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Osäkrad last orsakade traﬁkolycka

Fem bilar krockade vid Skurubron

DREVINGE I lördags eftermiddag inträffade en traﬁkolycka
med tre bilar inblandade på Saltsjöbadsleden i höjd med
Drevinge. En av bilarna hade ett släp med varor som inte var
ordentligt fastspända. När vinden tog i blåste en plåtskiva av
på körbanan och två bilar krockade.
En person fördes till Nacka närsjukhus, men skadorna var
inte allvarliga. Enligt polisen blev dock en av bilarna totalförstörd. Olyckan inträffade klockan 15.15.

SKURU En seriekrock inträffade vid Skurubron klockan 7.30
i onsdags morse. En bil var på väg mot stan och bromsade
in kraftigt strax före påfarten mot bron. Fyra efterföljande
bilar körde därefter in i varandra. Tre personer ﬁck lindrigare
skador, varav en fördes till sjukhus.
– Olyckan berodde deﬁnitivt på att bilarna inte höll avståndet. Det är en olycksdrabbad sträcka och vi får in ett 15-tal fall
om året, säger Tomas Samuelsson vid Nackapolisen.

Lätt för unga att köpa öl
Hälften av Nackas handlare sålde folköl till unga utan id-kontroll.
Nackas handlare blir allt
sämre på att neka unga
utan legitimation att köpa folköl, trots att kommunen gör regelbundna
kontroller. I Värmdö däremot har kontrollerna
hjälpt.
Om knappt en månad är det valborg. En av ungdomarnas största
festhelger. Och det är inte särskilt
svårt att få tag i alkohol – många
butiker säljer nämligen folköl till
unga utan att de behöver visa legitimation.
I Nacka sålde närmare hälften,
49 procent, av de kontrollerade
butikerna förra året folköl till
unga utan att fråga efter id-kort.
2004 var den siffran något lägre,
44 procent.
– Det visar att butikerna inte tar
frågan på tillräckligt stort allvar.
Våra årliga drogvaneundersökningar visar att folköl är Nackaungdomarnas vanligaste berusningsdryck, säger kommunens
drogförebyggande
samordnare
Annika Magnusson.
Hon tror att den dåliga kollen
främst beror på bristande rutiner i
butiksägarnas information till sin Drogsamordnaren Annika Magnusson är stolt över de butiker som nekat unga att köpa folköl utan legitimation. Sekunden service i Järla sjö är den enda butik
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som har klarat sig i samtliga kontroller.
personal.
– Om butikerna har stor personalomsättning blir det givetvis
svårare. Men det är butikernas pa varorna utan legitimation tar
I november förra året var det enskyldighet att förvissa sig om att kommunen kontakt med dem, pådast 2 av 16 butiker som lät unga
W Allt ﬂer säljer utan att se legitimation
kunderna har fyllt 18.
talar bristerna och kräver en förhandla.
2005 och 49 procent 2006.
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Fler föräldrar borde engagera bättring av rutinerna. Sedan görs
– Vi har arbetat i ﬂera år med inW I Värmdö sålde 42 procent av
detaljhandlare som säljer folköl.
sig i frågan, tycker hon, genom en uppföljningskontroll. Vid uppköpskontroller och uppföljningsbutikerna folköl utan att fråga
På Värmdös fastland ﬁnns det
den makt de har som konsumen- följningen i februari i år syntes en
samtalen med butikerna verkar ha
ter.
klar förbättring.
fungerat bra, säger Lisa Coudek,
efter legitimation 2003, 50 prorunt 18 handlare.
– Det tror jag att
– Men resultaten
Värmdös utvecklingsledare för alcent 2004, 49 procent 2005 och
W I Nacka sålde 44 procent av buhandlarna lyssnar
är en färskvara och
kohol- och drogfrågor.
16 procent 2006.
tikerna folköl utan att fråga efter
till.
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legitimation 2004, 47 procent
Sedan 2004 utsiktigt arbete för att
bildning till de butiker som brister
för
kommunen
behålla dem.
i kontrollerna.
inköpsförsök i de
– Men det är svårt att ge butibutiker som säljer
Även i Värmdö görs regelbundna kerna försäljningsförbud, då krävs
De butiker som bund, menar att kommunerna
folköl. Ungdomar
brister även i upp- måste bli bättre på att våga an- inköpskontroller. Och här verkar att en person som inte har fyllt 18
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som har fyllt 18
följningen riskerar vända de sanktionsmöjligheter de ha gett resultat. År 2005 lät un- år polisanmäler butiken.
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år, men som har
att få förbud att som ﬁnns.
gefär hälften av de kontrollerade
ett ungt utseende
sälja folköl, men det
– Kommunerna har möjlighet butikerna ungdomar köpa folköl
L Zandra Zernell
går in i butikerna för att köpa ett har aldrig hänt i Nacka.
att förbjuda försäljning i sex eller utan att visa legitimation. Men vid
zandra.zernell@mitti.se
sexpack 3,5-procentig folköl. Om
David Persson, pressekreterare tolv månader, men färre och färre de två senaste kontrollerna var retel 550 550 43
butikerna låter ungdomarna kö- på Ungdomens nykterhetsför- gör det.
sultatet betydligt bättre.

”Butikerna
tar inte frågan
på tillräckligt
stort allvar.”
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Man skadades vid motorbyte
FISKSÄTRA I lördags kväll strax före tio skadades en man
i ett garage på Sikgatan i Fisksätra. Mannen mekade med
en bil och plötsligt välte motorlyften över honom och han
klämdes fast.
Mannen fördes med ambulans till Södersjukhuset för
vård och undersökning.

Arbetsgivare glömde anmäla olycka

Kommunens kokgrytor i hetluften

FISKSÄTRA Strax före jul 2005 skulle en trädgårdsarbetare
beskära ett träd i Fisksätra. Han klättrade upp fem meter på
en stege och började beskära trädets grenar, utan säkerhetssele. Plötsligt halkade stegen utåt och mannen ramlade ner
på marken och slog sig. Han förlorade medvetandet en stund
och fördes till Södersjukhuset. En vecka senare ﬁck Arbetsmiljöverket reda på olyckan, genom polisen som varit på plats.
Nu anmäler verket arbetsgivaren, eftersom han inte anmälde olyckan, som rubriceras som arbetsplatsolycka.

NACKA Arbetsmiljöverket vill att Nacka kommun ska tydliggöra sina rutiner för besiktning av de grytor som används
i kommunens storkök, till exempel i skolor. För att undvika
arbetsplatsolyckor måste grytorna besiktigas. Om de då inte
skulle bli godkända, men ändå används, måste kommunen
böta 10 000 till 20 000 kronor.
– Det är en viktig fråga. Många kokkärl har tryckkärl som
kan explodera om något skulle vara fel, säger arbetsmiljöinspektör Sture Jansson.

