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En dumpad båt anträffades
i Spillerboda på onsdags
morgonen. Polisen misstän
ker att båten är stulen. 
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Båttjuvar
i Spillersboda
NORRTÄLJE På onsdagsmorgonen anträffades en båt
dumpad vid en kommunal
badplats i Spillersboda
i Frötuna. Anmälan om
båten, en vit hyttbåt i plast,
kom in till polisen vid
klockan 08.48 på morgonen.
– Vi misstänker att båten
är stulen, säger Ola Österling, presstalesperson vid
polisens ledningscentral.
I anmälan framgick det
inte om båten hade någon
motor kvar eller om den
var borta.
Ärendet kommer att utredas av sjöpolisen.

Efter drygt ett år på vd-pos
ten i Norrtälje Energi flyttar
Tomas Karlsson till Arboga
i Västmanland.
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Vd:n lämnar
Norrtälje
Energi
NORRTÄLJE Tomas Karlsson har fått nytt jobb
som kommundirektör
i Arboga kommun och
lämnar Norrtälje Energi.
Tomas Karlsson, 58 år, klev
in som vd för Norrtälje Energi i juni 2018. Han kom då
från Telia där han jobbade
med affärsutveckling inom
bredbandsområdet.
Nu har han rekryterats
som kommundirektör till
Arboga kommun. Det innebär att han lämnar sitt uppdrag i Norrtälje kommun till
våren 2020.
– Jag trivs oerhört bra
i Norrtälje och med bolaget
Norrtälje Energi. Att jag nu
väljer att lämna bolaget har
helt och hållet att göra med
min familjesituation, där vi
i och med att flytta till Västmanland har hittat vårt
framtida hem. Det i kombination med ett mycket
intressant uppdrag som

kommundirektör känns fantastiskt, säger Tomas Karlsson i ett pressmeddelande
på onsdagen.
Arbetet med att rekrytera
en ny vd till Norrtälje Energi kommer att påbörjas omgående.

Åsa Forsberg

Norrtelje Tidning Torsdag 14 november 2019

Hade nybörjarkurs
i aktier för kvinnor
NORRTÄLJE Aktieexperten Christina Engelens
budskap är tydligt –
den framgångsrika investeraren är inte bara
en medelålders man
i kostym.
Tidigare bjöd hon in till
en nybörjarkurs i aktier
och fonder och endast
kvinnor var välkomna.
– Karlarna har ju hållit
på med det här så länge,
någon gång är det väl
vår tur?, säger hon.

Stabila och långsiktiga investeringar kan ge ekonomisk trygghet. Men trots att
börsen är öppen för alla är
många rädda för att ge sig ut
på aktiemarknaden.
Det vill Christina Engelen,
ordförande för Aktiespararna i Västerås, råd bot på.
I måndags besökte hon
Norrtälje för en föreläsning
om grunderna i aktie- och
fondsparande.
– Kvinnor har ju ofta lägre
pension än män eftersom
de är hemma mer med barnen, deltidsjobbar i högre
utsträckning och ofta har
lägre lön. Därför är det extra
viktigt att vi har någon form
av extrasparande att luta
oss tillbaka på, säger hon till
de runt 70 kvinnorna i publiken på Folkets hus.
Förutom sitt ordförandeskap är Christina Engelen
grundare av Facebookgruppen ”Tjejer som gillar aktier”, som på fem år har
lockat över 21 000 medlemmar.
– Jag tyckte inte att det
fanns så många andra tjejer
att diskutera med i andra
grupper och forum. Som
kvinna blev jag ganska
dåligt bemött och dumförklarad fast jag hållit på med
aktier i nästan tjugo år. Jag
fick höra kommentarer som
”Det är nog bättre att du ser
till att gifta dig rikt” eller
”Om du nu ska hålla på med
aktier så köp H&M eller Oriflame, sånt som ni kvinnor

