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Flera falska 50-lappar i omlopp

Femton Söderbor får egna skyltar

SÖDERMALM Polisen har tagit emot drygt 50 anmälningar om
falska 50-lappar i city i september.
Enligt polisen har anmälningar kommit från flera ställen i
innerstan, bland annat från olika handlare på Götgatan och
Ringvägen samt från Centralen och Gallerian.
Men siffran är inte exceptionell. Enligt Inger Larsson på
bedrägeriroteln är falska sedlar vanligt förekommande i alla
valörer. Nu ökar även förekomsten av falska mynt.

SÖDERMALM 15 Södermalmsbor får nu sina texter och namn
publicerade på mässingsskyltar som sätts upp på parkbänkar
på olika platser på Södermalm.
För en tid sedan utlyste stadsdelsförvaltningen en tävling
där invånarna uppmanades att komma med förslag på korta,
roliga eller tänkvärda texter. 80 förslag skickades in och nu
har 15 av dessa valts ut. Förutom skylten får vinnarna ett
diplom. Skyltarna beräknas komma på plats under november.

De vill krossa myterna
Radio Totalnormal visar flera sidor av personer med psykisk ohälsa.
Henrik Larsson Bauman
levde i 13 år i sin egen
värld. Han hade en psykos. Nu medverkar han i
Radio Totalnormal – ett
nytt radioprogram för
människor med psykisk
ohälsa.
– Jag har varit med om så mycket i
mitt liv och kanske kan någon annan få nytta av mina erfarenheter,
säger Henrik Larsson Bauman.
Han är en av flera som medverkar i det nya radioprogrammet
Radio Totalnormal, ett program
av och med personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Själv
levde han i 13 års tid i sin egen
värld.
– Jag var utvald av högre makter och skulle rädda världen. Under uppväxten fick jag höra att det
var viktigt att bli någon, jag fick
mycket prestationsångest och det
utvecklades till en psykos.
Han berättar att han under sin
psykos höll sig sysselsatt och mådde väldigt bra, eftersom han levde
i sin egen verklighet och inte förstod att han var sjuk.
– Den inre resan är så stark att
man inte är medveten om den
yttre omgivningen. Det var väl lite
jobbigt att ingen annan förstod
mig, men det var först när jag blev
frisk som jag började må dåligt eftersom jag blev helt passiviserad.
Jag gjorde ingenting.
Men så började Henrik Larsson
Bauman hitta en mening i att bara
vara medmänniska och att engagera sig i projekt, som Radio Totalnormal.
Sammanlagt är det 30 personer
som hittills på olika sätt bidragit
till programmet, som startades av
radiojournalisten Idji Maciel.
– Jag vill riva fördomar. Det är
en demokratisk rätt att få göra sin
röst hörd, men är det något i medier om människor med psykisk
ohälsa så handlar det om våld.
Fast de våldsamma utgör bara en
liten del, säger Idji Maciel.
Hon fick idén när hon var i Argentina och upptäckte Radio La
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vänster.
Colifata, ett närradioprogram
som sändes från trädgården på
ett mentalsjukhus. Genom föreningen Fanzingo fick hon hjälp att
söka pengar från Allmänna arvsfonden. Och beviljades stöd.
Nu har programmet sänts i fyra
veckor som en öppen sändning
där även publiken får vara delaktig. Alla som vill kan vara med,
och programmet kan handla om
vad som helst.
– Folk pratar om vad de vill
och inte bara om sina sjukdomar.
Först när en grupp människor visar sig från olika sidor tror jag att

i korthet
Tjuv stal från kvinna i sjukhussäng
ROSENLUND En 32-åring man togs i torsdags eftermiddag på
bar gärning när han stal en handväska från en 93-årig kvinna
som låg på ortopedavdelningen på Södersjukhuset och väntade på en läkarundersökning.
Stölden upptäcktes av en kvinna som såg mannen. Kvinnan

fördomarna kan minska, säger
Idji Maciel.
Idji Maciel hoppas få i gång en
dialog med lyssnarna och att de
vänder sig till programmet med
synpunkter. Förhoppningen är
också att sända kortare inslag ur
programmet i Sveriges radio. Hon
har redan varit i kontakt med P4
och P1.
– Det ska inte vara tabu att prata
om sina sjukdomar. Jag ser redan
att de männi-skor som hittills
medverkat växer väldigt snabbt.
De vågar mer och blir glada över
att deras ord har betydelse.

Henrik Larsson Bauman tycker
att det är roligt att vara med i programmet.
– Jag kan berätta min åsikt och
jag vänder mig både till dem som
har erfarenhet och till dem som
inte vet så mycket, men som kan
få tillfälle att reflektera över vad
som är psykisk sjukdom. Kanske
kan jag upplysa folk om hur det är
att leva med en.
● Caroline Cederquist
caroline.cederquist@
mitti.se
tel 550 551 38

◗ Sänder på
torsdagar
◗ Radio Totalnormal sänder
klockan 14.00–15.30 varje
torsdag på frekvensen 101,1.
◗ Det går även att när som
helst lyssna på sändningarna
på www.radiototalnormal.se
◗ Programmet sänds från
matsalen på Fountain House
på Södermalm. Det är ett
medlemshus för personer med
psykiska funktionshinder.

Unga gav sig på vakter

Trådbussar föreslås i innerstan

SLUSSEN Fyra män i 20-årsåldern greps efter att ha bråkat
med ordningsvakter på tunnelbanan vid Slussen, natten till i
söndags.
Vakterna ingrep efter att männen, hade uppträtt stökigt
i tunnelbanevagnen. Då gav sig ungdomarna på vakterna.
Alla fyra greps senare av polis, misstänkta för våld mot
tjänsteman, misshandel, hot och främjande av flykt. Bråket
inträffade vid tretiden på natten.

INNERSTAN Vänsterpartiet i landstinget vill införa ett eldrivet
trådbussnät i innerstan.
Trådbussar påminner om spårvagnar men kan röra sig
friare i trafiken.
En trådbusslinje finns sedan 2003 i Landskrona.
– Med ett miljövänligt trådbussystem avlastar vi busstrafiken i innerstan på ett kostnadseffektivt sätt. Självklart
tror vi också att det skulle locka fler att ställa bilen säger

