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Man attackerades med sten
HORNSTULL En man utsattes i tisdag för stenkastning av en 
okänd person. Mannen kom gående på Varvsgatan vid sexti-
den på eftermiddagen när någon kastade en sten på honom 
från ett öppet fönster.

Stenen träffade honom hårt i nacken och mannen fick 
mycket ont. Mannen tittade upp mot fönstret för att se vad 
som pågick men såg bara att fönstret stängdes och att en per-
son försvann bort från fönstret, uppger Södermalmspolisen.

Skyltar om löshundsförbud utreds
SOFIA Lösa hundar skrämmer parkbesökare i Vitabergsparken 
och Vintertullsparken. Det anser en man som vädjat till stads-
delsförvaltningen om hjälp.

Han vill att förvaltningen ska sätta upp stora och tydliga 
skyltar att det är förbjudet att ha hundar okopplade och att de 
ska prata med polisen för att få dem att agera i frågan.  

Stadsdelsnämnden beslutade i torsdags att förvaltningen 
ska titta vidare på förslagen.

Väcktes av tjuv som väsnades
ZINKENSDAMM En inbrottstjuv tog sig i onsdags kväll in i en 
lägenhet vid Zinkens väg. Personen som bor i lägenheten låg 
i sin säng och sov men vaknade plötsligt av oväsen och att 
inbrottstjuven lyste målsägaren i ansiktet. Den boende skrek 
då åt tjuven som hastigt lämnade bostaden. Polisen har varit i 
lägenheten och säkrat spår, uppger polisen. 

Kontrollant sprang ikapp snattare
SÖDERMALM En butikskontrollant sprang i tisdags gatlopp 
sedan ett person stulit en dryck i en butik på Hornsgatan.

Butikskontrollanten la märke till hur gärningsmannen 
stoppade ner drycken i sin väska. 

När kontrollanten försökte gripa den misstänkte började 
snattaren springa längs Hornsgatan. 

Kontrollanten sprang efter och fick tillslut tag på snat-
taren som även visade sig bära på en soft-airgun, uppger 
polisen.

Unga ska få jobb på äldreboenden
STOCKHOLM Unga ska få jobb på äldreboenden. Under 2012 
satsar Stockholms stad tre miljoner kronor på att få fler unga 
stockholmare att jobba på äldreboenden på skollov och 
helger. 

– Det är viktigt att påpeka att ungdomarna inte ska ersätta 
ordinarie personal och inte utföra något reguljärt arbete. 
Detta arbete är en extra resurs som ska vara till glädje för de 
äldre, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) i ett press-
meddelande.

Vänner startade soppkök
Privatpersoner vill hjälpa till men också skapa debatt om hemlöshet.

Det råder febril aktivitet i Björns 
trädgård. Folk packar upp smör-
gåsar och rör om i grytor. Andra 
kommer för att lämna frukt, ägg 
och kakor. Och vid några bord 
lämnar folk kläder, lakan och 
handdukar.

I söndags var andra gången som 
Soppkök Stockholm serverade 
mat och delade ut kläder i Björns 
trädgård. Initiativtagare är Foujan 
Rouzbeh. 

– Det började i vintras när det 
var så kallt. Då skrev jag på Face-
book att jag ville hjälpa de hemlö-
sa och frågade om fler kunde tän-
ka sig att hjälpa mig. Jag fick en 
fantastisk respons, säger hon. 

Det började med vänner och 
vänners vänner. I dag är en strid 
ström av människor med och job-
bar. 

Syftet med soppköket är del-
vis att hjälpa fattiga och hemlö-
sa i stunden men framför allt att 
väcka debatt för att få politiker 
att hitta en verklig lösning. Därför 
ligger också soppköket på centra-
la Södermalm, väl synligt för alla 
som promenerar förbi. 

– Det här är ingen välgörenhet. 
Det handlar om att synliggöra de 
här människorna och trä!a dem 
och prata med dem. De flesta vi 
trä!ar berättar att de har levt i 
hemlöshet i över 15 år. Det är nå-
got i samhället som inte fungerar 
när människor lever i ett utan-
förskap i decennier, säger Foujan 
Rouzbeh.

En av dem som kommit för att få 
sig ett mål mat är 65-årige Tage. 
Han har låg pension efter ett jobb 
på Samhall och går vanligtvis till 
välgörenhetsorganisationer eller 
kyrkor för att få mat. Tage har va-
rit hemlös sedan sin skilsmässa för 
tolv år sedan. 

– Jag har pratat med socialen 
på Östgötagatan och de säger att 

jag har pension så jag ska ta in 
på vandrarhem, men det räcker 
pengarna inte till, säger han.

Nu sover han istället på o!entli-
ga toaletter i bland annat Kärrtorp 
och Alvik.

  – Det kostar fem kronor. I bland 
kommer det folk och lägger i 
pengar och rycker i dörren men 
jag öppnar inte för jag har ingen 
lust att ligga ute och sova, säger 
han.

Tage säger att han har velat få 
hjälp med sitt alkoholmissbruk, 
men anser att socialtjänsten på 
Södermalm har nekat till alla be-
handlingshem han föreslagit. 

Förutom de som jobbar i sopp-
köket kommer många och lämnar 
mat och kläder. En av dem är Ada 
Salomon, hon har bland annat 
med sig jackor, tröjor, kokta ägg 
och pepparkakor.

– Jag är en fattig pensionär och 
har inte så mycket att ge men man 
måste försöka hjälpa andra. Men 
den viktiga vägen är politisk och 
global, jag tror inte på individuell 
lycka, utan på gemensam lycka, 
säger Ada Salomon. 

Enligt Foujan Rouzbeh är varia-
tionen bland soppkökets besökare 
stor. Det har kommit såväl fattiga 
barnfamiljer som hemlösa, miss-
brukare och papperslösa och ätit. 

Hur länge de kommer att fort-
sätta med soppköken är oklart.

– Vår målsättning är att vi inte 
ska finnas, säger Foujan Rouz-
beh. 

! Anna Rönngren
anna.ronngren@mitti.se
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Många stockholmare 
vill att mer ska göras för 
att få bort hemlösheten. 
I söndags öppnade pri-
vatpersoner soppkök i 
Björns trädgård för att 
väcka debatt.

Tage får i sig ett mål mat vid söndagens soppkök. FOTO: JOHAN KINDBOM

"   Två kök hittills
" Soppkök Stockholm är poli-
tiskt och religiöst obundna och 
består av privatpersoner som 
vill väcka opinion för att få poli-
tiker att göra något åt hemlös-
het och utanförskap.
" Hittills i år har de haft två 
soppkök i Björns trädgård, ett i 
februari och ett i söndags.
" Liknande soppkök har även 
startats i andra svenska städer.
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