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◗ Svea hovrätt gav Valentin Petariu rätt att bo kvar

i korthet
Kvinna rånad
på sin dator
SOLNA En 30-årig kvinna blev
bestulen på sin dator förra
måndagen. Klockan var nio
på kvällen och hon befann
sig vid Solna station när tre
unga män kom fram och tog
väskan, där datorn fanns, ifrån
henne. Därefter sprang de
därifrån.

Miljonvinst gick
till Huvudsta
HUVUDSTA En andelskupong
inlämnad hos Huvudsta spel
och tobak i lördags gav hela
1 015 565 kronor. Kupongen,
som kostade över 1 000 kronor
och var på tio andelar, var en
av totalt 50 kuponger som
lyckades pricka in sju rätt.
Förutom en rad med sju rätt
innehöll kupongen 27 rader
med sex rätt och 287 rader
med fem rätt.
Värdet på varje andel var
101 556 kronor.
Den högsta utdelningen i
ATG:s historia är en vinst på
47 360 999 kronor från
7 juli 2007 då V75 kördes på
Halmstads travbana.
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Mutanklagade
vann mot värd
Men en anställd dömdes för att ha tagit emot mutor.
De nio hyresgäster som
anklagades för att ha
mutat sig till sin lägenhet hos Signalisten får
bo kvar.
Bostadsbolaget har inte kunnat bevisa något,
enligt Svea hovrätt som
är sista instans.

jag reda på först i hyresnämnden,
säger han med ett litet leende.
Hovrättens dom i förra veckan
gör att han och de andra som hotades av vräkning kan pusta ut. De
får ha kvar sina hyreskontrakt.
– Nu är det här över. Jag har
inget emot Signalisten, säger Valentin Petariu.

En kvinna som arbetade på bostadsstiftelsen, och som även
bodde i en av stiftelsens lägenheter, dömdes till ett år och fyra må– Det var stressande, det har på- naders fängelse för att ha fördelat
gått i ﬂera år, säger Valentin Peta- lägenheter i strid med gällande
riu som tillsammans med familjen regler och för att ha tagit emot
ﬂyttade in i lägenhet i Bagartorp mutor. Sammanlagt tog hon emot
2003.
940 000 kronor från
Då hade han bara
vissa bostadssökanstått i kö i några
de för att de skulle få
veckor.
en bättre plats i kön.
– Jag blev så glad
De köande betalade
att jag ville skriva
mellan 50 000 och
på kontraktet ge170 000 kronor för
nast, innan jag ens
ett kontrakt.
sett lägenheten. Då
Samma år sa SigTOMAS LINDERSTÅL
sa de att jag måste
nalisten upp 27 konVD, SIGNALISTEN
titta först. Jag åkte
trakt, inklusive den
dit och skrev på dagen efter, säger dömda kvinnans.
Valentin Petariu.
Drygt häften av de anklagade
Han kunde knappt tro sin lycka. hyresgästerna ﬂyttade självmant
– Jag stod också i kö hos Sollen- när de blev ifrågasatta.
tunahem och jag hade ingen aning
Signalisten drev nio ärenden viom hur kösystemet såg ut. Det ﬁck dare till hyresnämnden. Beslutet

”Vi är väldigt
besvikna
över den här
domen.”

30 hyresgäster har
vräkts i muthärva
Kvinna tjänade miljonbelopp på att förmedla bostäder.
Den här veckan sägs
30 hyresgäster hos
Signalisten i Solna upp
från sina lägenheter för
att de mutat sig till sina
hyreskontrakt.
Sammanlagt betalade de omkring en miljon kronor i mutor.
Svea hovrätt har dömt
tjänstemannen som
tog emot pengarna till
ett år och fyra månaders fängelse för grovt
mutbrott.
Ytterligare två personer
dömdes för medhjälp till
åtta månaders fängelse.
Under våren 2003 upptäcktes det efter ett tips att
en kvinnlig tjänsteman tog
emot mutor när hon förmedlade lägenheter.

