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dagen släpptes den andra delen i
Daniel Velascos dokumentärserie
”Patienten och tystnaden” i P1. Dokumentären handlar om patienter
vars vårdare har gått över gränsen.
Under det fiktiva namnet Denise
berättar en kvinna som var inlåst
på Löwenströmska sjukhusets
slutna psykiatriska avdelning sin

Misshandlad
i sitt eget hem

Upplands Väsby Det blev
fängelse för den man som i
januari gick till våldsam attack
hemma hos en annan man i
Väsby.
Väsbybon, som utsattes för
våldet, har i tingsrätten berättat att han fick en trädgårdsstol och ett bord kastat mot
sig och att han dessutom fick
ta emot flera knytnävsslag
och sparkar. Situationen blev
ännu hotfullare av att ytterligare en man, som var maskerad, befann sig på platsen.
Tingsrätten bedömer Väsbybons berättelse som trovärdig och dömer mannen som
gick till attack till fängelse i
ett år och tre månader för grov
misshandel.
Mannen var kraftigt berusad
när han sökte upp Väsbybon.
Han har erkänt att han använt
våld i form av knytnävsslag
och har i tingsrätten förklarat
att han sökte upp Väsbybon
eftersom han upplevde att
denne spred falska rykten om
honom.

Tog emot
stulen
hjullastare
Uppland Väsby En hjul-

lastare som förra sommaren stals i Skåne hamnade
senare i händerna på en
man i Väsby. För detta
döms nu Väsbybon till
dagsböter för häleri.
Enligt domen ska mannen ha fått hjullastaren
för att reglera en gammal
skuld.
Tingsrätten skriver att
Väsbybon inte gjorde några
kontroller av vem som
tidigare ägt hjullastaren
och heller inte fått något
kvitto i samband med
överlåtelsen. Detta trots
att domstolen menar att
Väsbybon haft anledning
att misstänkta att hjullastaren var stulen.
Mannen har hela tiden
nekat till brott.

Nya uppdrag
för Maria Fälth

Daniel Velascos dokumentär
behandlar händelser på Löwenströmska sjukhuset.

Högskolestudier för 46
procent av Väsbys unga
Universitetskanslersämbetet.
Sett till hela Sverige går
fler kvinnor än män vidare till
högskola, så även i Väsby där
55 procent av kvinnorna och
38 procent av männen fortsatt
studera.

Upplands Väsby Förra året
hade 46 procent av 24-åringarna i Upplands Väsby satt i gång
med sina högskolestudier – en
något lägre andel än snittet på
49 procent för samtliga kommuner i länet, enligt siffror från

Adjö 70-tal – nu ska
Väsby bli modernt
l 1 700 nya bostäder ska uppdatera förorten till småstad
Fyrklövern ska ge 1 700
nya bostäder och göra
Väsby till en modern
småstad.
Nu ska det första delprojektet ut på samråd.
– Vi hoppas kunna
börja bygga vid nästa
årsskifte, säger projekt
ledaren Alarik von Hofsten.
På platsen där gamla Vilundagymnasiet en gång låg finns i dag en
stor sandlåda. Uppdelad i ett antal mindre sandlådor illustrerar
den det nya bostadsområdet Fyrklövern.
Projektledaren för Fyrklövern
Alarik von Hofsten går runt i sandlådan för att visa var nya bostäder
ska byggas och hur gatunätet ska
dras. En grön plätt i sandlådans
ena kant symboliserar den park
och det mindre torg som ska anläggas vid Väsby centrums södra
entré.
– Det finns en tydlig ambition
från politiken, från vänster till höger, om att Väsby ska gå från att
vara en 70-talsförort till en modern småstad, säger Alarik von
Hofsten.
Fyrklövern är också ett exempel

på hur byggidealen har förändrats över tid. På 60- och 70-talen
separerades bostäder från vägar
– i dag tänker man tvärtom. Områden förtätas, delas tydligare
upp i kvarter och husen ligger intill trottoarer.
– Det handlar framför allt om
att det är miljömässigt bättre.
Bygger man som på 70-talet blir
det mycket transporter, säger Alarik von Hofsten.

