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Enköping
Omvårdnadsboendet Malin ska drivas
i kommunens regi även i framtiden.
Det beslutade en enig vård- och
omsorgsnämnd vid sitt senaste
sammanträde.

–Vi kommer inte att konkur-
rensutsätta verksamheten
näravtaletgårutnästaår.Det
är inte försvarbart ur ekono-
misk synpunkt, en konkur-
rensutsättning kostar om-
kring en halvmiljon kronor.
Dessutomärdet enbra verk-
samhet, säger Solweig Sund-
blad (S), ordförande i vård-
och omsorgsnämnden.

Driften av Malin har skett i
kommunal regi, på intrapre-
nad, sedan2011.Omettårgår
detavtaletutochdärförmås-
te beslut tas om verksamhe-
ten då ska upphandlas.

När verksamheten kon-
kurrensutsattes för sju år se-
dan var det kommunen som
vann upphandlingen med
sitt anbud ikonkurrensmed
flera privata vårdgivare.
–Det är en väl fungerande

verksamhet somman drivit
jättebra.Denhar etthögtbe-
tyg i undersökningen nöjd-
kundindex och det finns
ingen anledning att slå sön-
der en såbra verksamhet, sä-
ger Solweig Sundblad.

I sitt beslut skriver nämnden
bland annat att verksamhe-
ten på omvårdnadsboendet

och tillhörande träffpunkt
drivs på ett kvalitetsmässigt
sätt somväluppfyllernämn-
densmål.
–Personalomsättningenär

låg och man lyckas få ihop
verksamheten ekonomiskt
trots att den är liten, med
bara ett tjugotal boende, sä-
ger Solweig Sundblad.

Beslutet att fortsätta dri-
va boendet i kommunal regi
tycker hon är lite historiskt.
– Det är första gången vi

väljer att inte konkurrensut-
sätta en verksamhet efter ut-
satt tid, säger Solweig Sund-
blad.
Maria hedenlund
maria.hedenlund@eposten.se

Fortsatt kommunal
regi förMalinboende

Kommunalt.Malin är ett väl fungerande omvårdnadsboende
och kommer inte att konkurrensutsättas i en ny avtalsperiod.
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Bålsta
En man i 40-årsåldern
blev oprovocerat miss-
handlad i vänthallen vid
buss- och tågstationen
i Bålsta.

Det var vid 22.30-tiden på
måndagen som mannen
befann sig inne i vänthal-
lendär även tvåungakillar
och en tjej befann sig. En
av de unga männen börja-
de trakassera mannen och
gick även till fysiskt an-
greppmothonom.Mannen
misshandlades med spar-

karmothuvudet.Då ingrep
enman i 20-årsåldern som
blev vittne till våldet. Miss-
handeln stoppades. Vittnet
larmadesjukvårdochpolis.
De tre ungdomarna

sprang iväg från vänthal-
len, som inte har kamera-
övervakning. Offret fördes
med ambulans till lasaret-
tet i Enköping.
– Vi är tacksamma om

det finns fler vittnen som
kan höra av sig, säger Tor-
gerd Nilsdotter, lokalpo-
lisområde Enköping och
Håbo.

Väntade på bussen
–blevmisshandlad

Misstänks för
systematisk
kränkning
Enköping
Enman ärmisstänkt för
att ha utsatt en kvinna i
Enköping för brottet grov
kvinnofridskränkning,
ettmisshandelsbrott som
innebär en systematisk
kränkning.
Under natten till sön-

dagen uppsökte kvinnan
akutmottagningen på la-
sarettet i Enköping. Poli-
sen kontaktades ochmiss-
tankarnamotmannen
uppdagades.

Demohögtalare
togs i butiken
Enköping
Enman stal demohögta-
lare från Elgigantens butik
i Enköping. Stölden har
fångats på övervaknings-
film.
Det var i fredags efter-

middag somhögtalare till
ett värde av 3 000 kronor
togs. På övervakningsfil-
men syns hur enman går
fram till högtalaren, skru-
var loss kablar, plockar på
sig högtalaren och lämnar
butiken.

