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Kidnapparen
kan ﬁnnas på
ﬁlmsekvens
Ännu har ingen gripits för att ha fört bort en tioårig ﬂicka från någonstans i Spångaområdet, och
sedan knuffat henne i vattnet vid Stadshuset förra
måndagen. Polisen hoppas nu att bortförandet ska
ﬁnnas på bild från
övervakningskameror i t-banan.
Flickan
hittades
förra måndagen i
vattnet vid Stadshuskajen. Hon säger att
hon blivit bortförd
och ikastad av en
MATS ERIKSSON
VÄSTERORTSPOLISEN
okänd man.
Flickan
försökte
hålla sig ﬂytande och skrek efter hjälp. Två personer upptäckte henne i vattnet och sprang till undsättning. De drog upp henne ur den iskalla Riddarfjärden och kallade på hjälp.
Flickan fördes till Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Hon kunde emellertid lämna sjukhuset redan samma dag efter att ha fått omvårdnad.
– Hon var kraftigt nedkyld, men klarade sig jättebra, säger Mats Eriksson, informationsansvarig
vid Västerortspolisen.
Polisen vill inte berätta exakt varifrån ﬂickan
fördes bort, men hon kommer från Spånga, Tensta
eller Rinkeby. Hon har berättat för polisen att hon
var på väg till skolan på måndagsmorgonen när
hon blev bortförd av en okänd man. Mannen ska
sedan ha tagit med henne till tunnelbanan och åkt
runt i stan. Hon säger att han förde med henne till
Stadshuset, och att han där knuffade ner henne i
det kalla vattnet.
– Vi har fått ett signalement på mannen, men det
är inget vi går ut med nu, säger Mats Eriksson.
I torsdags förhördes ﬂickan av poliser som är
specialiserade på barn, och det kan eventuellt ﬁnnas bilder på mannen och bortförandet från tunnelbanans övervakningskameror.
Händelsen är rubricerad som mordförsök och
människorov.
● William Svärd

Häggblom blir ny stadsdelsdirektör

Spaning efter man som ofredade barn

TENSTA Maria Häggblom, 58, blir stadsdelsdirektör i SpångaTensta efter Jack Kindberg som slutar efter tolv år. Maria
Häggblom har tidigare varit förvaltningschef för äldre- och
socialförvaltningen i Upplands-Väsby och socialchef i Solna.
– Det är väldigt spännande och ansvarsfullt att ta över efter
Jack som arbetat här så länge, säger Maria Häggblom som
också poängterar hur viktig stadsdelen är för integrationsarbetet i Stockholm

TENSTA I förra veckan hölls ett extra föräldramöte på
Elinsborgsskolan efter att en okänd man ofredat fem elever i
närheten av skolan.
– Föräldrarna ville försäkra sig om att skolan och polisen tar
detta på största allvar, berättar rektorn Eva Brömster.
Under fem dygn hade polisen spaning runt skolgården och
på en utpekad adress. Någon misstänkt gärningsman har
dock inte synts till.

◗ Bussenhustorpet vid Spånga kyrka vandaliserat

”Vi har fått
ett signalement på mannen.”

20-åring bar kniv
på skolgården
RINKEBY En 20-årig man, boende i Vällingby, har
dömts för brott mot knivlagen efter att ha burit en
morakniv på Rinkebyskolans skolområde. Brottet
skedde i april 2007.
20-åringen dömdes också för hot mot tjänsteman
efter att ha hotat två poliser. 20-åringen ska, med tydlig ögonkontakt, ha ropat ”I will kill you” till poliserna.
20-åringen förnekar dock dödshoten och hävdar att
han bara sjöng på en låt av rapartisten Tupac.
Domen för 20-åringen blev skyddstillsyn.

TR

Entrépengarna
stals från fest
TENSTA Arrangörerna till en sydamerikansk fest på
Tensta Träff i lördags kväll blev bestulna på entrékassan på 10 000 kronor.
Enligt polisanmälan ska tre okända gärningsmän
kommit till entrén varvid en av dem har slitit till sig
kartongen där festarrangörerna förvarat entrépengarna. Gärningsmännen är i 17-18-årsåldern.

Eeva-Liisa Katrén och Elsa Sundström från Finska församlingens tisdagsverksamhet är bedrövade över skadegörelsen.
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Anrikt torp nära
att brinna upp
Ungdomar misstänks ha satt eld på hustaket.
Krossade rutor, sönderslagna möbler och en brand
som troligen var anlagd.
Byggnaderna vid Spånga
kyrka har drabbats hårt av
vandalisering. Polisen misstänker ett ungdomsgäng.
Det anrika Bussenhustorpet från 1700talet kunde ha försvunnit i lågorna. Men
en privatperson kände röklukt och slog
larm. Brandkåren ryckte ut och släckte
snabbt elden.
Spånga församlings kanslichef Peter
Rapp lyfter på presenningen som lagts
över det eldhärjade taket. Han ser allvarligt på branden.
– Panga en ruta är en sak, men tända
eld på ett hus – det är något annat. De
som gör sådant här inser inte konsekvenserna, säger Peter Rapp.
Branden inträffade natten mot den
27 januari. Knappt en månad tidigare
var Bussenhustorpet utsatt för inbrott
och skadegörelse.
– De hade brutit sig in, kastat saft omkring sig och vänt upp och ner på hela

inredningen. Stolar och bord var sönderslagna, säger Peter Rapp.
Nu måste torpet saneras och repareras. Finska församlingen, som använder
lokalen, har ﬂyttat engelskkursen och
körlektionerna till Rättargården intill.
– Vi har haft verksamhet i Bussenhustorpet sedan 1978. Men det luktar så
illa efter branden att det inte går, säger
Eeva-Liisa Katrén.
Eeva-Liisa och Elsa Sundström är bedrövade över förstörelsen.
– Det är fruktansvärt och verkligen
synd på ett torp med så lång historia.
Men även evakueringsbyggnaden –
Rättargården – hade inbrott för två helger sedan. Förövarna bröt sig in genom
ett fönster och rotade runt. Ingenting
hade dock stulits.
Även kyrkogårdsförvaltningen rapporterar om skadegörelse. Sedan årsskiftet har tre rutor krossats och fasaden
på personalbyggnaden klottrats ned.
– Vi är vana vid en del saker, säger
Mats Hagelin, enhetschef på kyrkogårdsförvaltningen.
Ungdomsgäng uppträder störande i
minneslunden på somrarna, berättar
han. Besökare har ibland inte vågat sig
dit av den orsaken. Det har även hänt

att anställda mötts av hot när de avvisat
stökiga tonåringar.
Polisen i Södra Järva utreder alla anmälningar, men har inte kunnat knyta
några personer till brotten. Man misstänker dock att ungdomar är skyldiga.
– Det har kommit uppgifter om att det
vistats ett ungdomsgäng där sena kvällar och nätter, säger Göran Ström, tillförordnad närpolischef.
Polisen har inte haft någon fast spaning på området vid kyrkan.
– Men det är ju ett av de objekt vi prioriterar när vi är ute. Fast när vi kommit
dit har det inte varit några där, säger
Göran Ström.
Södra Järva kommer dock att förstärkas med ﬂer poliser för att få ner antalet
inbrott i området.
– Vi får nio extra poliser ute som håller koll, säger Göran Ström.
Fältassistent Ulf Andrée säger att man
är väl medveten om problemen runt
Spånga kyrka och att man nu jobbar extra med gängen. Nattvandrare har sammankallats för att promenera.
● Mia Dahlgren
mia.dahlgren@mitti.se
tel 550 550 71

