
10 TORSDAG 6 MARS 2014

Den rödgröna oppositio-
nen i riksdagen är överens
om att återförstatliga
flygledningen på Sveriges
flygplatser. Infrastruktur-
minister Catharina Elmsä-
ter-Svärd (M) har tagit strid
för fortsatt privatisering.

VÄSTERÅS. Och hon får stöd
av den socialdemokratiska
ordeöranden eör Västerås
Flygplats AB Lena Söder-
berg.

– Jag ingår i styrelsen eör
Västerås Flygplats AB och
som ordeörande ska jag inte
ta partipolitiska hänsyn. Jag
ska agera utifrån vad som är
bäst eör Västerås aygplats
och Västerås, säger Lena
Söderberg.

I går var Catharina Elm-
säter-Svärd på besök på Väs-
terås aygplats eör att infor-
mera sig om verksamheten

vid en regional flygplats
i Sverige, som ett led i hen-
nes återkommande rund-
resor. Hon passade då på
att titta upp i kontrolltornet
eftersom det – och flera
andra kontrolltorn i Sveri-
ge – blivit skådeplats eör en
politisk kontrovers de senas-
te dagarna.

Sedan Luftfartsverkets
monopol avskacades och
eöretaget ACR Sweden tagit
över aygledningen sparar
nämligen Västerås Flygplats
stora belopp.

– Under avtalsperioden på
fem år handlar det om 3 mil-
joner kronor, säger Västerås
Flygplats VD Mikael Nilsson
och fortsätter:

– De enskilt största kost-
nadsposterna eör oss som
flygplats är flyglednings-
kostnader och personalkost-
nader.

Catharina Elmsäter-Svärd
anser att riksdagsoppositio-
nens eörslag – som grun-
dar sig i trabkutskottet – är
dåligt:

– Det är ett politiskt moti-
verat eörslag som inte har
något med verkligheten att
göra. Landets flygplatser
lever i de aesta fall med en
svår ekonomisk verklighet.
Där är de pengar man kan
spara med en avreglerad
aygledning mycket viktiga
i budgeten. Man kan inte
spara mer på personal efter-
som man måste ha en viss
minimibemanning.

Västerås Flygplats är vik-
tig inte bara eör Västerås,
utan även eör hela Stock-
holm-Mälardalsregionen,
framhåller infrastruktur-
ministern:

– Vi behöver de aygplat-

ser som bnns i regionen. På
Arlanda eår inte skolverk-
samhet ske och aygskolor-
na måste aytta från Brom-
ma. Västerås och regionen
kring Västerås behöver bra
järnväg, hamn, motorväg
– nu håller motorvägen på
att byggas ut och därmed
kommer Västerås aygplats
närmare Stockholm.

Om det bnns en riksdags-
majoritet eör ett eörslag eör-
väntas regeringen normalt
sett lägga proposition i frå-

gan – som nu om återeörstat-
ligad aygtrabkledning.

– Men det tänker inte jag
göra. Jag vet att eöreträdare
eör många politiska partier
ute i Sverige inser att det här
eörslaget är dåligt eör Sveri-
ges aygplatser, vilket parti
man än röstar på. Vill de
skylla på mig eör att jag stop-
par eörslaget, så eår de göra
det!

JAN ERNHEIMER
jan.ernheimer@vlt.se
021-19 92 04

”Här ska fyget
ledas i privat regi”
M-minister och S-flygplatsordförande överens

Infrastrukturministern i kontrolltornet i Västerås

VISAR FLYGLEDNING. Kjell Magnusson, chef för kontrolltornet i Västerås, visar verksamheten för minister Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Jan Ernheimer

År 2010 avreglerades flyg-
ledningen i Sverige. Västerås
flygplats var en av pionjär-
flygplatserna där flygled-
ningen från mars 2011 togs
över av privata ACR Sweden.
Flygplatsen sparade miljo-

ner – men inledningsskedet
blev bekymmersamt då
Luftfartsverkets personal
inte ville gå över till ACR
Sweden. Flygplatser med
ACR-flygledning är bland
andra Örebro och Växjö.

■ Avreglering av flygledning

Västeråsare fastnade i fart-
kontroll. Foto: Scanpix

VÄSTERÅS. Laservarnaren
hjälpte inte den 49-årige
västeråsaren när han körde
fort på E4 i Sundsvallstrak-
ten.

I januari i år stoppades han
av Sundsvallspolisen på E4
i Sundsvalls kommun efter-
som han fastnat i en fart-

kontroll då han kört 138 kilo-
meter per timme på en
sträcka där 100 kilometer per
timme var högsta hastighet.

Polisen som stoppade
honom upptäckte dess-
utom att 49-åringen hade en
olaglig laservarnare monte-
rad i bilen.

Saken gick till rätte-
gång i Sundsvalls tingsrätt,
49-åringen erkände båda
brotten.

Han döms till 6000 kro-
nor i böter, dels eör fort-
körningen och dels eör
”brott mot lagen om eörbud
mot vissa radar- och laser-

instrument”. Han ska dess-
utom betala 500 kronor till
brottsocerfonden.

Slutsumman blir 6 500
kronor.

Enligt domen beslagtogs
också laservarnaren.

JAN ERNHEIMER

Laservarnare hjälpte inte fortköraren
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Max ett år på Vetterstorps-
skolan för de F-klassbarn
som valt Hammarby eller
S:ta Gertrud. Det var löftet
när arga föräldrar mötte
skolpolitiker.

VÄSTERÅS. Flera eöräldrar
reagerade starkt när de bck
reda på att deras eörskole-
klassbarn ska eå börja på
Vetterstorpsskolan i höst
i stället eör Hammarby-
skolan som de hade valt
(gäller även dem som valt
S:ta Gertrud).

I tisdags hölls ett möte
med barn- och ungdoms-
nämndens Vasiliki Tsou-
plaki (V), Anders Teljebäck
(S) och Mikael Damsgaard
(M) samt verksamhetschef
Erik Johansson och fastig-
hetskontorets Frederick
Cederborg.

Efteråt är eöräldern Kinga
Anna Ziobro ganska nöjd.

– Jag tycker att det blev
en konstruktiv dialog, att
vi blev lyssnade på. Vi eör-
står att det är trångt på sko-
lan men vi vill ju helst ha
Hammarbyskolan som vi
valt.

Föräldrarnas idé om en pavil-
jong på parkmark intill sko-
lan har eörut eått tummen
ned. Nu öppnade politikerna
eör att titta på saken en gång
till. Kommunen gav också
ett rakt löfte:

– Det ska vara max ett år
på Vetterstorpsskolan, det
har vi lovat, säger Anders
Johansson.

Tanken är att Vetters-
torp ska bli F-3-skola. Men
höstens F-klassbarn ska eå
börja ettan på Hammarby-
skolan och S:ta Gertruds
skola.

Kontinuerlig information
kommer nu att gå ut till alla
berörda eöräldrar.

Ett uppeöljningsmöte
planeras om några veckor.

JAN BJÖRKEGREN
jan.bjorkegren@vlt.se
021-19 92 55

VLT den 28 februari.

Politiker
lovar:
Bara ett
år på
Vetters-
torps-
skolan
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