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Sedelbunt
stoppade
pistolkula
Rånaren sköt restaurangägaren i bröstet. 41åringens räddning blev en sedelbunt i ﬁckan som
stoppade kulan.
Det var i maj 2003 som den 41-årige mannen
stängde sin restaurang i närheten av
Sandsborgs tunnelbanestation. När han
gick ut genom bakdörren överrumplades han av en pistolbeväpnad man som
krävde pengar.
Sekunden efter attackerades han av
pistolmannens kumpan och fullt slagsmål utbröt
i trapphuset. Medan de slogs hörde 41-åringen hur
pistolmannen började skjuta längre upp i trappan.
Rånarna gav upp, krossade en ruta för att ta sig
ut och ﬂydde utan byte.
Den chockade 41-åringen fördes blödande till
sjukhus. Hans näsa hade slagits av och han befarades ha träffats under skottlossningen. När hans
kläder togs av upptäckte man att en bunt hopvikta
sedlar i innerﬁckan hade bromsat kulan. På hans
bröst fanns bara en ytlig skottskada.
Morgonen efter hittades en ryggsäck med blodiga kläder och skjutvapen slängd i en buske
i Björkhagen. En pistol kunde bindas till hylsor
från brottsplatsen och vissa av blodstänken bands
till restaurangägaren. Trots fyndet körde utredningen fast.
Men förra året tog polisen dna-prov på en 32åring från Skogås efter ett annat brott. Detta dna
matchade blodspåren på kläderna i ryggsäcken.
Mannen åtalades misstänkt för att ha varit den
som sköt i trapphuset. Åklagaren ville fälla honom
för mordförsök, men den tekniska undersökningen gjorde att tingsrätten tyckte annorlunda. Den
visade att 32-åringen skjutit i väggarna och att kulan som skadade restaurangägaren troligen studsat mot väggen innan den träffade sedelbunten.
Mannen dömdes för försök till grovt rån.
Redan vid rättegången hade 32-åringen börjat
avtjäna ett femårigt fängelsestraff för andra brott.
Straffet förlängs nu med två år. Han ska dessutom
betala 95 000 kronor till restaurangägaren.

En bunt hopvikta sedlar
i bröstﬁckan
hade bromsat
kulan.

● Erica Lindström

Flera lediga
kolonilotter
SÖDERORT Ofta är väntetiden väldigt lång för den
som vill ha en kolonilott i Stockholm.
Men det ﬁnns fortfarande ﬂera lediga lotter, bland
annat i Drevviken, Skarpnäck och Larsboda, men även
i Kista, Spånga-Tensta och Bromma ﬁnns lediga lotter.
Det visar en sammanställning som DN har gjort.
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Litet intresse för
sommarkollo
SÖDERORT Betydligt färre barn än tidigare söker sig
till sommarkollo trots att många ansökningar kom
sista ansökningsdagen. I Hägersten-Liljeholmen har
antalet ansökningar nästan halverats. I EnskedeÅrsta-Vantör, Älvsjö och Skärholmen är minskningarna omkring 15 procent och i Farsta och Skarpnäck
6 procent.

Borgarråd tar inte ställning

Gröna linjen – pendlarnas favorit

ENSKEDEDALEN Äldreborgarrådet Ewa Samuelsson vill i
dagsläget inte ta ställning till förslaget på att lägga ner korttidsboendet i Enskededalen. Hon uppger att korttidsboendet
är en viktig resurs för hela Stockholm och efterfrågar därför
en grundlig utredning och noggrant överägande innan Skarpnäcks stadsdelsnämnd fattar beslut. Hon tillägger att hon
kommer att bevaka ärendet, men avvaktar tjänstemännens
beslutsunderlag innan hon uttalar sig positivt eller negativt.

SÖDERORT Gröna linjen är tunnelbanependlarnas favorit. 72
procent är nöjda eller mycket nöjda med traﬁken. Det visar en
undersökning som SL gjort bland 23 000 av sina resenärer.
Även röda linjen är uppskattad: 70 procent av resenärerna
är nöjda. Allra nöjdast är människor över 60 år. Minst nöjda är
resenärer mellan 30 och 39 år.
Totalt är två tredjedelar nöjda eller mycket nöjda med SLtraﬁken. SL:s mål är att tre av fyra ska vara nöjda år 2010.

