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Trosa/Gnesta
Nyhetschefer Thomas André, Kersti Hammar och Johan Pfriem
Trosaredaktionen Lina Nydahl, Nina Svanberg
Telefon 0156-137 10 E-post trosa@sn.se Fax 0156-166 61
Gnestaredaktionen Janna Holmqvist, Josefin Branzell-Bratt
Telefon 0158-102 06 E-post gnesta@sn.se Fax 0158-266 97

SN på måndag: Insamlingskamp mellan Trosa
och Gnesta drar i gång.

Inbrott i fritidshusbod
G N E S TA Ägaren till ett fritidshus i området Grytslund
i Stjärnhov har polisanmält ett inbrott i den redskapsbod
som finns på fritidshustomten. Den här gången verkar det,
enligt polisanmälan, inte som om något stulits, men Peter
Sehlin, förundersökningsledare vid polisen i Nyköping,
betonar ändå vikten av att inte förvara stöldbegärliga
föremål i fritidshus.
Han konstaterar vidare att det nu under sensommaren
förekommer en del inbrott i fritidshus i länet, eftersom allt
fler av dem står tomma när ägarna har stängt dem efter
sommarsäsongen.

Ingen ungdomspeng i Gnesta
G N E S TA Ungdomar i Gnesta kommun kommer inte att få
en särskild ungdomspeng, motsvarande skolpengen.
I november förra året kom ett medborgarförslag in till
kommunen som handlade om att införa en ungdomspeng
för 12–16 åringar. Tanken var att ungdomar själva skulle
kunna välja var de vill ”köpa” sin ungdomsverksamhet.
Medborgarförslaget har nu röstats ned av politikerna i kultur- och tekniknämnden. Argumentet är att andra kommuner tagit bort ungdomspengen, eftersom lagen inte godkänner att enskilda tar emot kontaktstöd från kommunen.

Vandringsleder nyinvigs
Gillar du att kombinera folkliv med skogspromenader? Då ska du åka till Vasaparkeringen i Södertälje på söndag! Med en promenad längs sjön Måsnarens
strand nyinvigs både Måsnarenleden och Täljeleden.
Vandringslederna har fräschats upp med nya
sträckningar och märkningar. Dessutom har lederna röjts
och Södertälje och Nykvarns kommuner har tillsammans
fixat fram en broschyr med info om den natur och kultur
som finns längs vägen.
Skogsmulle kommer finnas på plats, de första besökarna
får gratis sittunderlägg och alla som vill får grilla korv med
scouterna och lära sig något om fornborgar.

S Ö D E RTÄ L J E

Dansvecka även för Gnestabor
I dag lördag invigs en stor dansvecka
i Södertälje för alla över 65 år. Som SN berättade i somras
är även Gnestabor med sprittande ben välkomna att testa
allt ifrån squaredance och folkdans till showdans, yoga och
flamenco.
Dansveckan, som invigs av Kjerstin Dellert som ger träningstips, är ett led i projektet Kultur 365 som drivs av Södertälje kommun. Projektet pågår i tre år och målet är att
skapa en ny, positiv syn på rörelse bland äldre.
Invigningen sker på scenen Estrad i Södertälje stadshus.
Om inte annat kan du gå dit för att spana in den
69-åriga breakdanceartisten Crazy Grandma och en
nystartad showdansgrupp för pensionärer.

S Ö D E RTÄ L J E

Månadsskiftet september/oktober
brukar vara den tidpunkt på året då
den första vågen av vinterkräksjukan
slår till. Är du orolig för att smittas?
Malin Granberg, 34 år, Gnesta

– Ja, lite. Jag jobbar som förskollärare och
då måste man tänka på att förhindra smittspridning. Sedan tänker jag extra på det för
att jag har barn.

SN

De åker till Gnesta för
De kommer från småorterna och kallar
Systembolaget för vattenhålet. De hänger
ofta på tågstationen för dricka alkohol tillsammans med sina kompisar. En del övernattar utomhus. Vissa provoceras av deras
närvaro, andra ser dem som ett naturligt
inslag i stadsbilden.
G N E S TA

Efter en tragisk olycka på
90-talet förändrades Eriks liv.
I dag är han, som han kallar
det, periodare. Hemma på
orten vet folk inte om att han
är alkoholist och så vill han
att det ska förbli. Han är inte
ensam om att komma till
Gnesta för att dricka.

tembolag och han får vara relativt anonym. Han är inte ensam.
Enligt Erik finns det flera personer som lämnar småorterna för
att åka in till Gnesta. Han uppskattar att det rör sig om ett tiotal. Han tar ett exempel.
– Järna har ju inget systembolag, där måste man göra
en beställning. En alkoholist
måste ju ha alkohol på en gång.
Då åker man till Gnesta eller
Södertälje.

