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Den senaste månaden har SOS Alarm fått in hundratals falsk-
larm om allvarliga händelser i Malmö. På onsdagen greps en 
37-årig man misstänkt för att ligga bakom en stor del av dem.  

Han anhölls formellt för att ha hotat polismyndigheten. 

Men kammaråklagare Hans Harding kommer att begära man-
nen häktad för grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

- Det blir som att ropa vargen alldeles för många gånger. Till 
slut är det risk att ingen reagerar, säger han.  malmö a5

37-åring tros ligga 
bakom 200 falsklarm

   n Anhållen. Mannen misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Niorna fick ingen mingelmässa för att förbereda gymnasievalet i år på grund av coronan. I stället får de besöka de olika gymnasieskolorna virtuellt.

n Coronaviruset är orsaken till att den vanliga gymnasiemäs-
san, där niorna kan möta representanter för alla gymnasie-
skolorna, inte blir som vanligt i år. I stället för att i mässhall 
besöka montrar och prata med lärare och äldre elever från 

gymnasier man är nyfiken på blev det till att koppla upp sig 
via datorn och gå på virtuell mässa. På Söderkullaskolan 
tyckte eleverna det fungerade bra men saknade ändå att inte 
få besöka den fysiska gymnasiemässan. malmö a4

Gymnasiemässan helt digital i år

Prisad senior 
viktigt stöd 
för anhöriga
svedala a7

Anhörigstödjare Eva Karlsson 
har utsetts till årets inspiratör.
 FOtO: Pernilla nielsen negrén

sveriges valhänta 
agerande mot 

pandemin slutar illa med 
fler smittade och döda.
ledare a2

Gymnasiet inför  
studier på distans
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Strid när vägbidrag 
halverades i Höör
höör a14

Skolgård ovanpå 
bussarna stoppas
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Personligt

Jens Kristiansson var scout 
som pojke och hittade tillbaka 
genom sina egna barn. nu är 
han kårchef. b4–5
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Mellanskåne

Hemtjänstkunden i 
Hörby larmade förgäves 
i elva timmar. Larmcen-
tralens uppdatering av 
datorsystemet drabbade 
hundratals. hörby a13

Datorhaveri
sinkade larm
elva timmar

Ungdomar väljer billig hyra före parkettgolv 
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MALMö
När den 51-årige 
Malmöbon fick reda 
på att hans hustru 
träffade en annan 
man övergick den 
psykiska och fysiska 
terror han utsatt 
henne för under flera 
år till regelrätt miss-
handel. 

När han högg 
henne flera gånger i 
bröstet med en yxa 
greps mannen till 
slut. Nu har dom fal-
lit mot mannen. 

Enligt Malmö tingsrätts 
dom har mannen från 
augusti 2017 och tre år 
framåt, till juli i år då 
han greps, utövat psy-
kisk och fysisk miss-
handel mot sin hustru 
sedan nästan 30 år. 

Enligt kvinnans vitt-
nesmål blev mannen 
allt brutalare när han 
fick veta att hon träffade 
en annan man. Han slog 
henne då med hennes 
egen mobiltelefon. 

Kvinnans arbetskam-
rater hade uppmärk-
sammat att hon ofta 
hade skador, och för en 
väninna berättade hon 
om makens terror. 

– Men han har inte 
dödat mig än, sa  hon 
till väninnan. 

Under påsken i vå-
ras inträffade det som 
kvinnan beskriver som 
den värsta misshandeln. 
I parets hem högg han 
henne flera gånger med 
en långskaftad ciupuga, 
en herdeyxa, i bröstet 
och ryggen. En stund 
senare skar han henne 
med en kniv i armen.

Mannen greps i bör-
jan av juli sedan kvin-
nan slutligen anmält 
honom. Under rät-
tegången förnekade 
51-åringen alla ankla-
gelser. Han hävdade att 
skadorna uppstått ge-
nom olyckshändelser. 

Tingsrätten sätter 
dock större tilltro till 
kvinnan och dömer 
mannen till två års 
fängelse för grov kvin-
nofridskränkning. Han 
ska också betala drygt 
115 000 kronor i skade-
stånd till hustrun. 

Stefan Persson

Hustru-
plågare 
dömd till 
fängelse

Med en av de här yxorna 
högg den 51-årige man-
nen sin hustru upprepade 
gånger.   BiLD: POLiSEN

MALMö
Ungdomar väljer gärna 
bort parkettgolv och 
helkaklade badrum och 
ser hellre att hyran blir 
lägre i en nybyggd lä-
genhet. 

