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Gav order om stöld – dömdes för häleri

Man fick kredit på vilseledande grund

Hässelby En 24-årig Hässelbybo gick in på Intersport i
Liljeholmen med några bekanta och pekade ut de klädesplagg
han ville ha. Sedan gick han ut och väntade i en park medan
de andra plockade på sig flera väskor fulla med kläder. Men
polisen tog dem på bar gärning.
Hässelbybon hade lagt händerna på en luvtröja och ett
par träningsbyxor värda 1 100 kronor. Nu har han dömts till
fängelse i en månad för häleri.

Vällingby Den 35-årige mannens affärsplan var en gräns
överskridande taxiverksamhet. En dag fick han uppdraget att
skjutsa en familj från Stockholm till Irak för 60 000 kronor.
För verksamheten köpte han tre bilar på kredit, bland annat i
Vällingby.
Men 35-åringen fick krediten tack vare vilseledande information. Enligt åtalet tänkte han inte betala tillbaka. Mannen
har nu dömts till 10 månaders fängelse för grovt bedrägeri.

Åtal väckt för
knivmord på
fotbollsplan
Den 29-årige man som knivhögg en 18-åring till
döds i Hässelby gård i somras har nu åtalats för
mord. Det var den 11 juli som 29-åringen plötsligt
rusade ut på fotbollsplanen vid Liljeörnsgatan där
18-åringen spelade fotboll med ett tiotal kamrater.
29-åringens advokat säger till Lokaltidningen
Mitt i att hans klient erkänner att han knivhuggit
18-åringen, men att hans uppsåt inte var att döda.
– Han bestrider an
svar för mord, säger
advokat Sargon De
Basso.
Förutom åtalspunk
ten mord är 29-åringen
även åtalad för försök
till mord och olaga hot.
När han hade knivhug
git 18-åringen följde
Sargon De Basso
han enligt åtalet efter
29-åringens advokat
honom och två andra
personer till en livs
medelsbutik i närheten av fotbollsplanen, och för
sökte där med samma kniv hugga en 17-årig pojke
som lyckades parera utfallet och undvika att bli
träffad.
29-åringen är också åtalad för narkotikabrott då
han ska ha varit påverkad av cannabis den aktu
ella dagen.
Försvaradvokaten Sargon De Basso vill inte ge
några vidare kommentarer om 29-åringens men
tala tillstånd. Inte heller motivet vill han gå in när
mare på.
– Han har lämnat en till förklaring till att han
gjorde det, men det kan jag inte kommentera nu,
säger Sargon De Basso.
Rättegången inleds den 31 oktober i Solna tings
rätt. Den beräknas hålla på i två dagar.

”Han har
lämnat en till
förklaring till
att han gjorde
det.

l Johan Sjölund

Syskon dömda
för stöld – igen
Vällingby Två syskon, en kvinna i 45-årsåldern och
en man i 35-årsåldern, har dömts till åtta månaders
fängelse vardera för grov stöld och försök till grov
stöld.
I september stal syskonparet en plånbok från en
kvinna i en butik i Vällingby centrum. Samma dag
försökte de stjäla från en annan kvinnas handväska.
Syskonen är båda dömda för omfattande stöldbrottslighet sedan tidigare.

Färre män gör
test för cancer
LÄNET Länets män är sämre än kvinnorna på att testa
sig för eventuell tarmcancer. Det visar en undersökning som Karolinska institutet gjort.
Sedan 2008 erbjuds alla personer i landet mellan
60 och 69 år att delta i en så kallad screening, ett test
som skickas till hemadressen och som ska skickas
tillbaka med avföringsprover.
65 procent av kvinnorna men endast 56 procent av
männen har nappat på erbjudandet.

Biologen Janne Sääf är glad över att politikerna beslutat att bevara naturen i Kyrkhamn.
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Kyrkhamn blir
ett naturreservat

Planer på 12 000 nya bostäder har lagts ner.
Planerna på tusentals bostäder i Kyrkhamn kommer
aldrig att bli verklighet.
Efter över 30 års kamp blir
området nu ett naturreservat.
– Det är en fantastisk resurs för folket, säger biologen Janne Sääf.
”Kyrkhamns framtida öde är ännu inte
avgjort – privatbostäder eller natur
reservat?”
Så avslutas artikeln om Kyrkhamn på
Wikipedia. Men nu är det dags att börja
skriva på nästa kapitel i områdets his
toria. I höstens budget gav Alliansen
i Stockholms stad ett av många efter
längtat besked: Området ska skyddas i
ett naturreservat.
– Jag trodde inte att det kunde vara
sant, det har svängt så många gånger
förut. Men så här långt har det aldrig
kommit, att det varit med i en budget.
Nu har de förbundit sig, säger biologen
Janne Sääf som medlem i Kyrkhamns
föreningen och en av eldsjälarna bakom
bevarandet av Kyrkhamn.
Så sent som för två år sedan fanns det
planer på att bygga 12 000 bostäder i
Kyrkhamnsområdet. Det skulle inne
bära 30 000 nya invånare, eller ett Ka
trineholm, förklarar Janne Sääf för att
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sätta in siffrorna i ett perspektiv.
– Politikerna har vaknat. Ska de
plocka poäng ska det göras via miljö
frågor, sådant som kommer folket till
godo, säger Janne Sääf.
Han berättar att politikerna i Stads
huset generellt velat exploatera Kyrk
hamn, medan de lokala politikerna i
stadsdelen har velat bevara området.
Men till slut möttes de två. En dag i
augusti tog stadsdelsnämndens ord
förande Fredrik Bojerud (C) bilen in
till stan och hämtade sin partikamrat

stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö och
tog med honom till Kyrkhamn.
– Det gjorde intryck. Han hade aldrig
varit där. Jag ville påverka dem känslo
mässigt, att de skulle få en relation till
platsen, säger Fredrik Bojerud.
Studiebesöket kan ha gett resultat;
när budgetförhandlingarna var klara
fick Fredrik Bojerud det besked han
hade hoppats på.
– Jag blev förstås väldigt glad. Det är
logiskt att man binder ihop Kyrkhamn
med Görvälns naturreservat.
Kyrkhamn ligger 18,5 kilometer väs
ter om Gustav Adolfs torg och är Stock
holms tystaste plats. Där ligger Kyrk
hamnsbyn som började byggas på
1890-talet som bostäder åt arbetarna
vid sopstationen i Lövsta.
När den första etablerade konstnären
flyttade dit på 1970-talet hade områ
det förfallit och växt igen med sly, och
för omkring 20 år sedan startades Kyrk
hamnsföreningen vars syfte är att be
vara områdets natur- och kulturvärden.
Men arbetet har inte varit lätt. Ovisshe
ten om områdets framtid har avskräckt
från långsiktiga satsningar.
– Det har kommit rivningsbeslut tre
gånger, men nu kanske företagarna änt
ligen vågar satsa i området, säger Janne
Sääf.
l Johan Sjölund
johan.sjolund@mitti.se
tel 550 550 71

