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30-åring åtalas för mordförsök
Katarina Linde
katarina.linde@mitti.se tel 550 554 97

Nyhetschef
mejl

nyheter

Liljeholmen På fredag väntas
åtal väckas mot en 30-årig man
från Söderort. Mannen är misstänkt för mordförsök.
I förra veckans tidning berättade vi om hur mannen hade
omhändertagits av ordningsvakter i Liljeholmen av väktare, när
han drogpåverkad hade klivit av
tvärbanan.

Mannen hade – enligt polisanmälan– huggit och rispat med en
kniv mot ordningsvakterna.
30-åringen som nu sitter
häktad medger att det finns
sannolika skäl för misstanke om
försök till grov misshandel men
förnekar att hans handlande
skulle röra sig om försök till
mord.

4

läkarbesök p
 er år gör i
snitt varje invånare i Stockholms
län, vilket betyder att vi tillsammans gör 7,7 miljoner läkarbesök
per år i länet. Det visar nya siffror
från landstinget.

Tumult vid
mobilstöld

Midsommarkransen Vid

halv två tiden förra tisdagen
blev en privatperson bestulen
på sin mobiltelefon.
Vittnen till händelsen höll
kvar gärningsmannen och
larmade polis. Men situationen blev tumultartad när
tjuvens kompisar försökte
frita honom.
När polisen kom fram lugnades situationen ner. En man
undersöktes av ambulanspersonal. Den misstänkte tjuven
och ytterligare två personer
greps. Misstankarna gäller rån
och grov misshandel.

Välklädd
tjuv stal
av kvinna

Anders Sjöblom cyklar oftast till Liljeholmen för vidare resa med tunnelbanan. ”Men jag skulle inte låta cykeln stå här över natten”, säger han.

Cykeltjuvar slår
till vid stationerna
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Våren är här och så även
cykeltjuvarna. Vid de stora knutpunkterna stjäls
det mest. Enligt polisen
anmäls drygt en cykelstöld vid Älvsjö station
varannan dag.

Jerry Lasota bor så nära Älvsjö
resecentrum att det inte är särskilt
ofta han ställer cykeln vid reseanläggningens cykelgarage. Men
han gillar initiativet skarpt.
– Det ser suveränt ut. Jag har
bara sett det här i Älvsjö och utomlands, säger han.
När han får höra att det också
finns kameraövervakning stiger
entusiasmen.
– Då skulle jag inte tveka att
ställa den här, säger han.

Men sett till att 20 cyklar – fler
än en varannan dag – anmäldes
stulna vid stationen den senaste
månaden är det knappast någon
stöldsäker plats. Dessutom visar
det sig att kamerorna inte är inkopplade ännu efter två år.
– Vi hade kunnat dra nytta av det
här i avskräckande syfte. Men också i de fall vi fått en tydlig tidsangivelse på när stölden begicks hade
vi kunnat få bilder på gärningsmannen som ofta ligger bakom fler
stölder, säger Andreas Gran, yttre
befäl vid polisen i Älvsjö.

trafikkontoret har svårt att ge någon förklaring till varför kamerorna inte h
 ar
kopplats in.
– Det har hamnat mellan stolarna.
Dessutom ska detta samköras med
Roland Kolmodin vid

”Inte ens ett riktigt
bra lås hindrar en
tjuv.”
Anders Carlsäter, polisen

Trafikverkets övriga system vilket
försvårar, säger han.
närmare 300 cyklar anmälts stulna i hela
söderort, varav en tredjedel i Hägersten/Liljeholmen och Älvsjö.
Samtidigt uppskattar Brottförebyggande rådet att runt varannan
cykelstöld inte ens blir anmäld.
Knutpunkter och stationer platserna där det händer. Den senaste månaden anmäldes 17 stölder
– en varannan dag i Liljeholmen.
Även Telefonplan, Fruängen är

Den senaste månaden har

drabbat. Det är där cyklarna finns
och folk är ständigt i rörelse.
De som tar cyklar är både de
som behöver åka hem från krogen
nattetid och de som mer organiserat stjäl cyklar för att sälja dem
vidare.

Anders Carlsäter, biträdande polischef i Liljeholmen/Hägersten,
råder cyklister att inte parkera vid
stationer.
– Det skulle jag inte själv göra.
Inte ens ett riktigt bra lås hindrar
en tjuv som är tillräckligt motiverad. Men däremot kan det få omgivningen att reagera eftersom
det är svårare för tjuven att få upp
det.
l Adrian Rosén

adrian.rosen@mitti.se
tel 550 551 29

Känns det säkert att ställa cykeln vid stationen?
Staffan Sandell,
Älvsjö:
– Ja. Det fungerar
bra här i Liljeholmen i alla fall. Men
det gäller att ha ett
bra lås.

Åsa Jacobsson,
Älvsjö:
– Ja, men jag letar
alltid efter ett ställe
där jag kan låsa fast
den i ramen. Det behövs fler sådana.

Lena Lindqvist,
Östberga:
– Ja. Jag brukar ställa in den i mängden
så att den försvinner
bland andra, finare
cyklar.

Michelle Strömberg, Solberga:
– Nej. Jag skulle nog
inte ställa den här
i Älvsjö för att åka
vidare någonstans.
Jag tar helst med den dit jag ska.

Älvsjö En kvinna i 90-års
åldern blev bestulen av
en propert klädd tjuv förra
tisdagen.
I kön på Coop i Älvsjö
stötte kvinnan först ihop
med mannen och småpratade lite. När hon kommit
hem till dörren med sina
varor dök mannen, som
tros vara 30-års åldern,
upp igen. Han var artig och
hjälpte henne in med rul�latorn. Men senare märkte
kvinnan hennes plånbok
var borta.

Samgående
stärker skola

Gröndal På torsdagens
utbildningsnämnd beslutades
att Nybohovsskolan skulle
slås samman Ekensbergsskolan till att bli en enhet med
årskurserna F–6.
Nyordningen ska gälla från
den 1 oktober. Meningen är att
skolorna som en enhet ska blir
starka och bärkraftiga.
Enligt tjänsteutlåtandet blir
det en naturlig övergång till
en rektor eftersom Ekensbergsskolans rektor snart går
i pension.

Många unga
mår dåligt

Stockholm Många unga
personer i Stockholms län mår
dåligt. Enligt den nationella
hälsoenkäten sökte var tionde
stockholmare i åldern 13–17 år
psykiatrisk vård under 2013,
att jämföra med till exempel
landstinget i Skåne där bara
häften så många sökte hjälp.
I ett uttalande till TT säger
Christina Dalman, docent
vid Karolinska institutet, att
storstadsmiljön ger sämre
hälsa.

