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I KORTHET
42-åring anmälde
att han våldtagits
VÄSTERTORP En 42-årig
man anmälde i fredags att
han våldtagits av en 45-årig
man i sin lägenhet i Västertorp.
Mannen lyckades larma
polis som strax efter åtta
på fredagskvällen grep
45-åringen. Sent i söndags
ville Söderortspolisen inte
svara på hur den gripne
mannen ställer sig till
anmälan.
Enligt polisen är det
sällsynt att män anmäler
våldtäkter.
– Jag är säker på att
det förekommer, även om
det är mycket ovanligt att
det anmäls, säger Gunnar
Samuelsson vid Söderortspolisen.

Dammen i Långbro
har slammat igen
LÅNGBRO Dammen i Långbroparken har börjat växa
igen.
Ett tjockt lager alger har
spritt ut sig över vattenytan
under sommaren och fåglarna blir allt mindre intresserade av platsen.
Enligt JM Bygg, som
ansvarar för dammen, beror
det försämrade tillståndet
på läckor i cementbotten
och brunnar efter renoveringen.
– Hålen ska tätas under
veckan. Sen kommer vi att
rengöra dammen och fylla
den med nytt vatten, säger
Tomas Eriksson, presschef
på JM Bygg.
Om två veckor ska arbetet vara klart,

Mao-staty upprör
folkpartist
VÄSTERTORP ”Ta bort
skulpturen utanför Västertorpshallen eftersom den
föreställer diktatorn Mao
Zedong”, skriver folkpartisten Martina Lind i ett
förslag till kommunfullmäktige.
Hon tycker att skulpturen är högst olämplig
och att den framstår som
en hyllning till totalitära
skräckvälden.
Martina Lind anser
också att Stockholms stad
borde se över sina skulpturer och uppföra offentliga
konstverk till minne av
Sovjetunionens och den
kinesiska kommunismens
offer.
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Byggjobbare
föll flera meter
HÄGERSTEN I fredags förmiddag föll en byggnadsarbetare ﬂera meter då han
ramlade ner i ett hål från
en byggställning på Hägerstensvägen.
Mannen slog huvudet i
ett ankarjärn i hålets botten
och ﬁck föras till Södersjukhuset med lindriga
skador.
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Snart väntar en
getinginvasion
Sanerare har redan fullt upp med utryckningar i söderort.
Getingarna i söderort blir
bara ﬂer och ﬂer. Och värre
kan det bli detta getingår.
– Snart kommer drottningarna att dö eller ﬂytta
ut. Då blir getingarna vilsna
och aggressiva utan anledning, berättar Håkan Kjellberg på Anticimex.
Några som verkligen har besvärats
av getingar när de suttit ute och ätit
på tomten är familjen Backman på
Mejselvägen i Hägersten.
– Det är först under de tre
senaste veckorna som vi har märkt
av en tydlig ökning av getingar,
säger Mikaela Backman.
För tre år sedan var Anticimex
där och sanerade, nu är getingarna
tillbaka på samma plats.
– I år är getingarna både slöare och mer närgångna. Jag blev
stucken i armen för några veckor
sedan, säger hon.
När skadedjursteknikern Lars
Nilsson från företaget Nomor
dyker upp visar det sig att getingarna tar sig in under taknocken på
både fram- och baksidan av huset.
– I de allra ﬂesta fall räcker det
att bespruta getingarnas ingång
med getingpulver, efter cirka fyra
dagar har alla dött av förgiftning,
säger han.
Under dagen har han tio uppdrag i söderort. Sammanlagt ska
Lars Nilsson hinna med runt 20
kunder.
– Den senaste veckan har kunderna ökat markant, säger han.
HOS ANTICIMEX HAR man också
märkt av getingsommaren. När
trycket var som värst för någon
vecka sedan brakade telefonväxeln ihop av alla samtal. Mängder
av människor ville ha hjälp med
att göra sig av med de stingsliga
insekterna.
Även om getingsommaren gäller i stort sett hela södra och centrala Sverige ﬁnns lokala variationer.
– På vissa orter verkar det vara
värre, men just nu är det ganska
generellt spritt över hela Stockholm, säger Håkan Kjellberg, biolog på Anticimex.

Skadedjursteknikern Lars Nilsson avråder alla husägare från att sanera getingar på egen hand. ”Det krävs
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en hel del gift för att bli av med dem och det är ofta svårt att komma åt ordentligt.”

Att den här sommaren blivit en
getingsommar beror främst på två
faktorer.
– Antalet frostdagar under
våren är alltid avgörande. I år hade
vi få kyliga nätter vilket leder till

ﬂer getingar eftersom drottningarna får lättare att överleva våren,
säger han.
ANNA-KARIN SANDSTRÖM

anna-karin@mitti.se
tel 550 551 29

Getinggift kan döda allergiker
Ett getingstick kan vara livshotande för den som är allergisk.
– Vid andningssvårigheter bör man omedelbart söka
vård, säger Reidar Grönneberg, överläkare och allergolog
vid Karolinska universitetssjukhuset.
Reidar Grönneberg, överläkare
vid Karolinska, berättar att ungefär en procent av befolkningen
är allergisk mot getingar men att

det kan vara mer eller mindre allvarligt. Grundregeln är att söka
läkarvård så fort allmäntillståndet
påverkas.

För personer med allvarlig
getingallergi kan ett stick vara
livshotande. En allergisk chock
utvecklas snabbt och kräver omedelbar akutvård. Symtomen är
blodtrycksfall och medvetslöshet.
– Svårt allergiska personer bör
bära med sig adrenalin och kortisontabletter, säger han.
MONIKA RUBORG
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Bästa getingtipsen
° Se inte ut som en blomma.
Getingar attraheras av färgstarka kläder.
° Vifta inte.
Getingar är
inte aggressiva;
om de inte känner sig hotade sticker de inte.
° Undvik att dricka söta
saker utomhus. Getingar är
förtjusta i saft och läsk och
alkoholhaltiga drycker.
° Ät inte kött, ﬁsk, skaldjur
och ägg utomhus. Getingar
gillar protein och är speciellt
bra på att lukta sig till ﬁsk på
långt håll.
° Sätt ut en spann med saft.
Då lockas getingarna från ditt
eget matbord.
KÄLLA: NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

