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Enköping
Westerlundska gymnasiet behöver
växa. Utbildningsnämnden är därför
i startgroparna för att beställa
paviljonger till fyra klasser.
I väntanpå enheltnygymna
sieskola i Enköping behöver
Westerlundskagymnasiet ta
till en tillfällig lösning i form
avpaviljonger. I taktmedatt
befolkningen i Enköping
ökar blir det fler gymnasie
elever i kommunen. Elev
antalet har ökat, inte minst
inom de ekonomiska och
tekniska programmen. Från
kommunens sida finns en
vilja att låta elever från En
köping studera på gymna
siet i just Enköping. För att
klarabehovet av fler elevplat
ser behöver sålundaWester
lundska gymnasiet växa.

Utbildningsförvaltningen
har studerat tänkbara lös
ningar och kommit fram till
en lösningmed paviljonger.
Enligt förvaltningens be

dömning finns förutsätt
ningar för sådanapaviljong
er i skolans närhet. Lösning
en skullegeplats åt fyraklas
ser och kunna användas till
ekonomiprogrammet, tek
niska programmet eller an
dra program om skolan väl
jer det.

Paviljongerna beräknas vara
inflyttningsklara i juli nästa
år, det vill säga till hösttermi

nen 2018. Den årliga drifts
kostnaden förutökningenav
skolan blir ungefär femmil
joner kronor. Investeringen
beräknas till 12,4miljoner.
Förslaget om paviljonger

na ska tas upp för beslut på
utbildningsnämndens sam
manträde den här veckan.
Omnämndenbeslutarenligt
förslaget innebärdet attden
beställerprojekteringenoch

upphandlingenavpaviljong
erna av tekniska nämnden.
En ny gymnasieskola drö

jer längre tid än nämnda
paviljonger. Där har utbild
ningsnämnden tagit ett in
riktningsbeslut om att det
nyagymnasietbör varaklart
2020.

Anders Jagemo
anders.jagemo@eposten.se

Paviljonger kan
fixa elevtrycket

Gymnasiet. Skolan behöver växa och förslaget hur det ska gå
till är med paviljonger. Foto: Magnus Eriksson

enköpinG
En ledig polis upptäckte
en tjuv och larmade sina
kollegor när han var på
Willys i Enköping och
handlade på tisdags
eftermiddagen.

Polisen observerade att en
man i butiken betedde sig
på ett misstänkt sätt. Miss
tankenbekräftadesnärpo
lisen såghurmannenstop
pade invaror innanför sina
kläder. Kollegor som var i
tjänst larmades.
Mannen lämnade buti

kenochkonfronteradesdå

av en tillskyndande polis
patrull. I enbil utanförWil
lys satt ytterligare en man
som mannen inne i buti
kenvar i sällskapmed. I for
donethittadesävenenstör
remängd gods frånWillys.
Det visade sig att man

nen som hade varit inne i
butikenhadeenspecialpre
parerad tröjapå sig i vilken
han kunde stoppa in varor
utan att de riskerade att
rasa ut. De båda männen
greps och anhölls. Deras
identiteter är okända.

Anders Jagemo

Ledig polis handlade
mat–upptäckte tjuv

Körde ifrån polis
– slutade i diket
Håbo
Bilisten gasade på när
polisen skulle utföra en
kontroll. Färden slutade
i diket och föraren visade
sig vara drogpåverkad.
Det var på tisdagsför

middagen som en polis
patrull stod i begrepp
att kontrollera en bil på
Hjälstaledenmellan Lill
Kumla och Bälsunda i
Håbo. Precis före stoppet
gasade föraren i bilen på
i ett försök att köra ifrån
patrullen.
Men färden slutade i

diket. Föraren, enman
i 20årsåldern, saknade
körkort och snabbtestet
visade positivt utslag för
narkotika. Han ärmiss
tänkt för grov olovlig kör
ning, drograttfylleri, med
mera.

Tjuvar stal
nya vitvaror
Enköping
På tisdagseftermiddagen
upptäcktes en fräck stöld
från ett hus somhåller
på att byggas på Klipper
vägen i Bredsand.
Någon gång efter den

6 december har tjuvar
varit där. Först har de
brutit upp elskåpet och
stängt av strömmen till
villan. Sedan har de tagit
sig in genom att bryta
upp ett fönster på bak
sidan.
Tjuvarna har tagit

vinkyl, tvättmaskin och
torktumlare och burit
ut sakerna genom ytter
dörren. Innan tjuvarna
lämnade huset stängde de
igen fönstret somde hade
brutit upp.

