
4  MITT I SÖDERORT FARSTA.  TISDAG  11  SEPTEMBER  2012

nyheter
Nyhetschef 

Camilla Moestedt

camilla.moestedt@mitti.se
tel 550 551 03

Krav på  
ersättning  
när stugor rivs
Farsta stadsdelsnämnd riktar nu skarp kritik 
mot stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämn-
den och idrottsnämnden och kallar deras ageran-
de oansvarigt och arrogant.

För några veckor sedan skrev Lokaltidningen 
Mitt i om de hotade campingstugorna vid Hö-
karängsbadet. Stockholms stad vill riva 45 av de 
historiska stugorna för att göra plats för ett 40-tal 
villor, radhus eller kedje-
hus – trots att beslutet har 
fattats på felaktiga grun-
der. I beslutsunderlaget 
stod det att ägarna hyr 
stugorna och marken av 
staden, men i själva ver-
ket har många tagit lån 
för att köpa sin stuga för 
uppåt 200 000 kronor och 
lagt ner stora summor på 
renoveringar.

Stadsdelsnämnden har 
nu tagit upp frågan och anser att det är ”totalt oac-
ceptabelt” att ägarna inte kommer att få någon 
ekonomisk ersättning när stugorna rivs.

– Det måste gå rätt till, man får inte ta så lättvin-
digt på det här. Äganderätten är en central rättig-
het och princip i en demokrati som Sverige. Man 
får inte kasta den åt sidan, som man riskerar att 
göra här, säger Lars Jilmstad (M), ordförande i 
Farsta stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämnden är överens över partigrän-
serna om att fallet bör omprövas.

– Vi är överens om att det ska gå rättsäkert och 
riktigt till, säger Lars Jilmstad.

Stadsdelen uppmanar nu de tre ansvariga nämn-
derna med förvaltningar att rätta till felen. 

– Vi utgår ifrån att våra åsikter väger tungt. 
Stadsdelsnämnderna finns för att ta tillvara lokala 
intressen och uppfattningar, säger han.

Än så länge har de tre ansvariga nämnderna inte 
kommenterat stadsdelens kritik. 

� Camilla Wegeman

”Ägande-
rätten är  
en central  
rättighet.”

LARS JILMSTAD (M)

ORDFÖRANDE I FARSTA 

STADSDELSNÄMND

Tio procent av alla brott som kommer in till Leo Hoffman och Söderortspolisens ungdomsgrupp är rån. FOTO: JOHAN KINDBOM

Ny polisgrupp ska 
stoppa rångängen
Vanligt att ungdomar ger sig på andra unga.

Det senaste halvåret har polisen sett  
en kraftig ökning av antalet personrån 
i söderort. I många fall handlar det om 
ungdomsgäng som tvingar till sig vär-
desaker från andra ungdomar. Ibland 
uttalas bara hot om våld och ibland har 
knivar använts. Några o�er har blivit 
misshandlade. 

–  De som rånar söker ofta upp sina  
o�er i närheten av centrum och kollek-
tiva knutpunkter. Vi har haft en del rån  
i till exempel Älvsjö och Skärholmen,  
säger Leo Ho�man. 

Han är chef för ungdomsgruppen vid 
Söderortspolisen och av alla brott som 
gruppen får in handlar tio procent om 
rån. För att kunna vända trenden har 
man nu tillsatt en ny permanent grupp 
som enbart kommer att jobba med att ut-
reda personrånen. 

– Vi har haft olika satsningar tidigare, 

men det har inte varit permanenta och 
folk har bytts ut. Vi har velat ha just en 
fast grupp som bara jobbar med det här, 
säger Leo Ho�man.

Redan nu ser man en ljusning vad gäl-
ler antalet rån. Tre unga män mellan 17 
och 19 år omhäktades i torsdags miss-
tänkta för flera fall i Västberga under 
augusti. 

Att bli utsatt för ett grovt brott som rån 
är ofta traumatiskt. I sitt jobb som social-
sekreterare och kurator på Stödcentrum 
för unga brottso�er och medling kom-
mer Marie Carlson ofta i kontakt med 
ungdomar som blivit rånade.

