blev 
uppskjutet till januari.

Blev förbannade
– Fast jag höll på att bli snu-
vad på den platsen också. Vi 
blev förbannade, mina för-
äldradagar tog slut och jag 
hade lovat min  arbetsgivare 
att komma tillbaka. Ekono-
min fick sig en knäck av det, 
säger hon. 

Till slut fick Erica Ny-
gren kontakt med barnom-
sorgschefen som skriftligen 
 lovade en plats och Leonard 
och Noelle kunde börja i 

 januari. 
Sedan dess har familjen 

varit mycket nöjd med sin 
förskola. 

– Det här har inget med 
förskolan att göra. Mina 
barn älskar förskolan och 
vi är  jättenöjda med att ung-
arna trivs så bra. Men man 
kan väl ifrågasätta syste-
met,  säger Erica Nygren.

Förskoleplats kostar  
även när det är stängt

Erica Nygren, mamma till tvillingarna Noelle och Leonard, är missnöjd med att behöva betala förskoleräkningen även under sommarlovet.        

Regler för förskole- och 
 fritidsverksamhet i Norr-
tälje kommun: 

 Från höstterminen det år  ■

barnet fyller tre år, har barnet 
rätt till allmän förskola 15 
timmar per vecka, eller 525 
timmar per år. 

 Tiden som omfattar all- ■

män förskola är avgiftsfri. 

under övrig vistelsetid erläg-
ger du avgift, som betalas 
tolv månader om året.

 Barnomsorgen följer  ■

grundskolans läsår. Har ditt 
barn endast en plats som av-
ser allmän förskola erbjuds 
ingen plats under skollov. 

 Om barnet inte går på  ■

allmän förskola men bara 

vistas på förskolan 15 timmar 
per vecka betalar du ändå för 
hela året. 

 Behöver man en försko- ■

leplats under sommaren 
när ens egen verksamhet är 
stängd kan barnet lämnas till 
en annan verksamhet. Men 
väljer föräldrarna att under 
sommaren ta semester och 

ha barnen hemma måste 
man ändå betala för den 
perioden. du betalar även för 

platsen vid sjukdom. 
 
 Källa: Norrtälje kommun
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Skatteverket har uppmärk-
sammat att Hanna Stymne 
Bratt, gruppledare för soci-
aldemokraterna i Norrtäl-
je kommuns socialnämnd, 
i juni i år förrättade en vig-
sel åt partikamraten Kristi-
an Krassman, gruppledare i 
kommunens klimatnämnd, 
trots att han inte visat upp 
något giltigt intyg från Skat-
teverket om hinderspröv-
ning. 

Nu ska Stymne Bratt läm-
na in en redogörelse för om-
ständigheterna kring vig-
seln, där det ska framgå 
vilka åtgärder hon vidtagit 
för att felet inte ska uppre-
pas.

EMMELiE WaLLrOTH

Uträttade 
vigsel utan 
giltigt intyg

finsta

Genom en finsk myn-
dighetsmiss lyckades 
en man som blivit av 
med körkortet, bluffa 
sig till ett nytt körkort. 

Polispatrullen kände igen 
den körkortslöse bilisten 
som på måndagen stoppa-
des i Finsta. 
– En av poliserna hade själv 
omhändertagit hans kör-
kort för en tid sedan, säger 
Susanne Abrahamsson, 
stationsbefäl vid Norrtälje-
polisen.

Men mannen förnekade 
brott och sade att han min-
sann hade fått tillbaka kör-
kortet. Det fanns hemma.  

Följde mannen hem
Patrullen följde då med 
mannen hem och fick myck-
et riktigt se ett nytt körkort, 
utställt i Finland. 

Kortet hade mannen bluf-
fat sig till genom att åka 
över till Finland och där an-
söka om ett nytt, tillfälligt 
körkort med svepskälet att 
han ”glömt” sitt körkort i 
Sverige. 

När patrullen ringde upp 
grannlandet för att fråga 
hur detta hade gått till fick 
de till svar att myndigheter-
na hade gjort en miss.

Mannen är nu anmäld för 
grov olovlig körning och det 
tillfälliga körkortet blev just 
tillfälligt i hans ägo. 

Nu finns både hans gam-
la, och nya, körkort i poli-
sens förvar. 

Åsa FOrsBErg

Bluff när 
körkortslös 
åkte fast

rö 

Rallyföraren Björn 
 Waldegård har fått 
ovälkomna gäster 
bland soporna i som-
mar. Fluglarverna trivs 
bra i de väl slutna, var-
ma, plastkärlen.
– De nya sopkärlen är 
ett paradis för likmask 
så här års, säger han.

Björn Waldegård kontak-
tade Norrtälje kommun 
per mejl när han fått nog 
av fluglarverna i soporna. 
Som fastighetsägare är han 
ansvarig för att spola ur 
kärlet, men trots att han re-
gelbundet städat sina fem 
kärl på gården har samtliga 
haft påhälsning av fluglar-
ver den här sommaren.

