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w Möblerna proppades med droger – trodde smugglarna

i korthet
Armada vill hålla
chefslön hemlig
ÖSTERÅKER Vad tjänar vd:n
för det kommunala bostads
bolaget Armada i Österåker?
Det kan bli klurigt att få svar på.
En journalist på tidningen
Hem och Hyra försökte få ut
uppgiften, men fick nej både
av Armada själv och kammar
rätten när han överklagat
frågan dit.
Armada och kammarrätten
anser nämligen att bolaget
kan missgynnas om de lämnar
ut löneuppgiften, då det kan
leda till att liknande företag
kan anpassa sina löner efter
Armadas, utan att Armada
själv får kunskap om lönenivå
erna hos olika privata bolag.

Ge din syn på
Vaxholms framtid

Bordet och andra möbler användes för att smuggla in drogpaket från Spanien till Sverige.

Foto: polisen

Fick värktabletter
i stället för knark

VAXHOLM Trafikkaoset vid
Engarn, färjor till skärgårds
öarna och en ny fritidsgård
på Resarö. Det är några av
de ämnen som tas upp i Vax
holms nya översiktsplan som
kommunen arbetar med.
Om du vill tycka till om Vax
holms framtid kan du, fram till
den 5 mars, ta del av över
siktsplanen på stadsbibliote
ket, exempelvis. Kommunen
bjuder även in till möten där
planen diskuteras, bland an
nat i kommunhuset på Vaxön
den 25 januari.
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Åkersbergabon och hans kumpan blev lurade i Spanien.
En 27-årig man från
Åkersberga beställde
en kurir som skulle köra
en bil full med knark in i
landet.
18 000 ecstasypiller
visade sig vara vanliga
värktabletter. Ändå
dömdes de båda männen
till sex års fängelse.
Skottlossningen i Smedby i somras, där en 22-åring mördades
och två unga män skottskadades,
är fortfarande ouppklarad. Men
polisens satsning på att lösa mordet, som misstänks vara en droguppgörelse mellan kriminella nätverk, har nu gett resultat i andra
utredningar.
En av de män som tidigare suttit
häktad misstänkt för sommarens
skottlossning har nu dömts till sex
års fängelse för att ha smugglat
hem knark från Spanien.
Det var under mordutredningen
tidigt i höstas som polisen började
fatta misstankar mot en 27-årig
man från Åkersberga och hans kurir från Rotebro.
De båda männen åkte till Spanien och Åkersbergabon ordnade
fram en bil och pengar till sin kurir.
När kuriren kom hem till Sverige trodde han att han klarat resan.

av deras telefonsamtal.

De båda männen visste inte heller att de blivit lurade på stora delar av knarket nere i Spanien. När
polisen grep kuriren hittade de
stolar och bord i bilen. Instoppat
mellan stolsdynorna och i bordet
låg visserligen riktigt knark: Nästan tre kilo cannabis, lite kokain,
bedövningsmedlet ketamin och
108 ecstasytabletter.
Men polisens största fynd var
18 000 tabletter och 2 500 perforerade papper. Åkersbergabon
och hans kurir ska ha trott att tabletterna varit riktiga ecstasy
tabletter och att papperen var
LSD-trippar. De trodde fel.

huvudvärkstabletter.
För männen hjälper det inte att
de blev lurade. Tingsrätten dömde
dem till sex års fängelse var för att
ha smugglat hem vad de trodde
var en stor mängd droger.
Enligt rätten räcker det att männen trodde att det handlade om
riktigt knark som skulle ha sålts
vidare.
– 18 000 tabletter är en ganska
stor mängd. På gatan räknar man
med att en ecstasytablett kostar
runt 100 kronor, säger polisutredaren Marita Elfström.
Lars Wallberg, spaningschef på
Roslagspolisen, hade inte väntat
sig ett så hårt straff.
– Men det var många tabletter,

– Det finns stor anledning att tro
att drogerna skulle ha krängts ut i
Roslagen.

Polisen Magnus Bäckström säger att det har blivit lugnare i
Åkersberga sedan i våras. Förutom den nu dömde 27-åringen
har tre andra män dömts till fängelse för stölder och olika typer av
våldsbrott.
– Det är som natt och dag. Men
narkotikahandeln fortsätter, ungdomarna hittar nya vägar att köpa
droger, säger han.
l Pia Bispo
pia.bispo@mitti.se
tel 550 550 94

Rispades under
ögat på nyår
ÅKERSBERGA Han var nära
på att bli knivskuren i magen,
men gjorde en manöver och
fick en rispa under ögat i stället.
Mannen, som är i 20-års
åldern, misshandlades av en
jämnårig man i ett trapphus
på Norrgårdsvägen under
nyårsnatten.
Mannen som misshandlade
honom anhölls först, men släpptes senare. Han är fortfarande
misstänkt för knivskärningen.