Den här morgonen är Erik så
skakig på händerna att han inte
kunnat raka sig. Han har druckit Erik har stött på både moralflera dagar i sträck och känner sig tanter och moralgubbar ute
inte i form. Det är först när han med långa pekpinnar. Men Erik
besökt systembolaget, eller ”vat- säger att han alltid tar hänsyn
tenhålet”, som
till sin omgivhan kallar det,
ning när han
Järna har ju
som samtalet kan
sitter och drickrulla i gång.
er. Han gapar
inget systembolag,
– Jag var nykpratar inte
där måste man göra inte,
med folk som
ter ändå sedan
midsommar,
inte vill prata
en beställning. En
men efter en
och han döljer
alkoholist måste ju
flaskan när folk
kräftskiva förra
veckan har jag ha alkohol på en
kommer.
varit i gång varje
– Jag tror folk
gång.
Då
åker
man
dag. Jag är alkoreagerar på dem
holist, ingen tve- till Gnesta eller
som är totalt utkan. Men jag har
slagna. De som
Södertälje.
accepterat min
sover på bänkar
situation, säger
eller spyr. Jag
Erik, som vill vara anonym.
gör aldrig så. Det händer att jag
tar en öl på tåget, men jag frågar
Erik bodde i Stockholm, hade alltid folk först, säger han.
fru, barn och ett välbetalt jobb
Erik känner sig sliten efter
när allting plötsligt vände. En flera dagars drickande.
nära anhörig omkom i en tra– En gång i tiden hade jag rogisk dödsolycka, vilket fick en ligt med spriten, sen började
rad dystra konsekvenser. Erik spriten ha det roligt med mig.
fann sin tröst i alkoholen, och Men jag börjar få nog nu.
Han låter bestämd på tonfalsedan dess har den blivit en
trogen kamrat – även om de två let.
bara syns i perioder.
– Det är sista köret i dag.
När han får sina alkoholJosefin Branzell Bratt
perioder åker han in till Gnesta
0158-26490
och dricker. Här finns ett Sysjosefin.branzell-bratt@sn.se

”

– Jag är alkoholist, ingen tvekan. Men jag har accepterat min situation,

Politiker: ”Vuxna människor har skyldigheter”
{– Jag har ju sett dem själv
när jag åkt tåg. De står bakom Auktionisten och så, säger
Ingrid Jerneborg Glimne (M),
ordförande i socialnämnden
i Gnesta.
Socialen har ingen uppsökande verksamhet, men vissa
av dem som dricker ute har
kommunen haft kontakt med,
berättar hon.
– Några är ju aktuella i andra
ärenden och har haft kontakt
med socialförvaltningen, säger
Ingrid Jerneborg Glimne.
Är de här människorna ett
problem?

TIPSA SN
OM NYHETER

999:- TILL BÄSTA

NYHETSBILDEN
MEJLA
redaktionen@sn.se
Skicka tips, bilder och
videoklipp

SMS/MMS 72680
Inled meddelandet
med SN TIPS följt av
ditt tips eller bildtext

TELEFON
0155-767 00
Tipsa om nyheter
dygnet runt

Alla nyhetsbilder i papperstidningen (förstasidan eller avdelningarna
Nyköping/Oxelösund, Trosa/Gnesta) arvoderas och deltar även i tävlingen
Månadens nyhetsbild med chans att vinna 999:-. Villkor på www.sn.se.
Stora nyheter till mobilen Skicka START SN DIREKT till 72680
2:-/mottaget nyhets-sms. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.
Läs mer på www.sn.se.

– Det är alltid ett problem när
folk dricker för mycket alkohol.
Men det handlar om vuxna
människor.
Är det ett problem för omgivningen?

– Det kan det
vara. Det kan
vara folk som
blir
rädda
för att de ska
vara aggressiva. Folk är alltid rädda för
Ingrid
okända saker.
Även om det
Jerneborg
Glimne
är ett problem
menar Ingrid
Jerneborg Glimne att det inte
finns särskilt mycket att göra
åt saken. Det krävs mycket för
att myndigheter ska kunna gå
in och tvångsomhänderta män-

Erik tycker inte att han stör folk genom att sitta på tågperrongen och dricka alkohol. – Jag tror folk
reagerar på dem som är totalt utslagna. De som sover på bänkar eller spyr. Jag gör aldrig så, säger
han.

niskor. Och handlar det om en
ordningsfråga, är det polisens
sak.
– Det beror på vad vi vill ha
för samhälle. Vill vi ha ett väldigt reglerat samhälle där politiker kan omhänderta folk, för
att man gör saker man inte ska?
Jag är inte beredd att ha det så.
Vuxna människor har rättigheter och skyldigheter. I bland
är det negativt.

Stefan Andersson på polisen
i Gnesta är medveten om problemet.
– Det är klart att folk hör av
sig och tycker det är tråkigt att
det första de ser när de kommer in till Gnesta med tåget,
är gäng med så kallade a-lagare
som dricker sprit och kanske
inte uppträder som man ska
göra, säger Stefan Andersson på
polisen i Gnesta.

