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Polisen
jagade bil
som körde
på cykelväg
NORRKÖPING
Polisen förföljde en bil
i en riskabel jakt på
lördagskvällen.

Det var strax efter 21 på lördagskvällen som polisen
skulle kontrollera en förare i centrala Norrköping.
– Han ville inte stanna
och vi inledde ett efterföljande, säger Peter Ström,
vakthavande befäl hos polisen.
För att komma undan po-

lisen körde föraren upp på
cykel- och gångbanor.
– Det blir en riskabel situation med oskyddade trafikanter och vi valde att avbryta efterföljandet, säger
Peter Ström.

Polisen hittade dock bilen

parkerad i närheten och en
anmälan om vårdslöshet i
trafik har upprättats.
– Vi har ingen misstänkt
i nuläget men hoppas på
vittnen som kan säga vem
som kört bilen, säger Peter
Ström.
Olov Planthaber

Bil och buss
kolliderade
NORRKÖPING

En buss och en personbil
krockade på lördagsförmiddagen vid Generalsgatan/Nygatan.
Bilen ska ha kört in i sidan på bussen rapporterar
SOS alarm. Sex personer
färdades totalt i fordonen
men ingen av dem skadades.
– Räddningstjänsten
är klara på platsen. Ingen
person har avförts med
ambulans. Vägen sanerades efter kollisionen, säger
Michael Sivenbring, teamledare på SOS alarm, till
folkbladet.se.

Bilolycka
i rondell
NORRKÖPING

Räddningstjänsten larmades till en olycka på lördagsnatten.
Det var vid midnatt som
räddningstjänsten larmades till rondellen vid Atrium i Norrköping. En bil
blev påkörd bakifrån, av
en annan bil.
En ambulans skickades också till platsen men
vände igen.
– Det uppstod inga personskador men vi kopplades in snabbt eftersom
bilen som körde på smet
från olyckan, säger Peter
Ström, vakthavande befäl
hos polisen.
Polisen söker nu efter
en vit Audi.
Olov Planthaber

Ett kommande bostadsprojekt för Ramunderstaden är denna grönyta i södra Eriksvik
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Bostadsplaner i södra
delen av Eriksvik

SÖDERKÖPING
Ramunderstaden tittar nu på den
tomma gräsytan vid Eriksvik där ett
20-tal lägenheter kan komma att byggas framöver. Geoteknisk undersökning är gjord men först vill man
undersöka marknaden.
Nu står etapp två av Vikingavallen i det närmaste klart
och i februari kommer hyresgästerna att beredas tillgång till de 56 nybyggda lägenheterna. Men det kom-

munala bostadsbolaget Ramunderstaden slår sig inte
till ro utan har fler projekt
som väntar.
Ett av dessa projekt är södra Eriksvik. Förbipasseran-

de har också kunnat notera
att det satts ner markeringar i jorden under hösten på
gräsytan som ligger innanför
korsningen Länsmansgatan
och Industrigatan.
– Ja, vi har köpt mark där
på Eriksvik och gjort en geoteknisk undersökning, vi håller på och ritar lite på det nu,
säger Kjell Ottosson, projektchef på Ramunderstaden.

En av de första åtgärderna är

att göra en sorts marknadsundersökning där man sonderar hur intresset är för detta område

– Vi sätter inte igång projekt förrän vi vet hur intresset är, tumregeln är att man
vill ha tre gånger så många i
kö som man har lägenheter,
berättar Kjell Ottosson som
tillägger att det kan komma

"

Vi har köpt
mark där på
Eriksvik och gjort en
geoteknisk undersökning.
Kjell Ottosson,
Ramunderstaden

röra sig om flerbostadshus
med upp till 25 lägenheter.
I detaljplanen formuleras:

”Den föreslagna bostadsbebyggelsen kan fungera som
komplettering till omgivande bebyggelse och det finns
goda förutsättningar att den
nya bebyggelsen ges en utformning som upplevs som
ett positivt tillskott i området.”
Man skriver också att byggnationen av bostäder här förväntas påbörjas sommaren
2019.
Patrik Selsfors

Så ska julfriden utlysas på Rådhustorget

SÖDERKÖPING
Idag kommer för 18:e
året julfrid att utlysas
på Rådhustorget – ett
evenemang med rötter i
medeltiden som samlar
allt större skaror med
besökare.

Jo, den har några år på nacken, traditionen att utlysa julefrid (eller iula friðær som
det stavas på fornsvenska).
Man tror att det startade på
1300-talet och innebar rent
konkret att begick man brott
under denna period blev
straffen strängare.
Det här har dött ut på de

flesta platser men i exempelvis Åbo i Finland har man
hållit i julfridstraditionen
och även Söderköping sällade sig till detta fåtal städer
år 2001.
Sedan dess har de initiativtagande familjerna Nilsson
och Emilsson samlats på
Rådhustorget för att utlysa julfrid över staden samt
spela trumpetfanfar. Det första året var man endast elva
personer men genom åren
har det växt och de senaste julaftnarna har det varit
uppåt 400 människor som
samlats .

Även i år blir det naturligtvis julfridsutlysande, klockan
11.00 på julafton sker det på
Rådhustorget och förhoppningen är att det ska dyka
upp häst- och tomteparad
också.
– Det tar en kvart sammanlagt. Det är ju kanske egentligen inte talet eller musiken
som är det viktiga för människor utan att man träffas, berättade Claes-Göran Emilsson för Folkbladet inför förra årets julafton.
Patrik Selsfors
patrik.selsfors@folkbladet.se
011-200 472

Julafton 2014 på Rådhustorget: Claes-Göran Emilsson spelade
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trumpet och Erik Nilsson höll tal.

