
TISDAG  18  MAJ  2010.  MITT I  KUNGSHOLMEN  5 

i korthet
Hotfull man 
förföljde 53-åring
FRIDHEMSPLAN En 53-årig 
man satt förra lördagsefter-
middagen på en restaurang 
tillsammans med några 
vänner. 

Vid samma bord satt en 
okänd man som plötsligt 
utan anledning hytte med 
näven och sa att han skulle slå 
53-åringen på käften.

53-åringen lämnade restau-
rangen och när han gått en bit 
märkte han att mannen följde 
efter honom. 

När den okände förfölja-
ren stannade för att prata 
med några ungdomar fi ck 
53-åringen syn på en förbipas-
serande polispatrull och han 
berättade då för polisen vad 
som hänt.

Parfymtjuv greps 
utanför butik
FRIDHEMSPLAN Vid middags-
tid förra lördagen såg väktare 
hur en 49-årig man gick in i en 
butik och hur han där tog fyra 
parfymfl askor och stoppade 
i fi ckan. Därefter lämnade 
mannen butiken utan att 
betala för varorna.

49-åringen greps av 
väktare vid en kiosk utanför 
butiken.

Stressad förare
förlorade dator
FRIDHEMSPLAN En 
33-årig man skulle förra 
söndagen resa med 
bil från Stockholm till 
Oskarshamn.

Mannen har uppgett 
att han var stressad 
när han i sitt hem på 
Kungsholmen packade 
ner dator, mobiltelefon 
och en extern hårddisk i 
sin datorväska. 

I Norrköping upp-
täckte han att väskan 
saknades. 

Mannen tror att han 
kan ha ställt väskan på 
gatan när han packade 
bilen eller att han glömt 
att låsa bilen när han 
handlade i en affär i 
Kungens kurva på vägen 
mot Oskarshamn.

Kvinna bestulen 
i hamburgerkö
FRIDHEMSPLAN En 35-årig 
kvinna bar sin axelremsväska 
på axeln när hon stod i kö 
för att köpa hamburgare vid 
tvåtiden förra söndagsmor-
gonen. 

Det var mycket folk i res-
taurangen och stor trängsel 
i kön. 

När kvinnan efter en 
liten stund var på väg ut från 
hamburgerrestaurangen 
upptäckte hon att hennes 
mobiltelefon var borta. 

Kvinnan uppger för polisen 
att hon inte lagt märke till 
någon eller något misstänkt.

Engångsgrillar har orsakat många 
bränder på Kungsholmen som-
martid. Bränderna har uppstått i 
gräs och papperskorgar när mätta 
parkbesökare avslutat sin middag 
och lämnat kvar grillen.

– Utelivet i parkerna ökar och 
parkerna används som vardags-
rum, därför ökar också engångs-
grillandet, säger Bo Höglund i 
parkmiljögruppen för norra in-
nerstaden. 

Men förra året hittades en lös-
ning. Röda sopkärl med den tyd-
liga texten ”engångsgrillar” dök 
upp i Rålambshovsparken. Kungs-
holmen var först i landet med att 
testa de särskilda soptunnorna 
för engångsgrillar som placerades 
ut bland annat på badklipporna 
i Fredhäll, i Rålambshovsparken 
och på Smedsuddsbadet. Enligt 
parkingenjören Bo Höglund har 

soptunnorna varit en mycket bra 
lösning som kraftigt har minskat 
antalet bränder.

Nu har soptunnarna ställts ut i 
parkerna igen. De består av en be-
hållare i metall som står på ett be-
tongfundament. Engångsgrillen 
petas in i en öppning liknande ett 
brevinkast och om den fortsätter 
att brinna i soptunnan fi nns ingen 
risk för spridning. 

Enligt Storstockholms brand-
försvar, som uppmuntrar kom-
munen att köpa in fl er soptunnor, 
släckte räddningstjänsten bara i 
Rålambshovsparken fyra bränder 
i papperskorgar i maj förra året .

Under sommarmånaderna, då 

soptunnorna för engångsgrillar 
hade införts, släcktes bara två så-
dana bränder. 

–  Det är en fenomenalt bra lös-
ning. Det är onödigt att vi står och 
släcker en papperskorg när det 
fi nns större bränder, som inte går 
att förebygga, som vi kan åka på 
i stället, säger brandinspektören 
Anders From på Kungsholmens 
brandstation.

En soptunna för engångsgrillar 
kostar enligt leverantören 6 500 
kronor exklusive moms – men 
det blir ingen utökad satsning på 
Kungsholmen i år. Kungsholmen 
får klara sig med det dryga tiota-
let behållare från förra året. Det är 
en konsekvens av den gångna vin-

terns snöbekämpning. Norrmalm 
däremot, som förra året hade någ-
ra enstaka, kommer att få utökat 
med 20 nya tunnor. 

– Det fi nns inga pengar eftersom 
vinterbudgeten på Kungsholmen 
gick back med en miljon. I princip 
hela underhållsbudgeten för par-
ker fattas och vi har bara råd med 
akuta åtgärder, säger Bo Höglund.

Enligt uppgift från brandförsva-
ret har räddningstjänsten varje 
säsong de senaste fem åren fått 
släcka runt 100 grillrelaterade 
bränder i Stockholms parker. På 
Kungsholmen beräknas det in-
träff a en till två sådana bränder i 
veckan. 

Anders From tycker att soptun-
nor för engångsgrillar borde fi n-
nas i alla parker där det inte råder 
eldningsförbud. Om en osläckt 
grill läggs i en papperskorg blir 
branden förhoppningsvis inte så 
stor, men om den lämnas i naturen 
kan grillen i torrt väder mycket väl 
starta en större brand, säger han.

– Jag förespråkar soptunnorna, 
ur brandsäkerhetssynpunkt men 
också av miljöskäl. Det känns bra 
att saker hamnar på rätt plats och 
tas om hand, säger Anders From.

● Sabina Fabrizi
sabina.fabrizi@mitti.se
tel 550 550 78

Soptunnorna för en-
gångsgrillar blev en 
succé som ledde till färre 
bränder på Kungsholmen 
förra sommaren. 

Trots det kommer inga 
nya soptunnor att köpas 
in eftersom snöröjningen 
knäckt budgeten.

Brandinspektören: ”Borde fi nnas i alla parker.”

Tio soptunnor för
engångsgrillarna

◗ Kungsholmen har inte råd med fl er succétunnor

”Om en grill lämnas i naturen kan den mycket väl  orsaka en större brand om vädret är torrt”, säger  Anders From , brandinspektör på Kungsholmens brandstation.
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◗ På Kungsholmen fi nns sop-
tunnor för engångsgrillar i 
Rålambshovsparken (4 stycken), 
Smedsuddsbadet (3), Oxhåls-
hamnen på Stora Essingen (1), 
Luxparken på Lilla Essingen (1) 
och Fredhällsbadet (1)
◗ När du grillar – se till att ha 
släckredskap till hands.
◗ Kontrollera noggrant att kolen 
inte glöder när du lagat maten. 
Kolen är kall nog att slänga om du 

kan hålla den med fi ngrarna. Låt 
annars grillen stå med ett lock på 
tills kolen brunnit ut eller dränk 
den i vatten. 
◗ En engångsgrill är inte en säker 
grillplats. Lämna den aldrig utan 
bevakning.
◗ Saknas speciella soptunnor för 
engångsgrillar så ta med dig gril-
len när du går. 

KÄLLA: STADSDELSFÖRVALTNINGEN OCH  
BRANDFÖRSVARET

Här fi nns Kungsholmens grilltunnor◗ 


