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Flora Blommor
Fjärdhundragatan Tel 300 51

Floras ljuvliga julrosor
169:-Fri lånebil

vid byte av
vindruta!
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Fri lånebil vid
vindrutebyte

ENKÖPING SD:s röster avgjorde när
oppositionens budget först vann och
sedan förlorade votering. Först efter

tre voteringar stod det klart att
Socialdemokraternas och Nystart
Enköpings budget antagits. 6

Budgetdramatik
i fullmäktige

ENKÖPING
THOMAS
MAJONEN
EN HYLLAD
LÄRARE

9

NYHETER Grattis, Ida Ågren! Du har
röstats fram som Enköpings lucia

2018. Den sjungande gymnastikleda-
ren fick drygt 150 röster fler än tvåan.

Hon blev både glad och chockad när
hon tog emot beskedet. A7

Hon blev Enköpings lucia 2018
Ida Ågren, till vänster, gratuleras av Klara Edin, förra årets lucia i Enköping. FOTO: ANDERS LILJESTRAND

SPORTESKHockey kan säkra plats i Allettan 22
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ENKÖPING
När lastbilschauffören
tog en rast och låg och
sov plundrades han på sin
last.
Imåndags vid lunchtid

blev en person kontak-
tad av en rysk långtra-
darchaufför på Frösvi
rastplats vid E18, ovanför
Frösvitunneln vid Sagån.
Chauffören förklarade att
någon hade skurit upp ka-
pellet till trailernmedan
han legat och sovit när
fordonet stod uppställt på
rastplatsen. Lasten hade
stulits.
På grund av språksvå-

righeter har inte polisen
ännu fått veta vad lasten
bestod av. Tolk skulle an-
litas.

Tjuvar slog till
när föraren sov Priset på skog och virke

fortsätter öka i Uppland
ENKÖPING
Priserna på virke och skog fortsätter
att öka i Uppland enligt Skogssäll
skapets skogsindex.
Virkespriserna är de högsta
sedan 2011 och prisutveck-
lingen är fortsatt bra enligt
stiftelsen Skogssällskapet.
– Virkespriserna har legat

stabilt en längre tid och va-
rit jättebradensenaste tiden,
säger Anders Ekholm, fastig-
hetskonsult vidSkogssällska-
pet i Uppsala.
Även priserna på skogs-

mark ökar.
–Men det är inte i samma

takt somvirkespriserna som
fortsätter att öka, säger An-
ders Ekholm.

Priset på virke och fast-
ighetspriserna följs åt i viss
mån, märkbart sedan av-
regleringen på 90-talet då
alla fick rätt att köpa en lant-
bruksfastighet.

Högkonjunktur och lågt
ränteläge gör att efterfrågan
på virke är hög i hela landet
och man upplever en fram-
tidstro och optimism i bran-
schen.
–Vi ser stora investeringar

i skogsindustrinpåolikahåll
och det är positivt för virkes-

marknaden iUppland, säger
Anders Ekholm.

Ökningen av virkespriser-
na gör att skillnaden mel-
lan marknadspris och av-
kastningsvärde för skogs-
fastigheter har minskat i
regionen. Tendensen är att
avkastningsvärdet utgör en
allt större del av priset.

I Uppland och andra stor-
stadsregioner betalar man
dock ofta för andra värden
änvirkesförråd, somjaktoch
närhet till bostad.
– Det beror också på vad

för typ av fastighet det är, sä-
ger Anders Ekholm.
Mellersta och södra Sveri-

ge har länge haft en positiv
utveckling för skogsmarkpri-

ser.Numärksävenattprisök-
ningen i norra Sverige tagit
fart och Norrland har pro-
centuellt den största prisök-

ningen sedan skogsindex re-
dovisades i våras.