– En bugg i det tekniska
systemet gjorde att det var
möjligt för tjänstemannen
att ﬂytta upp bostadsökande, säger Torsten Svenonius, styrelseordförande i Signalisten.
SAMMANLAGT förmedlades
37 lägenheter på detta sätt
innan bubblan sprack.
Hemma hos kvinnan hittade polisen ungefär en miljon kronor i kontanter.
Pengarna fanns i olika
kuvert som gick att härleda
till dem som hade betalat
pengarna.
Polisen fann också lappar med kortfattade uppgifter om vissa bostadssökande.
Lapparna
förklarade
kvinnan med att hon skrev
in uppgifter på sin hemma-

dator om sådana sökande
som inte använde internet.
Kortfattade önskemål om
lägenheter kunde hon då
ibland anteckna. Kvinnan sa
att det var uppgifter av detta
slag som hon avsåg att
anteckna i sin dator.
Hon dömdes i tingsrätten
för grovt mutbrott till ett år
och fyra månaders fängelse.
Domen fastställdes i Svea
hovrätt i mars i år.
Ändå är det först nu som
hyresgästerna har sagts
upp.
STYRELSEN I bostadsbolaget diskuterade länge och
väl hur man skulle göra med
de hyresgäster som tillskansat sig lägenheter genom
mutor.
Beslutet att säga upp
kontrakten togs vid ett sty-

relsemöte den här månaden.
Av de 37 hyresgästerna
har sju redan hunnit ﬂytta
från Signalisten. Ingen av
dem som betalat muta åtalades.
Har ni ändrat på några
av era rutiner för att det
här inte ska kunna hända
igen?
– Ja, vi har ändrat i systemet så att det inte ska gå att
ändra så här. Numera är det
alltid en annan person som
kontrasignerar alla nya
hyreskontrakt. På det sättet
ﬁnns det en person som
kontrollerar
uppgifterna,
förklarar Torsten Svenonius.
MARIANNE ÖSTERHOLM

marianne.osterholm@mitti.se
tel 550 550 92

å

Mitt i den 18 oktober 2005.

kom först i november 2006 och
blev ett bakslag för Signalisten.
Också den kvinna som erkänt att
hon tagit emot mutor ﬁck behålla
sin lägenhet eftersom den inte
hade med brottet att göra.
Signalisten överklagade till Svea
hovrätt men också där blev det ett
bakslag. Enligt hovrätten har Signalisten inte kunnat bevisa att hyresgästerna skulle ha känt till de
manipulerade datalistorna.
Hos Hyresgästföreningen är
man nöjd.
– Vi tycker att det är bra att Signalisten bevakar så att man upptäcker om det skulle förekomma
några oegentligheter. På det sättet

har man blivit av med 17 hyresgäster som ﬂyttade självmant, säger P-O Brogren, presstalesman.
Det krävs dock mer än en misstanke, konstaterar han.
– Det är skönt att besittningsrätten är så stark att det inte räcker
med misstanke för att man ska bli
av med lägenheten.
Signalisten har ett lotterisystem
för de bostadssökande och det gör
att man inte kan vara säker på sin
plats i kön, framhåller P-O Brogren.
Tomas Linderstål, vd för Signalisten, trodde att stiftelsen skulle
vinna i hovrätten.
– Vi är väldigt besvikna över den
här domen. Vår förra anställda
har bevisligen tagit emot pengar,
säger han.
– Varför skulle hon ha manipulerat datalistorna om det inte varit pengar inblandade, frågar han
sig.
Numera har Signalisten andra
rutiner och ﬂer anställda inblandade när ett hyreskontrakt ska
skrivas.
● Marianne Österholm
marianne.osterholm@
mitti.se
tel 550 550 92

Malin Appelgren
ersätter Lena
SOLNA Lena Appelgren (kd)
lämnar Solnapolitiken. Hon
har varit ordförande i omvårdnadsnämnden, ledamot
i kommunstyrelsen och
fullmäktige. Ny nämndordförande blir Malin Appelgren
(kd), som inte är släkt med
henne.

Damström
ny i fp-toppen
SOLNA Folkpartiet har
fått en ny ordförande,
Marianne Damström
Gereben.
– Om jag ska jag lyfta
fram något som mitt
hjärta bultar lite extra
för så är det barn och
ungdomar, miljö och
hälsa. Jag tror skolmaten kan bli bättre i Solna
och vill att vi satsar mer
på att säkerställa att
barnen får både god och
nyttig, näringsriktig och
ekologisk mat, säger
hon.

Rattfyllo ﬁck bilen
beslagtagen
HUVUDSTA En bilist stoppades
på Armégatan mitt på blanka
eftermiddagen förra måndagen. Föraren misstänktes
för rattfylleri och bilen togs i
beslag.

Tunnelbanan ska
gå till Karolinska
SOLNA Karolinska sjukhuset
kommer att få en tunnelbanestation om några år. Om
SL:s planer håller ska den
stå klar redan 2012. Linjen är
tänkt att gå från Odenplan.

SO

Valentin Petariu är en av nio hyresgäster som vägrat ﬂytta, trots att Signalisten försökt vräka dem.

