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Känslorna har svallat i
veckor, men nu ger arrangörerna besked. Linnéskolans elever är välkomna på niornas efterfest. De anar diskriminering bakom svårigheten
att få biljetter.
Den 7 juni har avgångsklasserna i Slottsstaden och
Limhamn-Bunkeflo en gemensam middag och dans
på Törringelund.
Efter den ordnas en fest
på Slagthuset. Biljetter har
sålts på alla deltagande skolor, utom Linné. Även på de
privata skolorna Svea och
Bladins. Eleverna på Linné är övertygade om att de
inte fått köpa därför att det
också går ungdomar från
Kroksbäck i deras klasser.
– Vi är extremt upprörda.
Det är rasism och diskriminering, sa Micaela Ibis vid
skolans matbord igår.
Omkring sig hade hon
Saga Höggren, Natasha

Holdt, Carl Bergman, Gabriella Haag och Edona Meqa
som hjälptes åt att berätta.
Upprörda stämmor har
hörts från både elever och
lärare under ett par veckor.
För fem år sedan blev det
häftig debatt bland föräldrar i Limhamn när högstadiet från Kroksbäck flyttades till Linné på grund av
en ombyggnad. Det blev
inte så bra i början, men efter ett par år smälte grupperna samman.
– Nu är det ingen skillnad,
säger Saga Höggren.
Linnéskolans rektor Johan Revemark vill inte engagera sig i efterfesten, eftersom han inte tycker att
det är lämpligt med nattliga efterfester för 16-åringar
överhuvudtaget. Men han
säger att det kan vara som
eleverna påstår.
– Är det sant är det olyckligt. Elever har blivit illa bemötta.

Bakom efterfesten står
två 16-åriga elever. De får
ta in max 450 elever, enligt
Slagthusets delägare och
administrative chef Anders
Eneberg.
– Det är jäkligt duktiga
killar som fixat allt. De har
sålt bland sina kompisar, säger han.

Infektionsklinikens mottagning i Malmö flyttar och finns från onsdagen den 2 maj
i det nya Akut- och infektionshuset, Ruth Lundskogs gata 3, plan 1.
Alla patienter som är kallade skall komma till Infektionsklinikens
mottagning på Ruth Lundskogs gata 3 oavsett vad som
står i kallelsen.
Information och karta finns på www.skane.se/sus

De unga arrangörerna har
inte sina föräldrars tillstånd att uttala sig i tidningen. Den ene pojkens
mamma blir helt bestört
när hon hör anklagelserna. Hon försäkrar att hennes son absolut inte kan ha
några sådana motiv.
– Men varken han eller
hans kompis känner någon
som kan sälja biljetter på
Linnéskolan, säger hon.
Enligt mamman har Linnéskolan fått veta att alla är
välkomna.
– Det finns biljetter kvar.

Ditt stöd behövs nu!
SMS:a IM till 72950 och bidra med 50 kr

IM-255

Elevfest upprör

Infektionsklinikens mottagning i Malmö flyttar

(ordinarie SMS-taxa)
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Kameraövervakning i
Malmö är ett hett och omtvistat ämne. Efter tidigare ansökan och överklagan gav förvaltningsrätten polisen rätt att övervaka Seved även dagtid den
5 april. Något justitiekanslern nu överklagat. På biblioteket i Lindängen blev
det nej till övervakning.
– Övervakning dagtid
finns så vitt jag vet inte
någonstans i Sverige. Vår
uppgift är att värna integriteten och följa den
praxis som finns, säger
Karin Annikas Persson
hos justitiekanslern.
Kameraövervakning
av gator och torg finns på
brottsutsatta platser med
hög våldsbrottslighet. Något som justitiekansler inte
anser stämmer på Seved.
Polisen hävdar i sitt underlag att de boende i området inte är negativa till
övervakning dagtid, men
det tar justitieombudsmannen inte någon hänsyn till.
– Vi ska inte pröva integriteten för enskilda per-
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soner utan för alla som befinner sig i området, säger
Karin Annikas Persson.
Kristdemokraten Ardavan Khoshnood håller inte
med. När förvaltningsrätten sa nej till kameror på
biblioteket i Lindängen
fick Ardavan Khoshnood
nog och avgick som nämndeman.
– Man har tydligt visat
att polisanmälningarna
minskar när kamerorna
sätts upp. Den personliga integriteten kan omöjligen vara viktigare än att
förhindra brott, anser han.
Ardavan Khoshnood är
ledamot Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
i Malmö och sitter också
i polisnämnden i Malmö.
Hans avhopp är ett politiskt ställningstagande,
som bemötts med både
stöd och kritik av partikamraterna.
– Kamerorna har viss avskräckande effekt, men
framför allt gör de det lättare för polisen att identifiera, följa och kartlägga
vissa personer. Det är därför polisen är så angelägen
att ha dem, säger Ardavan
Khoshnood.
Kamerornas vara eller
icke vara på Seved under
dagtid kommer att tas upp
av kammarrätten i Göteborg.
YVONNE JOHANSSON
YVONNE JOHANSSON

Automower® 305 är Husqvarnas kompakta
robotgräsklippare, speciellt anpassad för gräsmattor på upp till 500 m².

Välkommen till

NATTKYRKAN
27 april

Tema: LIVETS VÄG

SYNS ÄV EN PÅ TV
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”Bland Mamres terebinter”
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20%

vårrabatt* i Malmös
största löparbutik!
Denna rabattcheck gäller t o m 31 maj och
kan ej kombineras med andra erbjudanden.
*På elektronik erbjuder vi 10% rabatt!

Baltzarsgatan 31, 211 36 Malmö, 040 12 96 70
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■ KAMERORNA PÅ SEVED

– Jag kan inte sitta med
i en domstol som underlättar för brott, säger kristdemokraten
Ardavan Khoshnood
som fram till i måndags
var nämndeman i förvaltningsrätten i Malmö.
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