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◗ ”Utvecklingen i Tensta och Rinkeby är bekymrande”

i korthet
Taxiföretagare
betalade lön svart
TENSTA En taxiföretagare från
Tensta har fällts för bland annat bokföringsbrott. Företagaren struntade i att fylla i de
så kallade körpassrapporterna
som förare ska fylla i varje
dag. Han har också anlitat en
annan förare utan att betala
arbetsgivaravgifter. I tingsrätten berättade företagaren att
det är svårt att få tag i förare
som vill ha beskattad lön – de
ﬂesta vill jobba svart.
Nu måste taxiägaren
betala 14 000 kronor i böter.
Tingsrätten tog bland annat
hänsyn till att mannen haft
en stressfylld och svår tillvaro
med fem barn att försörja.
Fusket upptäcktes när
Skatteverket och polisen
granskade taxiväxeln 020.

Simhallstjuv
stal kläder
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Fler grova brott
trots ﬂer poliser
Antalet anmälda våldsbrott på konstant hög nivå.
Satsningen på Tenstapoliser har inte gett resultat.
Antalet anmälda fall
av rån och misshandel
ökade under första året.
– Det är mycket oroligt
just nu, säger Emil Juhlin,
chef för poliskontoret.

ﬂer och antalet anmälningar slutade på stycken.
En förklaring kan vara att antalet poliser i Tensta visserligen blivit ﬂer, men samtidigt har närpolisstationen i Rinkeby tappat lika
många.
– Totalt sett är vi precis lika
många som tidigare i södra Järva,
säger Emil Juhlin, chef för poliskontoret i Tensta.

Enligt honom är det en grupp på
40–50 ungdomar som skapar
När Tensta ﬁck sitt polisstor oro. De begår brott
kontor med sex poliser
upprepade gånger – ofL
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primära uppgift skulle
trum och tunnelbanan
vara att hindra ungdomar
är samlingsplats – även om
från att lockas in i kriminalitet och
inte brotten nödvändigtvis begås
därmed öka tryggheten för Tenst- just där.
aborna. De sex poliserna började
Kristina Högström som arbetar
arbeta i februari 2007 och i april brottsförebyggande på närpolissamma år öppnade kontoret.
stationen i Rinkeby uppger att
det ﬁnns ungefär 25 ungdomar
Men statistik som Lokaltidning- mellan 13 och 18 år i Tensta
en Mitt i tagit fram visar att anta- som anmälts för ﬂer än tre våldslet anmälda fall av misshandel och brott.
rån utomhus inte gick ner under
– Men sedan har de en svans av
det första året. I stället blev det 21 ungdomar bakom sig som begår
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småbrott och vi är oroliga för att
deras kamrater också ska dras in,
säger hon.

På frågan om vad han som polis
kan göra för att ändra situationen
svarar han:
– Allt vi kan göra är att skapa
lugn för stunden. Vi försöker visitera de här ungdomarna och kolla att
de inte bär vapen så
ofta vi kan, men vi
kan inte hålla koll
på dem jämt.

Bland Tenstapoliserna ﬁnns det
en frustration över
att så många ungdomar anmäls och
fälls för brott ﬂera
gånger om. Emil
Juhlin tycker att
domstolarna borde
ha mer fokus på
Mattias Krohn som
EMIL JUHLIN
brottsoffren
och
arbetar inom sociNÄRPOLISEN
tryggheten i samaltjänsten i Spångahället när de utmäTensta tycker inte att
ter straff.
socialtjänstens insatser för unga
– De här ungdomarna har en syn brottslingar är tandlös.
på oss och rättssystemet som tand– För vissa hjälper inte det vi
löst, säger han. När en ungdom gör, men så är det ju bland vuxna
döms till vård inom socialtjänsten som döms till hårdare straff också,
eller skyddstillsyn uppfattas det säger han. Visst skulle man kunna
ofta som att man frias från det önska att vi vore ﬂer, då skulle vi
man gjort eftersom man får fort- kunna uträtta mer, men det som
sätta vara kvar i sin ofta kriminel- verkligen behövs är ﬂer vuxna
la hemmiljö med samma kompi- som jobbar med ungdomar innan
sar. Jag tycker att en 17-åring som de begår brott.
begått ﬂera personrån borde placeras på ungdomshem. Det skulle
● Johanna Schalk
ge rätt signal till såväl honom som
johanna.schalk@mitti.se
kompisarna runt omkring och det
tel 550 550 73
ger en bra signal även till brottsoffret.

”Allt vi kan
göra är att
skapa lugn
för stunden.”

Blodig tumme
avslöjade tjuvar
RINKEBY Polisen har gripit
tre män som gjort inbrott i en
tom lägenhet. De tre männen, 54, 31 och 26 år gamla
greps klockan två natten till
torsdag efter att ett vittne
hört ﬂera smällar från ett
hus på Axbyplan. När polisen
kom dit försökte männen ﬂy,
men stoppades senare av en
patrull på Knutbyplan.
Polisens spårhund sniffade
sig sedan från Axbyplan till de
tre männen på Knutbyplan. En
av dem hade en blodig tumme.
I lägenheten på Axbyplan hittade polisen blodspår på glaset
från ett krossat fönster. Polisen
har inte hittat något stöldgods
och lägenheten på Axbyplan
såg ut att vara obebodd.

Mer pengar
till biblioteken
STOCKHOLM Biblioteken
kommer att få mer pengar
nästa år. Totalt satsar alliansen i Stockholm 19 miljoner
kronor för att vända den nedåtgående utlåningstrend som
många stadsdelsbibliotek haft
de senaste åren.
Biblioteket i Tensta är ett
av få i västerort där utlåningen ökat vissa år. Rinkebys
bibliotek har haft en negativ
utlåningstrend de senaste
fyra åren.
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Emil Juhlin och Marcus Rostedt jobbar som poliser i Tensta-Rinkeby.

TENSTA Två män har blivit bestulna i simhallen.
Båda hade sina saker
inlåsta i skåp, men tjuven bröt upp skåpen och
tog allt av värde – till
och med kläderna. En
av männen, en 25-åring,
uppger i sin anmälan till
polisen att han förlorade saker till ett värde av
15 000 kronor. Förutom
kläder stal tjuven en
mobiltelefon och mannens plånbok.
Stölderna upptäcktes
vid sextiden i onsdags.

