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MONICA HÄLL REDO
ATT ÄTA SIN FOOD
TRUCK-BURGARE
TEMA MAT & DRYCK 30

Foto: Foto: Sven-Åke Haglund

MINISTERN I MÖTE
MED ARMÉCHEFEN
OM DAGSLÄGET
ENKÖPING 9

Försvarsminister Peter Hultqvist

ENKÖPING Nu har första flyttlasset
från Enköpings arbetsförmedling gått.
Kontoret skulle egentligen stängt först

vid nyår. Hur kontakterna mellan
kommuninvånare och arbetsförmed-
lingen ska ske nu diskuteras. 6

AF-kontoret har
redan slagit igen

Skapandet
som en drog
för Katarina
FAMILJ Katarina Sundkvist
Zohari blir sur och grinig
omhon inte får ha händerna
i leran. Då säger familjen åt
henne att gå till ateljén. Nu
är hon aktuell med en sam-
lingsutställning, hon har fått
ett stipendium tidigare i år
och hon firar födelsedag.

32

Katarina Sundkvist Zohari,
konstnär i kollektivet HAKA.

FOTO: MARIA LARSDOTTER

Amanda
årets lucia
ENKÖPING Yngsta kandidaten
blev årets lucia i Enköping.
Amanda Ilic från Litslena
Djurby har scenvana, men
säger att hon satsar främst på
skolan. Nu får 16-åringen ta
ledigt för att åka till Italien
med luciaföljet. SIDAN 8
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Nu är det klart
– hon blir lucia
ENKÖPING
Yngst vann. Det är enmusikaliskt
redan rätt rutinerad 16-åring som rös-
tades fram som Enköpings lucia 2019.
Hon ser överraskad ut när
hon öppnar imörkret.
Amanda Ilic bor i Litslena

Djurby, går första året på det
ekonomiskaprogrammetpå
JensengymnasiumiUppsala.
Hon fick tämligenöverläg-

set flest röster, 964avde2692
som lämnade in.
16-åringen gick sina första

år i Skolstaskolan, en skola
medgodtraditionavatt fost-

ra stjärnor. Hon berättar att
hon fick en lappmedberöm
av Elin Lanto, som växt upp i
närheten, efter en tidig sång-
tävling, att det skulle bli nå-
got stort av henne.

Amanda skrattar lite åtmin-
netnärhonpåtisdagskvällen
uppvaktasavBritt-Marie Lid-
moochde andra i luciakom-
mittén, Caroline Söderstedt,

körledaren Viktoria Strand-
berg och musikern Ludwig
Keijser.
Nu väntar kröning på Sto-

ra torget redan på onsdags-
kvällen innan alla inblanda-
de reser till Italien för flera
uppträdanden. Luciadagen,
13 december, blir det förstås
kortage genom Enköping
och vesprar i Vårfrukyrkan.
Italien blir en bonus för

årets lucia.
– Det var inget jag kän-

de till när jag anmälde mig,
säger Amanda Ilic, som har
varit med i flera sång- och
musiktävlingar, även utan-
för skolan.

– Senast var det Musik
direkt, eller Imagine som
det heter nu, tidigt i våras,
berättar Amanda som också
har rutin av att ha uppträtt
inför en stenhård Idoljury.

Just musikaliska kunskaper
premieras i det nya forma-
tet av Enköpings lucia, men
ommusik är något för fram-
tiden vet inte Amanda Ilic.
– Just nu har jag fullt upp

med skolan, säger hon.

Anders
Liljestrand

Anders.Liljestrand

@eposten.se

Caroline Söderstedt, Britt-Marie Lidmo, Viktoria Strandberg och Ludwig Keijser med 2019 års lucia, Amanda Ilic i mitten ser
fram emot hektiska veckor. FOTO: ANDERS LILJESTRAND

ENKÖPING
Mannen glömde kvar en
flaska på en parkbänk.
Nu har han dömts för
nedskräpning.

Det var i våras som polisen
iakttog hur en man drack
ur en flaska på Stora torget
i Enköping. Flaskan lämna-
des sedan kvar på en park-
bänk. Nedskräparen stop-
pades av polispatrullen.
Mannenhar erkänt att han
lämnat flaskan, men för-
nekat brott. Det blev åtal
och nu har domen i Upp-
sala tingsrätt meddelats.

