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 Nordens ljus fl yttas – 50 meter
 Restaurang- och konst-
galleribåten Nordens ljus 
på Kungsholms strand 
tvingas fl ytta femtio 
meter bort med stora 
kostnader som följd. Det 
har länsstyrelsen beslu-
tat. 

 I juni berättade vi om båten 
Nordens ljus på Kungsholms 
strand 121 nedanför S:t Er-
iksbron, som på grund av ett 
missförstånd la sin båt fem-
tio meter fel mot vad de var 
tillåtna att göra. 

Den skulle anläggas på nr 
123-125. Aktiebolaget som 

äger Nordens ljus tog lån på 
runt 350 000 kronor för att 
ansluta vatten och avlopp på 
platsen. 

Så i april kom smällen för 
bolaget: stadsbyggnads-
nämnden krävde att båten 
skulle flyttas till det rätta 
numret, alltså ungefär femtio 
meter bort vilket skulle inne-
bära nya stora kostnader för 
Nordens Ljus – runt 100 000 
kronor av v/a-förlängning 

samt ännu en omgång av ser-
veringsansökningar. Det som 
Nordens ljus nu innehar gäl-
ler nämligen enkom för nr 
121. 

Stadsbyggnadsnämndens 
beslut överklagades hos läns-
styrelsen som nu sagt sitt: 
beslut om tvångsfl ytt kvar-
står och 100 000 kronor kas-
tas vid sidan av båten, rätt 
ner i sjön. 

– Man blir bara irriterad, 
kommenterar krögaren Per 
Larsson beslutet. 

 Tomasz Pozar 
08 545 870 86

tomasz.pozar@direktpress.se 

 FLYTT. Konst- och restau-
rangbåten Nordens ljus 
måste fl ytta närmare bro-
fästet.    FOTO: ANDREAS ENBUSKE 

 Sen solbadare

 KUNGSHOLMS STRAND. Förra helgens sista solstrå-
lar lockade ut denna hängmattegungade man 
till Kungsholms strand.    FOTO: FRIDA LINDBERG 

 Sats Fridhemsplan stängt till nyår 
 För en och en halv månad sedan, i samband med det 
kraftiga skyfallet, drabbades Sats Fridhemsplans lokaler 
på S:t Eriksgatan av ett olyckligt läckage när en vatten-
stam brast och gymmet tvingades att stänga. Fukt i väg-
gar och golv har gjort att träningskedjan varit tvungen 
att riva upp golv och genomgående torka hela lokalen 
för att inte personal eller kunder ska drabbas i framti-
den. Nu visar det sig att skadorna är så stora att gym-
met inte kommer öppna förrän i januari nästa år.

– Vi gör det hellre ordentligt så att arbetsmiljön inte 
påverkas, vi vill vara försiktiga, säger Sats regionchef 
Henrik Johansson.

Kunder som enbart tränar på Fridhemsplan eller har 
gymmet som ett av sina utvalda gym har fått olika val-
möjligheter. Att kostnadsfritt frysa sitt kort eller att få 
tillgång till stans samtliga center.

– Vi har också utökat öppettiderna i Stadshagen och 
Kungsbro strand och fl yttat dit gruppträningar, säger 
Henrik Johansson.

Vattenskadan kom synnerligen olämpligt. Bara för 
ett år sedan nyinvigdes gymmet efter en omfattande re-
novering och centret betraktades som ett av de mest 
moderna inom kedjan. 

 STÄNGT ÅRET UT. Sats Fridhemsplan stänger för att åtgär-
da en vattenläcka.   FOTO: TOMASZ POZAR 

 SLAGKRAFTIGA SIFFROR. Stockholms bästa hjärtvård fi nns 
på Kungsholmen enligt Hjärt- och lungfonden.    

 Hjärtvården bäst på Kungsholmen 
 Hjärt- och lungfonden tar årligen fram ett kvalitetsin-
dex som bedömer landets hjärtvård. Undersökningen 
visar på stora skillnader beroende på var i landet man 
bor och till och med var i Stockholm man bor. 

