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◗ Lidingös poliser vet var på ön de ska leta efter fulla förare

i korthet
Snöig skylt
kan ge böter
LIDINGÖ Den som nyss grävt
fram sin bil ur snön bör ta ett
extra varv med snöborsten för
att slippa böter.
Att ha en översnöad nummerskylt kan nämligen ge
1 500 kronor i böter. När
Lidingöpolisen gör traﬁkkontroller är det här en av de fel
de kan slå ner på, och i värsta
fall kan man alltså bötfällas.
För att bilen ska godkännas ska både skylten fram och
skylten bak vara helt synlig.

Renhuvud
åter på plats

Tio av länets värsta rattfyllerister bor på Lidingö. ”Vi träffar på någon av dem varje vecka”, säger Daniel Larsson, polis på Lidingö.
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Polisen tar fulla
förare varje vecka
Nya rutiner införs kring återfallsförbrytare i traﬁken.
På Lidingö bor tio av
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Att leta efter personer som kör
rattfulla ingår alltid i arbetsuppgifterna när Moses Wikström och
kollegan Daniel Larsson är ute och
patrullerar på Lidingö. Ett ställe
de ofta letar på är utanför systembolaget, i samband med öppning
och stängning.
– Vi träffar på någon av de här
personerna varje vecka, säger
Daniel Larsson och hänvisar till
värstinglistan som polisen nyligen
upprättat.
De senaste tre åren har det i snitt
anmälts fem rattfylleribrott i månaden i Lidingö stad. Lidingöpolisen har länge haft koll på personer
som ofta kör med sprit eller droger
i kroppen. De vet var de bor, vad
de arbetar med, och vilka bilar de
kör. Nu har de fått förstärkning för
att komma åt de notoriska traﬁksyndarna.
En ny taktik ska göra det svårare

för rattfyllerister och drograttfyllerister att ge sig ut på vägarna. I
arbetsmodellen som kallas Invit
– insats mot vaneförbrytare i traﬁken – hjälps närpolisen, traﬁkpolisen och ordningspolisen åt med
att karlägga rattfylleristerna och
sedan punktmarkera dem.
– Vi ligger på dem utanför deras
arbetsplatser, följer dem hem och
ser till att de tappar intresset för
sitt beteende, säger Johan Kust,
Invit-koordinator i Stockholms
län.
Tio av distriktets 70 värsta traﬁksyndare som Citypolisen har listat bor på Lidingö. Det är många,
tycker Johan Kust.
– På Lidingö bor det väldigt
många olika typer av människor,
allt från välbärgade till narkomaner som inte har det så lätt. Därför
ser vi också en ganska stor sprid-

ning när det gäller vaneförbytarna, säger han.
De ﬂesta som kartlagts av polisen är män.
– Men det är klart att det ﬁnns
många kvinnor som har alkoholproblem och som till exempel kör
rattfulla ner till centrum eller till
jobbet, säger Johan Kust.
De som ofta fastnar i polisens
kontroller erbjuds hjälp för att
kunna sluta med alkohol och droger. Och enligt Lidingöpolisen har
många rattfyllerister förändrat sitt
beteende efter att polisen varit på
dem om och om igen. Men vissa
slutar inte.
– De bara byter bil, de lånar frugans bil, eller kompisens. De hittar
alla sätt att köra bil på, men slutar
inte med sitt beteende, säger Moses Wikström.
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Den grupp som har svårast att
byta bana är de som är drogberoende. Där kan polisen ofta bara
göra det lite svårare för dem att
begå brott.
På Lidingö har vissa också attityden att man kan köra full på ön,
bara man inte kör över bron in till
stan, enligt polisen.
Trots att många Lidingöbor känner och hör rykten om folk som
kör fulla så är det få som tipsar
polisen. Det bör man göra, menar
Johan Kust, för just tips från allmänheten är sådant som kan hjälpa dem att få veta vilka namn som
bör läggas till på värstinglistan.
● Martina Nyhlin
martina.nyhlin@mitti.se
tel 550 550 86

SKÄRSÄTRA Det renhuvud av trä som i höstas utan tillåtelse togs
bort från ett bostadshus
på Lidingö har nu satts
upp igen.
Lokaltidningen Mitt
i skrev i höstas om Villa
Rensättra, som renhuvudet sitter på.
Länsstyrelsen gav
1995 ett bidrag på
125 000 kronor till
bostadsrättsföreningen
för att huvudet skulle
konserveras och renoveras.
Villkoret var då att
renhuvudet skulle bli
kvar på huset.
Nu konstaterar länsstyrelsen, i ett brev till
föreningen, ”med uppskattning” att det åter
sitter på sin plats.

Prova att bli
coachad i centrum
LIDINGÖ I dag måndag och
på fredag kan Lidingöbor och
andra testa på ”coaching”. Det
är de två coacherna Christina
Skogh och Cecilia Grahn som
håller till i en butik i Lidingö
centrum och bjuder på gratis
testcoaching. Coaching är
en sorts samtalsmetodik för
att ta sig framåt inom något
område i livet.
– Någon av oss kommer att
ﬁnnas på plats för att testa
under en kvart, tjugo minuter
och se om det är intressant för
den som testar, säger Christina Skogh.

42-åring slog
sin ﬂickvän
LIDINGÖ Efter att ha misshandlat sin ﬂickvän dömdes
en 42-årig man till fyra månaders fängelse. Han slog henne
i ansiktet med knytnäven vid
två tillfällen, bland annat i
hennes bostad på Lidingö.
Tingsrätten ser allvarligt på
brotten eftersom det handlar
om upprepat våld i en nära
relation.
Mannen, som bor i en
annan kommun, åtalades
även för ytterligare ett fall av
misshandel, men det gick inte
att bevisa.

