4 | KNIVSTABYGDEN

Onsdag 19 september 2018
Sigtunabygden

600 deltar i DM
i stafettorientering
■ KNIVSTA

En av årets stora
idrottshändelser i Knivsta äger snart rum,
distriktsmästerskap
i stafettorientering.
Långhundra IF arrangerar
årets stafett-DM i orientering söndagen den 23 september.
– För att så många som
möjligt ska kunna vara med
i ungdomsklasserna och för
att minska press och tävlingshets får upp till tre löpare springa på sträcka två,
säger Klas Birgerson, tränare
för klubbens ungdomslag.

Klasserna är åldersuppdelade för både killar och
tjejer, upp till 20 år. Förra
året tog Långhundra IF:s
H16-lag DM-guld. Klas Birgerson tror att föreningen
har medaljchans i alla klasser i år. De väntar sig cirka
600 startande. Eftersom det
är distriktsmästerskap deltar lag från hela Uppland.
– Det kommer att bli en rik-

tig folkfest. Orientering är
en mycket social sport, där
även konkurrenter umgås
och hejar på varandra, säger Klas Birgerson.

Tina Lövrander

■ Polisen Ulrika Andersson med polisvolontärer i Uppsala.
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Polisen efterlyser fler volontärer
■ KNIVSTA

Sedan årsskiftet patrulleras Uppsalas och Knivstas gator
av polisvolontärer. Nu efterlyser polisen fler Knivstabor
som vill ställa upp. Måndag 1 oktober blir det informationsmöte i polishuset i Uppsala.
Uppdraget innebär att på sin fritid hjälpa polisen i det
lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja
brottsoffer. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekrytering får man en kortare grundutbildning. Målet är
ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Ökat fokus på naturvård i Knivsta
■ KNIVSTA

Naturvårdsfrågorna ska vara
med från början när nya
byggprojekt planeras. Därför
har Knivsta kommun inrättat
en tjänst som natur- och vattenvårdare.
– I och med att Knivsta
växer jättefort är det viktigt
att planera för hur naturom- ■ Carin von Köhler är
råden intill tätorterna tas till- Knivstas nya natur- och
vara på bästa sätt, säger Carin vattenvårdare.
von Köhler.
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Bland annat ska hon arbeta
med naturinventeringar och naturreservatsfrågor, förvaltning av kommunens naturmark och förbättrad vattenkvalité i Knivstaån.

Turandot på Blå Wingen
■ KNIVSTA

Blå Wingen i Knivsta fortsätter att visa högklassisk opera
på vita duken. Nästa lördag är det dags igen. Då visas
Puccinis klassiska operaverk Turandot med den svenska
världssopranen Nina Stemme i rollen som isprinsessa
på Metropolitans scen i New York, skriver Blå Wingen
på sin hemsida. Anita Hartig ses i rollen som slavflickan
Liù. Paolo Carignani dirigerar uppsättningen.
Föreställningen är 2 timmar och 20 minuter med
paus och textad till svenska.

Kommunen tar
kliv för klimatet
■ KNIVSTA

Knivsta har beställt en koldioxidbudget. Målet är att minska kommunens
klimatpåverkan för att leva upp till
Parisavtalet.
Klimatförändringarna är glo-

bala, men lösningarna finns
till stor del lokalt och regionalt. Det är i kommuner och
landsting många av åtagandena ska omsättas i praktisk
handling.
– Det är på lokal nivå saker
händer. Trögheten är mindre
där än på nationell och internationell nivå, säger Isak
Stoddard.
Han är projektledare på Cemus (Centrum för miljö- och
utvecklingsstudier) som tillsammans med Uppsala universitet och Ramboll driver
ett projekt för att beräkna
kommunala, regionala och
länsvisa koldioxidbudgetar,
det vill säga hur mycket som
kan släppas ut för att hålla sig
inom ramen för Parisavtalet.
Projektet startade när Järfäl-

la kommun hörde av sig till
Uppsala universitet och bad
om hjälp. I Uppsala finns
nämligen en gästprofessor
med expertis på koldioxid-

budgetar, britten Kevin Anderson. Nu har projektet utökats så att alla som vill kan
delta.
Kommunstyrelsen

