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nyheter
Färre ska ta bilen
till ﬂygplatsen
TRAFIK Minskade utsläpp
och smidigare resvägar till
Arlanda. Det var syftet när SL,
SJ, Banverket, Luftfartsverket,
länsstyrelsen och Vägverket
skrev under en överenskommelse förra veckan. Genom att
öka kollektivtraﬁken hoppas
man att ﬂer ska resa kollektivt. Bland annat blir det ﬂer
förbindelser nattetid.
– Arlanda och stockholmsregionen behöver utvecklas
som nationellt och regionalt
nav och det är bara möjligt
med en god kollektivtraﬁk,
säger traﬁklandstingsrådet
Christer G Wennerholm (m).

Åk miljövänligt
till sjukhuset i vår

TR

TRAFIK Allt ﬂer fordon kör
miljövänligt. I vår börjar
Stockholms läns landsting att
använda ﬂera biogasdrivna
ambulanser. Ambulanserna
ingår i projektet Grön ambulans. Även inredningen i
ambulansen är gjord av miljövänliga material. Tidigare
har det varit svårt att tillverka
miljövänliga ambulanser som
uppfyller kraven på maxvikt
och räckvidd. Ambulansen är
Sveriges första i sitt slag.
– Nästa steg är att ställa högre krav i våra upphandlingar
av ambulanser, säger Anna
Linusson, miljöchef.

Basketstjärna sköts
i ryggen av 27-åring
Dömd till åtta års fängelse för mordförsöket.
För Stockholmspolisen är domen en framgång i kampen mot
den organiserade brottsligheten.
– Han var en av de högst uppsatta inom Asir. Det här betyder att
nätverket försvagas, säger Manne
Jönsson, chef för spaningsroteln.

En känd basketspelare
från Tensta var nära
att avrättas på Hjulsta
bollplan. Den som höll i
pistolen var en högt rankad medlem i det kriminella nätverket Asir, med
Stockholmsbas i Tensta.
Nu har mannen dömts
till åtta års fängelse.
Basketspelaren sköts i ryggen på Hjulsta bollplan.
Basketspelaren blev osams med
några Asirmedlemmar under ett
pass som dörrvakt på en krog i city i början av sommaren. En vecka
senare, den 12 juni, hämtades
han med ambulanshelikopter från
Hjulsta bollplan. En högt uppsatt
27-årig Asirmedlem från Tensta
hade skjutit honom i ryggen.
Den 33-årige basketspelaren
var nära att dö. Sedan händelsen
har han levt på gömd adress med
ständig polisbevakning – han har
inte kunnat arbeta som dörrvakt
och han kan inte spela basket.

I mitten av september kom
domen. 27-åringen ﬁck åtta års
fängelse. Förutom för mordförsök
fälldes han för att ha hotat sin före
detta ﬂickvän till livet och för att
via sms till henne också ha hotat
basketspelarens bror som kvinnan
känner. 27-åringen misstänkte att
de hade en relation.
Strax efter skotten på Hjulsta
bollplan skrev han: ”Passa på att
träffa honom medan han andas
fortfarande” och ”Du har inte
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mycket att säga. Jag har bara börjat, vänta och se när allt är slut.”
27-åringen dömdes också för
narkotikabrott, dopningsbrott och
vapenbrott. En lägenhet på Tensta
allé var hans gömma.
En annan gängmedlem, en
24-årig Rinkebybo som misshandlade basketpelaren innan
27-åringen sköt honom, har dömts
till fängelse i tre månader.
Båda männen ska betala skadestånd till basketspelaren, totalt
224 719 kronor.

Lokaltidningen Mitt i stöder Världens Barn – gör det du också!

Stockholm har varit förskonat
från just Asir – men nu har det
kriminella nätverket etablerat
sig även i huvudstaden med Tensta och västerort som bas. Enligt
Manne Jönsson rör det sig om en
handfull medlemmar med koppling till Tensta – och Irak.
– De har eller har alla haft irakiskt medborgarskap och de syns
i Tensta, bland annat på Tensta
krog, säger han.
Asir har tidigare gjort sig ökänt
i Uppsala och Norrköping. Nätverket handlar med vapen, narkotika
och dopingpreparat och pressar
främst andra kriminella på pengar.
Asir har även nämnts i samband
med skottlossningar i Göteborg.
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