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Snok skrämde slag på villaägare

Oskyldigt frihetsberövad får pengar

RÖHÄLL Polisen ﬁck larm om att en stor orm befann sig på en
villatomt på Röhällsvägen strax före lunch i onsdags. En kvinna hade hört av sig och var mycket rädd. Hon hade sett ormen
en kort stund efter att hon tagit in en barnvagn på altanen.
En polispatrull skickades dit. När de kom fram visade det
sig att det var en snok som hittat in i trädgården. Det är oklart
vad polisen gjorde med djuret.

TÄBY En 18-årig man från Täby satt frihetsberövad i nästan
två dygn misstänkt för misshandel.
Han friades senare från misstankarna och får nu ersättning
av staten för sitt lidande.
Det var i april 2008 han satt anhållen. Förundersökningen
avslutades utan att åtal väcktes. Justitiekanslern har beslutat
att 18-åringen ska ersättas med 5 000 kronor.

De jagar farligaste förarna
180 bilister i länet står för hundratals rattfyllor och traﬁkbrott.
De bevakas i hemmet, på
jobbet och när de lämnar
på dagis. Länets värsta
traﬁksyndare jagas med
blåslampa – men kommer ofta undan med
böter. Nu kräver polisen
mer kännbara straff.
Det är en solig vardagseftermiddag och den civila polisbilen kör
sakta genom centrala Stockholm.
Poliserna studerar noga varje bil
som kör förbi.
Lokaltidningen Mitt i är med på
en spaningsrunda. Spaningen gäller några av de 180 bilförare som
varje dag övervakas av polisen i
Stockholm. De utgör länets mest
notoriska traﬁksyndare. Tillsammans står de för hundratals rattfyllor och olovliga körningar.
På ett torg stannar poliserna.
I ett av husen bor en 51-årig man
som inte har något körkort. Trots
det kör han regelbundet bil, ofta
påverkad, och har upprepade
gånger dömts för olovlig körning.
– Han är hantverkare och använder bil i jobbet. Dessutom står
han som ägare till två eller tre bilar, säger polisens spanare Mehdi
som kör ett par varv för att se om
någon av bilarna är på plats.
De senaste tio åren har antalet anmälda rattfylleribrott ökat
med 45 procent i Stockholms län,
enligt Brottsförebyggande rådet.
Därför sjösatte Citypolisen förra
året Insats mot vaneförbrytare
i traﬁken (Invit). I stället för att
bara ha jättelika nykterhetskontroller koncentrerar polisen sig på
personer i riskzonen. Målet är att
störa dem så mycket att de till slut
söker vård – något som enligt polisen redan har gett effekt.
Tidningen har fått ta del av uppgifter om ett tjugotal av de personer som polisen just nu punktmarkerar. En övervägande del är män
i 30–50-årsåldern som även rapporterats för narkotikabrott. Men
alla på listan är inte missbrukare,
enligt Johan Kust vid Citypolisen.
– Där ﬁnns även vanliga människor som dricker lite för mycket
och i några fall grovt kriminellt

Lokaltidningen Mitt i var med Mehdi och hans poliskolleger på spaning efter några av länets värsta traﬁksyndare.
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◗ De är några av länets värsta traﬁkbrottslingar
Man, 42 år, Älvsjö.
Inkomst: 140 000
kronor. Skulder: 115 000
kronor. ”Vaneförbrytare” enligt polisen.
Äger fem bilar. Använder även
bekantas bilar. 109 grova olovliga
körningar, elva fall av rattfylleri
samt vårdslöshet i traﬁk.

Man, 42 år, Sollentuna. Inkomst: 100 000
kronor. Skulder:
290 000 kronor. Narkotikamissbrukare som
äger 15 bilar. 76 grova olovliga
körningar, 18 fall av rattfylleri, tre
fall av vårdslöshet i traﬁk.

belastade personer med koppling
till mc-gäng, säger han.

körningar är bilhandlare.
Trots hårdbevakningen är det
många som ofta bara döms till
böter – något som Johan Kust och
hans kolleger är mycket kritiska
till. De vill se en lagändring som
gör det möjligt att döma personer
som ofta kör rattfulla för grovt
brott, oavsett hur stor eller liten
mängd alkohol de har i kroppen.

Flera på polisens lista har arbeten där de är beroende av bil. En
30-åring som åkt fast 19 gånger
för grov olovlig körning och sex
gånger för rattfylleri arbetar till
exempel på en budﬁrma. Och en
39-åring med 18 grova olovliga

i korthet
Butikstjuvar kan ha ﬁlmats
TÄBY En klädbutik på Stockholmsvägen utsattes natten mellan fredag och lördag för inbrott. Tjuven eller tjuvarna hade
tagit sig in genom att krossa ett fönster.
Polisen hade i helgen inga spår efter den eller de som låg
bakom inbrottet.
Butikens övervakningsﬁlm ska nu granskas.

Man, 44 år, Södermalm. Inkomst:
120 000 kronor. Skulder:
200 000 kronor. Knarklangare som äger 22
bilar. Bland annat 68 fall av grova
olovliga körningar, nio fall av rattfylleri, grov vårdslöshet i traﬁk,
smitning från traﬁkolycka.

Någon sådan lag är dock inte på
gång, enligt justitieminister Beatrice Ask (M). Den 1 juli väntas
däremot skärpta straff för rattfyllerister som kör ihjäl andra. Tanken är att straffskärpningen även
ska gälla återfallsbrott av olika
slag, men exakt hur det kommer
att se ut är inte klart.
I sommar väntas ﬂer köra på-

Kvinna, 46 år, Upplands Väsby.
Inkomst: 0 kronor.
Skulder: 300 000
kronor. Narkotikamissbrukare som äger tre bilar. 31
grova olovliga körningar, fyra fall
av rattfylleri.
KÄLLA: POLISEN

verkade. Samtidigt halverar polisen antalet blåskontroller i länet.
Enligt polisen ska kontrollerna
koncentreras till de stora res- och
helgdagarna, som midsommar
och skolavslutningar.
● Zandra Zernell
zandra.zernell@mitti.se
tel 550 551 29

Familj väcktes av inbrottstjuvar

Lånade mobil – hotade med vapen

LAHÄLL En familj på Tibblevägen väcktes av inbrottstjuvar
strax före 02.30 natten mot måndag i förra veckan. Innan polis
kom dit hann tjuvarna lämna villan och få med sig nycklarna
till familjens bil.
Men de stal inte bilen. I stället nöjde de sig med att plocka
loss ratt och airbag.
Polisen försökte spåra med hundar, men lyckade bara hitta
ratten som slängts en bit därifrån. Inga misstänkta ﬁnns.

TÄBY En man i 20-årsåldern greps natten till söndag misstänkt för att ha rånat en person vid Täby centrum.
Mannen lånade en mobiltelefon men lämnade inte tillbaka
den. I stället hotade han den han lånat telefonen av med ett
pistolliknande föremål.
Händelsen inträffade vid 22.30.
Senare på kvällen greps 20-åringen med en softairgun.
20-åringen misstänks för grovt rån.

