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Kommundirektören 
lämnar Enköping
ENKÖPINGS KOMMUN
Ett år och fyra månader efter att hon 
anställdes har Ulrika K Jansson fått  
ett nytt jobb som kommundirektör.
Under tisdagseftermidda-
gen blev det officiellt a� 
kommundirektören Ulrika 
K Jansson får motsvarande 
jobb i Karlstad.

EP berä�ade för två veck-
or sedan a� hon då var en av 
fyra personer som var aktu-
ella för den tjänsten efter a� 
ha blivit headhuntad av e� 
rekryteringsföretag.

Under tisdagen var EP i 
kontakt med Ulrika K Jans-
son men hon valde a� av-
vakta med kommentarerna.

Kommunstyrelsens ord-
förande Peter Book (M) sä-
ger nu a� Ulrika K Jansson 
hela tiden varit öppen med 
rekryteringen.

– Jag visste om det. Nu är 
det bara a� gratulera Karl-

stad. Men det är trist för En-
köping, jag vet a� organisa-
tionen uppska�ar hennes le-
darskap, säger han.
Hur påverkar de�a för-
ändringsarbetet som hon 
startat i Enköpings kom-
mun?

– Det kommer förstås a� 
bromsas upp. Men vi är över-
ens om a� den som ska er-
sä�a henne ska ha samma 
struktur, med viljan a� ut-
veckla och en tydlighet i le-
darskapet, säger Peter Book.
Vad händer nu?

– Ulrika är kvar till den 
sista mars. Under tiden ska 
kommunråden förstås dis-
kutera med kommunstyrel-
sen och de fackliga organi-
sationerna. Vi ska undersö-

ka om vi har nån intern per-
son som kan bli tillförordnad 
eller om vi ska ta in en kon-
sult-kommundirektör.

En sak som kan komplicera, 
och eventuellt fördröja, en 
rekrytering är det komman-
de valet. Som högsta tjäns-
teperson i en kommun job-
bar kommundirektören tä� 

med den politiker som är 
kommunstyrelsens ordfö-
rande. Därför måste e� reso-
nemang till om tillsä�ning-
en ska göras innan eller efter 
valet, menar Peter Book.

Anette 
Östlund

Anette.Ostlund

@eposten.se

Enköpings kommundirektör Ulrika K Jansson går vidare till 
ett motsvarande jobb i Karlstad. FOTO: ANETTE ÖSTLUND

LUCIA
Förra året blev Enköpings 
lucias framträdande i 
Vårfrukyrkan inställt på 
grund av pandemin. Nu 
var det däremot dags 
igen för skönsång i sann 
lucia-anda. 

Enköpings lucias framträ-
danden i Vårfrukyrkan bru-
kar i vanliga fall ta upp mot 
300 personer. Men i och med 
de nya restriktionerna och 
a� det inte användes några 
covidpass sa�es e� publiktak 
på 100 personer samtidigt 

som besökarna var tvungna 
a� hålla avstånd.

Men e� luciafirande blev 
det tillslut med totalt fyra 
spelningar i Vårfrukyrkan. 
Den första spelningen vid 
klockan 11 var dessutom ex-
trainsa� för a� fler människ-
or skulle få ta del av festlig-
heterna. Extra passande ock-
så då Enköpings lucia firar 
80-årsjubileum i år. 

Under dagen hade kören 
dessförinnan hade kören va-
rit på bland annat Enköpings 
regemente och Enöglasko-

lan. Det var med andra ord 
e� fullspäckat dagsschema 
för Enköpings lucia.

– Det är bara roligt a� få 
kunna göra det här igen ef-
ter avbro�et förra året. Vi har 
övat ungefär en gång i veck-
an i två månaders tid och allt 
har fungerat utmärkt, säger 
körledaren Viktoria Strand-
berg. 

Framträdandet började med 
a� just körledaren Victoria 
sjöng ”Sankta Lucia, ljuskla-
ra hägring” innan tärnor-
na och slutligen årets lucia, 

Amanda Ilic, anslöt. Efter e� 
30 minuter vackert framfö-
rande mö�es Enköpings lu-
cia av varma applåder från en 
märkbart nöjd publik. 

Även Amanda, som åter-
igen fick vara lucia efter a� 
ha blivit framröstad 2019, 
var mycket belåten med upp-
trädandet. 

