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TVÄTTMEDEL
Via
Välj mellan color och sensitive.
4800 g, jfr-pris 0:69/tvätt.
Max 2 köp/hushåll.

Gäller v.34, 22/8-28/8, 2011

1410 g, jfr-pris 3:95/glass.

Findus
Frysta. Välj mellan olika wärdshus och 1-port.
Fiskgratäng. 340-400 g.

Lambi
Toalettpapper 4080 g, jfr-pris 24:26/kg och
hushållspapper 2820 g, jfr-pris 35:11/kg.

rland
Förpackning 2000 g.
Fetthalt 10%.
Max 2 köp
/hushåll.
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LADDA
SKAFFERI, KYL
OCH FRYS!

Frysta. 1000 g.
Max 3 köp/hushåll.
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900 EKOLOGISKA
ÄGG I ÅTER-
BÄRING.

ENFAMILJ SOMHANDLAR PÅ COOP FÖR 4500 KRONOR
I MÅNADEN KAN UNDER ETT ÅR FÅ:

JUMER DUHANDLAR DESTOMER FÅR DUTILLBAKA.ÄNDA UPP TILL5%

Lokala nyheter

VÄDDÖ

Väddö bibliotek måste 
flytta ur Väddö Folk-
högskola och saknar 
ny lokal. Kommunen sa 
själva upp hyresavta-
let som löper ut nu i au-
gusti och folkhögsko-
lan vill använda loka-
len själva.

Förra hösten började kul-
tur- och fritidskontoret se 
sig om efter en ny hyreslo-
kal till Väddö bibliotek, ef-
tersom lokalen, den gam-
la rektorsvillan på Väddö 
Folkhögskola, ligger för 
långt från Älmsta centrum. 

Sa upp avtalet
Hyresavtalet som löpte på 
tre år skulle förnyas, och 
kommunen sa istället upp 
avtalet i november. Målet 
var att förhandla fram ett 
nytt avtal med kortare upp-
sägningstid.

– Syftet med det nya av-
talet var att kunna flytta 
om man hittade en ny lokal. 
Hade vi inte sagt upp det 
gamla avtalet hade vi varit 
kvar i hyreskontraktet tre 
år till, säger Elin Rust, bib-

liotekschef i Norrtälje kom-
mun.

När folkhögskolans rek-
tor Marianne Agrell blivit 
kontaktad angående nya 
villkor meddelade hon vid 
nyår att folkhögskolan själ-
va ville använda lokalen.

– Det blev positivt även 
för vår del, önskemå-
len sammanfaller. Vi har 
många gäster och behöver 
ytterligare konferensloka-
ler, säger hon.

Men ett nytt avtal har inte 
förhandlats fram och avta-

let löper ut i augusti. Ma-
rianne Agrell förklarar att 
historien är ”komplicerad”, 
men att biblioteksverksam-
heten inte blir utslängd. 

Vill vara kvar
Elin Rust ser gärna att bib-
lioteket kan vara kvar även 
våren 2012. Kommunen le-
tar nu ny lokal, helst i Älm-
sta centrum.

– Vi utreder olika alter-
nativ. Än så länge har lo-
kalerna vi tittat på inte va-
rit lämpliga. Det måste lösa 
sig på något vis, säger Elin 
Rust.

Vad händer om ni inte 
hittar någon lokal?
– Jag vill inte spekulera i 
det. Vi tar en sak i taget, sä-
ger Elin Rust.

Alla parter ska nu i au-
gusti försöka diskutera sig 
fram till en lösning.

– Jag hoppas att vi kan 
enas om något, säger Mari-
anne Agrell.

Väddö bibliotek
saknar ny lokal

Den gamla rektorsvillan på Väddö Folkhögskola har använts som bibliotek sedan 2002. Kommunen 
letar ny lokal och sa därför upp hyresavtalet, men att hitta en lämplig lokal är svårt. FOTO: JOSEFINE HAGSTRÖM

Den nya lokalen bör vara  ■

lika stor som den gamla, 
cirka 160 kvadratmeter.

Lokalen intill Apoteket –  ■

bra läge men för liten.
Credentias kontor – ingen  ■

hiss.
Lokaler i samma hus som  ■

Friskis och Svettis – rätt stor-

lek och möjlighet till förråd.
Älmsta skola och Norr- ■

sundsskolan – finns inga lo-
kaler att tillgå till våren 2012.

Bibliotek inom ramen för  ■

den nya detaljplanen för 
Älmsta centrum – detaljpla-
nen kan tidigast antas våren 
2012 och det kan ta ytterli-

gare 1-2 år efter det.
Diskussioner pågår med  ■

Väddö Folkhögskola angå-
ende möjlighet till fortsatt 
förhyrning av lokalerna 
våren 2012.

Källa: Norrtälje kommun

FAKTA 

Alternativa lokaler som kommunen tittat på

Josefine
Hagström
reporter
0176 795 00
redaktionen@
norrteljetidning.se

Lokalfrågan för  Väddö biblio-
tek måste lösa sig på något vis, 
säger bibliotekschefen  Elin 
Rust. FOTO: ANDERS SJÖBERG