Maria Hedenlund
maria.hedenlund@eposten.se

Skogen ger bra utdelning och virke säljs till rekordpriser en-
ligt Skogssällskapet. FOTO: MARIA HEDENLUND

Sjungande gympaledare årets lucia
ENKÖPING
Ida Ågren blev Enköpings
lucia.

En sjungande gymnastikle-
dare låg i topp,meddrygt 150
fler röster än tvåannär lucia-
kommitténpåtisdagskvällen
hade räknat färdigt de 3 579
nät- och pappersrösterna.
– Jag är chockad, vilken

överraskning.Det trodde jag
aldrig, utbrast Ida Ågrennär

förra årets lucia Klara Edin
knackade på i hemmet på
Kristinagatan i centrala En-
köping för att gratulera.
Det ärmycket somkretsar

kring sång och gymnastik i
18-åringens liv. Hon går sista
året på Kunskapsgymnasiet
i Västerås. Två av skolkompi-
sarna, EmmaochSaga, varpå
plats föratt stötta i väntanpå
resultatet tillsammans med
största supportern, lillasys-

ter Alma. Vid sidan av skolan
hinner årets nyvalda lucia
med att träna flera grupper
i Enköpings SK Gymnastik-
förening, den förening som
honharvalt att stödja i lucia-
arrangemanget.
– 06-05:orna och så

08:orna. Vi håller till i nya
Enahallen, berättar hon.

Och så sjunger du, eller
hur?

–Ja, jagärmed ienensemble
på Kulturskolan.
Vadhar då förra årets

lucia för råd till årets?
– Att hushålla med krafter-
naoch laddaordentligt, sam-
manfattar Klara Edin.

Enköpings luciahar arrange-
rats varje år sedan 1941, med
undantag för 2015.
Det här är tredje året i en

ny tappning.

– Vi har också ett Insta-
gramkonto därman kan föl-
ja Enköpings lucia under de
här veckorna, berättar Caro-
line Söderstedt som är med
och stöttar luciakandidater-
na tillsammans med bland
andra körledaren Victoria
Strandberg och Britt-Marie
Lidmo i luciakommittén.

Anders Liljestrand
anders.liljestrand@eposten.se

0171-414635

Emma, Saga och lillasyster Alma till vänster om 2018 års lucia i Enköping Ida Ågren. Längst till höger Klara Edin, förra årets lucia. FOTO: ANDERS LILJESTRAND

SKOKLOSTER
Denmisstänkte drogratt-
fylleristen blev avmed
körkortet direkt.
Polisen stoppade och

kontrollerade en bil i
Skokloster vid 20-tiden på
måndagskvällen. Föraren,
enman i 20-årsåldern,
visade tecken på att vara
påverkad.
Snabbtestet som sedan

genomfördes påmannen
indikerade positivt för
narkotika.
Mannen är därmed

misstänkt för drograttfyl-
leri och för ringa narkoti-
kabrott. Körkortet omhän-
dertogs av polisen.

Körkort togs
från påverkad

ENKÖPING
Extraljus har blivit stulna
från en pendlares bil vid
järnvägsstationen.
Stölden har ägt rum

från en bil som stod upp-
ställd på pendlarparke-
ringen vid Bangårdsgatan
och Resecentrum i Enkö-
ping. Och den inträffade
någon gång under lörda-
gen eller söndagen.
De stulna strålkastarna,

avmärket Hella, är värda
ungefär 4 500 kronor.

Stöld från
pendlares bil

EP rättar
Nyheter Solveig Eklund
(S) har undermandatpe-
rioden varit och är fram
till årsskiftet ordförande
i socialnämnden, inget
annat.
Imåndagens artikel om

förslagen till ordföranden
för politiska nämnder
som tillträder från års-
skiftet tillskrevs Solveig
Eklund nuvarande ordfö-
randeskap för vård- och
omsorgsnämnden. I den
nämnden är fram till års-
skiftet Solweig Sundblad
(S) ordförande.
Solveig Eklunds nya

uppdrag blir i utbild-
ningsnämnden.
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