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ENKÖPING. Lyckad omstart av luciaomröstningen

NOTERAT.

Inbrott
vid bygge
ENKÖPING. En större bygg-

w

arbetsplats vid Österleden
utsattes för inbrott under
helgen. När personal kom
till arbetet vid sjutiden
på måndagsmorgonen
upptäcktes att någon tagit
sig in på området. Ett stort
antal verktyg har stulits,
oklart till vilket värde. En
teknisk undersökning görs å
platsen under dagen.

Singelolycka
vid Bålsta

w

HÅBO. En singelolycka
inträffade på E 18 vid östra
avfarten till Bålsta vid halv
sjutiden på måndagsmorgonen. En personbil gick
av okänd anledning in i
räcket vid avfarten. Vägen
fick delvis spärras av under
räddningsarbetet. Det är
oklart om det uppstod
några personskador vid
olyckan.

Trodde det var
där han bodde
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Spänningen var stor i soffan innan det avslöjades vem som hade fått flest röster. Erica Lindberg på golvet uppvaktades på tisdagskvällen.
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Enköping röstade
fram Erica som lucia
Luciakandidaterna med
sin körförstärkning
väntar nervöst i soffan
på övervåningen hemma
hos körledaren Viktoria
Strandberg i Fanna.
Den senaste ljusdrottningen från 2014, Moa
Strömberg, går upp för
trappan och tar till orda.
– Årets lucia blir, ....du
Erica.
Nummer sju, 20-åriga Erica
Lindberg, fick flest röster
i omstarten av Enköpings
lucia.
Det är en tradition sedan
1941, som fick ett avbrott i
fjol, men som har kommit
igen. Vid en audition valdes
nio skönsjungande kandidater ut.
Över 6 000 unika besökare har lyssnat på ljudfilerna
på hemsidan.
3 672 röstade, ett par
hundra fler än 2014, och 814
av dem valde Erica Lindberg.
Hon fick 95 röster fler än
tvåan.
– Vem var det, undrade
flera i soffan.
– Det avslöjar vi aldrig,
kontrade Britt-Marie Lidmo
från IOGT-NTO, som arrangerar tillsammans med EP,
Enköpings centrumsamver-

Hockeytrunk
stals ur garage

kan, Idéer med mera, Lions,
NBV och Rotary.

BÅLSTA. En villa på
Sjövägen i Bålsta utsattes
för inbrott under lördagen.
En dörr på ett garage hade
brutits upp och ur garaget
hade bland annat kläder,
stövlar och en hockeytrunk
stulits.

Hur gick det till när du
anmälde dig till tävlingen, Erica?
– Det var min familj som
tyckte att jag borde vara
med, men de ville kolla med
mig först, säger hon.
Erica Lindberg bor i Fanna
och har gått ut frisörprogrammet på Fyrisskolan i
Uppsala, säsongsjobbat på
Mallorca och jobbar i dag på
Sagogrändens förskola på
Lillsidan.
Kanske blir det lite extra
sånger med barnen nu.
– Jag har alltid gillat musik. Tidigare tog jag sånglektioner på Kulturskolan,
berättar hon.
Nu väntar ett antal framträdanden och kröning, men
uppdraget för Moa Strömberg är inte riktigt över än.
– Jag ska vara med tre eller fyra gånger till, bland annat i Västerås, säger hon och
tycker det är tur att det inte
var sångkval när hon ställde
upp för två år sedan.
– Det är mycket svårare att
komma med nu. Jag är värdelös på att sjunga, skrattar
hon.
Körledaren Vi k toria
Strandberg tycker att intres-

ENKÖPING. En polispatrull
kallades till ett trapphus
på S:t Larsgatan strax före
klockan två på lördagsnatten där en man stod och
ryckte i ytterdörren. När
polisen kom till platsen
upptäcktes att en fönsterruta i ytterdörren var krossad. Högt upp i trapphuset
hittades en 23-årig man
sovandes. Han väcktes och
uppgav att han trodde att
han bodde i den aktuella
trappuppgången. Mannen
misstänks för skadegörelse.

Någon bajsade
på bilen
BÅLSTA. En anmälan
om ofredande har gjorts i
Bålsta. En okänd gärningsman har lämnat avföring
på ett fordon tillhörande en
kvinna. Bilen stod parkerad
på Vargvägen. Det är oklart
om fordonet fått skador och
om händelsen ska betecknas som skadegörelse.
Moa Strömberg, t v och årets lucia Erica Lindberg, t h.
set för luciaomstarten varit
väldigt stort.
– Faktiskt större än jag
trodde, säger hon.
På tisdagskvällen avslöjade hon också priset, vid
sidan av äran att få bli Enköpings lucia.
– Vinnaren kommer att få
delta i en kurs i röstcoachning, artistprofilering och
låtskrivande nu i vår, berät-

tar hon.
Det är hon och sångaren
Ludwig Keijser som är ledare.
Erica Lindberg samlar
ihop blommorna som just
fått och säger att hon är rätt
chockad över att hon fick
flest röster.
Nytt för i år är den insamling till ideella föreningar
som pågår. Vinnarens stöd
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går till FUB, men Little Lions, Tjejjouren Hjärtrud,
Enköpings klätterklubb, Enköpings konståkningsklubb,
Paddebo Kulturförening och
Björnbo gård kommer också
att få pengar.

Anders Liljestrand
0171-41 46 35
anders.liljestrand@
eposten.se

Mobil togs från
sovande
ENKÖPING. En person blev
av med sin mobiltelefon på
buss 804 mellan Uppsala
och Enköping på söndagsmorgonen. Det var vid
tretiden som målsägaren
somnade på bussen. När
han vaknade upptäcktes att
mobiltelefonen, en Galaxy
S5 var borta.

