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Kommuner förebygger hemlöshet

Arbete mot hedersrelaterat våld

LÄNET Kommunerna i Stockholms län har bra planer för att
förebygga hemlöshet, enligt länsstyrelsen.
– Men det finns nästan alltid någonting som kan bli bättre,
säger Henrik Weston, utvecklingsledare.
Myndigheten har besökt de olika kommunerna för att ge
stöd och råd i arbetet med att motverka vräkning och hemlöshet, särskilt när det gäller hushåll med barn. En konferens ska
hållas om de senaste metoderna för att motverka hemlöshet.

LÄNET Kommuner och organisationer kan söka pengar från
länsstyrelsen för att arbeta mot hedersrelaterat våld och
förtryck.
Med utgångspunkt i en rapport från länsstyrelserna i december 2012 prioriteras följande områden under 2013: könsstympning, funktionsnedsättning, barn och unga som riskerar
att bli gifta mot sin vilja, barn och unga som lever med skyddad identitet samt ensamkommande barn och unga.

w  Tjuvar bröt upp låset till omklädningsrummet

Bönen hölls utomhus med bötemattorna i snön.
Läsarbild

Bön hålls i
kylan utanför
stängd moské
Förra veckans bråk  kring Husby moské fortsät
ter. Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om
konflikten som har blossat upp mellan styrelsen
och medlemmarna i Husby Islamiska kulturcenter,
även kallad Husby moské.
Fatiha Eriksson, som är ansvarig för barnaktivi
teterna, planerar att sätta upp ett tält utanför mos
kén.
– Vi kommer att hålla barnaktiviteterna där,
i protest, säger hon.
Barnen som är mellan 4 och 17 år ägnar sig åt
bland annat koranläsning och undervisning tre
gånger i veckan. Eftersom moskén är stängd på
grund av konflikten kommer medlemmarna i pro
test att hålla aktiviteterna utomhus. Även kvälls
bönerna kommer att hållas ute i kylan.
– Vi har fortfarande inte fått något svar från sty
relsen efter våra protester, så vi fortsätter, säger
Fatiha Eriksson.
På lördag kommer medlemmarna att hålla ett
extrainsatt årsmöte dit de bjudit politiker från
stadsdelsnämnden, polisen och styrelsen.
– Vi har inte haft någon kontakt med styrelsen.
De vägrar att prata med oss. Vi hoppas kunna välja
en ny styrelse på årsmötet, säger Fatiha Eriksson.
Protesterna handlar om en konflikt där medlem
marna krävt mer insyn och anklagat styrelsen för
att agera odemokratiskt. Styrelsen har i sin tur sva
rat med att låsa moskén. Lokaltidningen Mitt i har
vid flera tillfällen sökt styrelsen för en kommentar,
utan resultat.
l Elisabeth Lidén

Anmälningar om
bluffakturor ökar
LÄNET Förra året ökade antalet anmälningar om bluffakturor med 53 procent i Stockholms län, enligt en
sammanställning som Visma har gjort av statistiken
från Brottsförebyggande rådet.
I Stockholms län anmäldes 7 734 bedrägerier med
bluffakturor under 2012, vilket kan jämföras med
5 045 anmälningar 2011 och 4 341 anmälningar 2010.

Lantbruk måste
sopsortera bättre
LÄNET Källsorteringen och sophämtningen på länets
lantbruk måste förbättras, anser Stiftelsen Håll
Sverige rent.
Enligt stiftelsen bör producenterna ta ett större
ansvar för skräpet. Förra året började stiftelsen samla
in däck, gummi och plast, sammanlagt blev det 68 ton
däck och gummi och 677 ton plast.

Tränaren Alni Sharifpour längst till höger var en av dem som blev bestulna när tjuvar bröt upp låset till omklädningsrummet.
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Hela laget blev av
med sina mobiler

Mobilstölder ökar explosionsartat i Stockholm.
Hela fotbollslaget blev av
w   39 088 stölder 2012
med sina mobiltelefoner
Anmälningar om
genom en storstöld i lagets
stulna eller förlorade
39 088
mobiltelefoner i länet.
omklädningsrum.
31 816
Mobilstölderna i Stockholm
29 461
ökar nu explosionsartat.
När tränaren Alni Sharifpour öppnade
dörren till omklädningsrummet efter
träningen förra torsdagen såg han di
rekt att något var fel.
– Det första jag såg var min jacka på
golvet. Jag fattade direkt att allt var
borta.
Tjuvarna hade brutit upp hänglåset
och länsat rummet på värdesaker.
– Vi var 27–28 pers på träningen och
i stort sett alla mobiler var borta, säger
Alni Sharifpour.
Och spelarna är inte ensamma om att
bli av med sina telefoner. I fjol slogs alla
tiders rekord över mobilstölder i Stock
holm.
Med över 39 000 anmälda förluster i
länet har siffrorna ökat med nästan en
fjärdedel jämfört med 2011.
– Det började när Iphone 5 lansera
des. Nu har nästan alla en dyr smart
phone. Och de hanterar telefonerna
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slarvigt, säger Peter Enell , kriminalin
spektör vid Citypolisen i Stockholm.
Samtidigt som telefonerna i var mans
hand blir dyrare är de oftare framme i
och med tjänster som Facebook och Ins
tagram. Och tillfället gör tjuven.
– Det är lätt att ta telefonen ur han
den på någon i krogkön. Många har inte
heller knapplås och då är det lätt att sät
ta på flygplansläge och göra telefonen
omöjlig att spåra.
I många fall förs bytet sedan vidare
utomlands enligt Peter Enell.
– I många länder kan man få motsva
rande en månadslön för en Iphone så

det är klart att de är stöldbegärliga.
Även på Länsförsäkringar i Stockholm
har man märkt att stöldanmälningarna
av mobiltelefoner ökar. Särskilt vid ny
lanseringen av nya Iphonemodeller,
vilket kan indikera att en del gör sig av
med sin mobil med flit för att få en ny
från försäkringsbolaget.
– Det är just Iphone det handlar om.
Hos övriga märken ser man inte samma
trend, säger Suzanne Burdén, presschef
på Länsförsäkringar Stockholm.
Enligt polisen är uppklarningsprocen
ten på mobilstölder väldigt låg. När
Hässelby SK fick besök av tjuvarna un
der träningen på Grimsta IP blev det to
tala värdet på bytet över 100 000 kro
nor. Ändå kom inte polisen till platsen
under kvällen, något som flera lagmed
lemmar är kritiska till. Enligt närpolisen
handlar det om prioriteringar.
– Det kan vara så att alla var upptag
na. Här ringde man in om en stöld under
en tvåtimmarsperiod och gärningsmän
nen var redan försvunna. Det är svårt att
prioritera framför något som händer nu,
säger närpolischefen Peter Saarman.
l Karl Martinsson
karl.martinsson@mitti.se
tel 550 550 73