– Det har varit jä�ekul 
och det var en stor ära a� bli 
framröstad. Det är extra ro-
ligt a� pengarna som samlas 
in går till e� go� syfte också.  

Alfred Skillemar
Alfred.Skillemar@eposten.se

Lucia tillbaka i Vårfrukyrkan
Enköpings lucia i Vårfrukyrkan. FOTO: ALFRED SKILLEMAR

ENKÖPING
Inkassoföretaget ville 
hjälpa till, bara Enkö-
pingsbon lämnade ut sitt 
bank-id.

Flera försök till bedräge-
ri via telefon har anmälts 
till polisen under veckan. 
En person som uppger sig 
ringa från e� inkassoföre-
tag har vid minst fyra till-
fällen kontaktat Enköpings-
bor. Han berä�ar a� någon 
beställt en telefon från Te-
lia värd 18 000 kronor i 
den uppringda personens 
namn men till en annan 

adress. Om man bara läm-
nar ut si� bank-id ska inkas-
soföretaget rä�a till felet.

De flesta uppringda per-
sonerna har lagt på luren 
men en person upplys-
te inkassomannen om a� 
hen inte hade något bank-
id och då sade mannen a� 
man skulle skriva av ären-
det och lade sedan på luren.

Bedragaren ska ha varit 
mycket trevlig under sam-
talet men polisen varnar nu 
för a� det handlar om för-
sök till bedrägeri.

Maria Hedenlund
Maria.Hedenlund@eposten.se

Trevlig bedragare 
avskrev ärendet

Nytt avtal med försvaret 
om bostäder i Älvdansen
ENKÖPINGS KOMMUN
På den sista tomma 
tomten i Älvdansen 
planeras 110 lägenheter.

MHS Bostäder bygger bo-
städer åt försvaret. Sedan 
2018 har man med Enkö-
pings kommun haft e� så 
kallat markanvisningsav-
tal på fastigheten i Älvdan-
sen. De�a har förlängts fle-
ra gånger och nu har bola-
get velat gå vidare och för-
handla om e� köp.

På kommunens senaste 
plan- och exploateringsut-

sko� föreslogs det a� e� kö-
peavtal och e� så kallat ge-
nomförandeavtal ska god-
kännas av kommunfull-
mäktige. Avtalen kommer 
a� tecknat efter a� bygglov 
har beviljats. 

Drygt 17,6 miljoner säl-
jer kommunen tomten för.

De 110 hyreslägenheter-
na ska byggas åt försvarets 
anställda. MHS Bostäder 
har tidigare byggt 100 lä-
genheter i Älvdansen, åt 
försvarets anställda.

Anette Östlund
Anette.Ostlund@eposten.se

Så här såg det ut när försvarsminister Peter Hultqvist i ja-
nuari 2020 invigde MHS Bostäders första 100 lägenheter 
i Älvdansen. Med på bilden är stiftelsens ordförande Claes 
Tornberg. FOTO: ANDERS LILJESTRAND/ARKIV

ENKÖPING
Framkomligheten för 
trafiken på Åsgränd, vid 
Fannakorsningen, är be-
gränsad under vecka 50 
då kommunen renoverar 
avloppsledningarna på 
platsen. Boende i området 
uppmanas a� inte vädra 
om de har fönster som vet-
ter mot arbetsområdet. En 
lukt av plast kan uppstå i 
den ånga som bildas un-
der renoveringen och den 
kan även spridas längre 
bort i området.

Kommer dålig lukt in 
i husen via ventilationen 
kan den vädras ut efter a� 
renoveringsarbetet är klart.

Risk för dålig 
lukt i Fanna  
– vädra inte

ENKÖPING
Personal på en byggar-
betsplats i Enköping har 
anmält e� inbro� till 
polisen, som sedan gjort 
en första undersökning av 
platsen.

– Enligt uppgifterna 
från den kan det handla 
om verktyg för runt 10 
000 kronor som är stulna, 
säger Magnus Jansson 
Klarin, presstalesperson 
på polisen.

Flera dörrar ska ha 
varit uppbrutna när per-
sonalen kom till arbetet 
på måndagsmorgonen. I 
nuläget finns ingen miss-
tänkt.

Misstänkt  
inbrott på  
byggarbetsplats


