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20-åring åtalas för hotellbomb
l Den 1 februari i år kallades
polis till Mornington hotel i
Bromma sedan en städare
slagit larm om bråk i ett av
rummen. Där grep polisen
en man som misstänktes ha
misshandlat en kvinna. Patrullen upptäckte också en
silvertejpad glasburk och ett
antal stubiner. Föremålen
låg inlindade i en svart handduk i en sportväska. Både
mannen och kvinnan greps.
Burken innehöll cirka 500
gram av en explosiv blandning som går under benämningen ”flashpowder” och

består av bland annat aluminium och kaliumnitrat.
En expert beskriver det som
”en kraftig bomb”.
Kvinnan avfördes i ett tidigt skede från utredningen
och är inte längre misstänkt,
men mannen satt häktad i
drygt två månader. Han förnekar brott och har tigit sig
igenom förhören.
Ett par dagar innan
20-åringen greps på hotellet
hade hans far ringt polisen
och berättat att sonen var
under dödshot och ”satt hemma med vapen och granater”.

Pappan har dock senare tagit
tillbaka de uppgifterna, och i
förhören besvarar 20-åringen alla frågor om hotbilden
med ”ingen kommentar”.
Nu har mannen åtalats för
förberedelse till allmänfarlig
ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åtalet
var avsikten att ”åstadkomma en explosion som skulle ha framkallat fara för annans liv eller för omfattande
förstörelse för annans egendom”.
Anders Göransson

Polisen: ”Vi har fått
in värdefulla tips”

Burken innehöll cirka 500
gram så kallat flashpowder
– en kraftig bomb, enligt
expertis. 
Foto: Polisen

l Den unga kvinnan hade
nyligen flyttat in i Råckstalägenheten. Natten till den
28 augusti sköts hon ihjäl
där. Gärningsmännen – vittnen såg två män – avlossade
automateld genom fönstret
och hon träffades. Männen
ska sedan haflytt i en bil.
Enligt uppgift till flera
medier misstänker polisen
att den verkliga måltavlan
var hennes make, en man i
35-årsåldern med kriminell
bakgrund. Det vill inte poli-

sen kommentera närmare.
– Men vi tittar på underrättelser som har kommit
in om pågående konflikter
i den undre världen för att
se om det finns koppling till
motivbilden bakom mordet.
Vi har fått in väldigt värdefulla tips, säger Ola Österling
vid polisen.
Polisen har sedan mordet haft en ökad närvaro av
uniformerad personal för att
öka tryggheten i området.
Anders Göransson
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Ossian fick en lägenhet på
Höstterminen är igång på högskolorna. De studenter som ville bo i Bromma eller Hässelby-Vällingby
kammade noll – här förmedlades inte en enda
lägenhet.
I Tensta var motsvarande siffra 29 och i Kista 262,
flest i hela Stockholm.
l Över 47 000 personer fick
i somras besked om att de
antagits till universitet och
högskolor i Stockholms län.
En av de första utmaningarna som studenterna ställs
inför är att hitta en lägenhet.
– Det är svårt med bostäder överhuvudtaget och det
är svårt för studenter också, men om man tittar på alla lägenheter vi förmedlar är
studentbostäder en kategori
med kortare kötider, säger
Petter Strömberg, kommunikatör vid Bostadsförmedlingen i Stockholm.
2018 fanns drygt 17 800
studentbostäder i länet, varav 10 600 i Stockholms stad
enligt siffror från SCB.
Den stadsdel där flest stu-

dentbostäder har fördelats i
år i Stockholm är Kista. Där
fördelades 261 lägenheter. I
grannstadsdelen Tensta har
29 lägenheter fördelats. I övriga stadsdelar i västerort
har inte en enda studentlägenhet fördelats via den ordinarie bostadskön.
Kötiderna i västerort är
dock bland de lägsta i länet.
I Tensta är den genomsnittliga kötiden 2,6 år vilket är
näst kortast i länet. I Kista
är snittkötiden 3,3 år. Detta
är att jämföra med snittet i
Stockholm som ligger på 5,2
år.
I Tensta sträcker sig
18-våningsskrapan Tensta
torn upp mot himlen. Huset stod inflyttningsklart
2017 och innanför den pixelliknande fasaden i pastellfärger ryms 243 studentlägenheter. Ossian Ahlkvist

