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I KORTHET
Sovande man slogs
ner på perrong
MASMO En man i 25-årsåldern slogs ner vid Masmo
tunnelbanestation vid halvtretiden natten till söndag.
Han satt och sov i väntan på
sitt tåg när han väcktes av
att någon slog honom. Han
lyckades ﬂy till spärrvakten
som larmade polis.
När patrullen anlände
hade ingen ännu lämnat
stationen. En 18-årig misstänkt gärningsman kunde
gripas en bit in i en av tunnlarna.

Kvinna skadad
av väskryckare

Man blottade sig
för tonårsﬂickor
SKRUBBA En man i 45årsåldern blottade sig för
en grupp solande ﬂickor
på Skrubbabadet vid lunch
förra tisdagen. Flickorna
som är i 14-årsåldern skrek
åt honom att sluta, men
utan effekt.
När de lämnade badet
följde han till en början
efter dem, vilket skrämde
dem.
Ofredandet är polisanmält.

”Jag tror att folk vet vilka det är. Någon måste ha sett dem”, säger brevbäraren Anna Larsson.

Sönderrivna brev
slängs i buskage
Tjuvarna slår till när brevbäraren går in i husen för att dela ut posten.
Tjuvar stjäl brev och paket.
Ingen kan längre vara säker
på att Postens brev delas
ut på Diagnosvägen i Flemingsberg. Polisen och
Posten gör inget åt saken.
– Brev innehåller oftast
inte något värdefullt, säger
Gertrud Englund, presschef
på Posten i Stockholm.

Annerstaskolan. Det är några killar i tonåren, säger hon.
Killarna försöker dölja sina
identiteter med kepsar och munkjackor med huvor uppdragna över
öronen. Därför är det svårt att peka
ut någon.
– Jag vill inte att någon oskyldig
ska åka dit, säger Anna Larsson.
Killarna hukar eller vänder sig
bort när hon kommer åkande.

Gäng anföll man
helt oprovocerat

Först bröt de upp Citymails brevboxar. Nu ger de sig på Postens
bil när brevbäraren går in i husen.
Sedan ett par månader kan brevbärare Anna Larsson inte vända ryggen till postbilen utan att brev och
paket försvinner. Under de tre till
fem minuter det tar att dela ut post
i en trappuppgång hinner tjuvarna
stjäla en hel del.
– Det försvann post till en hel
trappuppgång för en månad sen,
säger Anna Larsson bekymrat.

HUDDINGE En man misshandlades i korsningen
Kommunalvägen-Storängsleden vid tretiden i onsdags
morse. Sju män i 20-årsåldern slog honom oprovocerat med sparkar och slag
mot huvudet.
Polisen har ett bra signalement på gärningsmännen.

I ETT BUSKAGE hittade hon resterna av en kallelse till Huddinge
sjukhus och skolfotograﬁer bland
de sönderrivna breven. Vid lunchtid dyker tjuvarna upp. Hon har
sett dem många gånger men kan
inte med hundra procents säkerhet
identiﬁera dem.
– Jag tror de kommer från

PÅ ANNERSTASKOLAN har man
inte vidtagit några åtgärder. Skolans rektor, Björn Grunstein, känner till problemet med den stulna
posten men ser ingen koppling till
de egna eleverna.
För att skolan ska agera kräver
Björn Grunstein namnet på ungdomarna.
Anna Larsson tycker att han
borde ha sett till att eleverna stannade i skolan på rasterna.
– Han har inte gjort någonting
sedan jag ringde, säger Anna Larsson.
Polisen har inte heller gjort
något åt saken – trots att stölderna
är polisanmälda.
– Risken är att ärendet läggs ner
direkt om det inte ﬁnns något att gå
på, säger Peter Cederblad på polisen i Huddinge.
Om polisen hade namnen

20-åring slogs ner
med glasﬂaska
STUVSTA En man i 20-årsåldern fördes med blödande
sår från huvudet och halsen
till Huddinge sjukhus i
fredags morse. Mannen satt
med tre vänner i Stuvsta
centrum när en okänd man
dök upp och slog honom i
huvudet med en glasﬂaska
vid fyratiden på morgonen.
Gärningsmannen sprang
sedan sin väg. Polisen spårade med hund men lyckades inte hitta honom.
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på ungdomarna skulle ärendet
behandlas annorlunda.
– Då gör vi något direkt. Ungdomarna prioriteras, säger Cederblad.
POSTENS PRESSCHEF Gertrud
Englund tycker inte alls att problemet ligger på hennes bord.
– Vi kan inte gå omkring med
kassaskåp, det här är ett samhällsproblem, säger hon.
I stället uppmanar Gertrud
Englund folk att rekommendera
viktiga brev.
– Då är det väldigt säkert.
Hon tycker att ”vanliga” brev
inte borde intressera andra än den
som skriver brevet och den tänkta
mottagaren.
Men Anna Larsson ser allvarligt
på stölderna. Hon har arbetat som
brevbärare i nästan 20 år och känner ansvar inför den ökande skaran
bestulna som bor i området.
– En tjej blev av med jätteﬁna
dukar för 400 kronor och en annan
ﬁck aldrig de sällsynta blommor
han hade beställt, säger hon.
I ett försök att komma på tjuvarna vände Anna i trappan och gick
tillbaka ut. Tjuvarna var där men
sprang i väg.
– De hann ta två paket, säger
hon.
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Straff för poststöld
Stöld av post och brev kan ge
fängelse. Brottet räknas alltid
som stöld. Om åklagaren ser
en systematik, det vill säga att
stölderna upprepas, räknas
det som grov stöld. Det kan
ge fängelse i upp till sex år.
Att stjäla någon annans post
innebär också att man gör sig
skyldig till ”brytande av annans
posthemlighet” – något som
ger böter eller fängelse i högst
två år.

För att göra det lite svårare att
komma åt posten ﬁck Anna en
postbil med lås. Men det gick bara
några dagar innan någon hade tagit
sig in i bilen genom att trycka in
bakrutan.
Anna Larsson vill att de som
har stulit breven och paketen ska
ge sig till känna.
– De som vet borde gå till polisen och berätta och lämna tillbaka
allt som ﬁnns kvar, säger hon.
Tills vidare stoppas all paketutdelning i området. I stället tvingas de som bor där hämta ut även
mindre paket med avier.
ANNA ALMQVIST

anna.almqvist@mitti.se
tel 550 551 25
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FLEMINGSBERG En 57-årig
kvinna ﬁck skrubbsår på
kroppen när hon vägrade
släppa taget om sin väska
när en man försökte stjäla
den.
Kvinnan var på väg hem
till fots på Terapivägen vid
tvåtiden natten till lördag
när en medelålders man
närmade sig henne och försökte tala med henne. Plötsligt tog han tag i hennes
väska. Hon rycktes omkull
innan han lyckades slita
väskan ur hennes grepp.
I väskan fanns en mobiltelefon och en mindre
summa kontanter.

