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Sparkrav slår
mot socialsekreterare
Regeringen har lagt fram ett förslag om hur
våldet mot kvinnor ska stoppas, men i Skarpnäcks
stadsdel väntar i stället tuffa sparkrav.
– Det fungerar inte att ta nationella planer till
en lokal nivå. Det är
sjukt att resurserna
är så dåligt fördelade
bland stadsdelarna,
säger Ewa Larsson
(mp) i polisstyrelsen.
Regeringens handlingsplan
omfattar
åtgärder som ökat
EWA LARSSON (MP)
stöd till våldsutsatta,
stärkt förebyggande
arbete, stärkt effektivitet i rättsväsendet samt utveckling av insatser riktade till våldsutövare.
Men Ewa Larsson tror inte att samarbetet mellan
polis, socialtjänst och skola kommer att vara möjligt i alla stadsdelar.
– Flera socialsekreterare i Skarpnäck kommer
att försvinna på grund av det stora sparkrav som
ﬁnns här. Det går stick i stäv med regeringens planer, säger hon.
Enligt Ewa Larsson har andelen socialbidragstagare ökat mer än beräknat i Skarpnäck. Det gör
att det inte kommer att ﬁnnas några större möjligheter att verka förebyggande och samarbeta med
polisen, tror hon.
– Vi måste också satsa på ungdomar. Jobba långsiktigt och då måste vi särkilt se till de ungdomar
som kanske är på väg att bli misshandlare. Det
fungerar inte tillsammans med sparkraven.
Malin Engström, pressekreterare hos jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp), tycker att man
måste se mer långsiktigt på problemet.
– Det är så klart komplicerat att det ﬁnns sparkrav i vissa stadsdelar, men konkretiseringen av
den här planen har ännu inte nått stadsdelsnivå.
Jag har svårt att se att Skarpnäck inte kommer att
få glädje av den längre fram, säger hon.
● Lisa Eriksson

”Det här går
stick i stäv
med regeringens planer.”

Skolor räddas
från nedläggning
SÖDERORT Tidigare i år föreslogs i en konsultrapport
avveckling av hela eller delar av ett 50-tal Stockholmsskolor för att spara in hyreskostnader. I söderort befann sig Rågsvedsskolan, Johan Skytteskolan,
Ekholmsskolan och Nytorpsskolan i farozonen. Förra
veckan kunde personal och elever andas ut. Utbildningsförvaltningen föreslår att enbart en skola i Kista
stängs. Däremot läggs tre planerade skolbyggen, i
Hägersten-Liljeholmen och Årstadal-Gröndal, på is.
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Bajen får bygga
arena vid Globen
SÖDERORT Hammarby har fått klartecken av
Stockholms stad att det går att bygga en ny arena vid
Globenområdet. Hammarby fotbolls vd Henrik Appelqvist är nöjd med beslutet, men han menar att det
ändå är långt kvar.
– Det här är helt klart ett steg i rätt riktning och
vi tror att det är realistiskt att vi kommer att börja
bygga strax innan nästa val.
Utöver fotboll kommer arenan även att anpassas
för evenemang som konserter.

Friad från våldtäkt kräver skadestånd

Fler ska hinna till polisens öppna hus

BAGARMOSSEN 25-åringen från Bagarmossen häktades för
våldtäkt – nu kräver han skadestånd. Det var i april som mannen greps och satt frihetsberövad i en månad. Men 25-åringen
friades och nu kräver han ersättning. I ett brev till justitiekanslern hävdas att uppgifterna om brottsmisstankarna snabbt
spred sig i 25-åringens bekantkaps- och släktkrets vilket var
mycket påfrestande. Förutom skadestånd för mannens lidande
begärs ersättning för förlorad inkomst under häktningstiden.