läser samhällsbyggnadsprogrammet vid KTH och
flyttade hit från föräldrahemmet på Ekerö för två år
sedan.
– När jag blev 18 ställde jag
mig i bostadskön, sex månader senare hade de precis
byggt klart huset och jag var
här och kollade. Sedan fick
jag en lägenhet och blev väldigt glad att det kunde gå så
snabbt, säger han.
Ossian Ahlkvist tror att
den höga hyran gjorde lägenheterna mindre attraktiva. För sin etta på 22 kvadrat
och kokvrå betalar han cirka
4 700 kronor i månaden.
– Man får trixa lite med
pengarna för att kunna göra roliga saker. Jag tycker att
studentbostäder ska reflektera ett vuxet liv. Man betalar 50 procent av sin inkomst
till hyra, kommer man göra
det sedan också? frågar han
sig.
▸▸Finns det tillräckligt med
studentbostäder i Stockholm?

– Det kan behövas fler,
men jag förstår att det inte är
lönsamt. I nybyggda områden är det viktigt att studenter också integreras, säger
Ossian Ahlkvist.

▸▸Har du några tips till andra
studenter som söker
bostad?

5,2

År är den genomsnittliga
kötiden för en student
bostad i Stockholms län.

– Man får ligga på för att få
en studentbostad och kolla i
Facebookgrupper, höra med
någon man känner eller bo i
kollektiv.
Ossian Ahlkvist tycker att
det är viktigt att vara nöjd
med sin bostad, men vill
samtidigt uppmana till att
vara öppen för nya områden.
– Alla vill bo i Skrapan.
Min kompis väntade på lägenhet där i tolv år. Men kom
ihåg att det inte tar så lång
tid att pendla.
Enligt Bostadsförmedlingen har man hittills i år
förmedlat 1768 studentboenden i länet.
Bostadsförmedlingen
kan inte svara på hur många
lägenheter som finnstotalt, då de både förmedlar
åt kommunala och privata bolag. De kommunala lämnar alla lediga
lägenheter till bostadskön, medan de privata
kan välja vilka lägenheter
de lämnar in.
En annan stor aktör på

marknaden är Stiftelsen
Stockholms studentbostäder (SSSB) som inför höstterminen har fått omkring
1 000 nya hyresgäster.
Totalt har de 8 100 korridorsrum och lägenheter
att förmedla till studenter.
Mellan januari och juni i år
förmedlade SSSB 1703 boenden, men har inte siffror
över hur det fördelar sig på
olika stadsdelar.
Marielle Theander Olsson
marielle.theanderolsson@mitti.se

tel 08-550 550 58
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Ossian Ahlkvist bor i en studentlägenhet i Tensta torn.

Så ansöker man om en studentbostad

Bostadsförmedlingen eller Stockholms studentbostäder
Bostadsförmedlingen
Stockholm
l  Registrera dig hos Bostadsförmedlingen, därefter
söker du själv aktivt bland de
bostäder som annonseras.
Kötiden avgör vem som får
erbjudande. Att köa kostar
200 kronor om året och du
behåller kötiden även efter
att du fått en studentbostad.
l  För att få hyra en studentbostad behöver du visa att

du studerar vid, eller att du
har fått ett antagningsbesked till, högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du
behöver studera 15–30 högskolepoäng per termin.
Stockholms
studentbostäder
l  För att få en bostad hos
SSSB registrerar man sig
och anmäler intresse på de
bostäder man är intresserad
av, på max tre bostäder åt

gången. Den som har flest
köpoäng får ett erbjudande.
Har man flest köpoäng på
fler bostäder väljer datorn
slumpvis ut en av dem som
du får ett erbjudande om.
l  För att få hyra måste du
vara registrerad på minst
15 högskolepoäng, vid ett
universitet eller en högskola
i Stockholm och vara medlem i skolans studentkår.
Studentkåren måste också