Rattfull körde
annans bil
Bålsta
På lördagskvällen fick po-
lisen uppgifter om en bil
som framfördes påmärk-
ligt sätt i Bålsta.
Polisen hittade bilen

och enman i 30-årsåldern
i fordonets närhet. Man-
nen ärmisstänkt för olov-
ligt brukande (för att ha
kört en annans bil utan
lov), rattfylleri, drogratt-
fylleri, narkotikabrott och
grov olovlig körning.

Kvinna ska
ha slagit man
Enköping
En kvinna i Grillby ärmiss-
tänkt för att hamisshand-
lat enman i en bostad.
Natten till söndagen åkte
polis till Grillbymed an-
ledning av ett bråk. Man-
nen uppgav att han hade
blivitmisshandlad av
kvinnan.

Högtalarstöld
ur två bilar
Enköping
I lördags upptäcktes två
bilinbrott på Torggatan,
varav en vid Bahcohallen.
Stereo, baslåda och hög-

talare har stulits i båda
fallen. I ett fall saknas även
en registreringsskylt.

Försök till lån
i annans namn
Enköping
I förra veckan upptäckte
enman i Fjärdhundra att
någon hade försökt ta
lån i hans namn. Försö-
ketmisslyckades och den
bedrägeriutsatte spärrade
sitt personnummer för att
förhindra liknande fram-
tida bedrägeriförsök.

Skadegörelse
på flera bilar
Enköping
Under helgen har flera bi-
lar som varit parkerade på
Sadelmakarens parkering
drabbats av skadegörelse.
Det rör sig bland annat

om skadade backspeglar
och bucklor.

Knark fanns
i stoppad bil
Enköping
På lördagskvällen stop-
pade polisen en bil på
Salavägenmed enmanlig
förare i 20-årsåldern och
kvinnlig passagerare un-
der 18 år. I bilen hittades
ett hekto cannabis och en
påsemedmisstänkt koka-
in. Båda testades positivt
för nämnda droger.

aKuten.Misstankar väcktes
här. Foto: Anders Jagemo

enKöping
”Helt fantastiskt, det
känns nästan overkligt”
säger en glad Susanne
Lindblad-Jansson i Ena
Bugg och Swing som
tog emot Luciagåvan på
drygt 20 000 kronor på
måndagen.

De pengar som arrange-
manget Enköpings lucia
samlar inunder sinauppträ-
dandendelasut tilldet lokala
föreningslivetmedbarnoch
ungdomsverksamhet.
Det är luciakandidaterna

som bestämmer vilka fören-

ingar som ska få ta del av gå-
van och hälften av pengarna
går till det val somLucia (Kla-
ra Edin) gjort, i det här fallet
till Ena Bugg& Swing. Andra
hälften, som de övriga kan-
didaterna föreslagit, delas i
år av Björnbo Gård 4H, Maj-
blommeföreningenochTjej-
jourenHjärtrud.

– I år fick vi in mycket mer
pengar än förra året, drygt
41 000 kronor, säger Britt-
Marie Lidmosommed IOGT-
NTO i samarbete med Enkö-
pings-Posten är arrangör för
Enköpings lucia.

Intresset förEnköpings lu-
cia väcktes på nytt med det
nya upplägget där fokus lig-
ger på sången.
– Och körledaren Viktoria

Strandberg gör ett fantas-
tiskt jobb, kören har sjungit
så fint och uppträdde på fle-
ranya ställen, sägerBritt-Ma-
rie Lidmo.

Hos Ena Bugg & Swing var
glädjen stor när gåvan över-
lämnades påmåndagen.
– Det känns helt fantas-

tiskt, vi har inte hunnit fat-
ta det ännu, säger Susanne
Linblad-Jansson i föreningen.

Vad pengarna ska använ-
das till är ännu intebestämt.
– Men jag tror vi lägger

det på lägerverksamhet. Nå-
got somintebaraärdans, ex-
empelvis cirkus, somgerbar-
nenperspektivochtränarba-
lans och rörelse. Eller så kan-
ske vi åker iväg någonstans,
säger Susanne.
Hon tycker det känns he-

drande för föreningen att få
ta emot gåvan.
–AttKlara tänktpåossgör

en varm i hjärtat!

Maria hedenlund
maria.hedenlund@eposten.se

Luciagåvan glädjer dansare
luciagåvan. enköpings Lucia, Klara edin, överlämnade luciagåvan på drygt 20 000 kronor till ena Bugg & Swing på måndagen.
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