Han tycker dock inte att fenomenet är stort i Gnesta.
– Det här är ett problem som
finns överallt. Motar vi bort
dem till ett annat ställe, flyttar
man bara på problemet. För att
bli av med dem på riktigt, måste
man ändra på deras levnadsförhållanden. Det är inte helt
enkelt och oftast finns inte den
viljan.
Josefin Branzell Bratt

SN

LÖ R DAGE N DE N 3 OKT OB ER 2 00 9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17

att dricka med sina kompisar
Restaurangägare vill att
kommunen
gör något
{Under högsommaren var det
värst, berättar Gnesta Strands
ägare Dorothée von Essen. Ett
gäng hängde nere vid bryggan
och söp.
–En gång fick jag ingripa själv.
Det blev världens slagsmål dem
emellan, berättar hon.
Nu när det blir lite kallare
märker hon att kurerna på tågperrongen börjar fungera som
hus för många alkoholister. Hon
tycker synd om dem, men samtidigt skapas en negativ bild av
orten, menar hon.
–Det är tråkigt för Gnesta kommun.
Folk kommer
hit med tåget
och ser gängen som sitter
där. I en liten
Dorothée
stad blir det
von Essen
mer påtagligt,
eftersom det
syns hela tiden, säger Dorothée
von Essen.
Hon tycker att situationen
borde lösas, så att det slapp
byggas upp en irritation bland
Gnestaborna.
–Kommunen borde försöka
hitta någonstans för dem att
vara, i stället för att de dräller
runt. Det borde finnas ett hus
där de kunde hålla till.
Polisen eller kommunen borde åtminstone försöka få kontakt med dem och gemensamt
hitta en lösning på problemet.
Varför inte lyssna på om de har
några egna idéer? tycker hon.
–Att hävda att det inte går att
göra något eftersom de är vuxna människor, låter så byråkratiskt.
Josefin Branzell Bratt

säger Erik som åker till Gnesta för att dricka alkohol.

FO T O : JO SE FIN B RANZ E LL B RAT T

Tyck till
Tycker du att ”parkbänks-alkoholism är
ett problem och i så
fall varför? Kommentera på www.sn.se

Han sover under Auktionistens lastkaj
Gnestabor har reagerat på
att det övernattar människor
under Auktionistens lastkaj.
SN har träffat Gunnar som är
en av dessa personer.
Under lastkajen bakom Auktionisten i Gnesta ligger täcken, en
sked och en pizzakartong. Provisoriska vindskydd står uppställda. Prylarna vittnar som
mänsklig närvaro under kalla
nätter.
SN träffar Gunnar i närheten. Han är inte helt nykter och ser sliten ut. Först säger han att han inte vet något
om övernattare under lastkajen. Men allt eftersom samtalet fortsätter, målas en annan
bild upp.
– Jag åker in till Gnesta för att
träffa folk. Nån kväll är man så
pass berusad att man sover här,
säger han och pekar på det lilla
krypinet.
– Och missar man bussen
hem har man inget val. Jag vill
inte störa folk genom att sova
hos någon, därför lägger jag mig
här.
Gunnar berättar öppet om

sitt missbruk och sin tuffa bakgrund med med vistelser på
olika barnhem och skolhem.
Nu bor han på en liten ort utanför Gnesta med sin far, berättar han.

hetsägaren. Mycket mer finns
inte att göra, menar hon.
– Socialtjänsten kan
inte
förbjuda någon att
vara någonstans. Om de
vill ansöka om
något, är de
Maud
välkomna att
Höglander
göra det hos
socialtjänsten
som alla andra. Sedan gäller en
individuell bedömning i varje
ärende.
Det finns inga rapporter om
att det skulle finnas bostadslösa
i kommunen, säger hon.
– Det har väl hänt någon gång
nu och då att vi får sådan här information, men enligt min kännedom är det inte vanligt förekommande. Innan man satte
i gång och exploatera på Bryggeriholmen, talades det om människor som övernattade där.
SN har träffat Gunnar som talar öppet om sitt drickande. Han är en av dem som ibland övernattar under lastkajen vid Auktionisten.

– Jag är alkoholist, det kan
jag erkänna. Jag sköter om min
sjuke far och får hjälp från socialen, säger han.
Folk blir provocerade av ho-

nom och kompisarnas närvaro. Att hänga vid tågstationen

sticker i ögonen på folk, säger
han. Han gillar inte att folk ser
ner på honom och han pratar
intensivt om vikten av att ha
kvar sin värdighet.
–Vi är inte terrorister. Vi är
inte som de tunga missbrukarna, säger Gunnar och är glad

över att han åtminstone inte
sjunkit till deras nivå.
Gnesta kommun har just fått

brev från en dagpendlare som
har reagerat på att det sover
över personer under lastkajen
bakom Auktionisten i Gnesta.

Han är bekymrad och tycker
det är tragiskt. Samtidigt undrar han vad kommunen har för
ansvar.
Maud Höglander, enhetschef
på individ- och familjeomsorgen, berättar att kommunen
har meddelat polisen och fastig-

Fotnot: Gunnar och Erik heter
egentligen något annat.

Josefin Branzell-Bratt
Gnestareporter
0158-264 90

