"Det är otäckt, vi kunde ha varit där"
LINKÖPING Spåren efter skottlossningen i Berga är på
platsen undanröjda, men visst lämnar en sådan
händelse även spår på andra sätt. "Det är ofattbart",
säger en förbipasserande.
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Det är snöslask och lite skräpigt och en avriven bit av polisens
avspärrningsband ligger kvar på stenläggningen. Platsen mellan Berga
Centrum och huskroppen längs med Ridderstadsgatan avslöjar inte att det på
måndagseftermiddagen skedde en skottlossning här. Men alla vet. Några
förbipasserande stannar upp, pekar, pratar och går sen vidare. Det är inte
första gången någon blir skjuten i Berga, men för den sakens skull är de
boende i stadsdelen knappast luttrade.
– Det är otäckt, vi kunde ju ha varit här och handlat när det hände, så klart man
får sig en tankeställare, säger Mirela Sadikovic.
LÄS MER: Man sköts utomhus

BILD: Julia Djerf | Förra veckans skjutning ägde rum förra veckan på baksidan av Berga Centrum.

LÄS MER: "Utredningsläget ser gott ut"
LÄS MER: Källor: Mannen har gängkopplingar
En äldre man, som bott i Berga i 60 år, är upprörd.
– Det är verkligen ofattbart! Det som förvånar mig extra mycket är att det
skedde mitt på dagen.

BILD: Julia Djerf | Lena Nilsson och Birgitta Hellström finns på plats intill brottsplatsen om någon skulle vilja ha
samtalsstöd efter det som hände på måndagen.

En annan man i 50-årsåldern promenerar förbi med sitt barnbarn. Han var på
plats strax efter att det hade hänt.
– Det var mycket folk här då, det drar väl till sig. Det satt ett gäng på 20
personer där borta och följde allting.

BILD: Julia Djerf | Otäckt att det händer så nära, tycker flera boende i stadsdelen Berga i Linköping.

Oroligheterna i Berga centrum har enligt honom gjort att få rör sig utomhus
efter klockan åtta på kvällen.
– Jag förstår de som blir rädda, det är tillfälligheter som gör om man råkar vara
på fel plats vid fel tidpunkt.

BILD: Julia Djerf | Platsen mellan köpcentrat och vårdcentralen i Berga ligger nästintill öde ett dygn efter att en man
blev skjuten.

Larmet om skottlossning kom in till polisen vid 15.30-tiden på måndagen. Då
var det full aktivitet i butikerna intill, så också i Röda korsets Second Handbutik som har fönster i direkt anslutning till brottsplatsen. I butiken fanns vid
tillfället två personer.
– En av de satt och tittade ut genom fönstret när det plötsligt smällde, berättar
Lena Nilsson, som är extrainkallad från Röda korsets lokala krisgrupp i
Linköping med anledning av det som hänt.
Lena Nilssons uppdrag är att erbjuda samtalsstöd till både verksamhetens
volontärer och besökare i butiken som kan ha ett behov av att prata.
– Man blir så arg, alltså. Det som hände är oerhört läskigt.
Butiken stängde direkt efter att det blev känt att någon hade blivit skjuten.
Personalen som blev vittnen ska efter omständigheterna må bra,
skyddsombudet är inkopplat och personalansvariga har tät kontakt med de
berörda. När vi besöker butiken planerar Lena Nilsson också att besöka
intilliggande verksamheter för att erbjuda stöd.
– Det var ju en katastrof som hände här utanför och vi är många som kan
känna oro.