I Fyrklövern byggs
1 700 bostäder

Källa: Väsby kommun
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Fyrklövern ska bestå av både
hyresrätter och bostadsrätter, studentbostäder och seniorbostäder. Sammanlagt handlar det om
1 700 nya bostäder.
Kommunen har aktivt valt att
ta in många olika byggföretag för
att få ett varierat bostadsområde.
Varje byggbolag får max bygga
50–100 bostäder var.
– Vi har varit på många studiebesök och har kunnat konstatera
att trivsam miljö skapas när det
finns olika sorters bostäder och
olika sorters arkitektur.
Även idéer från vanliga Väsbybor har påverkat Fyrklöverns utseende. Tidigt fick allmänhet, ar-

På östra och
västra sidan av
Dragonvägen
planeras för
200 lägenheter.

400 bostäder
planeras i
Ekebo.

”Det finns en tydlig ambition att Väsby
ska gå från att vara en 70-talsförort till en
modern småstad.”
alarik von hofsten, projektledare

kitekter och byggexperter lämna
synpunkter och idéer.
– De 50 mest realiserbara idéerna har vi tagit ut och ju fler av
dessa idéer som byggarna har tagit vara på, desto billigare har de
fått köpa marken av oss, säger Alarik von Hofsten.
Men alla har inte varit nöjda
med idéerna som har presenterats. Grannar som bor i de blå hu-

I Drabanten
planeras 100
bostäder.

Väsby
Centrum

gen

w 793 bostadsrätter och 603 hyres
rätter planereras till att börja med.
w 352 av bostäderna blir student/
ungdomslägenheter, 210 senior
bostäder och 100 vårdbostäder.
w Ytterligare omkring 300 lägen
heter tillkommer senare. Projektet
ger totalt 1 700 nya bostäder.
w Antalet bostäder i varje del av
Fyrklövern är uppskattningar
gjorda av kommunen.

Projektledaren Alarik von Hofsten går runt i sandlådan som illustrerar det nya bostadsområdet Fyrklövern.

Husarvä

Upplands Väsby Kristdemokraten Maria Fälth, som
snart avgår som kommunalråd i Väsby, får nya uppdrag
i landstinget. Hon blir nu
ledamot i landstingsfullmäktige och föreslås bli vice
gruppledare.
Kristdemokraterna gick
fram i landstingsvalet och
Alliansen fortsätter att styra
i minoritet.

historia. En historia om kampen för
upprättelse efter att en mentalvårdare på avdelningen inlett det
han kallat en sexuell relation med
henne, något hon själv tycker var
övergrepp.
Åsa Nilsson, psykiater och
professor, berättar om den otydliga
lagen när mentalvårdare har sex
med patienter.

Dragonvägen

Upplands Väsby Förra mån-
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Väsbyhändelse i P1-dokumentär

I Östra och
Västra
Vilunda
planeras
600 nya
bostäder.

sen har reagerat på den nya gata
som ska gå mellan husen.
– Jag kan förstå deras reaktion
för i dag är det ju ingen trafik där
alls. Samtidigt planerar vi bostäder för 2 500 invånare och då
måste vi göra nya gator. Och det
handlar om en gåfartsgata där de
gåendes villkor ska avgöra.
innan det
första spadtaget i Fyrklövern kan
tas. De fem delprojekten ska nu ut
på samråd och därefter ska synpunkterna som kommer in granskas.
Först ut är Östra Vilunda som är
området närmast Husarvägen.
– Överklaganden kan försena
processen men jag tror att vi kan
börja bygga kring nästa årsskifte. Att få samtliga fem delprojekt
klara kan dröja fem år medan hela
Fyrklövern är ett tioårsprojekt.

Ännu dröjer det lite

Mälarvägen

l Kristian Lönner
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