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Iller hittades vid en busshållplats

Miljonvinst till man från söderort

SÖDERORT En privatperson hittade en iller vid Rackethallens
busshållsplats i Enskede några dagar innan jul. Den fördes till
ett djursjukhus i Bagarmossen som kontaktade länsstyrelsen.
Eftersom illern inte har någon ägare, som man vet om,
bestämde länsstyrelsen att den skulle omhändertas enligt
djurskyddslagen. Illern fick efter några dagar ett nytt hem,
hos en kvinna i Upplands Väsby, som djursjukhuset rekommenderade.

SÖDERORT En man från söderort har vunnit över en miljon
kronor på lotto. Lottokupongen lämnades in i Bandhagen. 48
kronor gav sju rätt och en vinst på 1  160 434 kronor.
Spelaren säger till Svenska spel att han nu kan gå på fler
matcher med Bajen. Det första han ska göra är att planera
vilka av säsongens matcher han ska se och dessutom ska
han köpa ett årskort på nya arenan när den invigs. Även en
jaktresa är inplanerad.

Niklas liv slogs i spillror
Någon krossade en flaska mot hans huvud – sedan blev allting svart.
Gatuvåldet ökar och blir
allt grövre. Både offer
och gärningsmän blir
yngre.
Niklas Håkansson fick
en vodkaflaska i huvudet – och var en hårsmån
från döden.
Niklas Håkansson önskade länge
att slaget hade tagit hans liv.
– Men i dag kan jag till och med
vara glad att jag överlevde, säger
han.
Ena stunden är Niklas Håkansson en glad utåtriktad 19-åring
som gärna berättar lite för grova
skämt. Stunden efteråt gömmer
han sitt ansikte i sina händer och
gråter.
– Hjärnan är ömtålig. Allt som
krävs är ett slag. Människor förstår inte det, säger Niklas.
Hans liv förändrades för alltid
den där ödesdigra natten i februari för snart fyra år sedan. Den då
15-årige Niklas hängde med sina
vänner utanför en ungdomsgård
i Häggvik.
Plötsligt uppstod bråk med ett
annat gäng. Niklas vände sig om
och gick. Efter hundra meter hann
en av pojkarna i det andra gänget ikapp. I sin hand hade han en
vodkaflaska. Kraften i slaget fick
Niklas att sjunka ner på knä. Allt
blev svart.
– Läkaren dödförklarade mig.
Jag var död i några minuter,
berättar han.
Niklas kom tillbaka. Men livet
skulle aldrig mer bli sig likt. Smärtan är konstant och ljuden i huvudet gör honom tokig.
– Varje natt drömmer jag samma mardröm. Jag
blir torterad av någon jag tycker om.
Antalet anmälningar om misshandel utomhus
i länet har ökat
stadigt de senas- Niklas
te åren. Våldet Håkansson.
går ner i åldrarna och det blir allt
grövre.
– Det hänger ihop. Eftersom

Niklas Håkansson dödförklarades av läkaren, men kom tillbaka. Hans liv blir dock aldrig som det var innan.
gärningsmännen är yngre vågar
de inte gå på någon om de inte är
flera. När flera ger sig på en hetsar de varandra, säger Sören Sanz
som leder antivåldsarbetet på
Södersjukhuset.
På akuten kommer han i kontakt med alla patienter som fallit
offer för gatuvåldet och han har
studerat det noga under lång tid.
Sören Sanz kallar det för ett folkhälsoproblem.
– Här på Södersjukhuset tar vi
emot många fler som utsatts för
gatuvåld än hjärtinfarkter. Och
då har vi ändå flest hjärtinfarkter
i landet, säger han.
Nästan hälften av offren för

i korthet
Par åkte på stöldturné i söderort
SÖDERORT Ett par gjorde en stöldturné i söderort i fredags.
Först utförde de en smash-and-grab mot en massagesalong i
Älvsjö och sedan gick färden vidare mot Enskede där de gjorde
ett inbrott på en pizzeria. Senare under natten hittade polisen
en röd Volvo i Rågsved med två personer i. Inne i bilen fanns
saker från pizzerian och massagesalongen.

w   Många unga offer
År
Samtliga
2007
11 247
2008
11 184
2009
11 241
2010
11 349
2011*
12 093

15–17 år
481
867
996
958
879

Anmälda fall av misshandel
utomhus. *Preliminära siffror.

källa: brå

gatuvåld som kommer till Södersjukhuset har utsatts för sparkar.
– Över 60 procent har fått spar-

kar och slag mot huvudet. Det är
nära hjärnan och ofta leder det till
allvarliga skador. Även våld med
tillhyggen som stenar, grenar, flaskor och glas har ökat, säger Sören
Sanz.
Den typiske gärningsmannen är
en pojke i 17–18-årsåldern. Offret
kan vara några år äldre.
Sven Granath, kriminolog på
Brå, talar om vikten av vuxennärvaro – både från föräldrar och polisen – och att stärka ungas självkänsla för att förebygga våldet.
– Det farligaste är när unga får
vara ifred och dricka, säger han.
Niklas har fått lite ordning på
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sin vardag och går nu i en specialgymnasieskola.
Dessutom har han tillsammans
med en copywriter och sin personliga assistent skapat bloggen
”Kampen tillbaka”. I framtiden
drömmer han om att besöka skolor och föreläsa om våldets konsekvenser.
– Det är bara så svårt att fokusera på det som är positivt när jag
hela tiden jämför med hur det var
innan, säger han.
l Patrik Ekström
l Pernilla Fagerström
pernilla.fagerstrom@mitti.se
tel 550 554 05

Läkare kritiseras för medicinering

Kvinna blev rånad på sin väska

SÖDERORT Socialstyrelsen riktar kritik mot en läkare på en
vårdcentral i söderort efter att han skrev ut medicin till en
patient med högt blodtryck och astma.
Kvinnan sökte till vårdcentralen för ryggvärk och läkaren
skrev ut fyra sorters läkemedel. Patienten anmälde läkaren
för att hon fick svårt att andas av medicinen. Kvinnan menar
att hon inte fått tillräcklig information om biverkningarna.
Socialstyrelsen anser att läkaren skulle ha varit mer återhållsam med medicinen.

BAGARMOSSEN En kvinna blev utsatt för en väskryckning när
hon var på väg hem klockan fem på morgonen förra söndagen
i Bagarmossen.
Hon upptäckte att en man gick bakom henne och när hon
var nästan framme vid sitt hem kom mannen ifatt henne och
slet tag i hennes väska. Kvinnan stretade emot. Mannen började då sparka och slå kvinnan tills hon släppte väskan.
Polisen rubricerar väskryckningen som grovt rån eftersom
mannen använde våld för att få tag på väskan.