i Kniv-

sta har beslutat att Knivsta
ska ingå i projektet. Mot en
kostnad på 25 000 kronor
får kommunen hjälp att räkna ut sina koldioxidutsläpp
samt maxgränsen för att nå
Parisavtalets 2-gradersmål
för den globala uppvärmningen. Initiativet kommer
från Vänsterpartiet.
– Vi måste prioritera rätt
från början och inte gissa vilka effekter olika åtgärder får,
säger Christer Johansson (V).
Projektledaren Isak Stoddard på Cemus tycker det är
roligt att en kommun i Uppsala län har hakat på. Han
menar att det är en fördel
för Knivsta kommun att börja jobba med detta redan nu.
– Klimatförändringarna är
en ackumulativ utmaning.
För varje år man väntar blir

utsläppsmålen tuffare, säger han.
Forskningsprojektet innehål-

ler även metodutveckling för
att göra klimatvetenskap tillgängligt för tjänstemän, förtroendevalda och medborgare. En ambition är att utveckla ett digitalt verktyg för att
beräkna koldioxidbudgetar
och interaktivt testa hur olika åtgärdsförslag bidrar till
att nå uppsatta klimatmål.
– Vi understryker hur otroligt bråttom det är om vi ska
leva upp till åtagandena i Parisavtalet. Som välfärdsland
med en väl fungerande infrastruktur har Sverige bättre
förutsättningar och ett större ansvar att minska sina utsläpp än många andra länder, säger Isak Stoddard.
Även länsstyrelsen i Uppsala län har hakat på och kom-

Det är på lokal
nivå saker
händer. Trögheten
är mindre där än
på nationell och
internationell nivå.

"

Isak Stoddard,
projektledare på Cemus
mer liksom Knivsta kommun
att få sin koldioxidbudget levererad senast 31 oktober.
– Klimatbudgeten ger oss
en plattform. Sedan måste vi
få in det här i en miljöplan.
I förlängningen hoppas jag
att vi anställer en miljöchef,
säger Christer Johansson (V).

Tina Lövrander
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PARISAVTALET
■ I december 2015 enades
världens länder om ett nytt
klimatavtal som ska börja
gälla senast år 2020. Det
innebär att världens länder
förbinder sig att agera och
begränsa den globala uppvärmningen till under
2 grader, med ambitionen

att sikta på 1,5 grader.
■ De nödvändiga utsläppsminskningarna ska ske
enligt den bästa tillgängliga
vetenskapen.
■ Länder med större möjlighet att nå målen ska hjälpa
länder med sämre förutsättningar.

Valdistrikten som sticker ut

■ KNIVSTA

Valdistrikten Västra och
Östra Knivsta sticker ut
på två sätt. De har det
högsta valdeltagandet
och ger Knivsta.nu runt
27 procent av rösterna.
Inget annat parti får lika
stor andel av rösterna i något valdistrikt som lokalpartiet Knivsta.nu får i Västra
och Östra Knivsta, runt 27
procent. Där är också valdeltagandet högst, över 90 procent. Inte så konstigt, enligt
några av Knivsta.nu:s partimedlemmar som samlas i
Ängby för en pratstund med
tidningen innan de ska pendla till sina jobb i Stockholm.
– Flera av oss bor här och
många av oss är idrottsleda-

Flera av oss
bor här och
många av oss är
idrottsledare,
så det är lätt att
prata med oss.

"

Britta Lästh

■ Annelie Löfling, Mikael Rye-Danjelsen, Britta Lästh och Lennart Lundberg förklarar varför
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Knivsta.nu var så framgångsrika i valdistrikten Västra och Östra Knivsta.
re, så det är lätt att prata med
oss, säger Britta Lästh.
– Vi drev rätt fråga. Oron
för utbyggnaden är stor här,
säger Annelie Löfling.
– Den tätaste bebyggelsen
blir tvärs över vägen, säger
Mikael Rye-Danjelsen och pekar mot Gredelbyvägen.
– Knivsta.nu har undvikit
politiskt käbbel, säger Lennart Lundberg.
De har knackat på varenda

dörr i området och berättat
att mandatfördelningen kan
skilja på en enda röst.
Moderaterna fick störst stöd

i valdistrikten Boängen och
Vrå, runt 24 procent av rösterna. Kristdemokraterna
fick flest röster i Vrå, 18 procent, och Liberalerna i Boängen, 9,3 procent.
Centern är som störst i
Husby-Långhundra där de

fick 25,4 procent av rösterna. Där har även Sverigedemokraterna sitt överlägset
starkaste stöd, 25,5 procent.
Socialdemokraterna toppade i Tallbacken och Sågen,
med runt 24 procent. i Tallbacken fick Vänsterpartiet
som mest: 7,5 procent. I Gredelby gjorde Miljöpartiet sitt
bästa resultat, 6,7 procent.
Alla siffror är preliminära.

Tina Lövrander

