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Hyresvärd åtalad
för våldtäkt på krog
l Natten mellan den 6 och
7 augusti ringde en man till
SOS Alarm. Han berättade
att han hade blivit våldtagen
och måste få hjälp.
Han uppgav att våldtäkten skett inne på en toalett
på en restaurang i centrala
Sundbyberg.
Polisen kom dit och grep
en misstänkt. Offret fördes
därefter till sjukhus.
I förhör berättade han att
han hyrde en bostad av den
misstänkte och att han var

skyldig uthyraren 2 000 kronor.
Den misstänkte ska då ha
sagt att han kunde bli kvitt
skulden genom ett utbyte
av sexuella tjänster, men det
ville inte mannen. Då blev
han i stället våldtagen inne
på restaurangens toalett, enligt åtalet.
Den misstänkte mannen
som är 35 år har nu åtalats
för våldtäkt. Han nekar till
brott.

Kistagren närmar sig

Ny Kistagren
Befintlig
Solnagren

Elin Angvarson

l Tvärbanans nya Kistagren växer fram efter många
turer och förseningar. I förra veckan klubbade ett enigt
fullmäktige i Stockholms
stad igenom detaljplanen för
delsträckan vid Solvalla.
Det innebär grönt ljus för
utbyggnaden av en knapp
kilometer spårväg vid Solvalla längs Ulvsundavägen
vid stadsdelarna Riksby och
Bällsta. Det ska utöver dubbelspår också byggas en ny
hållplats vid Solvalla samt
två teknikbyggnader.
Sträckan är en del av den

nya tvärbanans nya Kistagren, som utöver Stockholm
också passerar Sundbyberg
och Sollentuna. Övriga delar
av den åtta kilometer långa
sträckningen hanteras i separata detaljplaner.
Kistagrenen har som Mitt
i tidigare har rapporterat
försenats och ska vara helt
färdigbyggd år 2023.
– Det här kommer att kunna innebära en betydande
integration mellan stadsdelarna, sa Joakim Larsson (M)
i fullmäktige.
Nils jönsson

”För min del ledde väntan till en extremt tuff cellgiftsbehandling, och jag har fortfarande efterverkningar”, säger en kvinna som nu anmält Södersjukhuset.

Stockholms län

Många med
bröstcancer
köar för vård

En kvinna med aggressiv
cancer fick vänta i tre månader. Nu har hon anmält
Södersjukhuset till Ivo.
– När jag ifrågasatte det
blev jag anklagad för att
försöka tränga mig i kön.
Tre månader är lång tid att
leva i osäkerhet. Jag har
två barn, och det var jobbigt för dem också, säger
hon.
l Det var en dag i slutet av
maj som hon kände knölen.
Den 1 juni ringde hon till
vårdcentralen och fick en tid
veckan därpå. Läkaren konstaterade att det var misstänkt bröstcancer.
Enligt det som i sjukvården kallas standardiserat
vårdförlopp ska det ta max
28 dagar innan behandling
sätts in. Södersjukhuset behövde tre månader.
I våras anmälde kvinnan, vi kan kalla henne Sara,

sjukhuset till Inspektionen
för vård och omsorg (Ivo).
– Det var en aggressiv cancer och knölarna hann bli
dubbelt så stora. De växte in
i muskulatur och in i benet,
säger Sara.
Under hennes resa genom
vården var det mycket som
gick fel.
Husläkarens remiss till
Bröstcentrum förvandlades
till en vanlig mammografi.
Varken biopsi eller ultraljud
gjordes.
Det var nu den 28 juni. Det
dröjde till den 26 juli innan
hon blev kallad till en riktig
undersökning.
Nu beslutades om operation, och enligt läkaren var
det bråttom. Remiss skickades till bröstkirurgiska mottagningen.
Först den 17 augusti fick
Sara en tid för planering av
operation.

Dröjsmålet förklarades
bland annat med att labbsvaren tog tid. Men Sara begärde ut dem, och de hade
varit klara på några dagar.
Operationstiden sattes till
den 20 september.
– När jag ifrågasatte det
blev jag anklagad för att försöka tränga mig i kön. Men
för varje vecka ökar risken
för att cancern sprider sig
så att man får återfall. Tre
månader är lång tid att leva
i osäkerhet. Jag har två barn,
och det var jobbigt för dem
också, säger hon.
Sara uppmanadesatt själv
ringa runt till olika sjukhus
för att få en tid tidigare. Hon
fick napp i Växjö den 5 september. Men då dök det upp
en tid den 1 september på
Sös.
Efter operationen fanns
ingen tid hos onkolog (cancerspecialist) inplanerad.

