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Väktare såg på när
15-åring klottrade
Pojke dömd till samhällstjänst för skadegörelse.
Den 15-årige pojken
märkte inte att två
väktare såg när han
klottrade på väggen
i gångtunneln.
Nu har han dömts
till 20 timmars ungdomstjänst.
Som Lokaltidningen Mitt i
berättade förra veckan har
klottrandet ökat i år i Hagalund och Huvudsta. En av
de många unga klottrarna
greps på bar gärning i Hagalund i slutet av januari.
Pojken och hans kamrat
hade varit inne i stan och
tagit pendeltåget hem. De
steg av vid Solna station och
gick genom gångtunneln.

SO

I tingsrätten har två väktare berättat hur de sett de
två pojkarna komma från

tåget och gå in i tunneln och
hur de beslutat sig för att
bevaka dem. Bara 15-åringen och hans kamrat fanns i
tunneln.
Väktarna såg 15-åringen
ta fram en svart penna. Genom gliporna i ett skyddsgaller såg de sedan hur han
ställde sig vid väggen och
gjorde armrörelser.
Väktarna såg också hur
pojken efteråt satte hatten
på pennan och slängde ner
den i ryggsäcken. Därefter
gick de båda pojkarna mot
Hagalund.
När väktarna kom in i tunneln var den svarta färgen
fortfarande blöt och luktade. De följde efter pojkarna
till Hagalund där de grep
15-åringen misstänkt för
skadegörelse genom klotter.
Hans kamrat hann smita.
15-åringen sade till väktarna att han inte hade gjort
något och försökte skylla

på sin vän. Enligt honom
hade kamraten berättat att
han tidigare på dagen köpt
en tuschpenna med silvrigt
stift som han ville testa i
tunneln.
I tingsrätten uppgav 15åringen att kompisen skrev
några bokstäver, en så kalllad tag, på kaklet i gångtunneln för att därefter ge pennan till honom.
15-åringen tog emot pennan och lade den i sin ryggsäck, berättade han vidare. I
ryggsäcken hade han sedan
tidigare en annan tuschpenna, med svart udd, som
han själv hade köpt ungefär
en månad tidigare. Pennan brukade han använda
hemma.
Men tingsrätten trodde
inte på pojken utan gick
på väktarnas berättelse.
Hemma hos pojken hade
polisen dessutom hittat en
skiss med klotter av samma

sort som det färska de sett i
tunneln.
Tingsrätten dömde 15åringen till 20 timmars
ungdomstjänst för skadegörelse. Det normala straffet för det brott han gjort sig
skyldig till är böter, enligt
tingsrätten. Man har dock
tagit hänsyn till hans låga
ålder. Han dömdes också
att ersätta Solna stad för de
skador han orsakat.
Pojken har sedan tidigare
sammanlagt tre polisanmälningar mot sig, som gäller
misstankar om klotter.
Han uppgav i tingsrätten
att han försöker ta avstånd
från sådant som han vet är
olagligt, till exempel klotter,
men att han är påverkad av
kamrater som håller på med
sådant.
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