förstår er på”, berättar hon.
I publiken sitter kollegorna Pernilla Gottfridsson, 59
år, och Ann Grebäck Carlsson, 57 år. När det blir dags
för en paus struntar de i att
följa med strömmen mot
kaffet och bullarna i köket
och styr i stället stegen mot
de boktips som ligger uppradade på ett piano i lokalen.
– Jag har tänkt på det här
i 30 år men aldrig vågat börja. Det har nog en del att
göra med att jag är uppväxt
i en arbetarfamilj på 60talet där det ansågs fult att
tjäna pengar utan att jobba.
Men nu ska jag sätta i gång
och jag har bestämt mig för
att investera på temat miljö
och hållbarhet, säger Ann
Grebäck Carlsson.
Emma
Ljunglöf och Louise Molander, båda 23 år, är peppade
på att komma i gång.
– Jag har ingen koll alls så
jag är här för att lära mig
grunderna. Jag har haft ett
sparkonto i sex år där pengarna bara har fått ligga. Hade
jag lärt mig om detta tidigare hade de kunnat växa
i stället. Men det är svårt att
lära sig när ingen pratar om
det, säger Emma Ljunglöf.
Christina Engelen berättar
att man inte måste vara
duktig på matematik för att
lyckas.
– Om man tycker analys
av siffror är svårt kan man
fundera på hur våra köp
beteenden ser ut, vilka trender som finns och vad som
händer i världen som kan
påverka en bransch eller ett
företag i en viss riktning.
Det kan vara svårt att förstå
alla nyckeltalen i en års
redovisning men där finns
också mycket annan matnyttig information så som
vd:ns ord om verksamheten
och planerna framöver.
Var ska man börja?
– Innan man ger sig ut på
börsen är det bra att veta

Även vännerna

Christina Engelen är ordförande för Aktiespararnas lokalavdelning i Västerås och grundare av
Facebookgruppen ”Tjejer som gillar aktier”. 
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hur den fungerar. Börja med
att gå en kurs eller förkovra
dig i någon av de böcker,
poddar och bloggar som
finns på temat. Sedan är det
bra att göra upp en sparplan
och en lista över vilka branscher och företag man kan
tänka sig att investera i.
Hur går man
vidare efter det?
– Börja försiktigt med små
belopp och absolut inte
med pengar som egentligen
är öronmärkt för något annat . Jag brukar säga att man
ska sprida ut sina pengar på
10–15 olika aktier och dem
ska i sin tur vara fördelade
mellan fem–sex olika branscher för att skapa en portfölj som håller bättre för
variationer på börsen. Förstå vad du köper och ta reda
på så mycket du kan om
företaget och produkten.
Hur väljer du ut vilka
aktier och fonder du
investerar i?
– I och med att jag är
ingenjör så gillar jag teknikoch industribolag. Jag är

Ann Grebäck Carlsson och Pernilla Gottfridsson.
också väldigt förtjust i allt
som har med förnybar energi att göra så jag har investerat i företag som sysslar
med vindkraft eller solenergi. Elproduktion kommer
dessutom alltid behövas.
Finns det vanliga nybörjarmisstag att se upp med?
– Man ska undvika produkter som bara är en hajp. Exempelvis kan man tänka
sig att de elektriska sparkcyklarna vi ser överallt nu
inte kommer vara lika
populära om fem år. Var

kritisk och tänk långsiktigt.
När är det dags
att sälja en aktie?
– Börsen går lite upp ner
och det är ingen fara. Faller
en aktie fem–tio procent så
kan man sitta lugnt i båten,
men faller den mer än 30
procent kan det bli svårare
att komma tillbaka. Jag själv
brukar dra gränsen vid 20–
25 procent, men detta är
mycket individuellt.

Felicia Nordlund

010-709 70 00
felicia.nordlund@mittmedia.se

Örnutredning kan läggas ner – trots nya fynd
NORRTÄLJE Polisen har
sedan en tid tillbaka
utrett misstankar om
brott efter att flera
havsörnar drabbats av
akut blyförgiftning
söder om Rimbo.
Nu talar allt för att förundersökningen läggs
ner – trots nya förgiftningar.

För två månader sedan inledde polisen en förundersökning efter att flera havsörnar förgiftats i ett område
söder om Rimbo.
Polisen har inte kunnat hitta källan till blyförgiftningen och nu talar allt för att förundersökningen läggs ner.
– Om det inte kommer in
några konkreta uppgifter
kommer vi att lägga ner för-

undersökningen. Bevisläget
skulle bli betydligt lättare
om vi hade en blyskjuten
slaktplats, säger poliskommissarie Kenneth Kronberg
vid Nationella viltolycks
rådet till NT.
– Vi har inte tillräckligt
starka, konkreta brottsmisstankar. De misstankar vi hade har inte stärks under utredningens gång, säger han.

En av polisens teorier är
att havsörnarna har ätit
slaktrester med rester från
blyhagel i och att det kan
finnas uppsåt bakom förgiftningarna.
I slutet av september hittades flera blyförgiftade
havsörnar i Nynäshamn.
Rovfåglarna kunde inte flyga och skickades in för avgiftning.

– Det berodde på okunskap och där har man kommit överens med dem som
lade ut slaktresterna i ett
gott syfte att dra bort blyet
från avfallet, vilket förhoppningsvis ska ge goda resultat, säger Kenneth Kronberg
och uppmanar allmänheten
att fortsätta höra av sig med
tips.

Linus Chen Magnusson

