
10

TROSA /GNESTA
Trosa: Hanna Svensson, Yvonne Perkins 0156-13710 Gnesta: Maria Gustafson Danielsson, Sara Lindström, Veronika Skärlund 0158-102 06

HALLÅ OÄN

"Östersjöns unika ekosystem och hot'ärtiteln på en
föreläsning som ges nu på måndag,26oktober, på
Trosa stadsbibliotek. Det är marinbiologen och Trosa-
bon Elsina Flach som föreläser.

Vadärdetsom
ärsåunilft
medÖstersjön?
-Det handlar om flera delar,
och en av dem är att det lir
bräckt vatten. Varken de
marina artema eller sötvatten-
artema befinner sig i sin rätta
miljö, så de är lite stressade kan
man sdga. Det handlar också
om att Östersjön är instiingd,
det finns inget eller väldigt litet
utbyte med oceanen. Påvarje
funktion i ekosystemet finns
det några få arter, det gör att
det får stora konsekvenser om
en enda art ärhotad. Alla de
här sakernabidrartill att Öst-
ersjön är väldigt känslig.
Vad kan man självtänka
på för att värna om den?

- Ett exempel är det här med
plast. Det är egentligen gan-
ska nya ämnen i ekosyste-
met som inte är bra för havet.
Behöver jag alla de hlirplast-
föremålen, kan man tänka- I
en så enkel saksomen slmrbb'
cröme till ansiktet kan det fin-
nas små kulor avplast, men
det finns alternativ med natur-
liga ingredienser, som lcos-
sade kärnor. Och så är det vik-
tigt att välja fisk som är I(rav-

och MSC-märkt, det betyder
mycket. De stora fiskebåtama
tarupp allt somfinns ihavet,
de tar ingen häns1m alls.
Hur kommer det sig
att ni har den här
föreläsningen just i Trosa?

- Det är för att vi i Natur-
skyddsföreningen tycker att
detik viktigt att informera
omde hår sa&ena så au folli
f; ir -ti$rri l€nslig Östersjön
är och varför. Trosa liggerju
precis vid Östersjön, här är vi
väldigt beroende av den.

Hanna Svensson
hanna.svenssonqsn.se 0155-767 28

SKOLA Både elever och lärare får byta ort n

Alice Horsman, rektor på Gnesta Praktiska. Foro: stMöN BUSTAMANTE

Staket blirlarar
tillsvidare
I YAGXHÄNAD MCIIANHCM.
köps östra gavel och Gnesta-

ration, vilket inte hänt. Kvin-
nan har svårt att svälja och
kan därför inte äta, utan får
mat genom en PEGkateter i
mageL

Gnesta Pralcti
GNESTA På onsdagslwäl-
len fick elever och föräldrar
beskedet att gymnasiesko-
lan ska läggas ner - om två
dagar.

Tomas Schwartz som har en
son som går bygg- och anlägg-
ningsprogrammet på Praktiska
blev totalt tagen på sängen av
beskedet.

-Jag tycker det är fruktans-
värt. Förra veckan var min son
på Frejaskolan för an sälja in

mer än attdef;irbyta lokalerna-
Kan du förstå om elseroch
föräldrar är upprörda över at
det inte harfunnits någon
fiamförhållning?

-Jag har inte upplevt det så.

Vi har alltid samarbetat på alla
tre skolor och det är så få elever
som kommer att bli påverkade,
vi har bara tre elever som kom-
mer från Gnesta. Resterande bor
i Södertälje och Nvkvarn och för
dem blir det mycket bärue med
kortare resr,äg.