Det är ett par av 
slutsatserna som kan 
dras av hyresgästför-
eningens undersökning 
som presenterades på 
torsdagen. 

”Så vill unga bo” heter un-
dersökningen där 614 unga 
i åldrarna 18-35 år svarat 
på frågor via en webbpa-
nel. De som svarat bor i 
hela landet. Hyresgästför-
eningen presenterade un-
dersökningen via en webb-
sändning där Paola Capde-
vila som är boendeutveck-
lare på hyresgästförening-
en region södra Skåne var 
samtalsmoderator. 

Malin Hole som är bo-
stadspolitiskt ansvarig 
på hyresgästföreningen i 
södra Skåne presenterade 
undersökningen 

Andelen unga vuxna 
som ofrivilligt bor hemma 
beräknas vara 200 000 till 
antalet i Sverige. I Malmö 

är nästan hälften av be-
folkningen under 35 år.

– Vi vill förse olika par-
ter i byggbranschen med 
ny kunskap och nya un-
derlag, konstaterade Malin 
Hole inledningsvis. Vi kan 
inte uppfylla alla ungas 
drömboende men vi kan 
bredda byggnationen.

– Vi förstår att standar-
disering blir billigare. Men 
det måste gå att göra så att 
nyproduktionen inte bara 
ser ut som den gör just nu. 
Vi måste bygga för olika 
typer av plånböcker och 

hitta förutsättningarna att 
bygga för dem som vill be-
tala mindre också.

Av rapporten framgår att 
balkong, snabbt internet, 
ugn, diskmaskin och tvätt-
pelare efterfrågas av mer 
än 40 procent av de tillfrå-
gade.  Mikrovågsugn, hög 
takhöjd, kabel-tv och par-
kettgolv kommer däremot 
långt ner på önskelistan.

– Helkaklade badrum 
och parkettgolv är stan-
dard i nybyggen men inte 
jätteeftertraktat, fortsatte 

Malin Hole. Det är en 
standard som höjer hyran.

Många kan också tänka 
sig att dela utrymmen. 
Tvättstuga är mest popu-
lärt att dela och badrum 
minst.

– 20 procent kan tänka 
sig att dela kök men inte 
alls lika många vill bo i 
ett kollektivboende. Om 
det finns en skillnad i hyra 
blir mycket intressant. Om 
delade utrymmen påver-
kar hyran kan flera tänka 
sig det.

– Det innebär att det 
finns 17 000 unga vuxna 
i Malmö som är positiva 
till co-living och kollektiv-
boende. Det borde finnas 
utrymme att bygga några 
fastigheter som lever upp 
till det här. Andra student-
städer har korridorrum 
men Malmö har inte den 
historien.

Hyresgästföreningens 
rekommendation är att hy-
ran inte ska vara mer än 25 
procent av inkomsten efter 
skatt. De flesta får lägga 
det dubbla på sitt boende. 
Ungdomarna som tillfrå-
gats tycker att strax under 
4 000 kronor är en skälig 

hyra för en lägenhet på 35 
kvadratmeter.

Nästan 80 procent sva-
rade att de kan tänka sig att 
bo i ett geografiskt sämre 
läge om det finns kollek-
tivtrafik inom fem minu-
ters gångavstånd. Tillgång 
till p-plats kan många tän-
ka sig att välja bort.

Lilli Auginski som är 
ordförande för studentkå-
ren i Malmö var också med 
i diskussionen och kom-
menterade rapporten.

– Studenterna har in-
te lyxen att kunna vara 
kräsna och välja mellan 
björk eller ekparkett. För 
många handlar det om de 
kan tänka sig att flytta in 
i ett kollektiv trots att det 
inte har en dörr. Det är vår 
verklighet, kommenterade 
Lilli Auginski bland annat.

–  Vi märker av bostads-
bristen dagligen. Studenter 
söker sig till oss för att få 
råd och tips i bostadsjak-
ten. Vi måste stödja med 
en andrahandsportal och 
hjälpa till med att ge stu-
denter som hamnat i kris 
en soffa att sova på.

Elisabeth Sandberg

Ungdomar väljer billig hyra före parkettgolv

MALMö
En 37-årig man greps i 
onsdags kväll misstänkt 
för minst 200 falsklarm 
riktade mot polis och 
räddningstjänst. 