Av de bedömda sjukhusen hade 37 sjukhus förbättrat 
sina poäng medan 20 sjukhus har fått lägre poäng. Ca-
pio S:t Göran var ett av sjukhusen som visar på bättre 
resultat än ifjol och är allra bäst i Stockholm med 7 po-
äng av 11 möjliga i kvalitetsindexet som bland annat 
tittar på omhändertagande och eftervård. 

Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt- och 
lungfonden, anser att hjärtvården generellt är god i lan-
det men att fl er måste bli bättre. 

– Skillnaderna mellan sjukhusen är alldeles för stora. 
Våra politiker behöver ta större ansvar för att alla som 
lever med hjärt- och kärlsjukdom ska få bästa möjliga 
vård, säger Staffan Josephson. 
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 Att bygga valstugor är inte 
Kungsholmspolitiker särskilt 
sugna på. Slapp inställning 
till snickeriarbete? Möjligen. 
Samtidigt har de lokala par-
tiföreningarna varit mycket 
aktiva inför det stundande 
valet. Samtal på stan utan 
lockande godis- och ballong-
stuga är vägen de tar.

– Vi har bedrivit en väldigt 
traditionell valrörelse och 
försöker prata med så många 
väljare som möjligt. Det har 
blivit många hundra perso-
ner, säger Kungsholmsmode-
raternas ordförande Staffan 
Olsson.

Dragplåster i form av 
Kungsholmsborna Sofi a Ar-
kelsten och Beatrice Ask har 
används och man har stått på 
folktäta platser såsom torget 
på Stora Essingen, Kungs-
holmstorg och Lindhagens-
gallerian.

Satsar på dörrknackning
Socialdemokraternas lock-
bete är lokalbon Ylva Johans-
son som av många bedömare 
spås få en ministerpost vid 
framgång i valet. Förutom 
stjärnglans och häng på stan 
satsar partiet på torgmöten 
och dörrknackning, något 
man också gjorde inför EU-
valet och som bedömdes som 
lyckat.

– Kungsholmen är tradi-
tionellt en blå stadsdel, här är 
inte Socialdemokraterna som 
starkast. Men när vi knackat 

dörr upplever vi att vi får bra 
gensvar och vi märker att 
många delar våra värdering-
ar, säger Joseph Zamani, vice 
ordförande för Kungshol-
mens Socialdemokrater.

Enligt Joseph har skolan 
varit det absolut hetaste sam-
talsämnet på Kungsholmen. 
I rena Kungsholmsfrågor vill 
somliga ta upp situationen 
på Hornsbergs strand och 
andra om var den nya fot-
bollsplanen ska ligga.

Kritik mot vård och skola
Staffan Olsson delar bilden 
av att skola har varit en viktig 
fråga. Det, samt vård och 
ekonomi.

– Jag tycker att folk är po-
sitivt inställda till oss när det 
kommer till ekonomi och lite 
mer kritiska när det kommer 
till vård och skola, säger han.

En av dem som tycker sko-
lan är den viktigaste kommu-
nala frågan är Kungsholms-
bon Per Uhlén som precis 
varit och hämtat lille Elias.

– Att höja lägstanivån i 
skolan så att det blir bättre för 
alla elever är viktigast, säger 
Per Uhlén som tycker årets val 
har varit ovanligt svårt:

– Jag har funderat på par-
tier ur båda blocken. Men nu 
har jag bestämt mig.   

■■  Trots avsaknaden av valstugor har 
det pågått politiksamtal på Kungsholmen 
hela veckan. 

Skolan är frågan på mångas läppar inför 
söndagens val.  

FÖLJ VALRESULTATET PÅ www.vartkungsholmen.se
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Dags att välja 
Text: Tomasz Pozar, foto: Karin Nilsson

”Vi märker att 
många delar våra 

värderingar.”

Så röstade Kungsholmen 
i kommunvalet 2010 

M  44,2 %

C  5,2 %

FP  12,7 %

KD  3,9 %

S  13 %

V  1,4 %

MP  15,3 %

SD  1,9 %

”Man blir bara 
irriterad.”
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