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nyheter
SL testar system
som larmar förare
LÄNET SL testar ett nytt datasystem för att snabbt larma
tunnelbaneförare om något
eller någon hamnar på spåret.
Det handlar om kameror
med rörelsedetektorer som
ska placeras längs tunnelbanespåren. Blinkande lampor
i tunnlarna före stationerna
larmar om det ﬁnns något
som inte ska ligga på spåret
och förarna kan stoppa tåget
i tid.
Larmfuktionen, som nu
testas, ska enligt SL främst
öka tryggheten hos resenärer
och personal.

Tuff förhandling
om hyror väntas

SH

LÄNET Hyresgästföreningen
i Stockholm räknar med tuffa
förhandlingar om nästa års
hyror.
De allmännyttiga bostadsföretagen kräver hyreshöjningar för kostnadsökningar
och befarade räntehöjningar.
Hittills har Värmdöbostäder
krävt mest med 5,3 procent
och Tyresö bostäder minst
med 1,52 procent. Svenska
bostäder, Stockholmshem och
Familjebostäder ligger kring
fyra procent.
Underhållsbehovet och
blivande ombildningar ökar
spänningen i förhandlingarna.

Rätten kräver bättring
Nämndemän missar rättegångar utan förklaring.
Flera nämndemän vid
Södertörns tingsrätt
struntar i att komma till
rättegångar – utan att
höra av sig. Rättegångar
har därför ställts in.
– Kallelserna måste ha
kommit bort, säger Fredrik Ståhl (s) från Älvsjö.
– Det händer nästan dagligen att
nämndemän uteblir utan att meddela det. Vi tvingas skjuta upp
även större rättegångar, säger Alf
Andersson, lagman vid Södertörns tingsrätt.
Nu har han skrivit ett brev till
fullmäktigeordförandena i Stockholm, Haninge, Huddinge, Botkyrka och Nynäshamn, de fem
kommuner som nämndemännen
kommer ifrån, där han kräver en
omedelbar förbättring.
I brevet berättar Alf Andersson
att parter och vittnen som kallas
till domstolen riskerar böter om
de uteblir från rättegångar. När
de får höra att rättegången inte
blir av för att nämndemännen inte
dykt upp blir de upprörda.
– Vi får dessutom höra de mest

Fredrik Ståhl är nämndeman
från Älvsjö och har varit frånvarande vid tre rättegångar.
– Jag har inte fått kallelserna,
så det är därför jag inte dykt upp,
säger han.
Den förklaringen duger inte, anser Ingela Bäckmark som ansvarar
för nämndemännen vid domstolen.
– Nämndemännen vet att det
är förhandlingar och borde höra
av sig även om en kallelse kommit bort. Deras nonchalans gör att
pinan för personer som redan mår
dåligt över att behöva vara med
om en rättegång blir ännu längre,
säger hon.
Rättegångar måste ställas in för att
nämndemän inte dyker upp.
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säregna förklaringar till frånvaron, säger han.
Några av de förklaringar nämndemännen gett är: ”Jag glömde”,
”Hade annat för mig” och ”Jag visste inte”.
– Häromdagen hade vi ett
skräckexempel när en nämndeman svarade: ”Om jag vetat att det
var så viktigt hade jag skickat min
fru”. Jag måste påpeka att hustrun
inte var förtroendevald, säger Alf
Andersson syrligt.

Nämndemän nomineras av partierna i varje kommun. De som
tackar ja utses av fullmäktige.
Men många nämndemän hoppar
av under mandatperioden.
Detta accepterar Södertörns
tingsrätt. Det domstolen är starkt
kritisk till är de nämndemän som
inte hör av sig alls när de inte tänker komma till en rättegång.
– Man kan ju faktiskt tacka nej,
säger Ingela Bäckmark.
● Zoran Buric
● Jesper Björnstedt Qvarsell
jesper.bjornstedt@mitti.se

◗ Skolket i rätten
Frånvarotillfällen bland
Södertörns nämndemän
Fredrik Ståhl (s), Älvsjö
3
Louise Hemgren (s), Älvsjö
3
Inger Lenas (s), Stockholm
3
Camilla Josefsson (v), Årsta 2
Anna Ljunglöf (m), Älvsjö
2
Olivier Simbisi (v), Älvsjö
1
Bi Dahlborg (s), Johanneshov 1
Tor-Björn Willberg (mp),
1
Hägersten
Charlotte Makboul (mp),
1
Enskede
Louise Åstrand (m),
1
Hägersten
Sushada Photisimgha (m),
1
Stockholm
Ulf Holmlund (s), Älvsjö
1
Mia Munro (s), Årsta
1
Lennart Asp (mp), Stockholm 1
Mats Lindqvist (mp),
1
Skärholmen
Nhaman Hanna (kd),
1
Skärholmen
Mia Kim (s), Älvsjö
1
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