Delaktiga elever
rädda om skolan
Lite klotter och sabb på Bredängsskolan.
Rena väggar och hela
möbler. Här är problemen
med skadegörelse mycket
små.
Bredängsskolan utmärker
sig i söderort där kostnaderna för skadegörelse och klotter annars ökade kraftigt
under förra året.
Entrén är sliten och lite ruffig. Elevernas mötesplats har varit välanvänd de
senaste åren. Men om några veckor ska
lokalen få en rejäl ansiktslyftning.
Eleverna har fått vara med och påverka hur det ska se ut efter omgörningen.
De har fått tycka till om allt från belysning till möbler.
Och det är just delaktigheten som de
båda biträdande rektorerna Ewa Sarén
och Mats Hagbranth lyfter fram som
en av förklaringarna till att Bredängsskolan har så lite problem med klotter
och skadegörelse.
– I elevrådet ﬁnns bland annat ett
miljöråd som får vara med när vi ska
förbättra miljön. Eleverna är delaktiga
i vad som händer här på skolan och vi
jobbar med att ha en nära kontakt med
våra elever och försöker att se dem, säger Mats Hagbranth.
Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab) ansvarar för majoriteten av förskolorna och skolorna i Stockholm. Enligt
deras statistik ökade kostnaderna för
klotter och skadegörelse i söderort med
drygt två miljoner kronor under 2007.
Men Skärholmen har gått mot strömmen. I området har kostnaderna minskat och på Bredängsskolan ﬁnns i princip inget klotter. I stället täcks många av
väggarna av stora väggmålningar som
eleverna själva har fått göra.
Sumaiya Syeda och Huda Aban går i
nian och håller på med en av målningarna. Tjejerna tror att väggmålningarna
bidrar till att minska klottret.
– Man vill inte klottra och förstöra
något som någon annan har gjort, säger
Sumaiya Syeda.
De lägger ner ﬂera timmar i veckan
på att få målningen klar. Motivet har
de själva valt tillsammans med bildläraren.
– Jag tror knappt att någon har klottrat på väggmålningarna någon gång,
säger Huda Aban.
Skolan jobbar hårt med att hålla rent
och snyggt och om det har förekommit
något klotter har vaktmästarna fått i
uppgift att genast städa bort det.
– Någon gång har det varit klotter
utanpå skolan, men då har det ofta varit
externa klottrare som varit här en helg
och som egentligen inte har på skolan
att göra, säger Mats Hagbranth.

Sumaiya Syeda och Huda Aban håller på med en väggmålning. Filip Ilic och Amin Hayi
säger att klottret blir mindre eftersom man inte vill måla på det någon annan gjort.
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Under 2007 ökade Sisabs kostnader
för skadegörelse med ungefär 30 procent jämfört med 2006 sett till hela
Stockholms stad.
– De vanligaste formerna av skadegörelse är glasskross och klotter, säger
Tobias Drejby, informatör på Sisab.
För att minska skadegörelsen kommer Sisab att sätta upp övervakningskameror på vissa skolor i Stockholms
stad.
Satsningen kostar fem miljoner kronor och kamerorna ska inte identiﬁera
enskilda personer, utan uppmärksamma vaktbolaget på att det rör sig människor vid skolan.
● Charlotta Nilsson
charlotta.nilsson@mitti.se
tel 550 551 30

◗ 15 miljoner om året
◗ Skolfastigheter i Stockholm AB
(Sisab) förvaltar skolor och förskolor i
kommunen.
◗ Förra året var kostnaderna för
skadegörelse och klotter på fastigheterna i söderort drygt 7 miljoner
kronor.
◗ För hela Stockholms stad var Sisabs
kostnader 15 miljoner kronor.
◗ Stockholms stad har antagit en klotterpolicy som innebär att allt klotter
ska bort inom 24 timmar.
◗ På traﬁkkontoret ﬁnns en enhet för
klotter som samordnar kommunens
arbete mot klotter.
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