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ENKÖPING
En bil som stod parkerad
utanför ett bostadshus på
Torggatan i centrala En-
köping utsattes för ska-
degörelse nattenmellan
tisdag och onsdag. Bilens
ägare hörde vid 23-tiden
på tisdagskvällen att ett
larm tjöt på gatan utanför
huset,men skadegörelsen
upptäcktes förstmorgo-
nen därpå. Både fram- och
bakrutan på bilen var
krossade. Inget var dock
stulet ur bilen.

Rutor krossade
på parkerad bil Viktigt lantbruksstöd

kommer före årsskiftet
LÄNET
De flesta av länets lantbrukare får
årets jordbrukarstöd utbetalda före
årsskiftet. ”Omkring 98 procent får
sina pengar före nyår”, säger Kristina
Jansson på länsstyrelsen.
Det ansträngda läget för
lantbrukarna efter årets tor-
ka gjorde att länsstyrelsen
bland annat omfördelade
sina resurser för att skynda
på handläggningen av jord-
brukarstöden.
– Vi har jobbat med flera

åtgärder för att få ettmer ro-
bust system i hanteringen
av stöden och vi har haft en
stabilare personalgrupp un-
der året vilket har stor bety-
delse, sägerKristina Jansson,

chef för länsstyrelsens lands-
bygdsavdelning.

De olika direktstöden för
2018 började betalas ut i för-
ra veckan, det gäller gårds-
stöd, förgröningsstöd, nöt-
kreatursstöd, stöd till unga
jordbrukare samt kompen-
sationsstöd. Av de 2 624 an-
sökningarnaavgårdsstöd får
98,6 procent sin slututbetal-
ning före årsskiftet.
De lantbrukare som inte

får sitt stöd utbetalat nu har
avvikelser eller kontroller
som ska göras och behöver
utredasmer.
– Vi gör allt vad vi kan för

att få ut de stöden så fort
som möjligt, säger Kristina
Jansson.

Men det finns fortfarande
stödberättigade lantbruka-
re som inte har fått ut sina
direktstöd och miljöersätt-
ningar, exempelvis betes-
stöd, för tidigare år.
– För den enskilde lant-

brukarenkandethandlaom
mycketpengar.Anledningen
till att vi inte kunnat betala
ut stöden är it-systemet som
inte varit komplett, vi har
fåtthandläggaenheldelmo-
ment manuellt och det tar
tid, säger Kristina Jansson.

När samtliga slututbetal-
ningar är klara kan hon inte
uppge exakt.
– Vi kommer att behöva

2019 på oss för att få ut mer-

parten av pengarna, mer än
så kan jag inte lova.

Maria Hedenlund
maria.hedenlund@eposten.se

I Uppsla län betalas 98 procent av direktstöden ut till lantbru-
ken före årsskiftet. FOTO: MARIA HEDENLUND

Stämningsfull vesper med lucia
ENKÖPING
Det krävs mer än
snöblandat regn för att
Enköpingsbor ska avstå
från att se luciakortegen,
och när lucia med tärnor
kom ljusnade såväl
mörker som miner under
mössor och sjalar.

För Lucia, Ida Ågren, och tär-
nornabörjadedenoffentliga
delen av framträdandena på
Luciadagenmedentimslång

luciavesper i Vårfrukyrkan.
Vårfrukyrkan var fylld till

sista plats och programmet
var gjort för att passa såväl
gammal somung. I psalmer-
na Gå, Sion din konung att
möta och Stilla natt kunde
alla sjunga med, medan an-
dra sånger framfördes av Lu-
cia, hennes följe och en för-
stärkt kör.
Skönsjungande solister i

den inledande Veni Emma-
nuel var Nicole Söderström

Alm och Amanda Silén, Cor-
nelia Erikssjö var solist i Vis-
kar en bön och Cornelia och
Ida Jaredal tillsammans so-
lister i den stämningsfulla
When you believe.

I Ave Maria var lucia själv
solist, liksom i den svens-
ka versionen av Leonard Co-
hens Halleluja som var av-
slutningsnumret innan Lu-
cia och hennes följe gick ut
till tonerna av Luciasången.

För en kort betraktelse
över lucias betydelse svara-
de prästenMattias Thurfjell:
– När världen bokstavligt

och bildligt känns mörk be-
hövs lucia, vår ljusbärerska
och hennes följe, sadeMatti-
as Thurfjell.

Efter vespern skyndade Lu-
cia och tärnorna till Joar Blå
därhästen Flora väntade till-
sammansmedHans Johans-
son, vagn, facklor och en föl-

jebil sombanadeväg förkor-
tegen och bidrog till stäm-
ningen med Luciasången
från högtalare.
Många Enköpingsbor fick

tillfälle att se kortegen som
gick från Joar via Östra Åga-
tan, Torggatan till Gustaf
Adolfs plan, Källgatan och
sedan Kyrkogatan tillbaka
till Vårfrukyrkan där lucia-
vespern framfördes ännu en
gång.

Lotta Lille

Ida Ågren och hennes tärnor framförde ett uppskattat och varierat program vid Vårfrukyrkans Luciavesper. FOTO: LOTTA LILLE

ENKÖPING
Lokaler påWesterlundska
gymnasiet har utsatts för
skadegörelse av okända
personer. Det var någon
gångmellan klockan tre
och fyra på onsdagsefter-
middagen som skadegö-
relsen skedde i ett klass-
rumpå skolan. En larm-
knapp och en väggtelefon
har förstörts och tre stolar
samt en fjärrkontroll har
slagits sönder. Någon har
även kletat ut snus över en
whiteboardtavla i klass-
rummet.
Det var personal på

skolan somupptäckte
skadegörelsen somnuhar
polisanmälts.

Skadegörelse
på gymnasium

ENKÖPING
En person på Rombergs-
gatan tröttnade uppen-
barligen på att diska och
slängde ut glas och porslin
genom fönstret. Det var
strax före klockan sex på
onsdagskvällen somen
boende på Rombergsga-
tan fick ett telefonsamtal
från en granne somhört
smällar på gatan utanför
huset. Det visade sig att
någon hade slängt ut pors-
lin och glas från ett lägen-
hetsfönster och detta hade
bland annat landat på
den boendes bil som stod
parkerad på gatan utanför
huset. Bilen fick bucklor i
taket och repor i lacken.

Kastade ut disk
genom fönstret

HÅBO
En personmisstänks för
olovlig körning på södra
Bålstaleden, vid Draget
i östra Bålsta. Under en
trafikkontroll på onsdags-
morgonen stoppade poli-
sen en bilförare som inte
hade något körkort.
Mannen, i 30-årsåldern

och hemmahörande i
Stockholmstrakten, upp-
gav att han hade ett ut-
ländskt körkort. Han hade
dock inte detmed sig och
polisen kunde inte heller
kontrollera omuppgifter-
na stämde.Mannenmiss-
tänks för olovlig körning.

Kunde inte visa
upp sitt körkort