Formellt anhölls han 
för grovt olaga hot, 
efter att ha ringt in ett 
hot mot polismyndighe-
ten. Men han tros ligga 
bakom merparten av de 
falska larm som kommit 
in till SOS Alarm den 
senaste månaden. 

– Vi har väldigt goda skäl 
att tro att han ligger bakom 
åtminstone 200 sådana 
här samtal under oktober 
månad fram till nu, säger 
kammaråklagare Hans 
Harding, som kommer att 
lämna in en häktnings-
framställan mot mannen 
under fredagen eller lör-
dagen. 

Sedan början av okto-
ber har polisen och rädd-
ningstjänsten i Malmö 
plågats av ett stort antal 
falsklarm. Inringaren har 
påstått att allvarliga brott 
har begåtts, vilket lett till 
stora pådrag från polis och 
brandkår. Snart slog po-
lisen fast att det rörde sig 
om en eller flera personer 

som låg bakom merparten 
av falsklarmen, och att det 
skedde på ett utstuderat 
sätt. 

– Det har varit en hel 
del ganska allvarliga hän-
delser, som föranlett gan-
ska stora ingripanden från 
polis, säger Hans Harding. 

Situationerna som per-
sonen som ringt in och 
larmat om har oftast varit 
av mycket betydande ka-
raktär, som gjort att poli-
sen tagit dem på stort all-
var. Ofta har det rört sig 

om händelser som skulle 
ha inträffat på Rosengård, 
men också på andra plat-
ser i Malmö.

– Han kan säga att han 
ska spränga saker och ting. 
Men det är inte alltid vad 
han ska göra, utan han 
har observerat någon med 
kniv eller vapen, eller sett 
en person som ska hoppa 
från ett höghus eller har 
ett bombbälte och ska  gå 
till  något ställe, säger Hans 
Harding. 

– I grund och botten 
insinueras att grova vålds-

brott har eller ska inträf-
fa, eller att någon skadat 
sig eller utsatts för grova 
våldsbrott, fortsätter han. 

Alla samtal till SOS spe-
las in. Dessa ska nu sam-
las in, vilket innebär ett 
stort arbete för SOS Alarm, 
konstaterar Hans Har-
ding. Han framhåller att 
det var inte genom rösten 
37-åringen identifierades. 

– Men det låter som 
samma person som pratar, 
säger han.

Under torsdagen skulle 

37-åringen förhöras med 
sin offentliga försvarare 
närvarande. 

Hans Harding ser myck-
et allvarligt på de många 
falsklarmen, som ofta krä-
ver betydande resurser 
från polis och räddnings-
tjänst. 

– Det blir som att ropa 
vargen alldeles för många 
gånger. Till slut är det risk 
att ingen reagerar. Det här 
är saker som hade kunnat 
hända. Om det hänt och 
ingen reagerat hade det 
varit mycket allvarligt. När 
polisen skickas till sådana 
larm får annat prioriteras 
bort. 

Rubriceringen som Hans 
Harding kommer att be-
gära 37-åringen häktad för 
är grovt sabotage mot blå-
ljusverksamhet, en relativt 
ny lagstiftning där det inte 
finns så mycket praxis att 
luta sig mot. 

– Det är så nytt att det 
är svårt att säga var straff-
värdet ligger. Om det går 
att visa att det är grovt då 
börjar det på två års fäng-
else. Det är allvarligt att 
destabilisera räddnings- 
och polisverksamheten i 
Malmö. 

Stefan Persson

Gripen för 200 falsklarm
   n OLAGA HOT. 37-åring misstänkt för telefonsamtal till SOS Alarm

Malin Hole är bostadspo-
litiskt ansvarig hos hyres-
gästföreningen södra Skåne. 
 FOTO: ANNA ERiKSSON

Lilli Auginski som är ordfö-
rande i Studentkåren i Mal-
mö konstaterar att kåren 
dagligen märker av bostads-
bristen.  FOTO: DAViD HAMARK

En bombrobot undersöker ett föremål som placerats på Amiralsgatan nära Västra Kattarps-
vägen. Föremålet visade sig vara ofarligt och tros vara ett av de flera hundra sabotage mot 
blåljusverksamhet som drabbat Malmö den senaste månaden.   FOTO: JOHAN NiLSSON/TT/ARKiV


