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nyheter

Stal mediciner
för att få vård
Man krossade fönster på apotek.
Med en stor sten
krossade 26-åringen
en ruta på apoteket
Kronan i Sundbyberg och började
plocka åt sig varor
från hyllorna.
Han ville bli gripen
och få vård, uppgav
han i tingsrätten.

SO

Sent en söndagskväll i slutet av januari bröt han sig
in i apoteket, ändå visste
han att det fanns både inbrottslarm och övervakningskameror där. Följaktligen greps mannen snabbt
av polisen, bärande på två
tunga plastkassar som innehöll olika narkotikaklassade
mediciner.
Det sammanlagada värdet på medicinerna var
närmare 10 000 kronor.
Mannen har en längre tid
haft missbruksproblem och
har ﬂera gånger gripits av

polisen. När han dömdes i
Solna tingsrätt var det för
ﬂera brott samtidigt.
I juni 2007 slutade en
taxifärd från Stockholms
city till Sundbyberg med att
han misshandlade chauffören. I bilen fanns också tre
kvinnliga passagerare. När
de kom fram och 26-åringen
betalat krävde en av kvinnorna att chauffören skulle
lämna dricksen till henne.
Trots att han nekade satt
hon kvar i bilen och efter
ungefär fem minuter ﬁck
föraren nog och och drog ut
henne på gatan. I samband
med detta ramlade hon
baklänges och hamnade på
rygg på marken. När hon
hade rest sig kom 26-åringen fram och utdelade två
tre knytnävslag i hans ansikte.
Han tappade glasögonen
och en av kvinnorna trampade på dem så att de gick
sönder. Därefter slog en av
kvinnorna honom i ansiktet
och när han vände sig om
blev han angripen av 26-

åringen som tog ett strypgrepp om hans hals.
Han kunde inte andas och
trodde att hans sista stund
kommit. Då skrek någon av
kvinnorna ”Släpp honom”,
därefter sprang alla fyra
från platsen.
26-åringen hade tyckt att
det rådde ”en tråkig stämning” i taxin.
Enligt tingsrättens ledamöter hade 26-åringens
angrepp på föraren inte
som syfte att avvärja ett angrepp på kvinnan. Oavsett
hur man betraktar förarens
handlande mot henne så var
det avslutat när 26-åringen
började utdela knytnävslag,
enligt tingsrätten.
26-åringen dömdes därför för våld mot tjänsteman.
Han dömdes även för medicinstölden, ett narkotikabrott samt brott mot knivlagen.
Straffet blev tre månaders
fängelse.
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