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nyheter

14 förgiftas av
svamp varje år
stockholm Drygt 14 stock-

holmare förgiftas av svamp
varje år, visar statistisk från
Socialstyrelsen. Stockholm
är det län där flest drabbas av
svampförgiftning följt av de
andra storstadslänen Västra
Götaland och Skåne.
– Nu är det ett nytt bra
svampår och vi har haft ett
stort antal allvarliga svampförgiftningar. Som tur är har
ingen dött, säger Jonas Höjer,
läkare på Giftinformationscentralen, i ett uttalande.
I Stockholm vårdades 72
personer för svampförgiftning
åren 2008-2014, vilket är 14,4
personer per år i snitt.

cancer
upptäcks
av slump
stockholm Prostatacancer
upptäcks ofta av en slump.
Hos 49 procent av männen
som drabbats upptäcktes
cancern när de gått till läkaren
i ett annat ärende. Det visar
en undersökning bland 7 000
män i Norden, som läkemedelsbolaget Astellas gjort.
Undersökningen visar också
att de flesta svenska patienter
inte känner till symtomen för
prostatacancer som exempelvis ryggvärk.

Dykare hittade stulen
motorcykel vid badplats
Många dykare kan gå
i god för att Mälaren
används som en soptipp.
Mc-fyndet som gjordes vid Kairobadet för
en dryg vecka sedan hör
dock till den ovanligare
sorten.

Det var förra lördagen, när Märsta
sportdykarklubb genomförde en
utbildning i lindykning, som dykaren Mikael Sjödin simmade på
ett fynd som helt klart inte hörde
hemma i havet.
– Jag var i vattnet och Hans
Ericson, instruktören, och hans

fru stod på bryggan. Först hittade
jag lite vanligt skräp men sedan
stötte jag på något konstigt. När
jag såg att det stod Honda CBR
Fireblade förstod jag vad det var.
Jag kör motorcykel själv så jag
kände till modellen, förklarar han.
simmade upp till
ytan och berättade om fyndet varpå de kontaktade polisen.
– Då undrade polisen om vi
hade möjlighet att få in den till
land så vi ringde till några andra
klubbmedlemmar som kom med
en lyftsäck, säger Mikael Sjödin.

Mikael Sjödin

Väsby C entrum

Ropen skalla, kalla till alla!

Mer skräp
slängs i havet
w Marin nedskräpning är ett
växande miljöproblem.
w Omkring 80 procent av
skräpet kommer från land.
w Nästan 70 procent av Sveriges kommuner uppger att de
har ganska stora till mycket
stora problem med skräp längs
kusten.
Källa: Initiativet Hållbara Hav

Den stulna motorcykeln som dumpats vid Kairobadet låg precis vid
änden av bryggan, på fyra-fem meters djup.
Foto: Susanne Ericson

Tillsammans med Hans Ericson
dök Mikael Sjödin ner och fäste
lyftsäcken i motorcykeln.
De fyllde sedan säcken med luft
så att motorcykeln lossade från
botten och kunde bogseras upp på
land.
– Efter tjugo minuter kom en polispatrull, de kunde inte annat än
att konstatera att den var anmäld
stulen för ett år sedan och att det
är försäkringsbolaget If som äger
den nu, berättar Mikael Sjödin.
Enligt Carl-Gustav Jonsson,

chef på sjöpolisenheten, är det
vanligt att stöldgods dumpas i hav
och sjöar men det är inget som sjöpolisen aktivt letar efter.
– Det är mycket vanligare än
man tror, men det mesta ser vi aldrig, utan det är när privatdykare
hittat något eller när vi får in tips
som vi åker ut och letar, säger han.
Märsta
sportdykarklubb, slår fast att motorcykeln är något av det konstigare de hittat.

Hans Ericson, instruktör i

Ge din jubileumsgåva på pg 90 91 92-7 eller
www.hjart-lungfonden.se
tillsammans r äddar vi liv

– Jag har dykt i trettio år, och
inte enbart i Mälaren då, men jag
har aldrig stött på en motorcykel
förut, säger han.
Vanligtvis rör det sig om glasflaskor, burkar, cyklar, kund
vagnar och, då och då, mopeder.
Men visst har de gjort mer ovanliga fynd, som när dykarklubben
skulle rensa upp vid en badplats
i Sigtuna.
– Då hittade vi några konstiga
bruna inplastade paket – det visade sig vara fem kilo knark.
l Sandra Eriksson
sandra.eriksson@mitti.se
tel 550 550 00

Hjälp en
katt!
e-post: katt@katthem.nu www.katthem.nu, pg 540710-1
tel: 070-7660435 mån-fre 13-14
adress: Eriksöv. 4 185 34 Vaxholm
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2 Kallor i kruka

Testa dina lungor
2 och 3 oktober kl. 08.00–18.00
Plats: Stockholms Centralstation
– Centralhallen
Anta balloon challenge!

Lyxa
till det!

Lungfunktionsmätningar utförs av
erfaren sjukvårdspersonal på personer
över 16 år. Antalet tester är begränsat.
ki.se/spirometri

129:-

Vi utför allt inom:
Blommogram • Sorgbinderi • Brud & Fest • Företagsblommor
Interflora Fresh, Väsby Centrum. tel: 08-590 831 00.
Var 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17.

-allt för hästar och hästfolk !

Termo-och Stalltäcke Tornado

LJETTER INFÖR
SÄKRA DINA BI
A NU!
HÖSTEN - BOK
HANNA LINDBLAD RENNIE MIRRO KARL DYALL
SIW MALMKVIST LINUS WAHLGREN STOR ENSEMBLE & ORKESTER
Svensk översättning & regi: ANDERS ALBIEN Koreografi: JENNIE WIDEGREN

NYPREMIÄR 19 SEPTEMBER PÅ CHINA TEATERN
BILJETTER:
08-562 892 00
WWW.FLASHDANCE-THEMUSICAL.SE

Erbjudandet gäller t.o.m. 28/9 eller så långt lagret räcker.

420 D polyester med 200gr polyfill och
innerfoder i poly/cotton.
Fleecekrage i bog. Svart med röda detaljer.
Stl: 85-165 cm. Art.7033

299:-

NI hittar oss i Fliesbergshuset utmed E18, avfart 148
Drottningvägen 1, UPPLANDS BRO. Tel: 08-582 40 200
Mån-Fre: 10-19, Lör: 10-17, Sön: 12-17

borjes-tingsryd.se

