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Spångaprofil
Stockholms
miljöhjälte
Eldsjälen bakom Järva rent och snyggt, Burhan
Yildiz, har utsetts till Stockholms miljöhjälte för
sitt arbete. En rad etniska föreningar deltar i projektet som ska ändra attityden till nedskräpning
och öka kunskapen om miljöfrågor. Föreningarna
har fått föreningsbidrag mot att de har adopterat
städområden. Representanter för föreningarna
har även utbildadats av stiftelsen Håll Sverige rent
för att sedan hålla i studiecirklar på sina modersmål.
– Det känns fantastiskt att ha blivit utsedd
till Stockholms miljöhjälte! Det är många
som ringer för att gratulera, telefonen går
varm, säger Burhan Yildiz, som är anställd på
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.
Över 200 Stockholburhan yildiz
mare var nominerade
till utmärkelsen. En
jury från Stockholms stad valde ut fyra finalister
som Stockholmarna kunde rösta på via webben
och sms.
Burhan Yildiz tror att han vann eftersom så
många människor är engagerade i Järva rent och
snyggt.
– Att någon enskild gör något bra för miljön kanske inte räcker, men om många går samman och
strävar åt samma håll kan man åstadkomma mycket, säger han.
I vår kommer ett magnoliaträd med en skylt
med Burhan Yildiz namn att planteras i Serafimerparken på Kungsholmen. Det var första gången utmärkelsen Stockholms miljöhjälte delades ut, med
anledning av att Stockholm under 2010 var Europas första miljöhuvudstad. 2011 är Hamburg miljöhuvudstad.
l Petra Marandi Roos

”Om många
går samman
och strävar
åt samma
håll kan man
åstadkomma
mycket.”

Lurade banker
på 27 miljoner
LäNet 17 personer står åtalade vid attunda tingsrätt
i en stor svindlerihärva mot fyra olika banker. Enligt
åtalet ska lägenheter i täby och Danderyd ha använts
flera gånger om som säkerhet för att låna ihop drygt
27 miljoner kronor.
De misstänkta riskerar nu straff för bland annat
grovt bedrägeri och penninghäleri. Bland dem finns
två banktjänstemän som misstänks ha fungerat som
”insiders”. De övriga är mellan 21 och 55 år och alla bor
i länet.

Demensvården
får tio miljoner
LäNet 10 miljoner kronor ska satsas för att demens
ska upptäckas i ett tidigt skede. Större delen av pengarna som landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd
beslutat om kommer att gå till länets husläkarmottagningar. För varje demensutredning som slutförs
ges 1 000 kronor extra.
nämnden satsar även för att förbättra vårdkedjan
kring den som fått diagnosen genom att specialistläkare vid de geriatriska klinikerna ska ge stöd åt
bland annat primärvården.

Inbrottstjuvar slog till vid nyår

Isarna långt ifrån säkra trots kylan

SPÅNGA Mellan torsdagen och fredagen i förra veckan inträffade tre villainbrott på Småbjörksvägen. Polisen misstänker
att samma gärningsmän ligger bakom samtliga inbrott.
– Man ser ganska enkelt om det inte är någon hemma när
det har snöat så mycket, säger Ivan Eriksson vid Västerortspolisen.
Han råder villaägare att ta hjälp av grannarna för att undvika att huset ser obebott ut även om man rest bort.

SPÅNGA Isarna på sjöarna är långt ifrån säkra att vistas på,
trots den senaste tidens ihållande kyla. Det beror på att det
ligger så pass mycket snö på isarna att den isolerar istäcket
som därför inte blir tjockare.
– Eftersom snön kom så tidigt är de svaga trots kylan. Det
räcker med ett par centimeters snötäcke för att tillfrysningen
av isen avstannar med 90 procent, säger säger Rune Lindqvist
på Friluftsfrämjandet.

Många smiter
Många misstänkta brottslingar struntar i att dyka
upp i rätten. Under 2010
har var tredje huvudförhandling i länet ställts in.
Jimmy Erbs, 29, misshandlades – rättegången sköts
upp fyra gånger.
Jimmy Erbs lämnade sin väska vid bardisken på en nattklubb vid Stureplan.
Han gick ut ett par minuter, och när
han kom tillbaka var väskan borta.
Den innehöll bland annat hans plånbok och mobiltelefon.
Eftersom klubben snart skulle
stänga bestämde sig Jimmy för att bevaka gästerna som gick därifrån. Det
dröjde inte länge innan han såg väskan. Den hängde över axeln på en man
som var på väg ut genom entrén.
– Jag gick fram till honom och sa att
jag ville ha tillbaka den, säger Jimmy
Erbs.
Då brände det till på hans kind. Med
öppen handflata slog den främmande
mannen till honom i ansiktet. Det gjorde mycket ont. Sedan kom ytterligare
ett slag. Jimmy var chockad och kunde
bara stå och se på när mannen knallade ut och försvann med hans väska.
– Det kändes otroligt kränkande,
säger han.
Omedelbart efter händelsen gjorde
han en polisanmälan. Det fanns gott
om vittnen som kunde peka ut den
misstänkte tjuven. Bara några månader senare väcktes åtal. Men någon
rättegång har det inte blivit. I stället
har domstolsförhandlingarna skjutits
upp fyra gånger. Den åtalade mannen
har nämligen inte kommit till tingsrätten trots att han är delgiven, det vill
säga formellt kallad till rättegången.
– Förnedringen blir ju dubbel. Först
bestulen och misshandlad, sedan bryr
sig den här personen inte ens om att
komma på rättegången. Det känns
hopplöst. Jag vill bara lägga det här
bakom mig nu, säger Jimmy Erbs.
För ett par veckor sedan dömdes
dock mannen i sin frånvaro. Påföljden
blev fängelse i två månader. Åklagare
Thomas Holst är frustrerad över att
den misstänkte mannen systematiskt
har smitit från huvudförhandlingen.
– Det har gått över ett år. Jag väckte
åtal redan några månader efter själva
händelsen. Ärendet borde ha varit avklarat för länge sedan, säger han.

Jimmy Erbs blev slagen när han konfronterade mannen som stulit hans väska. Fyra gånger har

gefär 67 miljoner kronor om året, enligt Riksrevisionen. Om ett mål skjuts
upp gång på gång kan
brottet dessutom hinna
preskriberas.

”Det känns
hopplöst. Jag
vill bara lägga
det här bakom
mig nu.”

Under 2010 presenterade Riksrevisionen siffror som visade att var
fjärde rättegång i landet ställs in. I majoriteten av fallen handlar det
om så kallade mängdbrott, till exempel stölder, som har lägre prioritet än de grövre brotten.
Men de inställda huvudförhandlingarna kostar mycket pengar, un-

Problemet har vuxit
under 2010. I alla fall i
Stockholms län, visar en
granskning som Lokaltidningen Mitt i gjort.
Ungefär en tredjedel
Jimmy Erbs av rättegångarna har
ställts in under året. På
Stockholms tingsrätt handlar det om
2 203 huvudförhandlingar.
Enligt Marcus Isgren, domare på

tingsrätten, kan det i vissa fall bero på
att gärningsmannen erkänt brott.
– Då blir det ingen rättegång. I statistiken syns bara att den blivit inställd
men i själva verket innebär erkännandet en besparing, säger han.
Men i nästan hälften av fallen är
orsaken att den misstänkte uteblivit.
I hela länet fick över 2 500 rättegångar skjutas upp på grund av att den åtalade inte gått att nå eller skolkat från
rättegången.
l Viktor Ginner
viktor.ginner@mitti.se
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