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W Mikael Elf körde för fort – kostnad 2 400 kronor

Man slogs ner
– framför polisen
FISKSÄTRA En polispatrull
befann sig vid en restaurang
i centrum i onsdags kväll. Det
hade varit bråk tidigare på
kvällen och poliserna skulle
kolla läget. Plötsligt började
två unga män att tjafsa med
varandra utanför entrén.
Strax därefter kom en tredje
man ut. Han var mycket arg.
Trots att polismännen stod
och tittade på slog mannen
ner en av de tjafsande männen. När polisen skulle gripa
mannen gjorde han våldsamt
motstånd och försågs med
handfängsel. Mannen, som
är 22 år, är nu misstänkt för
misshandel och våldsamt
motstånd.

Krävs på pengar
för försäkringsfusk
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Fler förare åker
fast i kontroller
Höjda bötesbelopp avskräcker inte fortkörare.
Den 1 oktober förra året
höjdes böterna för olika
traﬁkbrott. Men det avskräcker inte bilförarna.
Dubbelt så många har
åkt dit i Nackapolisens
kontroller efter höjningen.
När böterna för olika traﬁkbrott
höjdes i höstas var tanken att
de skulle avskräcka bilförarna.
Hastighetsbegränsningar skulle
respekteras och bilbältet sitta på.
Ljussignaler med rött ljus skulle
inte längre ses som dekorationer.
Men i Nacka gick utvecklingen åt
ett annat håll.
Antalet registrerade traﬁkbrott
ökade med 245 procent i polisdistriktet efter att höjningen genomförts.
– Jag tror inte att bötesbeloppets
storlek har så stor betydelse. Det
som avskräcker är möjligheten att
åka fast. Att så många bötfälls nu
beror nog främst på att vi ändrat
arbetssätt, säger Tomas Samuelsson, Nackapolisens förundersökningsledare för traﬁkbrott.
Vid Järla station genomför
Nackapolisen en fartkontroll. Nik-

las Johansson vid Värmdö närpolis håller i lasermätaren.
Hans gula självlysande väst syns
på långt håll, men laserns räckvidd
är ännu längre. Efter några minuter har den första fortköraren stoppats. Han vinkas in på parkeringsplatsen där polisbilen parkerat.
Mikael Elf vevar ner rutan och får
veta att han kört 16 kilometer för
fort.
Närpolis Svante Isaksson informerar om alternativen. Antingen
erkänner han och får böteslappen
i handen, eller också får ärendet
prövas i Nacka tingsrätt.
Mikael Elf erkänner och får sin
böteslapp på 2 400 kronor. Dubbelt så mycket som före den 1 oktober 2006.

– Jag misstänkte att jag nog körde för fort, men jag hade bråttom.
Det var klantigt eftersom det brukar vara poliskontroller här, säger
Mikael Elf.
– Vi är inte ute efter att sätta
dit bilförare. Målet är att minska
antalet dödade och skadade i traﬁken. Nollvisionen om skadade
och dödade i traﬁken är vår guru,
säger Svante Isaksson.
Parallellt med de höjda böterna
för traﬁkbrott satsar Nackapolisen
nu på bred front för att bötesfälla
så många traﬁkanter som de klarar av. Utryckningsstyrkan och
närpoliserna utbildas på att hantera laserinstrumenten.
Under de tre första månaderna
efter avgiftshöjningen fälldes 402

W Traﬁkbrott före och efter böteshöjning
Typ av förseelse
Beteendebrott
Bilbälte
Skyddsutrustning
Aggressiv körning
Fortkörning
Övriga förarbrott
Fordon i dåligt skick
Fordon med körförbud

051001–051231
36
36
13
9
25
3
4
36

061001–061231
56
60
4
4
190
10
1
73

bilförare för olika traﬁkbrott. Motsvarande siffra för oktober till december 2005 var 164.
– Jag tror personligen att brottsligheten är ganska oförändrad.
Men vi har fått tuffare krav från
högsta polisledningen att göra ﬂer
kontroller och skriva ut mer böter,
säger Tomas Samuelsson.
Böterna för fortkörning har fördubblats. Dyrast är det om man
kör 31 kilometer i timmen eller mer över hastighetsbegränsningen på 70-vägar. Det kostar nu
4000 kronor, jämfört med 2 000
kronor tidigare. Att köra mot rött
ljus kostar 3 000 kronor, mot tidigare 1 200 kronor.
Genom polisens intensiﬁerade
traﬁkövervakning tror Tomas
Samuelsson att traﬁkbrotten kommer att minska.
– Det ﬁnns en mindre grupp bilförare som fortsätter att begå brott
trots att de gång på gång åker fast.
Men det går att påverka den stora
majoritetens beteende. Finns det
risk att åka fast undviker man
att begå traﬁkbrott, säger Tomas
Samuelsson.
L Anders Carlsson
anders.carlsson@mitt.se
tel 550 551 32

Katter får gratis
vaccination
FISKSÄTRA Den 14 och 15
april öppnar Fisksätra
katthem åter dörrarna
för gratis vaccinering
och kastrering av katter.
Vaccinationen sker mot
kattpest och kattsnuva.
Katthemmets föreståndare Hans Malmgren
betonar att alla katter
måste vaccineras.
– Många veterinärer
sprider uppfattningen
att man inte behöver
vaccinera innekatter,
men det är helt fel.
Kattpestviruset kan
överleva upp till ett år i
naturen och förﬂyttas in
i bostäderna genom att
sätta sig på människornas skor, säger han.

Tjuvar bröt sig in
– låste efter sig
FISKSÄTRA En kvinna upptäckte att hon hade glömt
sina bostadsnycklar i parkeringsgaraget vid 17-tiden
i torsdags. Hon skulle bara
vara borta några timmar och
lät saken bero. Men när hon
kom hem vid 20-tiden hade
bostaden haft besök.
Efter att ha sökt igenom
och stökat i lägenheten hade
tjuvarna låst efter sig.
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”Vi är inte ute efter att sätta dit bilförare”, säger Svante Isaksson. Målet för den skärpta kontrollen är att minska antalet döda och skadade i traﬁken.

NACKA En 39-årig man ﬁck
över 300 000 kronor från
Försäkringskassan i Nacka
eftersom han var sjukskriven.
Men efter ett anonymt tips
om att 39-åringen arbetade
svart på ett städföretag som
han tidigare var anställd på
gjorde Försäkringskassan ett
oanmält besök på arbetsplatsen. De såg då hur han gick ut
ur lokalen. När Försäkringskassan kontaktade mannen
sa han att han hade hälsat på
sina före detta kolleger.
Försäkringskassan hävdar
att mannen har arbetat svart
och återkräver nu den beviljade sjukpenningen.