Mannen har uppgett att
han glömde kvar flaskan.
Tingsrätten är inte av nå-
gon annan uppfattning,
men dömer honom ändå
förnedskräpningsförseelse.
”När han lämnade plat-

sen borde han ha förstått
att han lämnat kvar flas-
kan på parkbänken efter-
som han inte hade den
med sig från platsen”, skri-
ver rätten i domen. Därför
bedöms det som att han
handlat oaktsamt.
Påföljd blev 800kronor i

penningböter.
Anders Jagemo

Kvarglömd flaska på
parkbänk gav böter

Vinnarförslag i Euro-
pan 15 blev Root City
ENKÖPING
Nu har vinnare i arki-
tekttävlingen Europan
15 om Myrans framtida
utveckling korats.

Root City blev det förslag
till hur Myranområdets 70
hektar ska utvecklas som
tävlingsledningen för Eu-
ropan 15 , en internationell
tävling för unga arkitekter,
valde som vinnare.
Förslaget betonar en

grönochhållbarutveckling
medgröna stråkochgröna
rum, ochmedklimatsmar-
ta energi-, avfalls- ochkom-

munikationslösningar.Den
nyastadsdelenskaocksåha
tegel som sammanhållan-
de tema.
Tävlingsjuryn har förut-

om vinnande förslag ock-
så utsett en ”runner up”,
näst bästa förslag, Pain-
ting Greyfields, och ett för-
slagmed”specialmention”,
särskilt omnämnande,
Live Work Innovate. Samt-
liga åtta lämnade förslag
har presenterats i skärm-
utställningar på huvud-
biblioteket, och på kom-
munens hemsida.

Lotta Lille

T f stadsarkitekt Domagoj Lovas, näringslivschef Cissi Lööv
och marknadsutvecklare Thomas Adlercreutz vid det nu
vinnande förslaget i Europan 15. FOTO: LOTTA LILLE /ARKIV

Vattenbrist – trots regnet
UPPSALA LÄN
Trots höstens regn är
grundvattennivåerna för
den kommunala vat-
tenförsörjningen fortsatt
under normala nivåer.

– Exakt hur lång tid det tar
innan vi är tillbaka på nor-
mala nivåer vet vi inte, men
en återhämtningpå sikt kan
vi räknamed, sägerBoThun-
holm,grundvattenexpertpå
Sveriges Geologiska Under-
sökning, SGU.
I de stora grundvatten-

magasinen, rullstensåsarna,

som används för den kom-
munala vattenförsörjning-
en, är grundvattennivåerna
alltså fortsatt låga. Extrem-
torkan för två år sedan har
satt sina spår och en åter-
hämtning tar lång tid, för-
klarar han. Enligt senaste
kartan från SGU är nivåerna
mycket under det normala i
östra Svealand.

–Det kan bli ettproblem,det
beror på hur man har löst
vattenförsörjningen och vil-
ka djup man har på sina in-
tagsbrunnar. Det kan vara

värt att tänka på om man
har vattenproducenter som
tar från rullstensåsarna.
EnköpingochSalabörvara

lite extra vaksamma, hävdar
Bo Thunholm.
–De tar sitt vattenheltoch

enbart från rullstensåsar. De
låga grundvattennivåerna
betyder inte att det är tomt
påvatten,menändå lägreän
normalt. Det är en signal på
att man har ett underskott
på vatten.
Uppsala är mindre

känsligt,menar han.
– I den kommunala vat-

tenförsörjningen, förstärker
Uppsalavattengrundvatten-
bildningen iUppsalaåsenge-
nomatt infiltreravatten från
Fyrisån.Detminskarkänslig-
heten från torrperioder.

De små grundvattenmagasi-
nen, som försörjer dem som
har egna privata brunnar,
kan dock se en förbättring
efter höstens regn.
– Nivåerna är förhållan-

devis normala för årstiden,
säger Bo Thunholm.

Camilla Pålsson
Camilla.Palsson2@unt.se

ENKÖPING
Nu är det beslutat att
verksamhetsbidrag
kan sökas för en längre
period.

Till våren2021kande fören-
ingar som söker verksam-
hetsbidrag av socialnämn-
den göra det för en tvåårs-
period, istället för ett år
som tidigare.
Vid socialnämndens se-

naste sammanträde beslu-
tades om en ny hantering
av bidragen.
Det är efter önskemål

från föreningarna som bi-
dragen beviljas på två år.

Att bara få bidrag för ett år
i tagethar inneburit att för-
eningarna känt otrygghet
och haft svårt att planera
verksamheten.
– De är dock inte garan-

terade samma nivå i två år,
vi vill se hur pengarna an-
vänds och vi kan ompröva
beslutet, säger Peter Book
(M) ordförande i social-
nämnden.
Verksamhetensbidragen

ska även sökas tidigare, på
våren, vilket gör att de enk-
lare kan kopplas till social-
nämndens budgetarbete.

Maria Hedenlund
Maria.Hedenlund@eposten.se

Bättre planering
med tvååriga bidrag


