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nyheter

Föräldrar åtalas för
skållning av 2-åring

Medida ”S-presso 100D”

Pojkens dagis slog inte larm trots misstankar.
Den 2-årige pojken
kom till sjukhuset
med en svår brännskada.
Men personalen
tvivlade på att det
var en olycka.
I stället åtalades
pojkens mamma och
styvpappa för grov
misshandel.
I början av juni kom den
2-årige pojken från Hässelby in på Astrid Lindgrens
barnsjukhus med en allvarlig brännskada. Hans ena
hand var helt skinnflådd
och kraftigt svullen. Sjukhuspersonalen fick höra att
pojken hade råkat välta en
mugg med hett tevatten,
men de fattade misstankar
direkt och gjorde en polisanmälan.

Förra veckan avsluta- 2-åringens förskola i Häsdes förhandlingarna i Sol- selby hade upptäckt att det
na tingsrätt där
var något som
pojkens mamma
inte stod rätt till.
och styvpappa
I samband med
åtalades för grov
blöjbyten såg de
misshandel. Enatt pojken ofta
ligt åklagaren
hade blåmärken,
var det styvpapoch i polisförhör
pan som hade
har personalen
avdelningschef berättat att han
tagit tag i pojkens hand och
blev lämnad på
tvingat ner den i en mugg förskolan med smutsiga klämed hett vatten och hållit der, nedkissad nattblöja och
nere den i flera minuter.
blodiga skavsår som behövde plåstras om.
Styvpappan förnekar detTrots tidigare misstankar
ta och hävdar att det var var det en chock när de fick
mamman som orsakat ska- veta vad som ska ha hänt
dorna, medan mamman med 2-åringen.
helt och hållet skyller på ho– Jag tycker att det är jätnom. Styvpappan har ock- tehemskt, verkligen chockså åtalats för att vid uppre- artat, säger avdelningspade tillfällen ha slagit och chefen på förskolan till
nypt 2-åringen. När pojken Lokaltidningen Mitt i, och
kom in till sjukhuset för sin berättar att de pratade om
brännskada upptäckte man att göra en anmälan, men
att han hade blåmärken att de ännu inte hunnit.
över hela kroppen.
– I fortsättningen ska vi
Även
personalen
på slå larm tidigare, hellre en

Lätt och sportig hybridcykel med slitstarka
Shimanokomponenter och skivbromsar.
Förr: 7495kr
NU:

5995:-

gång för mycket än en gång
för lite, säger avdelningschefen.

”I fortsättningen ska
vi slå larm
tidigare.”

Ingmari Lindgren, chef
på stadsdelsförvaltningens
förskoleavdelning, vill inte
kommentera enskilda fall,
men säger att det finns riktlinjer för hur man ska agera
vid misstanke om missförhållanden.
– Man ska kommunicera med socialtjänsten så
fort man fattar misstankar,
säger Ingmari Lindgren.
De senaste åren har förskolepersonal i HässelbyVällingby fått utbildning
för att utveckla samarbetet
med socialtjänsten.
– Vi har blivit otroligt
mycket bättre på att agera
snabbt, och vi ser också att
anmälningarna ökar, säger
Ingmari Lindgren.

Skeppshult ”Original”

3-växlad med fot- och handbroms. Belysning
och godkänt lås. Finns i dam och herrutförande. Förr: 5795kr
NU:

4995:-

Alviks Cykel
Gustavslundsv. 175
Tel: 08-704 33 40
www.alvikscykel.se

l Johan Sjölund
johan.sjolund@mitti.se
tel 550 550 71

Din saluhall i Sundbyberg! Mån-Fre 8-22, Lör-Sön 9-21
Sundbyberg • eSplanaden 1 • 08-564 808 90

SEmifinaliSt

Gott om parkeringsplatser
En timme fri parkering!

39

”Bästa matglädjebutik”

90

färsk

fläskkarré

kg

laxfilé

Sverige, Sjöboden, 800 g
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Lobster, Turkiet
24-30 st, 1 kg
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Vadstenakräftor
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Pandalus, 10-15 st, 1kg
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Från vår manuella disk

11900

Från vårt butiksbageri
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Veckans kortvaror. Gäller även dig som ansöker idag! Ansökan finns i butiken.
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kallrökt Jambon

Piroger/Pan pizza

Gorbys/Billys, djupfryst, 8-10 pack
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Svarta Sara
Danmark

korgbröd
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Butiksbakat

Mignon
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Peru, klass 1

Rana, 250 g

färska signalkräftor

kg

Norge, odlad, hel sida

Tyskland, Fåddman, benfri i bit

avocado
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Kräfttider!

Micke på kött erbjuder

9900
kg

Balltip
US Beef

12900

35 meter manuella diskar – 2000 kvadratmeter matglädje – Eget bageri med stenugnar & surdegsbröd
Priserna gäller från måndag 22/8-söndag 28/8 eller så långt lagret räcker, med reservation för eventuella fel.
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