–  Det sker ofta väldigt plötsligt och 
många blir chockade. En del har varit 
rädda för sitt liv och tycker att det är obe-
hagligt att vara ute efteråt. 

Att bli av med viktiga personliga tillhö-

righeter kan också vara oerhört jobbigt 
för dem som blir rånade. 

–  Mobiltelefonen är bland det vikti-
gaste de unga har i sina liv och att bli av 
med den upplevs som oerhört kränkan-
de. Det är som att bli av med en del av 
sin person, säger Marie Carlson som har 
sin arbetsplats i samma lokaler som Far-
stas närpolis.

Genom Stödcentrum får ungdomarna 
möjlighet att bearbeta vad de varit med 
om.

– För en del räcker det med stödet man 
får från familj och vänner, men alla har 
inte den tryggheten. Då kan vi fungera 
som en extra hjälp. 

� Janna Roosch

janna.roosch@mitti.se
tel 550 554 71

Med hot och våld rånar de 
sina offer på mobiltelefoner, 
pengar och smycken. Inte 
sällan går flera gärningsmän 
på en ensam person.

Nu ska en ny grupp vid  
Söderortspolisen få stopp på 
rånen mot unga.

�   Brottsvåg under sensommaren
� 2 september, Göksholmbacken, 

Bandhagen: En man på cykel blir ned-
slagen av två gärningsmän på moped. 
De tar cykeln och mannens väska.
� 25 augusti, t-banan Bredäng: Två 
personer blir överfallna av ett ung-
domsgäng. Misshandlas och rånas.

� 17 augusti, Hökarängen: En person 
blir rånad på sin väska och misshand-
lad av tre unga gärningsmän.
� 10 augusti, Kontrollvägen, Väst-

berga: Tonåring rånas på sin moped av 
gäng.

KÄLLA: POLISEN

�  Söderortspolisen kraftsamlar mot rånen

Brandmäns arbete följs i tv-serie
SÖDERORT En grupp brandmän på Brännkyrka brandsta-
tion kan just nu följas i tv-serien ”112 – På liv och död” i sjuan. 
Brännkyrkas vaktdistrikt omfattar bland annat Skärholmen, 
Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö samt de västra delarna av 
Årsta. 

Enligt Robert Eriksson vid Storstockholms brandförsvar är 
syftet med att delta att informera allmänheten om hur man 
ska agera vid exempelvis en trafikolycka eller en brand.

Tyck till om  
parkeringsplan
STOCKHOLM Nu är det fritt fram för alla stockhol-
mare som vill att lämna sina synpunkter på förslaget 
till ny parkeringsplan. 

Förslaget är ute på remiss till den 19 oktober och 
fram till dess kan man fylla i en webbenkät på www.
stockholm.se/p-fragor. 

Resultatet från enkäten redovisas i samband med 
att förslaget till parkeringsplan kommer upp i trafik- 
och renhållningsnämnden under vintern.

Sex skadades  
i t-banespärrar
SÖDERORT Sex resenärer i söderort har hittills i år 
skadats i tunnelbanans glasspärrar. Värst drabbad 
är Liljeholmens station där tre personer skadats. Två 
personer har råkat illa ut i Skärholmen och en vid 
Gullmarsplan. I torsdags togs frågan om spärrarna 
upp vid SL:s ledningsgruppsmöte. 

– Det här måste vi komma till rätta med natur-
ligtvis. Nu intensifierar vi det arbetet, säger Jesper 
Pettersson, pressansvarig vid SL. 

I slutet av september ska SL återkomma till trafik-
nämnden med utförlig åtgärdsplan.

Kvinna sparkades ner av tre personer
HÖKARÄNGEN Två personer i 20-årsåldern greps natten till 
lördag misstänkta för grov misshandel.

Tre personer hade efter en fest gett sig på kvinnan och sla-
git ner henne och sedan både hoppat och sparkat på hennes 
huvud. 

Misshandeln ska, enligt polisen, ha ägt rum utomhus.  
Kvinnan fördes till sjukhus.


