CITY · TORSDAG 30 OKTOBER 2008

2 • Helsingborg

TYCK TILL SMS 72 580 · SKRIV CITY (MELLANSLAG) IN (MELLANSLAG) DIN TEXT

HELSINGBORG
XXXXXXXXX

POLITIK OCH UNGA DEL 2

Lina dyker efter
sopor. Det är ett
politiskt ställningstagande mot resursslöseriet i vårt samhälle.
I del två av Citys
serie ”Politik och
unga” följer vi med
ner i en container.

DYKDAGS
■ Linas sopdykning är en politisk aktion. Hon har inget ekonomiskt behov
av gratis mat. ”När man tar ur en container snarare minskar man miljöpåFOTO: JONAS ANDERSSON
verkan.”

De samlar ihop mat bland

SKÅNE. Lina sticker ut
huvudet ur containern.
– Bröd med flera dagar
till utgång!
Hon är sopdykare
på jakt efter det som
matbutikerna slänger
– överskottet i överproduktionssamhället.

Det är natt och parkeringen framför matvaruhuset
ligger öde när City möter

Lina och Jayne. De kommer direkt från en konsert
och stannar till för ”veckohandeln”.
– Jag mår dåligt av att
det kastas så mycket mat.
Det finns de som tvingas
leta i soporna varje dag, då
är detta helt absurt, säger
Lina.
Salladshuvuden, socker,
müsli, bröd – och kanelbullar.

– Det vill jag ha, säger
Jayne.
Hon är från Tyskland och
sopdyker för första gången.
Klädd i kjol och klackskor
står hon utanför containern
och tar emot maten.
– När jag hörde om det lät
det konstigt. Men nu känns
det okej och nästa gång ska
jag ta bättre kläder så att jag
också kan hoppa in.
Lina brukar alltid cykla,

men har nu tillgång till en
bil vars hela baksäte fylls
med livsmedel.
– Det spelar ingen roll
om det här är olagligt. Jag
kan stå för det jag gör.

Turas om

Tjejerna, 25 och 24 år, delar
en fyrarumslägenhet med
fem andra ungdomar – som
blir förtjusta när matleveransen kommer. Alla i kol-

lektivet turas om att sopdyka.
– Det ger gemenskap.
Och jag gillar tanken på att
vara samhällets gam, säger
Federico, en i kollektivet.
Fotnot: Ingen av de medverkande i reportaget vill uppge sina efternamn.
MARCUS SVENSSON
040-28 24 37
marcus.svensson@city.se

Polisen: ”Det
MALMÖ. Det som slängts i

en container tillhör den
som äger eller hyr containern. Därför är det
olagligt att sopdyka. Det
säger Magnus Nilsson
på Malmöpolisen.
– Men i regel är brottet inte
stöld, eftersom godsvärdet

NYHETER I KORTHET
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Krockande polis nekar

HELSINGBORG

En videobutik på Malmögatan i Helsingborg utsattes
för ett rån på tisdagskvällen. En ensam gärningsman
hotade personalen med ett
pistolliknande föremål och
försvann med en mindre
HD.SE
summa pengar.

Spåga: Träflisa, trästicka.
Madakass: Picknickkorg.

GRATTIS!

Jens
Caperman,
21 år
DEN 30
Maria Erika
OKTOBER
Susanne Kleine,
24 år
Kristina Steinholtz, 35 år

I går begärde Internationella åklagarkammaren i Malmö en 28-årig man,
hemmahörande i Litauen, häktad i
sin frånvaro. Mannen är misstänkt
för att den 10 oktober ha smugglat in
fem kilo amfetamin via Helsingborg.
I samband med att tullen skulle kontrollera mannen lyckades han avvika
från platsen och är fortfarande på fri
CITY
fot.

DATOR-

SKÅNSKA FÖR
INFLYTTADE

HD.SE

Ingen gripen efter rån

Knarksmugglare lyckades smita

POLITIK

FOTO: SCANPIX

I går ställdes hon inför rätta för vårdslöshet i trafik.
Med blåljus och sirener på
körde hon mot rött ljus och
krockade med en annan bilist – men nekar till brott.

HELSINGBORG

■ Debatterna i
kommunfullmäktige ska sändas via
webb-tv på kommunens hemsida.
Det vill socialdemokraterna i Helsingborg. De motiverar
förslaget med att
insynen i de politiska beslut som
tas ökar.

DÖD HITTAD VID JÄRNVÄG

■ I går morse vid niotiden påträffades en död man vid banvallen. Förseningar uppstod då polisen stängde av all tågtrafik under en timmes tid. I nuläget finns inga misstankar
om brott. En läkare på plats konstaterade att mannen avliFOTO: CHRISTIAN TÖRNQVIST
dit av naturliga skäl.

