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Mer ljus kan ge
säkrare galleria
Väktarelever ger råd om säkerhet.
Bättre belysning i
Kista gallerias garage och ﬂer och
bättre placerade
utrymningsskyltar.
Eleverna på säkerhetsgymnasiet i
Kista har ﬂera idéer
om hur säkerheten
i gallerian kan förbättras.
Säkerhetsgymnasiet i Kista
har startat ett samarbete
med Kista galleria. Under
en månad kommer eleverna
i årskurs 2 att själva undersöka hur gallerian kan bli
tryggare, bland annat genom att följa hur vakterna
från bevakningsbolaget Addici arbetar i dag. Men redan efter en rundvandring
med gallerians säkerhetschef kom eleverna på en
rad saker som skulle kunna
förbättras.
– Jag tänkte på att det be-

◗ Ska utveckla väktaryrket
◗ Säkerhetsgymnasiet har
funnits sedan 2003. Det
drivs av bevakningsbolagens branschorganisation
Bya och Transportarebetarförbundet.
◗ Syftet är att utveckla
väktaryrket så att även

riskbedömning ingår. Man
vill också förbättra den
etiska medvetenheten
inom yrket.
◗ Knappt 200 elever från
Storstockholm går på
Säkerhetsgymnasiet.
KÄLLA: MICHAEL EVESTEDT, REKTOR SÄKERHETSGYMNASIET

hövs starkare lampor i garaget, särskilt godsmottagningen borde belysas bättre
i syfte att avskräcka tjuvar,
säger Mattias Selggren från
årskurs 2.
Han är säker på att folk i
allmänhet gillar när det är
ljust.
– Det ska inte vara svårt
att hitta bilnyckeln om man
tappar den. Det ska kännas
tryggt överallt, i garaget
också, säger han.
Hans klasskamrat, Kristian Nilsen, noterade under
den första rundvandringen
att det är lätt att förirra sig i
gallerian. Därför tycker han
att man borde ha ﬂer och

tydligare skyltar som visar
var nödutgångarna ﬁnns i
fall att det börjar brinna eller byggnaden av andra skäl
måste utrymmas.
Andra veckan i oktober
ska eleverna i årskurs två
presentera sina tankar för
gallerialedningen.
– Det känns roligt att få
vara med och påverka verkligheten. Det är nog bra för
dem att få höra hur andra
tycker att säkerheten kan
förbättras, säger Kristian
Nilsen.
● Johanna Schalk
johanna.schalk@mitti.se
tel 550 550 73

Nordeahärvan
på väg att lösas
Men huvudmännen går fria.

– Vi har inte kunnat peka
ut exakt vem som ligger
bakom alla bedrägerierna,
säger kammaråklagare Karin Lindkvist.
Hon är en av de åklagare
som har arbetat med att
klara upp nätbedrägerierna
mot Nordea hösten 2006,
För två år sedan lurades ett stort antal kunder
i Nordeas internetbank att
lämna ut sina bankkoder
till bedragare. Genom att
följa instruktionerna i ett
e-postmeddelande, som såg
ut att komma från banken,
har mottagarna loggat in

på en falsk webbsida där de
har uppmanats att lämna
ut sina koder och kontonummer. Därefter har stora
summor pengar försvunnit
från deras konton. Metoden kallas för nätﬁske eller
”ﬁshing”.
Nordea har betalat ut ﬂera
miljoner kronor i ersättning
till de drabbade kunderna.
I två år har polisen utrett
brotten och först i slutet av
2007 väcktes de första åtalen. Hittills har över 30 fall
avgjorts i Stockholms tingsrätt. I förra veckan hölls åtta huvudförhandlingar och
ytterligare tio är inbokade
under hösten.
De misstänkta bedragarna är spridda över landet,
men många ﬁnns i Stockholmstrakten.
Samtliga åtal gäller privatpersoner som har använts som mellanhänder.
Där domar redan utdömts
är straffen i de ﬂesta fall
dagsböter och villkorlig
dom för penninghäleri eller

penninghäleriförseelse. De
har dömts för att ha upplåtit sina bankkonton för att
ta emot och skicka vidare
stora summor pengar till
konton i andra länder mot
provision.
– Vi är nöjda med domarna
eftersom tingsrätten i ﬂera
fall har kommit till samma
slutsats som vi har gjort i
åtalet. Sedan kan man alltid
önska att vi hade kommit åt
den som ligger bakom, säger
Karin Lindkvist.
För mottagarna av pengarna går fortfarande fria.
I början trodde polis och
åklagare att bara en eller
ett fåtal personer låg bakom
bedrägerierna men har ändrat uppfattning.
– Vi misstänker att det rör
sig om ﬂera personer, säger
Karin Lindkvist, som inte
säga var i världen bedragarna ﬁnns.
● Ida Holmberg
ida.holmberg@mitti.se
tel 550 550 00
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Nätbedrägerierna
mot Nordea hösten
2006 håller på att
klaras upp. Över 30
domar har fallit i
Stockholms tingsrätt.
Men de stora bedragarna går fria.