– Jag opponerar mig mot 
det här äckliga. Det har ald-
rig hänt tidigare med den 
gamla typen av pappers-
säckar och veckohämtning. 

Problem sommartid
Jörgen Örnestav på teknik- 
och serviceavdelningen på 
Norrtälje kommun med-
ger att 14-dagarshämtning 
medför problem sommar-
tid. Han förtydligar att ”lik-
maskarna”, som de i folk-
mun kallas, är fluglarver, 
som utvecklas efter 10–12 
dagar i hushållsavfall. 

– Det innebär att 14-da-
garstömning är just ett par 
dagar för mycket, menar 
Björn Waldegård.

De gamla 160-literssäck-
arna byttes mot 190-liters-
kärl som töms varannan is-
tället för varje vecka, för att 
verka för en bättre miljö. 
Kommunen uppmanar in-

vånarna att källsortera mer 
istället för att slänga allt i 
hushållssoporna. 

– Jag förstår hans argu-
ment fullt ut. Men om man 
ska köra iväg till tippen 
själv eller elda upp sorte-
ringen är också det miljö-
förstöring kan man säga, 
säger Björn Waldegård.

Bastu i tunnan
Jörgen Örnestav skrev ock-
så tips om hur lukt och lar-
ver kan undvikas. 

– Det hade jag i princip 
kunnat skriva själv. Det blir 
förfärligt även om man för-
söker sköta om dem. Det 
blir ju som en bastu i tun-
nan. Man springer inte fram 
och tillbaka med kärlet och 
följer skuggan om dagarna, 
säger Björn Waldegård.

Han ringde också till 
kommunen och tog upp 
problemet och blev varse 
om att han inte var den för-
sta. 

– Kommunen kanske tror 
att man missköter det, men 
det här har många problem 
med.

På sikt vill kommunen 
kunna erbjuda sopkärltvätt 
ett par gånger om året. Tids-
mässigt tycker Björn Wal-
degård att 14-dagarshämt-
ning räcker, men anser att 
kommunen kunde kosta 
på sig att hämta varje vecka 
under sommaren. Detta 
skulle medföra en ytterli-
gare kostnad för invånarna, 
enligt Jörgen Örnestav.

– Om inte vi gamla   gub-
bar lär oss källsortera, sä-
ger Björn Waldegård.

JOsEFiNE HagsTröM

Några tips för att minime-
ra lukt och att sopkärlet 
inte blir ”äckligt”:

se till att försluta sop- ■

påsen väl så det inte läcker 
ut avfall ur soppåsen i sop-
kärlet.

ställ sopkärlet på skuggig  ■

plats.
skaffa kompostabon- ■

nemang med hemkompost, 
då komposterar du själv 
allt matavfall där fluglar-
ven utvecklas, då har du 

bara ”torrt” hushållsavfall i 
sopkärlet och då blir lukten 
minimal. 

givetvis tvätta sopkärlet  ■

några gånger per år. 

Källa: Jörgen örnestav

Björn Waldegård har 
larver i sopkärlen

tips

Fluglarverna trivs bra i de slutna och varma plastkärlen.

Björn Waldegård besväras av fluglarver bland soporna. – De nya sopkärlen är ett paradis för likmask, säger han.
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I början av augusti tog Skol-
inspektionen emot en an-
mälan gällande en förskola 
i Norrtälje. 

I anmälan uppges att för-
skolechefen vid placering-
en av barnen som anmäla-
ren syftar till, inte har tagit 
hänsyn till deras dokumen-
terade stödbehov trots 
att detta poängterats för 
förskole chefen. 

Anmälaren uppger att 
barnen inte har blivit er-
bjudna den förskoleverk-
samhet som de har rätt till. 

Huvudman för förskolan 
är Norrtälje kommun, och 
nu ombeds kommunen att 
yttra sig över uppgifterna i 
anmälan och redovisa vil-
ka åtgärder som eventuellt 
vidtagits eller planeras att 
vidtas. 

Kommunens yttran-
de kommer tillsammans 
med anmälan att ligga som 
grund för Skolinspektio-
nens ställningstagande.

EMMELiE WaLLrOTH

Förskola  
i Norrtälje 
granskas

Megane 
roslagsbil.se

Hela hytten från 100:-
Avser insideshytt (min 2 pers/hytt).
Gäller ord dygnskryssning till
Mariehamn med avresa sön-tor
t o m 22/9. Tillägg fre-lör Uppge
kod: KAMPPX. End nybokn. Birka
Paradise avgår 18.00 varje dag från
Stadsgården, Stockholm.
Anslutningsbuss från 70-talet orter.
Boka hos din resebyrå eller på
www.birka.se/08-702 72 30

Ett urval av våra
artister ombord:

SVÄNZONS 25-27/8

JONTEZ 28-30/8

SANDINS 29-31/8

CHIQUITA 31/8-1/9

NIZEGUYS 1-3/9

ZNITS 4-6/9

NIKLAS GABRIELSSON
TOLKAR FRANK SINATRA 5/9
Alla datum avser avresedag
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