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◗ Soporna fortsatte försvinna efter att de förgiftats

i korthet
Försökte lyfta
kvinna i halsen
HUVUDSTA En kvinna misshandlades på Göran Perssons
väg vid tvåtiden på eftermiddagen förra tisdagen. Hon
ringde polisen och berättade
att en annan kvinna tagit tag
runt hennes hals och försökt
lyfta henne. Enligt polisanmälan blev hon misshandlad när
hon rastade sin hund på Huvudstafältet. Den misstänkta
kvinnan släppte sina hundar
lösa på fältet. När den andra
kvinnan bad henne koppla
dem blev hon mycket aggressiv och gick till angrepp.

Brand i grillkiosk
startade i elskåp
SOLNA Grillkiosken på Kolonnvägen eldhärjades förra
tisdagskvällen. Larmet kom
till brandkåren vid halvelvatiden. När brandkåren
anlände brann det för fullt i
byggnaden. Branden började
i ett elskåp i köket.

”Har man rätt
att förgifta folk?”
Tidigare hemlöse Rolf Nilsson bestört över agerandet.
Lidl på Ankdammsgatan
hällde ett starkt frätande medel över sina
sopor. Just för att de vet
att hemlösa tar av den
slängda maten.
Området kring Solnahallen har
haft problem med att personer
rotar i soporna. Men medan lägenhetsinnehavarna har byggt ett
skjul där de låser in sina hushållssopor hällde Lidl frätande rengöringsmedel över dem.
Personal berättar att de för en
tid sedan började med ett nytt
sophanteringssystem som innebär
att man sprättar upp vakuumförpackat kött och annan inpackad
mat, lägger alla varor i behållarna
och sedan häller frätande medel
över det. Detta för att försöka få
de hemlösa att sluta ta det som är
ätbart ur soporna.
Men soporna försvann ändå.
Om de hemlösa åt av den indränkta maten visste inte personalen, men de fortsatte att hälla
på medlet trots att de sett att mat
fortfarande försvann.
Medlet som användes är frätande, motsvarande Klorin ”men
biologiskt nedbrytbart”.

Rolf Nilsson har själv varit hemlös i många år. Han är bestört över
Lidls agerande.
– Om jag inte vill att någon ska
röra mina saker, har jag då rätt att
förgifta folk? säger han.
En vidrig människosyn skymtar
bakom Lidls handlande, anser
han.
– Att man inte skäms över att
förstöra människors enda sätt att
få föda. Folk har ingen respekt för
att man kan vara fattig i det här
landet. Det här är våra medmänniskor vi pratar om, säger han.
Även Jan Halldin, styrelseledamot i Convictus, en religiöst och
politiskt obunden organisation
som hjälper hemlösa, tycker att
det är helt fel.
– Det är helt oacceptabelt att
hälla på ett ämne som gör att människor kan bli sjuka, säger han.
Klorin, eller motsvarande medel,
leder till stark halsbränna och
kraftig diarré om man får i sig det.
Jan Halldin betonar att hemlösa
ofta har nedsatt immunförsvar
och därför riskerar att må ännu
sämre om de skulle äta av den desinfekterade maten. Han förstår inte varför inte Lidl i stället skänker
bort den mat som fortfarande går
att använda.

◗ 100 hemlösa

”OBS! Giftigt”, står det på skylten
som plockas bort när Lokaltidningen
Mitt i börjar ställa frågor.
På Lidl säger ledningen att varken de eller butikschefen kände
till vad som pågått i butiken i Solna. De beklagar det inträffade.
– Det är inget vi förespråkar eller
tillåter enligt våra interna rutiner,
säger Daniel Benett, försäljningschef i Stockholmsområdet.
Han förklarar händelsen med
att personalen känt frustration
över att de fått börja dagen med
att städa, eftersom det blivit nedskräpat under natten när ätbar
mat sorterats från oätbar på lastkajen framför behållarna. Men
han tycker inte att deras beteende
är berättigat på något sätt.
– Hemlösa är redan utsatta, det
ﬁnns inget som står i proportion
till att skada dem ännu mer, säger
han.

◗ 2005 fanns 100 hemlösa i
Solna.
◗ 27 av dem var uteliggare eller
bodde på natthärbärge.
◗ Kommunerna har skyldighet att ordna någon form av
natthärbärge åt sina hemlösa
medborgare.
◗ I Solna ﬁnns ett natthärbärge
med 12 platser.
◗ Där ﬁnns sovplats och det
serveras mat.
KÄLLA: SOCIALSTYRELSEN
OCH NATTBOENDET UDDEN

För att förhindra att personer
tar av maten i fortsättningen kommer de att låsa in soporna i skåp.
Skåpen levererades i torsdags och
soporna ska numera vara inlåsta.
Daniel Benett ställer sig inte
främmande till att Lidl skulle kunna skänka mat med överskridet
utgångsdatum till hjälporganisationer.
Men han vill först undersöka
om det är lagligt att göra så.
● Anna Langseth
anna.langseth@mitti.se
tel 550 550 00

RÅSUNDA En polisman
som inte var i tjänst
förra måndagen ryckte
in och grep en tjuv på
bar gärning. Händelsen
utspelade sig på Idrottskliniken vid fyratiden på
eftermiddagen.
Polisen såg en man
som gick in på kliniken
och som i hans ögon
uppträdde på ett något
annorlunda sätt.
Plötsligt ﬁck han se
mannen stoppa på sig
en bärbar dator. När tjuven greps visade det sig
att det var en av personalens datorer som han
tänkt lägga beslag på.
Den misstänkte är född
1974.

Tjuvar tog sig
in i lägenhet
SOLNA En lägenhet på Ekensbergsvägen drabbades av
inbrott i onsdags.
Tjuvarna slog till någon
gång mellan kvart i nio och
halv två på dagen.

Rattfull bilist
greps av polis
HAGALUND En bilist stoppades av polisen vid niotiden
i torsdags morse eftersom
polismännen misstänkte att
allt inte stod rätt till. Föraren
ﬁck göra ett alkotest och är nu
misstänkt för rattfylleri.

Två bilar krockade
i innerﬁlen
FRÖSUNDA Två bilar stötte
ihop på traﬁkplats Haga
strax före sex i torsdags kväll.
Bilarna befann sig i innerﬁlen.
Ingen person skadades.

SO

Här hällde Lidl ett starkt frätande rengöringsmedel över soporna för att hemlösa åt av den slängda maten. Rolf Nilsson har själv varit hemlös och tycker att Lidls
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beteende är ett exempel på hur hemlösa trängs undan av samhället.

Polis grep tjuv
på sin lediga tid

