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för övergrepp i rättssak.
– Jag tror att det kan vara
ett effektivt sätt att komma
runt påverkan av vittnen.
Jonna Andersson

Kl 08.00 söndag den 6 oktober öppnar akutmottagningen i den
nya akutvårdsbyggnaden på Danderyds Sjukhus. NY ADRESS:
P
Entrévägen
4. Parkeringsjukhus
finns i direkt anslutning vid sjukhusets
Danderyds
huvudentré. Samtidigt stänger den nuvarande akutmottagningen.
parkering
entreprenörer
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Akutmottagningen är till för akuta och livshotande sjukdomar och
tillstånd. Vid behov av vård som inte är akut, vänligen besök 1177.se
eller ring 1177 för vägledning till rätt vårdform. Närakuten Danderyd
finns kvar på samma adress som tidigare, Ryggradsvägen 12.
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Forskningsprojektet genomförs av Karolinska Institutet i samarbete
med Barn- och ungdomspsykiatrin inom Region Stockholm.

säger han.
Ett av förslagen tycker
Gunnar Appelgren är något
bättre än övriga: förslaget att
kraftigt höja minimistraffet
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Kontakt
Lie Åslund, Leg Psykolog, lie.aslund@ki.se, 08-514 522 15

l  Minimistraffet för övergrepp i rättssak höjs kraftigt.
l  Ett nytt straff, ungdoms
övervakning, införs.
l  Straffansvar för falska uppgifter i polisförhör utreds.
l  Höjda straff för mened
samt skyddande av brottsling utreds.
Källa: Regeringen

23

SVÄ

GEN

AD

Låter det intressant? Läs mer och anmäl dig på: www.bup.se/bip
Som vårdnadshavare är du också välkommen att göra en anmälan.

l  Straffreduktionen för
unga vuxna avskaffas vid
grov brottslighet.
l  Straffen skärps för den
som rekryterar unga till kriminalitet, för brott kopplade
till kriminella uppgörelser,
för vapen- och sprängmedelsbrott och för den som
lämnar narkotika till andra.

GR

Då kan du få prova en internetförmedlad KBT-behandling som heter
BIP Sömn. Behandlingen genomförs via internet under sex veckor och
är kostnadsfri.

Enligt GunnarAppelgren,
Stockholmspolisens expert
på gängkriminalitet, är regeringens nya åtgärdspaket
en bra början.
Däremot ställer han sig
frågande till hur själva genomförandet av åtgärderna
ska gå.
– Jag har inte hunnit gå igenom alla åtgärder mer än att
läsa rubrikerna. Men ramen
på förslagen är en bra början,

Straffen som regeringen vill ändra
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Har du svårt att somna på kvällen eller vaknar ofta på natten
utan att kunna somna om? Leder dina sömnproblem till att
du har svårt att fungera bra på dagen (t.ex. att du känner
dig trött, har svårt att koncentrera dig eller är
lättirriterad)?

Fakta

GODSMOTT.
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Är du mellan 13-17 år? Då kan du få behandling på internet!

VÄGEN

Har du svårt att sova?

Foto: Erik Lejdelin

BÄCKEN

Elsa Brändströms gata 58, Hägersten.
Tel. 08-974070 1 info@fruangstandlakarna.com
www.fruangstandlakarna.se

l Regeringen har presenterat 34 förslag på åtgärder mot
gängkriminaliteten.
– Det är det största paketet mot gängkriminalitet
någonsin i Sverige, säger inrikesminister Mikael Damberg på regeringens hemsida.
I Stockholm är konflikten
mellan de kriminella gängen intensivare än på länge.
Våldet är grövre och gängen
är oorganiserade. På kort tid
har flera personer utan kriminella kopplingar drabbats
av våldet.

Gunnar
Appelgren,
Stockholmspolisens gängexpert är
försiktigt positiv.
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Köp ett rosa
band som
räddar liv

Med 34 förslag på åtgärder ska regeringen få bukt
med gängkriminaliteten
i Sverige.
Stockholmspolisens
gängexpert tycker att förslagen är en bra början.
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08-35 55 00
www.stadsbudet.se
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Läs våra omdömen på

Förslag mot gängvåld
får tummen upp
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För en trygg och problemfri
flytt, anlita alltid Stadsbudet!
Ett flyttföretag i Stockholm,
verksamma sedan 1900-talet.

EN

Vi erbjuder tandvård av hög kvalité
i en trygg och avslappnad miljö.
Hos oss får du hjälp med allt från akuta
besvär till implantatbehandlingar.

skärholmen
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anlita ert lokala
flyttföretag!
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