Krypkörare
var berusad
Enköping
En bil krypkörde i väg
renen på riksväg 55. Att
dessutombilen blinkade
”åt fel håll” väckte polis
patrullensmisstanke.
Bilen stoppades vid Säva

utanför Örsundsbro. Det
visades det sig attmannen
somkörde var rejält be
rusad. Han hade 0,86
milligram alkohol per
liter utandningsluft. Det
motsvarar 1,72 promille i
blodet.
Händelsen inträffade

vid tretiden på lucia
morgonen. Föraren är
misstänkt för grovt ratt
fylleri.

Boende hörde
tjuven komma
bålsta
Vid 17tiden påmåndagen
hörde boende i ett hus på
Snäppvägen på Västeräng
en en smäll.
Det visade sig vara

någon somkrossade glas
rutan i altandörren. Gär
ningsmannen lämnade
platsen när den insåg att
folk var hemma. Händel
sen har polisanmälts som
inbrottsförsök.

Sågar stals
vid inbrott
Enköping
Det har skett två stölder
i trakten av Litslena. Stöl
derna upptäcktes förra
veckan. I ett fall var det ett
inbrott i en lada och verk
stad. Åtta sommardäck, en
motorsåg och en handsåg
hör till sakerna sombland
annat har stulits vid det
inbrottet.
I ett annat fall har

två blomkrukor i brons
stulits.

Grå Saab stals
mitt i natten
Håbo
En bil stals i Övergran
under natten till tis
dagen. Det var en grå Saab
95 som försvann från
Klockargårdsvägen någon
gångmellan klockan 02
och 03 på natten.

DikeskörninG. Färden tog
slut i diket. Foto: NTB

enköpinG
Onsdagen var en hektisk
dag för lucia med tärnor
och stjärngossar. Besöket
på Coop var ett av många
och det var uppskattat
bland både kunder och
anställda.

Vid entrén till Coop halk
bekämpar personalen med
sand till ljusdrottningens
ankomst. Det är spänd för
väntan, butikschef Joacim
Kåkemyhr står utanför och
ser så att allting är i sin ord
ning innan lucia med säll
skap anländer.
–Vi hade lucia på besök

förra året med, det var upp
skattat både bland kunder
och personal. De flesta som
inteharbarn får ju inte träffa
lucia på så här nära håll, det
ärkul att fåmöjlighetattbju
da våra kunder på det, säger
Joacim Kåkemyhr.

Inne i butiken märker kun
derna att någonting är på
gång, blickarna söker sig
mot årets lucia Klara Edin
somgör entré i butiken.
Ljuset i kronan tänds av

BrittMarie Lidmo i lucia
kommittén samtidigt som
tärnor och stjärngossar får
instruktioner om att gå för

bi blommor och fruktavdel
ning, sedanvidareutgenom
kassorna för att där avsluta
med sång inför kunder och
personal. Saga Eriksen är en
av tärnornasomgör sig iord
ning för lussandet i butiken.
–Det är lite stressigt, men

kul. Vihar sju ställenatt lussa
på idag och det är inte slut
förrännio ikväll efter vi varit
i Vårfrukyrkan. Jag var uppe
före fem i morse och vi har
inte hunnit med en enda
paus än så länge, vi får sova i
bilen mellan luciatågen, sä
ger Saga innandetärdagsatt
stämmaupp i sång.
För kunder och personal

sjunger luciakören Sankta
Lucia och en nyskriven sång
som heter Enköpings lucia
komponerad av körledaren
Viktoria Strandberg.

Besöket på Coop avslutas lite
anspråkslöst i returglasrum
met vid entrén.
Utanför stårbilenochvän

tar för vidare trasportochett
efterlängtat lunchuppehåll
påParkAstoria. Engladöver
raskning för luciaKlara Edin
somhade förberett en Billys
pizza som förtäring mellan
alla lussestopp.

Magnus eriksson

De gladde kunder och personal
Värme. Klara edin och hennes tärnor och stjärngossar spred ljus och glädje i vintermörkret på Coop. Foto: Magnus Eriksson


