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Tyresö

Åbyparken en av
Sveriges bästa

Anställd på pendelstationen knivrånad

Man dömd för attack
mot taxiförare

l Grattis, alla Haningebor – den stora
parkmässan Elmia park i Jönköping
har utsett Åbyparken i Västerhaninge
till en av landets sju bästa.
Kommunen har de senaste åren rustat upp den avlånga parken i norra Västerhaninges 50- och 60-talskvarter.
Dammarna från 50-talet fick häromåret sällskap av trädgårdsskulpturer.
Här finns också lekplats, multisportplan, hängmattor, bouleplan och en
hundrastgård. Det finns även en motionsslinga längs parkens utkant.
Haninge blev dock inte bäst i klassen,
Arvika stadspark tog hem förstapriset.

Åbyparken har blandskog och öppna gläntor. På bild Anna
Ahlstrand, intendent för Haninges offentliga konst.

l En anställd på Västerhaninge station
knivrånades i förra veckan på sin handdator. En 50-årig man är misstänkt.
– Han gjorde ett utfall med kniv, säger Lars-Göran Rehn vid polisen
Det var vid halvåtta på kvällen förra
måndagen som 50-åringen ska ha ryckt
till sig datorn. Han sprang sedan mot
Åbyområdet på andra sidan järnvägen,
men hittades senare utomhus av polisen med datorn på sig. Varken andra
stationsanställda eller några vittnen
fanns på plats vid rånet.
Handdatorn används för blippning
av SL-biljetter.

l Det var den 29 september 2018 som
en 50-årig man beställde en taxiresa
från Trollbäcken till Vega. Under färden uppstod en dispyt om snabbaste
vägen och mannen vägrade betala. Föraren tryckte till slut på larmknappen
och en annan taxi kom för att hjälpa till.
I ljudinspelningen från larmsamtalet hörs mannen skrika ”Vill du dö? Vill
du dö?” och ”Negerjävel!” Han har nu
dömts till villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst.
Mannen stod även åtalad för att ha
misshandlat taxiförarna men bevisning saknades för att döma för detta.
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Långa köer
till gyn – Elin
måste vänta
i månader
Tusentals kvinnor i Stock
holm måste vänta för länge
för en tid hos gynekolog.
Bakom de ökade köerna
står nya krav som tvingar
mottagningar att stänga,
bland annat Aleris 
Handen.
– Två ställen hade inga
tider förrän årsskiftet,
säger Elin Bohman som
har den smärtsamma
sjukdomen endometrios.
l Elin Bohman lider av endometrios, som bland annat
kan ge inflammationer i buken, och vill bli remitterad
till en specialist. Först måste hon komma till en gynekolog, men trots att hennes
smärtor har ökat så tvingas
hon vänta.
Men det finns inga tider.
– Den kortaste väntetiden
jag har hittat är en månad.
Två ställen hade inga tider
innan årsskiftet. Jag får nu
gå med smärta, säger hon.
Elin Bohman gick tidigare
till en privatklinik vid Brommaplan. Men de stängde i
somras.
– Jag trodde väl inte att det
skulle vara så himla krångligt. Men jag har spenderat
en hel vecka på att bara få en
tid i telefonkön, säger hon.
Orsaken tillde ökade kötiderna är nya krav från Region Stockholm som innebär
att specialistkliniker mås-

te ha minst två läkare verksamma inom samma specialitet. Kravet har gjort att flera
mottagningar med bara en
gynekolog tvingats stänga.
– Det här beslutet är stelbent och tar inte hänsyn till
verkligheten eller till patienterna, säger Misgena Bekuretsion, gynekolog på Läkarhuset i Vällingby.
Han har tidigare kritiserat de nya kraven från Regionen. På ett år tar Misgena Bekuretsion emot 3 600
kvinnor. Men trots att besöksboken var fulltecknad
och kön lång stängde han
gynmottagningen i juni. Hade han inte sagt upp hyresavtalet hade han riskerat att
vara bunden till det i flera år.
– Det känns inte bra, säger
han.
Under 2019 har fyra gynmottagningar stängt: Aleris
Handen, Aleris Nacka, kvinnokliniken i Vällingby samt

Syftet med det
här är inte att
läkare ska sluta och
lägga ned. Tvärtom.
Det ska öka tillgängligheten för patienterna
och öka möjligheten att
hålla öppet, gå på
utbildningar, ta emot
ST-läkare och liknande.
Hesam Akbari
Pressansvarig Region Sthlm

Slussenkliniken. Samtidigt
blir köerna längre. I augusti hade 28 procent av kvinnorna i kö väntat mer än 30
dagar på att få träffa en gynekolog för ett inledande
besök. Samma period förra
året var siffran 26 procent.
Vad gäller mottagningsbesök hade 15 procent väntat mer än vårdgarantins 90
dagar för att få behandling i
augusti. Samma period förra
året väntade 8 procent i kö på
behandling.
– Tillgängligheten har
minskat något jämfört med
föregående år, skriver Hesam
Akbari, pressansvarig på Region Stockholm, i ett mejl.
Han har tidigare kommenterat beslutet om tvåläkarsystemet.
– Syftet med det här är inte
att läkare ska sluta och lägga
ned. Tvärtom. Det ska öka
tillgängligheten för patienterna och öka möjligheten
att hålla öppet, gå på utbildningar, ta emot ST-läkare
och liknande.
Elin Bohman tycker att de
långa väntetiderna är oacceptabla.
– Kvinnosjukdomar fortsätter att vara eftersatta och
nedprioriterade. Jag tycker
att det är bedrövligt, säger
hon.
Ida Leveby Andersson
ida.leveby@mitti.se
tel 08-550 554 15
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Jag trodde väl inte
att det skulle vara så
himla krångligt. Men
jag har spenderat en
hel vecka på att bara
få en tid i telefonkön.
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28

procent av kvinnorna
som stått i kö till en
gynekolog för ett in
ledande samtal hade
i augusti fått vänta
mer än 30 dagar.
Samma period förra
året var siffran 26
procent.

