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◗ Här mellan lyktstolpen och trädet satt repet

i korthet
Väktare rånade
utanför Ikea
KUNGENS KURVA Väktare
rånades när de skulle fylla på
pengar i bankomaten utanför
Ikea förra måndagskvällen.
Två pistolbeväpnade
män stoppade och hotade
väktarna. Rånarna ﬁck med
sig en väska med pengar. De
försvann på en EU-moped.
Pistolen, som visade sig vara
en attrapp, låg kvar utanför
entrén.

Nyplanterade
träd kapades
STENSÄNGEN Någon har
kapat ett 50-tal nyplanterade
björkar och fågelbärsträd intill Rostvingevägen ungefär en
meter ovanför marken. Träden
är värda 100 000 kronor.
Skadegörelsen upptäcktes
förra måndagen och anmäldes till polisen. Troligtvis är
både Huddinge och Stockholm markägare.

Kapell till lastbilar
skars sönder
FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ

Hjälmen kan ha
räddat hans liv
Polisen har inga spår efter dem som satte upp repet.
Någon hade spänt upp
ett rep tvärs över cykelbanan. Det träffade
Ludwig Lindstål, 14, rakt
över halsen.
– Om han inte haft
hjälm på sig kunde han
ha dött, säger hans
pappa.

landade med den över sig. Han
svimmade, låg med uppspärrade
ögon och kompisen trodde först
att han hade dött.
– Jag var chockad och förvirrad.
Jag låg under repet, men inte ens
när jag vaknade såg jag det. Det
var först när jag reste mig upp som
jag kunde se det. Jag minns inget
av själva händelsen, berättar Ludwig Lindstål.

Tillsammans med sin kamrat började han gå hem till sin pappa.
När de kom dit satt han och titLudwig Lindstål och hans kompis tade på tv med lillebror.
Jesper var på väg hem vid tiotiden
– Jag förstod först inte att det
fredagskväll. Det var mörkt och de var så allvarligt. Men sedan såg
cyklade på cykelbanan över Ed- jag att han skakade, hade tunboskolan i Trångnelseende och var
sund.
illamående. Och så
En välbekant väg
såg jag jättemärket
mellan
mamma
på halsen. Då åkte
och pappa där Ludvi in till Astrid Lindwig cyklat tusengrens barnsjukhus
tals gånger.
direkt,
berättar
Det Ludwig inte
Clas Lindstål.
visste var att någon
Ludwig
blev
hade spänt upp ett
snabbt omhänderrep tvärs över cytagen och underkelbanan. Mellan
sökt.
JESSIKA LUNDBLAD
ett träd och en lykt– Jag trodde att
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stolpe.
det var hjärnskakLudwig Lindstål såg aldrig re- ningen som var det allvarliga.
pet. Han cyklade rakt på det och Men de var mer oroliga för halsen,
det träffade honom tvärs över berättar Clas Lindstål.
halsen. Ludwig ﬂög av cykeln och
Om Ludwig fått en svullnad inåt

”Det är viktigt
att skolan tar
upp det med
barnen så att
det inte händer igen.”

Ludwig Lindstål ﬁck ett kraftigt
märke på halsen av repet. FOTO: PRIVAT

struphuvudet och inte fått läkarvård med en gång hade det varit
riktigt allvarligt.
Ludwig Lindstål var hes och hade svårt att svälja och han och hans
pappa ﬁck stanna kvar på sjukhuset under natten. Nu gick det bra
och de ﬁck åka hem dagen därpå.
– På sjukhuset trodde de inte
att han hade haft hjälm på sig.
Eftersom han ﬁck en hjärnskakning, trots att han hade hjälm, sa
de att han kunde ha dött om han
inte hade haft hjälmen, säger Clas
Lindstål.
Han gjorde en polisanmälan och
polisen rubricerade händelsen
som grov misshandel.
I anmälan står att brottet klassas som synnerligen grovt och
hänsynslöst.

Trots det har polisen lagt ner utredningen.
– Vi har inga misstänkta i nuläget. Det går inte att utreda vidare,
säger Jessika Lundblad vid Huddinge närpolis.
Men uppgifterna har lämnats
till det lokala poliskontoret i Skogås så att man där kan ha området
under uppsikt.
Vid närpolisen i Huddinge säger
man att man inte känner till någon
liknande händelse.
– Det kan hända riktigt tragiska
olyckor och självklart ser vi allvarligt på det här. Det är viktigt att
skolan tar upp det med barnen så
att det inte händer igen. Jag tror
inte att barn tänker på vilka konsekvenser det kan få, säger Jessika
Lundblad.
Clas Lindstål tror att det är ungdomar eller barn som satt upp repet när det var ljust ute och sedan
gått därifrån. Att de inte tänkt på
vad som kunde hända när det blivit mörkt.
– Men jag hoppas att någon i
omgivningen till dem som gjorde
det läser det här och att det blir en
diskussion om det, säger han.
● Pernilla Fagerström
pernilla.fagerstrom@
mitti.se
tel 550 551 25

Strömavbrott
i 1 300 hushåll
MYRSTUGEBERGET
Många drabbades av
strömavbrott i onsdags
kväll. Ungefär 1 300 av
Vattenfalls abonnenter
på Myrstugeberget var
utan ström sent i onsdags kväll.
Avbrottet inträffade
en kvart före midnatt,
men strömmen kom
tillbaka under natten.

Tjuvar skar upp
hål i väggen
STUVSTA Butiken G-ess på
Djupåsvägen drabbades av
inbrott tidigt förra måndagsmorgonen. Tjuvarna hade
skurit upp ett 50 gånger 70
centimeter stort hål i väggen
på baksidan och tagit sig in
genom det.

Sjukhusen söker
narskossköterskor
LÄNET Sjukhusen behöver ﬂer
narkossjuksköterskor. EU:s
direktiv om arbetstider har
bidragit till att det behövs ﬂer
sköterskor på intensiv- och
akutmottagningar.
Kravet att sjukhuspersonal bland annat ska ha elva
timmars dygnsvila har gjort
att sjukhusen behöver mer
specialutbildad och erfaren
personal.

OS

”De sa att han kunde ha dött om han inte hade haft hjälmen”, säger Clas Lindstål om sonen Ludwig som ﬁck hjärnskakning av fallet.

FLEMINGSBERG Natten till
förra måndagen skar någon
sönder kapellet på tre lastibilar. Alla tre lastbilarna stod
parkerade på Elektronvägen.
En kartong var uppbruten,
men inget var stulet. Det
fanns inget stöldbegärligt
gods i lastbilarna.
Polisen rubricerar händelserna som försök till stöld.

