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MALMÖ
Den schweiziske 
medborgaren för-
sökte smuggla in två 
pistoler, fler än tusen 
patroner, en spring-
kniv och en större 
mängd narkotika, 
men stoppades i tull-
len. 

31-åringen hävdar 
att han har tillstånd 
för vapnen och re-
cept på medicinen. 

Nu ställs han inför 
rätta.

Mannen kom med bil 
till Sverige, och stoppa-
des för rutinkontroll i 
tullen. 

På frågan om sina 
planer under Sverige-
besöket svarade han så 
pass svävande att tull-
tjänstemännen fattade 
misstankar. 

När de tittade in i bi-
len såg de en skottsäker 
väst, vilket fick dem att 
söka igenom hela bilen. 

Då hittade fann de två 
pistoler, nästan 1 200 
patroner och 700 nar-
kotikaklassade tablet-
ter. 

Mannen hävdar i 
förhör att han skulle 
använda vapnen för 
pistolskytte, och att 
tabletterna var för eget 
bruk. 

Han åtalas nu för nar-
kotikasmuggling och 
grov smuggling. 

Stefan Persson

31-åring 
förde in 
pistol och 
tabletter

Trio trängde 
sig in i bostad
möllaN. Tre män 
trängde sig på tors-
dagseftermiddagen in i 
en lägenhet vid Mölle-
vångstorget Där krävde 
de att den 33-årige 
lägenhetsinnehavaren 
skulle ta ut pengar och 
lämna över till dem. 

Innan de lämnade 
bostaden tog de med 
sig en dator, en soft 
airgun, kläder och en 
väska.
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MALMÖ
vad har musikkvällarna 
på mässningshornet 
i Kirseberg, biograf 
Spegeln på Stortorget 
och 5:ans buss gemen-
samt? De finns alla 
representerade i den 
internationella guiden 
Spotted by locals nya 
malmöguide. Skånskan 
träffade guidens grun-
dare tillsammans med 
en av malmöguiderna 
på ett av de lokala favo-
ritställena.

Idén till Spotted by locals 
föddes 2008 när de hol-
ländska makarna Sanne 
van Poll och Bart van Poll 
var på resa i Bryssel. 

– vi hittade en blogg av 
en kille som bodde i stan 
och använde hans person-
liga guide för att upptäcka 
staden, säger Bart van Poll. 

– Vi följde hans råd och 
gick till killens favoritpark 
och stammisställen, minns 
Sanne van Poll.    

Paret insåg att de saknade 
en guide som gick bortom 
de vanliga turistattraktio-
nerna och som dessutom 
var uppdaterad. 

De sa upp sig från sina 
jobb som konsult och ar-
betsterapeut och gav sig ut 
på en långresa där de be-
sökte 20 städer i syfte att 
starta upp sin guide.   

Tanken är att låta lokalt 
förankrade skribenter de-
la med sig av sina bästa 
smultronställen och nå 
bortom de vanliga sevärd-
heterna och turistfällorna. 
Ställen som inte ryms i tra-
ditionella guider eller på 
lättmanipulerade öppna 
recensionsforum. 

I dag guidas turister av 
över 450 lokala skribenter, 
så kallade ”spotters”, som 
alla är handplockade av 
paret. 

Guiden finns både på 
webben och som app. I 
augusti lanserades Malmö 
som det senaste tillskottet 
bland 77 representerade 
städer.    

– Malmö känns spän-
nande och vi har hört 
mycket gott om staden 
från Malmöbor och av vå-
ra spotters i Köpenhamn. 
Dessutom passar staden in 
i vårt tänk kring ”övertu-
rism”, säger Bart van Poll.

Problemet med övertu-
rism är något som paret 
känner starkt för och ge-
nom att också lyfta städer 
som inte redan finns på lis-
tan över stora turistresmål 
vill de bidra till att bredda 
tänkbara resor för turister. 

– Vi har sett hur över-
turism skapar problem för 
lokalbefolkningen. Städer 

förvandlas till nöjesparker 
istället för platser där folk 
faktiskt bor och lever, säger 
Sanne van Poll.

Sedan 2017 lanseras nya 
guider bara i städer som 
inte redan är stora turist-
mål. 

– Malmö förtjänar att 
upptäckas av fler och är 
ett fantastisk alternativ till 
exempelvis Stockholm el-
ler Köpenhamn, säger Bart 
van Poll. 

 
Joe Eagan flyttade från 
Kanada till Sverige för 19 
år sedan och är en av fyra 
Malmöskribenter. 

– Jag skrev till Sanne och 
frågade när de skulle starta 
upp en Malmöguide för 
några år sedan, säger Joe 
Eagan. 

Själv har han använt 

guiden i flera år när han 
rest runt och arbetat med 
stand-up.

Han försöker hitta stäl-
len bortom Malmös gågata 
och de självklara turist-
stråken.   

– Bara ett stenkast från 

Lilla torg ligger MJ’s fan-
tastiska bar. Jag njuter av 
att veta att turister får en 
lite bättre upplevelse om 
de bara följer mina tips, 
säger Joe Eagan.

Johanna Stenberg
johanna.stenberg@skd.se

Guiden som ger lokala tips
   n favoriter. Musikkvällar, mat och stammisställen i Spotted by locals

Makarna Sanne och Bart van Poll startade guiden för elva år sedan. Sedan i augusti finns den i Malmö.       FOTO: JOhANNA STENBERG

Joe Eagan på ett av favoritkaféerna i Malmö. 

Ett stenkast från välbesökta Lilla torg ligger guldkornet MJ’s 
bar. 

Taproom
”Mitt favoritställe 
för att äta rev-
bensspjäll och en 
avsmakningsmeny 
med fem miniöl. 
Dessutom har de 
en mysig soff-
grupp.” 
Olgas café 
”Ett måste för alla 
kaffeälskare. Kafét 
har ett av Malmös 

bästa kaffeutbud, 
god lunchbuffé och 
mysig inredning.”
restaurang Galia
”En sunkpub med 
en fantastisk 
biffstek. Min 
flickvän jobbar på 
en michelinkrog 
och hon håller med 
mig.”
Casino Cosmopol
”Överraskande bra 

restaurang till bra 
priser. Jag har en 
drink uppkallad 
efter mig i baren.”
ön på limhamn
”Turister brukar 
vilja få en fin bild 
av bron och här får 
man en bra över-
blick och en trevlig 
promenad utan att 
behöva ha tillgång 
till bil.”     

h Joe eagans fem bästa Malmötips

MALMÖ FÖRTJä-
NAR ATT 
uPPTäcKAS Av 
FLER.


