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Inbrottsvåg i Ursvik

Grannar ska stoppa inbrott
En inbrottsvåg har svept
över Ursvik i höst. Nu har
grannarna gått ihop för att
öka tryggheten.
AUrsvik
Att hösten innebär fler villainbrott är välkänt. Men hittills har hela tio fullbordade
villainbrott anmälts i området under oktober och november. Förra året anmäldes endast ett fullbordat in-

brott under samma period.
Tjuvarna har i de flesta
fallen tagit sig in genom att
bryta upp eller krossa fönster. Bytet har vanligtvis bestått av kontanter, smycken
och elektronik.
Nyligen hölls ett möte för
att dra igång grannsamverkan i Ursvik.
– Det är bra att uppmärksamma de som man inte
känner igen och fråga om

de söker någon, så de vet att
man sett dem, säger Peter
Saarman, kommunpolis i
Solna som jobbar särskilt
med Sundbyberg.
Uppslutningen p
 å mötet
var stor. Många visade sin
upprördhet över det som
sker och kräver en förändring omedelbart. Vissa har
börjat ta en extra sväng med
bilen om kvällen och andra

nattvandrar tillsammans.
– Hur många poliser vi än
har kommer vi inte alltid
kunna vara där eller mäta
oss i mängd med de boende.
Ju fler ögon ,desto fler kan
uppmärksamma det som
händer, säger Peter Saarman.
Kerstin Malm är kontaktperson hos polisen för
Grannsamverkan i Solna
och Sundbyberg och menar

att det saknas poliser.
– Därför behövs det mer
samarbeten för ett tryggt
samhälle. Alla måste hjälpa
till, även de boende, annars
kan anmälningar bli liggande på grund av knapphändiga uppgifter, säger hon.
För att tipsa ska man
ringa 114 14 och ser man en
misstänkt bil är det bra att ta
registreringsnummer. Men

vid pågående brott är det alltid 112 som gäller.
Huruvida det rör sig om ligor eller enskilda brottslingar i Ursvik har polisen svårt
att uttala sig om. De är medvetna om det ökade antalet
inbrott och ska se till att ha
en ökad närvaro där.
Ellen Hammarskiöld
ellen.hammarskiold@mitti.se
tel 550 550 00

bostadsbrist för unga

”Man får tänka kvadratsmart när man bor så här”, säger Ceciilia Kamf som tycker att det fungerar bra att laga mat i pentryt.

Cecilias
hem är en
container
Snart ska fler bo i tillfälliga
moduler i Hallonbergen

I ett hus byggt av tidigare
containrar bor studenten Cecilia Kamf, och hon
stortrivs.
– Det här har framtiden
för sig, säger hon.
AHallonbergen
Efter att ha studerat på musikhögskolan i Piteå kom
Cecilia Kamf in på Operastudion som Kulturama
driver i Hammarby sjöstad.
Fem års kö i Stockholms bostadsförmedling räckte till
en studentlägenhet i Hallonbergen. I september flyttade hon in i ett hus av tidigare fraktcontainrar som företaget XLNT Living byggt på
Skolgången.
– Jag brukar säga: ”Välkommen till min container”
på skoj till folk som hälsar på,
säger Cecilia Kamf som inte
tycker att beståndsdelarna
präglar huset på något sätt.

De 35 lägenheterna har
franska balkonger som utsmyckats i olika glada färger. I hyran på 5 400 kronor
ingår värme, vatten, el, hemförsäkring och bredband.
– Det är lite saftigt. Men
jag är van vid priserna i Piteå. Där betalade jag 3 800
kronor i månaden för en
möblerad enrummare.
I lägenheten finns ett
pentry och en matplats. Vid
ena kortsidan finns ett sovrum med ett stort fönster.
Där har hon även en fåtölj
och ett skrivbord med dator.
För att ta sig mellan sovrummet och pentryt måste man
gå genom badrummet.
– Det är inget som stör mig
när jag är ensam. Men när
min pojkvän hälsar på kan
det bli lite bökigt, säger hon.
Hon trivs utmärkt och är
mest nöjd med kommuni-
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kationerna till och från Hallonbergen. Men att gå ensam
hem sent skapar oro.
– Men jag hade varit orolig
också om jag hade bott i innerstan.
Cecilia Kamf tror att dessa
hus har framtiden för sig.
– De är mobila och går att
packa ihop och sätta upp någon annan stans. Det är en
smart idé när det är en sådan
bostadsbrist. XLNT Living
har hittills fått klartecken
att bygga 65 lägenheter av
den här typen i Hallonbergen. Innan containerhuset
fanns knappt några studentbostäder i Sundbyberg. Det
förra politiska styret lanserade målet att bygga 220 student- eller ungdomsbostäder under mandatperioden.
– Vi har många aktörer
som hör av sig till oss och
vill bygga studentbostäder i
Sundbyberg. Vi ser över var

Cecilia utanför huset.

det kan vara lämpligt och jag
är säker på att vi kommer att
skapa fler studentbostäder
framöver, säger Catherina
Fored, stadsbyggnads- och
exploateringschef på Sundbybergs stad.
Kalle Melin
kalle.melin@mitti.se
tel 550 554 98

