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◗ Polisen i norrort drar i gång ny satsning

i korthet
Utredning om
våldtäkt nedlagd
VILUNDA Åklagare har beslutat att lägga ner utredningen
om en våldtäkt på en 17-årig
ﬂicka nära Väsby skola i Upplands Väsby.
Det var natten till den 24
oktober förra året som ﬂickan
skulle ha blivit våldtagen av
ﬂera pojkar. Hon hade varit på
fest och var på väg hem när
hon stötte på några för henne
okända pojkar nära skolan i
Väsby. Enligt ﬂickan blev hon
påhoppad och våldtagen efter
en ordväxling med pojkarna
om cigaretter. Men hon hade
inga synliga skador på kroppen och prover gav inga svar.
Det fanns heller ingen misstänkt, enligt Norrortspolisen.

Resenärer begär
tätare traﬁk

Enligt polisinspektör Ulf Palmqvist ska man hålla ett extra öga på bilister som misstänks vara vaneförbrytare .
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Nu ska polisen få
stopp på rattfylla
Nya rutiner införs kring återfallsförbrytare i traﬁken.
Nu ska drogpåverkade
bilister bort från gator
och vägar i norrort.
Polisen kartlägger
vilka de värsta rattfylleristerna är och var de
arbetar.
– Det gäller ett 100-tal
personer, säger polisen
Ulf Palmqvist.
Ulf Palmqvist är polisinspektör
och även distriktskoordinator för
Invit – insats mot vaneförbrytare i
traﬁken – som just har påbörjats i
norrort.
Modellen bygger främst på att
ta reda på vilka de så kallade vaneförbrytarna är, personer som ofta
kör påverkade och de som saknar
körkort. För att få veta vilka de är
undersöker polisen vilka fordon
de använder och var de eventuellt
jobbar.
För att klara det praktiskt behöver polisen också tips från allmänheten om någon eller några
använder bilen efter att ha druckit
alkohol.
I norrort, där Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, UpplandsBro och Sigtuna ingår, är polisens
mål att kartlägga ett 100-tal per-

◗ Vaneförbrytare ska kartläggas
◗ För att kartlägga vaneförbrytare i traﬁken använder polisen
offentliga register. Innan en bilförare kontrolleras i traﬁken gör
polisen en ”slagning”, kollar efter
anmärkningar i bilregistret.

soner till att börja med. Det gäller både kända vaneförbrytare
och personer som polisen via allmänheten får tips om. Men det är
oklart hur många det kan vara i
respektive kommun.
– Det handlar inte om att förfölja
någon även om en person som
råkar hamna i två nykterhetskontroller efter varandra kan få det
intrycket, säger Ulf Palmqvist.
– Men det gäller att punktmarkera och störa de personer vi
misstänker är vaneförbrytare. Vi
kommer att följa upp tipsen från
allmänheten och målet är att förhindra den brottsliga verksamheten. Det handlar både om inre och
yttre spaning. Förhoppningsvis
kan vi få dem att förstå hur viktigt
det är att de förändrar sina alkoholvanor innan de begår nästa
brott i traﬁken.
– Det ökar inte bara tryggheten
utan kan också minska antalet

◗ Personer som har åkt fast för
alkohol- eller drograttfylleri kan
få samtal och vård genom Smadit
– samverkan mot alkohol och droger i traﬁken – i Stockholms län.
KÄLLA: POLISEN I NORRORT

skadade och dödade i traﬁken, säger Ulf Palmqvist.
Norrortspolisens nya arbetsmetod gäller även bilister som inte är
kriminellt belastade i andra avseenden, men som till exempel kan
ha problem med alkohol och ofta
kör påverkade.
– Samtidigt är vi medvetna om
att mörkertalet kan vara stort.
Men vi kör på med denna insats
och hoppas att det ska ge resultat.
Det ﬁnns många vaneförbrytare i
traﬁken.
– Det handlar inte om klasstillhörighet eller liknande. Men det
gäller att stoppa dessa bilister och
få dem att förstå vilken fara de är
i traﬁken med sitt drogberoende.
Det är ett mönster som måste brytas, även bland dem som ofta kör
utan körkort. Det är också därför
den här insatsen sker i brottsförebyggande syfte. Genom vår insats
bidrar vi till att bilister kan komma

ifrån sitt missbruk och få behandling för sina problem. Det vinner ju
samhället på, säger Ulf Palmqvist.
Poliserna i norrort informerar
bilisterna om varför man stoppar
vaneförbrytare. De som begår
brott i traﬁken rapporteras för
brottet som ger rättsliga följder.
Under ﬂera år har poliserna i
länet uppmärksammat att det har
skett en stor ökning av antalet förare som varit påverkade av alkohol eller narkotika och förare utan
körkort. Har det skett upprepade
gånger kan det handla om grov
olovlig körning.
Polisen i city har redan arbetat
med insatsen och kartlagt vaneförbrytare i traﬁken.
– De har kommit en bit på väg
och haft både bra och mindre bra
erfarenheter. Nu tar vi del av deras insatser och försöker göra det
bästa vi kan.
Arbetet med Invit ska ingå i den
ordinarie verksamheten och innebär inte mer resurser, berättar Ulf
Palmqvist. Övrig polisiär verksamhet ska fortsätta som vanligt.
– Men vi tar gärna emot tips från
allmänheten. Ring 114 14 och tipsa oss, säger Ulf Palmqvist.
● Tony Gyllenram
tony.gyllenram@mitti.se
tel 550 550 90

STATIONSOMRÅDET Tätare
busstraﬁk i rusningstraﬁk och
bättre passning när tåg är
försenade.
Det tyckte resenärerna när
företaget Arriva ordnade en
hållplatsaktivitet med tända
marschaller vid stationsområdet i Upplands Väsby. Arriva,
som tog över från Swebus
förra året, ville veta vad resenärerna tycker om busstraﬁken i Uppland Väsby. Förutom
tätare traﬁk och att bussarna
måste invänta försenade
pendeltåg upp till tio minuter
var ﬂera generellt nöjda med
busstraﬁken och förarna.

Pojke sprejade
tårgas på barn
UPPLANDS VÄSBY En pojke från Väsby sprejade
tårgas mot andra barn
på en skola i Upplands
Väsby i förra veckan.
Pojken gjorde sprejattacken när han och
några andra pojkar
skulle göra upp. En polis
informerades om händelsen när han besökte
skolan för att prata
om den senaste tidens
händelser där. Pojken
hade gjort sig skyldig till
misshandel och brott
mot vapenlagen.

Synskadade vill ha
gratis taltidning
UPPLANDS VÄSBY Ge ut en
gratis taltidning i Upplands
Väsby.
Förslaget kommer från
Synskadades riksförbund i
Stockholms och Gotlands län
med medlemmar i Upplands
Väsby kommun. De har vänt
sig till kommunstyrelsen och
handikapprådet om att Upplands Väsby kommun beslutar
om att ge ut en kommunal
taltidning. Tanken är att taltidningen ska komma ut en gång
i veckan. Personer med synnedsättning har svårt att ta
del av den skrivna informationen på kommunens hemsida,
står det i skrivelsen.

