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Till helgen är det Way Out 
West. Då är det många som 

hoppas få in en hacka på al-
la som besöker Göteborg. 
Lägenheter och rum bjuds 
just nu ut i Facebookstatu-
sar och annonssajter. Bara 
på Blocket fanns under går-
dagen 212 övernattningslä-
genheter till uthyrning från 
privatpersoner.

I många fall har inneha-
varen hyresrätt. Men för att 
hyra ut krävs tillstånd från 
hyresvärden. Och att hyra ut 

utan tillstånd kan vara skäl 
för vräkning.

– Det är den konsekvens 
som det ytterst kan bli. Och 
det är klart, om man ligger 
ute på Blocket så kan hyres-
värden se det, säger Åse 
Sundström.

De enda fall där den som 
hyr ut har laglig rätt att göra 
det är om man exempelvis 
behöver arbeta tillfälligt på 
annan ort, studera eller vara 

provsambo. Vid andra tillfäl-
len är det helt upp till hyres-
värdens goda vilja.

– Många av dem som hyr 
ut är nog unga. Man kanske 
tidigare inte har betalt hyra 
i tid och det har varit stör-
ningar, då kan hyresvärden 
reagera, säger Åse Sund-
ström.

– Den som hyr ut har an-
svar för vad de som hyr gör i 
lägenheten. Kanske blir det 
partaj. Om de stör grannar-
na kan det också innebära 
att man blir av med sin lä-
genhet, säger Åse Sund-
ström.

Hundratals hyr ut 
utan tillstånd – 
riskerar vräkning 

31-åring frias 
från mordförsök

Hyresrätt. Hundratals 
göteborgare hyr ut 
lägenheter och rum 
under Way Out West 
till helgen. Men de som 
bor i hyresrätt riskerar 
att vräkas.  
– Jag tror att det är 
många som inte vet att 
det krävs tillstånd, 
säger Åse Sundström, 
chefsjurist på 
Fastighetsägarna. 

En 31-årig man dömdes i Vä-
nersborgs tingsrätt till åtta 
års fängelse för mordförsök 
av en 48-årig småbarnspap-
pa i Vänersborg. Nu frias 
han av hovrätten.

Motivet skulle ha varit 
att 31-åringen ville stoppa 
honom från att vittna mot 
vänner som åtalats för grova 
brott mot 48-åringen.

I tingsrättens dom peka-
de man bland annat på att 
DNA från 31-åringen hittats 
på 48-åringens dunväst som 
han bar under knivattacken.

Men i går kom hovrät-
tens dom där man helt friar 
31-åringen från misstankar-

na om mordförsök. Hovrät-
ten ansåg att det inte går att 
styrka att det var 31-åringen 
som utförde knivattacken.

Fyrtioåttaåringen kunde 
själv inte identifiera gär-
ningsmannen och DNA-spå-
ren kunde ha hamnat på 
västen under ett flertal tidi-
gare tillfällen då de båda 
männen träffats.

Domen innebär även att 
31-åringen inte längre behö-
ver betala något skadestånd 
till mannen. Trettioettåring-
en döms däremot av hovrät-
ten till tre månaders fängelse 
för stöld och narkotikabrott. 
MADELEINE KORNELIUSSON

Ungdomar går sommarfors-
karskola på Chalmers. Labo-
rationer, experiment och 
halsband av eget dna ska 
locka fler att bli naturveta-
re.

I laborationssalen på 
Chalmers sitter tio ungdo-
mar som ska börja tvåan på 
gymnasiet efter sommaren. 
I just den här laborationen 
ska de få fram dna-sträng ur 
celler från dem själva. Slut-
resultatet ska bli som ett 

halsband av dna.
– Fy vad äckligt, säger 

Zhouying Dahlsjö, som i 
vanliga fall går en danslinje 
på Schillerska, när hon spot-
tat ut lösningen som hon 
gurglat för att få fram dna 
från kinderna.

Men hon ångrar inte att 
hon går de två veckorna 
sommarforskarskola.