BAGARMOSSEN I början av november införde poliskontoret i
Bagarmossen öppet hus på torsdagar. Tanken är att medborgare ska kunna komma och ställa frågor, tipsa och diskutera
lokala problem.
Nu ändras öppettiderna för att passa ﬂer.
– Från början hade vi öppet 15–17. Nu ändrar vi det till 16–18
för att ﬂer ska ha möjlighet att hinna hit efter jobbet, berättar
poliskontorschefen Niklas Holmgren.

Harald, 89, blev
lurad av telebolag
Blev kund hos Tele 2 trots att han tackat nej.
Snabbpratande försäljare
som lurar på äldre dyra telefonabonnemang är i farten
i söderort. Utan att berätta
var de kommer ifrån skriver
de upp nya kunder, utan att
ha fått deras medgivande
eller signatur.
– Jag ska inte säga högt vad jag tycker
om de här försäljarna.
Orden är Harald Weiderlings, en 89årig pensionär som råkade ut för den
senaste och mest hänsynslösa försäljningstekniken efter att ha handlat på
Sabis vid Gullmarsplan. Med snabbt
prat lovade den kvinnliga säljaren att
Harald skulle kunna spara 200–300
kronor, något som väckte hans nyﬁkenhet.
– Jag ville veta hur jag skulle kunna
tjäna de här pengarna så därför började
jag prata med kvinnan. Men jag sa hela
tiden att jag inte
var intresserad
av att byta mitt
Telia-abonnemang, berättar
Harald.
Kvinnan fortsatte dock att gå
på Harald och
HARALD WEIDERLING
frågade om han
var rädd för att tala om sitt namn.
– Då blev jag irriterad och sa mitt
namn och gav henne även mitt personnummer. Det är ju offentliga handlingar
det med, säger han.

”Jag hade
inte skrivit
under något.”

Kvinnan talade dock inte om från vilket företag hon kom och det var Harald
själv som ﬁck ta reda på att det handlade om Tele 2 genom att leta bland
hennes papper.
Några veckor efter händelsen dök det
upp ett brev från Telia som bekräftade
att Harald bytt sitt abonnemang till
Tele 2.
– Jag hade inte skrivit under något och
sagt att jag inte ville byta abonnemang.
Ändå gjorde de så här, säger han.
Harald Weiderling ringde Allmänna
reklamationsnämnden. Han ﬁck kontakt med Anna-Lena Ström som är konsumentvägledare i Enskede, Årsta och
Vantör och som kunde hjälpa honom.
– Det här handlar om riktigt fräcka
typer och mitt råd till alla som råkar ut
för dem är att inte börja prata och aldrig
uppge sitt namn, säger hon.
Anna-Lena Ström berättar att säljarna
kommer från mindre företag som säljer
för Tele 2:s räkning.
– Det handlar om säljare som bara får
provision och som gör allt för att få ihop
sin lön, säger hon.

Årstabon Harald Weiderling har fått tillbaka sitt Teliaabonnemang, men han är upprörd
FOTO: ÅSA LILJEKVIST
över att säljarna går på äldre.

◗ Så byter man telefonabonnemang
◗ Om du vill byta abonnemang, ring
själv upp olika telefonbolag.
◗ Har du problem, ring Konsumenternas telefoni- och internetbyrå på
522 767 00. Eller besök webbplatsen
www.ktib.se.

På Tele 2 förstår man inte hur det här
har kunnat hända.
– Så här ska det inte gå till. Folk ska
bli kunder hos oss för att de vill och inte
tvingas till det, säger Annika Kristersson som är presschef på Tele 2.
Hon lovar också att Harald ska slippa betala den avslutningsavgift Tele 2
skickat räkning på.

◗ Säljarna har bland annat synts vid
Gullmarsplan, Farsta centrum och i
Högdalen.
KÄLLA: KONSUMENTVÄGLEDARE
ANNA-LENA STRÖM

– Den säljare som gjorde det här har
fått sparken och vi har haft allvarliga
diskussioner med de underleverantörer
som har skött försäljningen åt oss, säger
hon.
● Jesper Björnstedt Qvarsell
jesper.bjornstedt@mitti.se
tel 550 550 00

