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nyheter
Flest revolvrar
ﬁnns i Stockholm
LÄNET I Stockholms län ﬁnns
det ﬂer revolvrar än i något
annat län, i förhållande till
folkmängden. Sammantaget
ﬁnns det 187 154 registrerade och tillåtna vapen av
skilda slag i länet. 33 av 1 000
invånare äger ett eller ﬂera
vapen. Flest vapen har man i
Jämtlands län i förhållande till
folkmängden, 179 innehavare
per 1 000 invånare.
Hos polisen i Stockholms
län ﬁnns 188 566 olika sorters
vapen, av dem är 79 450
kulgevär, enligt statistik från
polismyndigheten.

Många skyddsrum
håller inte måttet
LÄNET Bara 44 av 2 114 kontrollerade skyddsrum håller
måttet, enligt Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, MSB. Kontrollerna är
gjorda i 72 kommuner.
Gerd Högefjord, handläggare för skyddsrumsfrågor
på MSB, säger att det är stor
skillnad på standard.
– Det mesta gäller ﬁna
skyddsrum där småsaker
behöver åtgärdas. Men en del
skyddsrum tas inte om hand
alls. Det ﬁnns fastighetsägare
som inte ens vet att de har ett
skyddsrum.
I länet ﬁnns 13 046 skyddsrum.

”Nu ska ingen behöva
skada sig i mörkret”
24 strålkastare har installerats vid Skarpnäck plaza.
Mörkret är nu ett minne
blott vid Skarpnäcks
skejtpark.
Sedan parken vann
belysning i en tävling har
24 strålkastare satts upp
i området.

I förra veckan var belysningen
från Fortum äntligen på plats
och redo att ﬁnjusteras. Utspritt
i parkområdet har Fortum satt upp
åtta stolpar med fyra strålkastare
vardera.
– De ska riktas stämningsfullt
på saker som vi byggt. Ljuspunkten lägger fokus på olika ställen
så det kommer blir nivåskillnader
i ljus, säger David Kruger, som
även är ordförande i skejtföreningen Brotherhood Plaza.

I början av året vann Skarpnäck
plaza belysning i en tävling. Fortum och kommunen hade en kampanj som innebar att Stockholmarna kunde rösta på platser som
behövde lysas upp.
Nästan 400 platser nominerades och 15 000 röster kom in.
David Kruger, initiativtagare till
skejtparken, nominerade Skarpnäck plaza efter att ha blivit tillfrågad av hundratals personer de
senaste fyra åren om det inte kunde ordnas lampor i parken.
– Jag har sett mängder av skejtare som försökt åka i totalt mörker
och dessutom har jag pratat med
omkringboende som på kvällstid

Skarpnäck plaza – innan strålkastarna sattes upp.

går långa omvägar runt parken
när den är tom, sa David Kruger
direkt efter vinsten i januari.
Stockholms stad har sedan tidi-
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gare avsatt ﬂera miljoner kronor
för att rusta upp skejtparken, men
pengarna räckte bara till dragning
av el.

Föreningen invigde nyligen ett
antal nybyggda skulpturer som
skejtare kan åka på, däribland ett
sjölejon. Belysningen är styrd av
dagsljuset och kommer slå på direkt när mörkret faller över Skarpnäck plaza.
– Nu kan vi nyttja parken även
på kvällar. Man kan sitta kvar och
skejta längre. Ingen ska behöva
skada sig i mörkret, säger David
Kruger.
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