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Raket brände sönder villafasad

19-åring klottrade hakkors på Ica

NÄLSTA Vid tvåtiden natten till lördag satt en villaägare och
läste en bok då han hörde explosioner utanför. Den 62-årige
mannen kände också krutlukt i rummen. Först förstod han
inte varifrån smällarna kom. Senare upptäcktes att någon satt
fast en fyrverkeripjäs intill ett badrumsfönster på bottenvåningen.
Raketen orsakade brandskador på utsidan av fönsterkarmen och skadade fasaden på huset.

BECKOMBERGA En 19-årig man är misstänkt för hets mot
folkgrupp sedan han klottrat hakkors på en pantautomat i en
Ica-butik på Spångavägen. I söndags eftermiddag kom polisen
till butiken och grep mannen.
Han ska även ha snattat öl från affären till ett värde av 166
kronor.
När poliserna undersökte honom upptäckte de att han
dessutom bar på narkotika.

Raketen tog familjens hem
Bara kaninen och guldﬁsken kvar efter lägenhetsbranden i Tensta.
Familjen Issa förlorade
allt i branden på Krällingegränd på nyårsafton.
– Det enda vi har kvar
är kläderna vi har på oss.
Och allt på grund av en
nyårsraket, säger Rabi
Issa.
Mer än två dygn efter branden
dröjer den fräna röklukten sig kvar
i hissen på Krällingegränd 35. Synen innanför säkerhetsdörren på
femte våningen är fruktansvärd.
Det är som att kriget farit fram och
dräpt allt i sin väg.
Värst är förödelsen där raketen
slagit ner, i vardagsrummet. Ett
slagfält av glaskross, förvridna
persienner och sönderbrända tapeter.
Ute på balkongen har parabolen
rasat i trycket av värmen och kråkorna kalasat på numera mosiga
pommes friten från frysen.
– Du måste se datorn, säger Rabis 7-åriga dotter Alexandra.
Hon måttar med händerna.
– Innan var den så här stor.
I eldinfernot har den mer än
halverats.
Men datorn och tv:n är utbytbara.
Värre är det med inredningen
som Rabis hustru lagt så mycket
omsorg vid den förgyllda italienska soffgruppen av märket Celik,
de meterhöga statyerna från Portugal, de vackra specialsydda gardinerna i ﬂera lager.
– Vi tog mycket hand om lägenheten, tapetserade den helt och
hållet på egen bekostnad, målade
om. Vi tycker att det ska vara ﬁnt
hela tiden. Nu har det som vi ägnat ett helt liv åt att bygga upp
slagits i spillror på bara några minuter. Och det på grund av en nyårsraket. Man borde inte få fyra av
sådana i tättbebyggda områden,
säger Rabi Issa.
Han böjer sig ner.
Plockar upp ett radband i guld
från det sönderbrända golvet. En
sorglig påminnelse om det vackra
som var.

Familjen Issa ﬁrade in nyåret hos släktingar. När de kom hem var lägenheten på Krällingegränd totalförstörd av en missriktad raket. ”Vi har förlorat allt”, säger
Rabi Issa.
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Rabi Issa var säker på att båda
hade dött. Men brandmännen
från Solna plockade ut Nano strax
efter tolvslaget och guldﬁsken
överlevde mirakulöst eldhavet
skyddad av vattnet i sin glasskål.

Det som inte förstörts av lågor har
förstörts av hetta och rök.
– Det är jättejobbigt. Vi har förlorat allt. Men jag tänker ändå att
det är tur att vi inte var hemma.
Vi var på fest hos min pappa. Vad
hade hänt annars?
Två medlemmar i familjen Issa
var faktiskt hemma när branden
bröt ut strax före tolvslaget på
nyårsafton. Kaninen Nano och en
guldﬁsk.
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Konsumentverket granskar Com Hem
LÄNET Konsumentverket har begärt att Com Hem AB ska
redogöra för sin policy rörande ångerrätt. Det förekommer
påståenden om att företaget inte tillämpar ångerrätt på sina
tilläggstjänster till beﬁntligt abonnemang på tillbörligt sätt.
Det kan röra sig om allt från mobilsvar till extra kanalval.
Senast 25 januari ska företaget ha inkommit med svar.

I dag återhämtar sig samtliga familjemedlemmar så sakteliga.
– Värst är det för barnen. Min
lilla pojke, som är två och ett halvt
år är, sover inte. Han vill ha sin
säng. Normalt sover han från halv
sju på kvällen till halv sju på morgonen. Nu är han vaken hela nätterna, säger Rabi Issa.
Där elden inte rasat, har hettan
och röken gjort sitt.
Alexandra har bara kvar en
docka, den som följde med på nyårsfesten.
Allt annat är borta.

– Jag saknar min tv, julgranen,
min säng och mina dockor.
– Allt, säger pappa
Rabi och ler.

de totalförstör lägenheter. Det senaste fallet som jag kommer ihåg
inträffade söder om
stan, i Bredäng eller Bagarmossen,
för ett tiotal år sedan. Men när det
händer är det förstås en jättetragedi,
säger han.
Den här typen
RABI ISSA
av bränder borde
egentligen inte inträffa.
– Det är förbjudet att avfyra
raketer i tättbebyggda områden
utan polisens tillstånd. Men det
struntar folk i, säger Jonsson.

”Det enda vi
har kvar är
kläderna vi
har på oss.”

Han berättar att Familjebostäder just ordnat
med en evakueringslägenhet på Tenstagången under de tre–sex
månader det tar att
återställa deras hem.
– Men den är helt tom. Jag ska
ringa till försäkringsbolaget och
höra hur vi ska göra med möbler
och så. Det enda vi har kvar är kläderna vi har på oss.
Enligt Jan Jonsson, statistikansvarig vid Stockholms brandförsvar, händer det att raketer löper
amok och landar i bostäder.
– Däremot är det ovanligt att
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Länken dubbelt så dyr som beräknat

Julklappslånen kan bli skuldfälla

LÄNET Byggandet av motorleden Norra länken blir allt dyrare.
På fem år har den beräknade kostnaden ökat från ursprungliga 6,2 miljarder kronor till 11,6 miljarder. Den senaste notan
har satts sedan Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö
strax före jul vänt sig till regeringen och begärt ytterligare 1,8
miljarder.
Den skenande prisutvecklingen drabbar Stockholms stad
som ska stå för 25 procent av totalkostnaden, nu närmare 3
miljarder.

LÄNET Stockholmarna kan drabbas av baksmälla efter julens
köpfest.
– Nytt för den här julen var att julklappslån lanserades,
berättar Karolina Kull, kommunikatör hos kronofogden. Lånet
ska betalas på 45 dagar i stället för 30.
Många frestades att ta dessa lån vilket kan drabba privatekonomin.
– Då ﬁnns risk för att man tvingas ta nya korttidslån för att
betala den gamla skulden, säger Karolina Kull.

