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Bergvreten jobbar
för god värdegrund
ENKÖPING
Bergvretenskolan arbetar mycket mot
mobbning och har fått 30 000 kronor
från skolnämnden för kamratstöd-
jande insatser.

Skolan harnyligenhaftkom
pisvecka med betoning på
kamratskap och att ha kul
tillsammans.Underkompis
veckan delades Bergrunds
priset ut till en elev i varje
klass.
Klasskamraterna har i en

sluten omröstning fått rösta
fram den klasskompis som
de tycker lever upp till Berg
vretenskolans värdegrund,

kallad berggrunden. Berg
grundenbestårav femingre
dienser: Medkänsla, respekt,
självförtroende, ärlighetoch
arbetsglädje.
Tidningen har träffat två

elever från skolans elevråd:
LinneaKling i6C,ordförande
förelevrådet till ochmedårs
kurs 6, och Linn Holmberg i
8B, vice ordförande för elev
rådet i högstadiet.

Vad gör elevrådet?
–Vi har möten där vi får
ta upp grejer på skolan ur
elevers perspektiv, berättar
LinnHolmberg.
– Vi jobbar väldigtmycket

för allas välmående och har
gjort många rastaktiviteter,
säger Linnea Kling.

Under kompisveckan har till
exempel eleverna på högsta
diet parats ihop med yngre
elever på skolan. I mellan
stadietharmanhafthemliga
kompisar. Varje elevharefter
lottdragning fått en hemlig
kompis i klassen, som man
ska ge komplimanger till
ochvara liteextravänligmot.
Elevrådetpåskolanhar fått

30000kronor iprojektpeng
ar från skolnämnden. Peng
arna har använts till föreläs
ningar om mobbning. Se
nast för några veckor sedan
fick elevernapå skolan gåpå
föredrag omnätmobbning.
–Jag tror att föreläsning

arna blir lite tankeställare.
Bergvretenskolan har noll
tolerans mot mobbning, sä
ger Linn.
–Vi kan nog båda skriva

under på att Bergvreten är
en bra skola när det gäller
att vara schyssta mot varan
dra, säger Linnea.

Anders
Jagemo

Linnea Kling och Linn Holmberg i elevrådet tycker att Bergvreten är en bra skola när det gäller att vara schyssta mot varandra.
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Föreslår cykelväg som
ger lyft åt Ängslyckan
ENKÖPING
En medborgare har
lämnat in ett förslag
till kommunfullmäktige
med önskemål om att en
gång- och cykelväg ska
byggas längs Boglösa-
vägen och Österleden
fram till Åkersbergs
förskola.

Förslagsställaren vill ock
så att cykelvägen ska fort
sätta mot bostadsområdet
Klondyke och till industri
området.
Att fotgängareochcyklis

ternu tar sig frampåÖster
leden tycker hen inte är en

trafiksäker lösning, cykelvä
gen skulle innebära ett lyft
för de boende i Ängslyckan
och en trevlig promenad
runda för dem ochmånga
andra.
I samma medborgarför

slag önskar hen också att
en lekplats anläggs i skogs
partiet mellan Ängslyckan
och Ekoxegatan. Lekplat
sen vid Nyckelpigegatan
kan ”knappt kallas lekplats
då det bara finns två gung
or där”, skriver hen.
Fullmäktigebeslutadere

mittera förslaget till teknis
ka nämnden.

Lotta Lille

ESK-gymnaster fick mest
efter insamling av lucia
ENKÖPING
ESK-gymnasterna får
drygt 25 000 kronor
efter luciainsamlingen.

Totalt över 50 000 kronor
samlades in till välgörande
ändamål med Enköpings
koppling, 10 000 kronor
mer än året innan.
2018 års lucia, Ida Ågren,

som också är engagerad
som ledare i Enköpings SK
gymnastikförening,harnu
delatut25431kronor till sin
förening.
Pengarna kommer från

publiken vid två lucia
vesprar i Vårfrukyrkan och

genom inbetalningar till
Enköpings lucias swishkon
to. 22 företag och organisa
tionerbeställdebesökav lu
cia och hennes tärnor.

Övriga som får pengar: En
köpings konståknings
klubb, 10 172 kronor, Tjej
jourenHjärtrud, 10 172 kro
nor och Majblommefören
ingen, 5 086 kronor.
Det var som vanligt full

satt i Vårfrukyrkan. En ny
het till 2019 är därför en
speciell barnföreställning,
före de båda luciavesprar
na.

Anders Liljestrand

Ida Ågren delade ut pengarna på en träning nyligen.
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Inbrott i restaurang trots larm
HÅBO
Två villor och en restaur-
ang i Håbo utsattes för
inbrott under tisdagskväl-
len.

EnrestaurangpåStockholms
vägen utsattes för inbrott
strax efter midnatt på tisda
gen. Vittnensomsåg tvåper
soner springa från platsen
kontaktade polisen. Perso
nerna hade då försökt kros
sa en ruta vid restaurangen.
Polisen åkte ut till restau

rangen och kunde konsta
tera att en inbrottsstöld ägt
rum.

–När vi komframtill plat
sen såg vi att de tagit sig in
genom en krossad ruta och
fåttmedsigenkassalåda,be
rättar Andreas Örth, RLCbe
fäl i polisregionMitt.

Restaurangen spärrades av
för teknisk undersökning
men kunde hålla öppet som
vanligt för lunch på onsda
gen.
– De stal bara växelkassan

men det innebär mycket ex
traarbete för oss då de slagit
sönder rutan och även ska
dat möbler inne i lokalen,
sägerKasingMansomdriver

restaurangen LuckyHouse.
Restaurangen drabbades

av inbrott för några år se
dan, men då skaffade man
larm och har sedan dess va
rit förskonade från inbrott.
–Vihar tydligamärkning

ar på rutorna om larm och
Securitasbevakningmen nu
verkar det inte som att man
bryr sig om det längre. Jag
såg imorseatt en frisörbred
vidockså fått en ruta sönder
slagen, säger KasingMan.

Polis larmades även till Rote
vägen i Skokloster vid 20ti
den på tisdagen då ett in

brott skett i en villa där nå
gongångunder eftermidda
gen eller kvällen. Tjuvarna
hade brutit upp ett altan
fönster och tagit sig in i hu
setdär smyckenstals. Polisen
varpåplatsunderkvällen för
att se om spår kunde säkras.

Från Häggeby kom ett larm
ominbrott i villa vid23tiden
på tisdagskvällen men när
polis kom till platsen hitta
deman ingenbrottslig verk
samhet.

Maria Hedenlund
Alexander Nyrinder

ENKÖPING
Enköpings kommun
söker nu vuxenvandrare
som kan vara ute och
vandra i utomhusområ-
den där barn och unga
vistas.

Som bas för kommunens
vuxenvandrare finnsett 20
tal personer sombland an
natärengageradevia fören
ingslivet.
Totalt brukar ett 30tal

personer nattvandra varje
termin, oftast fredagar och
lördagar.De frivilligavand
rar i grupper omminst tre
personer. Men vuxenvand
rarna behöver bli fler efter
som många personer en

gagerar sig periodvis, sä
ger Carl Gynne, brotts och
drogförebyggande sam
ordnare vid socialförvalt
ningen.
– Det är en lättillgänglig

samhällsinsatsochvi söker
kontinuerligt nya perso
ner varje termin. Desto fler
somvill bli vuxenvandrare,
desto enklare blir insatsen
för varje individ, sägerhan.

Om två veckor har Enkö
pings kommun ett infor
mationsmöte om vuxen
vandring i samarbete med
polisen och EHB.
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Fler vuxenvandrare sökes