– Jag tycker att det är kul 
att laborera. 
FREDRIK BECKMAN

Niclas Terracina och Zhouying Dahlsjö går sommarforskarskolan på Chalmers. FOTO: CHRISTINA BLOM

Sommarforskande ungdomar 
gör halsband av sitt eget dna

Risktagande

”Den som hyr ut har ansvar för vad de 
som hyr gör i lägenheten. Kanske blir det 
partaj.” Åse Sundström, chefsjurist på Fastighetsägarna
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Köpenhamn. Hans 
upp�nning togs för bomb
Ett kvarter i centrala Köpen-
hamn spärrades under flera 
timmar i går av på grund av 
en misstänkt bomb i en bil i 
ett garage nära Kongens Ny-
torv. Men sladdrarna som 
hängde ut från bilen gick in-
te till en bomb, utan till en 
”grön” uppfinning. Mannen 
bakom den visade sig vara 
regissören till julkalendern 
”Mysteriet på Greveholm.”

– Det var inte mitt uppsåt 
att skrämma folk. I grunden 
bygger det här på en rädsla 
som terroristerna skapat, sä-
ger Dan Zethraeus.

Fyra timmar senare, när 
avspärrningarna kunde 

släppas och faran blåsas 
över, står mannen bakom 
den ofrivilliga uppståndel-
sen utanför garaget, omgi-
ven av dansk press. 

– Det är en prototyp till 
en uppfinning som ska göra 
att man kan köra längre 
sträckor på el i framtiden. 
Jag har kört omkring med 
den i bilen en månad i Sve-
rige utan att någon brytt sig. 
Jag ska ta bort sladdarna nu. 
Jag beklagar att man har 
uppfattat det som en bomb. 
Själv oroar jag mig inte för 
terrorism. Jag oroar mig för 
framtiden och miljön, säger 
han. JONAS LUNDIN

Dan Zethraeus, som regisserade ”Mysteriet på Greveholm”, skapade bomb-
panik när hans anordning under bilen togs för en bomb. FOTO: SCANPIX

Detta har hänt

• I november förra året fick 
48-åringen besök av en 
22-årig granne. Hon frågade 
om han ville ha sex och när 
han svarade ja dök kvinnans 
båda bröder upp.

• De tre personerna tvingar in 
48-åringen i bagageutrymmet 
på en bil, tvingar honom att 
ta ut pengar och att råna en 
mataffär. Han utsätts även för 

misshandel som liknas med 
våldtäkt.

• En vecka innan rättegången 
mot syskontrion knivattack-
eras 48-åringen. Polisen miss-
tänker att syftet var att tysta 
honom.

• Syskontrion dömdes till 
fängelse och sluten ungdoms-
vård.

Mölndal

Ung man svårt 
skadad i bilolycka 
En man i 20-årsåldern 
skadades allvarligt i en 
singelolycka i Mölndal 
vid i går kväll. Mannen 
ska först ha kört igenom 
ett räcke och sedan kol-
liderat kraftigt med ett 
betongfundament. Poli-
sen uppgav i går kväll att 
mannen inte var livsho-
tande skadad. TT-METRO

Landvetter

23-åring anhållen 
för åldringsrån 
En 23-årig man har an-
hållits för ett brutalt äld-
rerån i Landvetter. Det 
var i torsdags som en 
man i 80-årsåldern blev 
nedslagen och bestulen i 
sitt hem. Den misstänkte 
23-åringen togs in för 
förhör under måndagen 
och anhölls sedan för 
grovt rån i går. METRO

Sommarforskare

• 65 elever från åttonde klass 
till andra året på gymnasiet 
från Göteborg är anmälda.

• Lärarna är studenter från oli-
ka universitet runt om i Sve-
rige.

• Tanken med handledarna är 
enligt principen ”unga inspire-
rar unga”.

• Målet är att öka ungas in-
tresse för naturvetenskap och 
teknik.

• Sommarforskarskolan ge-
nomförs för tolfte året i rad 
och är ett samarbete mellan 
Astrazeneca och föreningen 
Sommarforskarskolan.

• Pågår till 16 augusti




