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Stöldvåg kan
ge fler poliser
i centrum

EU-möten. Inte mycket stök

Polisen kan sätta in extra resurser efter stöldvåg mot varutransporter
Ligor kan ligga bakom Polisen: ”Personalen rädda för repressalier”
Under de senaste månaderna har transportbilarna i
Göteborgs innerstad utsatts för ett flertal stölder,
enligt Marianne Sörling,
centrumutvecklare i Innerstaden AB. En förklaring kan vara att alla transporter sker innan klockan
11 från och med den 1 september.
– Det måste vara som ett
uppdukat bord för tjuvarna, när det finns så många
bilar proppade med varor
vid samma tid, säger hon.
Enligt henne har det i
flera fall förekommit hot
om våld i samband med
stölderna.
– Chaufförerna är rädda.
Man känner sig ganska liten när man blir upptryckt
mot en lastbil och hotad,
säger hon.
Situationen har upplevts
som så allvarlig att polisen
hade ett möte tillsammans
med
transportföretagen
under onsdagskvällen. Då
diskuterade man en ökad
polisiär närvaro i området,
enligt Marianne Sörling.
Men ökningen som upplevs av chaufförer och
transportföretag reflekte-

ANNONS
ras inte i antalet polisanmälningar. Under 2009 har
endast fem stölder av den
typen anmälts i centrum, enligt kriminalpolisen PerArne Nilsson.
– Det beror dels på
att mörkertalet är stort,
dels på att
personalen är
rädda
för repressalier om de
anmäler.
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Men polisen är
förtegen kring hur
de ska hantera problematiken.
– I nuläget vill vi inte
kommentera det.
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CHRISTINA BLOM

Lugn ministervecka
EU-möten och Göteborg väcker känslor från
kravallerna 2001. Men polisens beredskap för oroligheter behövdes inte användas i någon stor utsträckning under veckans EU-möten i Eriksberg.
– Vi har haft det lugnt och allt har gått som planerat,
säger Thomas Fuxborg, presstalesman på polisen.
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200 bilar skadade i
misstänkt mordbrand
Över 200 bilar skadades
och taket var nära att kollapsa när en kraftig brand
utbröt i ett parkeringsdäck
på Siriusgatan i Bergsjön
natten till i går. Polisen utgår från att branden var
anlagd och rubricerar det
som mordbrand.
– Vi har ingen gripen
och ingen misstänkt än.
Men vi utgår från att den
är anlagd, säger polisens
presstalesman Björ Blixter.
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ERIK NORDIN
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Stöd utsatta
barn med dina
gamla kläder
På måndag är sista dagen
att lämna in avlagda outfits till Metros vintageförsäljning under Metro
Fashion Days, där alla intäkter går till World Childhood Foundation.
– Jag tycker att man kan
lämna in vad som helst,
säger bloggaren Miriam
Parkman, 19, som skriver
om mode och livsstil från
20- 30- och 40-talen.
– Ha inga begränsningar utan ta med accessoarer och allt – ingenting
är en äcklig gammal grej.
I år letar Metro efter
kläder från just 20- 30-tal.
– Det är så elegant. Det
är flärd och glamour,
säger Miriam Parkman.

Under försvarsministermötet i måndags greps fyra
personer. Annars har veckan varit lugn.

CHRISTINA BLOM

Branden kan ha koppling till den senaste tidens
oroligheter och anlagda
bilbränder.
– Det är för tidigt att säga något om det. Vi kan inte bekräfta det men heller
inte utesluta det. Vi utreder brett.
Röken steg upp i trapphusen till bostäderna ovanför p-huset. Dessutom
fanns risk att taket skulle
ger vika.
FREDRIK BECKMAN

Kontoret som
hjälper dig
att starta eget
CHRISTINA BLOM

Miriam Parkman.

Fashion Days
Under Metro Fashion Days
den 9 och 10 oktober kan
du bli gratis stajlad och
sminkad i Nordstan.
Vintagekläderna säljs samtidigt och intäkterna går
till stiftelsen World Childhood Foundation.
Kläderna lämnar du senast
på måndag på Metros kontor, Drottninggatan 36 i
Göteborg.

Therese Albrechtson, David Lega och Magnus Lundgren
var med när Mind your own business öppnade i går.

Behöver du hjälp att slipa
till din affärsidé? Då kan
du besöka nystartskontoret Mind your own business, som öppnades på
Kungstorget i går.
– Vi vill inspirera till
entreprenörskap. Idén levererar du själv, sedan coachar vi dig till rätt nystartsföretag, säger Jan Carlson
på Business Region Göteborg som är ansvarig för
satsningen.
Kontoret är det andra i
Göteborgsområdet, det första har funnits i Angered
sedan början av juni. Det
har enligt Jan Carlson varit
välbesökt. Nu ska det nya
kontoret väcka nyfikenheten hos flanörer. Jan Carl-

Mingel vid invigningen.

son hoppas på många drop
in-besök.
Ännu har inget företag
startat genom nystartskontoren.
– Att starta företag är en
lång process. Men om ett
par månader kommer vi
att ha några riktiga godbitar ute, säger Jan Carlson.
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