HELSINGBORG

Fel arbetsplats för Annelie Ödén

I gårdagens City stod det att Annelie
Ödén arbetar på Sparbanken Gripen.
Den uppgiften var felaktig. Vi beklagar misstaget.
CITY
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Christian gick med i Röda Korset:
”Jag hjälper utsatta människor”
HELSINGBORG. För åtta år
sedan blev han medlem i
Röda Korset – sedan har
engagemanget vuxit sig
starkare. Nu är Christian Berggren, 30 år,
ledare i Första hjälpengruppen och sitter med i
styrelsen.
– Jag lägger ner
många hundra timmar
om året på det här.

Han bevakar festivaler,
konserter och idrottsevenemang och är beredd om
en olycka skulle hända.
Allt arbete sker ideellt,
utan betalning.

– Ibland har jag tänkt:
Vad är det egentligen jag
gör? Jobbar gratis? Men
jag hjälper utsatta människor det är både viktigt och
roligt.
Vad får du tillbaka av det ideella arbetet?

– Den sociala biten, jag har
många kompisar i gruppen
och så har jag fått många
gratisutbildningar. Givetvis första hjälpen men även
ledarskapsutbildningar
som jag har haft nytta av i
mitt jobb som gymnasielärare.
ANNA ANKLAM

■ Christian Berggren

Peter i Greenpeace: Jag känner mig stolt

HELSINGBORG. Från TrelleAllt började när Peter flytborg till Oskarshamn.
tade hemifrån, steg ett
De senaste dagarvar källsortering.
na har helsingborgaren PeSåg på tv
”När jag går och Ett tv-inslag
ter Olin, 23 år,
handlar vet jag om Greenpeace
åkt längs med
vilka fiskar jag ledde till att han
kustremsan för
inte
ska handla.” blev medlem i oratt informera
om svartfiske.
ganisationen.
Han är medlem i
Men tanken på poliGreenpeace.
tik var inte helt främman– Det känns som att
de.
man åstadkommer nå– Jag har tänkt på Grön
got, säger han.
ungdom men tror inte att

MEDVETEN

jag hade gillat att spela det
där spelet som politiker gör.
Jag vill gå rakt på sak.
Vad får du tillbaka av det ideella arbetet?

– Jag känner mig stolt för
att jag åstadkommer saker. Man blir medveten
om mycket. När jag går och
handlar vet jag vilka fiskar
som man inte ska handla
och vilken mat som är genmodifierad.

City – gratistidningen
med lokala annonsörer

ANNA ANKLAM

butikssopor

är olagligt”

är så litet. I
stället rör
det sig
”Det rör sig om om egenegenmäktigt för- mäktigt
farande. Straffet förfarankan bli böter.” de. Straffet kan bli
böter.

LINDRIGT

MARCUS SVENSSON

SÅ MYCKET MAT HITTADE SOPDYKARNA
■ Ett dussintal salladshuvuden i utmärkt skick.
■ Kanelbullar.
■ En korg med päron där bara
ett är dåligt.
■ En förpackning kaffe.
■ Ett tiotal bröd vars bäst
före-datum inte gått ut.
■ Tre buketter fina rosor.
■ Ett söndrigt paket cornflakes.

■ Två paket socker, förmodligen vattenskadat.
■ Ett paket müsli.
■ Tre burkar öl.
■ Tandkräm.

Par vräktes från lägenheten –
avslöjades som knarklangare
HELSINGBORG. Paret låg efter med hyran och var
sedan en längre tid försvunna. I samband med
att lägenheten städades
ut påträffades två kilo
amfetamin. I går åtalades paret misstänkta för
grovt narkotikabrott.

Paret, en 41-årig man och
en 37-årig kvinna, vräktes
från sin lägenhet på Wrangelsgatan i slutet av juni då
även fastighetsägaren bytte

lås. När lägenheten städades ur i augusti avslöjades
en omfattande narkotikaverksamhet.
I en ryggsäck hittades
över två kilo amfetamin.
När polisen gjorde husrannsakan hittades kassaböcker med misstänkta försäljningslistor. I barnens sovrum hittades elektroniska prylar som polisen
kopplar samman med ett tidigare inbrott hos ett företag i Helsingborg.

Tidigare i våras var polisen kallad till lägenheten i
samband med ett bråk. De
fann då 41-åringen knivstucken i axeln.
Paret uppger i förhör att
de tvingades att fly från lägenheten då den 41-åriga
mannen kände sig hotad.
I förhör förnekar paret
kännedom om narkotikan
men kvinnan har erkänt
försäljning av narkotika vid
två tillfällen.
CHRISTIAN TÖRNQVIST

Här och nu.

