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Stockholm 

DN frågar. Vad är du beredd att betala för en lunch?

Niklas Haglund, 39 år,  
sjuksköterska, Huddinge. 
– 80 kronor kanske, det är väl 
rimligt. man kan välja om man vill ha 
med sig matlåda om man tycker att 
det är för dyrt. Jag brukar äta här i 
närheten, det kostar 79 kronor. 

Stefan Westerberg, 48 år,  
blomsäljare, Älta.
– runt 70 spänn tycker jag är bra. 
Snittpriset på 81 kronor är inte 
rimligt. Jag brukar äta ute, det kan 
kosta upp till 99 kronor, det beror 
på var man går någonstans. På 
mcdonalds kan det kosta 60 spänn 
om man vill, men det är ingen riktig 
lunch egentligen. 

Jasmin Tasbiti, 18 år,  
studerande, Haninge.
– 100 kronor kanske. Om man ska gå 
ut och äta till lunch då går det 100 
kronor. men det beror på vad man 
käkar, det kostar minst 80 kronor.

Ann Liljenthal, 36 år, mellan två arbeten, Kungsholmen.
– en hundring ungefär på restaurang. Jag tycker att snittpriset på lunch 
är för dyrt, men det är vad det kostar i Stockholm. Jag äter mest i city. då 
kostar det hundra kronor. 

Gunnar Andersson, 67 år,  
pensionär, Marieberg.
– 80 spänn. Jag tycker att det är 
rimligt i dagens läge. Jag käkar 
oftast hemma, jag är ju pensionär. 
men annars lunchar jag på ett ställe 
här i närheten. där kostar lunchen 
80 kronor tror jag. 

Enkät: Alva Rubbestad Rehnberg, Foto: Lovisa Snickars

Hemlöshet. 312 barnfamiljer utan hem

”Knepig situation”
Minst 312 barnfamiljer i Stock-
holm är hemlösa, mer än hälften 
av dem har saknat en fast bostad 
i mer än ett år. De flesta av bar-
nen är i förskoleåldern.

Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se

○○  –○Det är en svag minskning sedan 
förra räkningen 2010 och det är en 
mycket liten andel av Stockholms 
barnfamiljer. Men väldigt knepigt 
för dem som befinner sig i den si-
tuationen, säger Fredrik Jurdell, 
chef för stadsövergripande frågor 
på socialförvaltningen.

Mer än hälften av familjerna 
finns i stadsdelarna Rinkeby-
Kista, Enskede-Årsta-Vantör och 
Spånga-Tensta. Det förklarar social-
förvaltningen med att inflyttningen 
av flyktingfamiljer till Stockholm 
främst är koncentrerad till de 
 ytterstadsområden där det sedan 
tidigare bor många landsmän och 
anhöriga som man söker sig till.

Av familjerna har 44 svenskt ur-
sprung, 5 nordiskt, 11 kommer 
 ursprungligen från EU-länder och 
152 från länder utanför EU. 

Av de sistnämnda har 19 procent 
sitt  ursprung i Somalia, 8 procent i 

Irak och 8 procent i 
Eritrea.

Den vanligaste 
orsaken till hemlös-
heten är att ett inne-
boende eller andra-
handsboende har 
upphört. Vräkningar 
står för mindre än 
10 procent av fallen, 
medan familjevåld och/eller kvin-
nofridsärenden har ökat som skäl 
till hemlösheten.
Vad kan Stockholms stad göra för 
barnfamiljerna?

–○Det är inte någon lätt fråga. Det 
finns en diskussion med Hotellhem 
om att öka deras utbud, det är inte 
en egen bostad men bättre och mer 
långsiktigt än ett hotell, säger Fred-
rik Jurdell.

Stiftelsen Hotellhem, som är sta-
dens bostadssociala resurs med 
2○300 genomgångslägenheter, har i 
princip en tidsgräns på fyra år för 
sina lägenheter.

–○Det är vanligt att vi ansöker om 
förtur hos Bostadsförmedlingen för 
familjerna. Men det måste finnas 
väldigt starka skäl, det räcker inte 
med att inte ha någonstans att bo. 
Och även om man får förtur kan 
man nekas kontrakt om man inte 
har en fast inkomst, säger Fredrik 
Jurdell.

Fredrik 
Jurdell.  
foto: Helena Storm

Ewa Ridderborg, 65 år, pensionär, 
Lilla Essingen. 
– Jag är pensionär så gränsen går 
absolut vid 80. Jag tycker att det 
har blivit för dyrt. Jag tycker de 
ska konkurrera mera sinsemellan. 
unga tänker nog inte på det, de 
betalar bara. men det är jättemycket 
pengar. det finns billigare ställen. 
Jag äter mest hemma. 

Stockholmn independent art fair.

Paula Urbanos Installation ”Oscillating absence” har synts på Plattan i fyra dagar.  foto: nicklas Thegerström

Gastrogates lunchprisindex visar att lunch-
priserna steg 2012. I Stockholm var det 
dyrast – en genomsnittlig lunch kostade 
81,30 kronor vilket är 1 krona mer än 2011.

En tio meter hög, uppblåsbar 
arm har rest från Miami till Ser-
gels torg.  

○○Paula Urbanos installation ”Oscil-
lating absence” har under fyra da-
gar ockuperat Plattan. Verket är en 
del av Stockholm independent art 

fair på Kulturhuset som avslutades i 
går och lockade omkring 7○000 be-
sökare.

För två år sedan var jättearmen en 
del av utställningen ”Giants in the 
city” i Miami, USA. 

– På ett sätt är det större att ha 

den här, eftersom jag valt platsen 
själv. Jag växte upp i Skärholmen så 
för mig är plattan symbolisk. Det 
var hit vi åkte när vi skulle in till 
stan. Sedan är hela torget väldigt 
grafiskt, säger Paula Urbano.
Rebecca Haimi
rebecca.haimi@dn.se

Jättearmen dominerade Plattan

Gäller på ord. pris t.o.m. 6/3 2013. Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. 

Handla och hitta din närmaste butik på hemtex.se.

Jubileumspris!

på alla täcken 
och sovkuddar

20%

– allt för din kreativa sömnad inom mode, 
heminredning & quilt!
SÖDERS TYGER: HORNSGATAN 53, 
TEL. 08-669 90 00, VARDAGAR 10-18, LÖR 10-15

Utförsäljning av symaskiner från vårens syfestival 

SYMASKINER från 1.695:-
Priserna gäller t.o.m. 28/2 2013 eller så långt lagret räcker!


