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◗ Micke Karlssons altandörr förstördes vid inbrottet

i korthet
Strandskolan
vann journalistpris
TYRESÖ STRAND Strandskolan har vunnit Lilla journalistpriset i kategorin Webbskoltidningar högstadiet.
Dagens Nyheters och Expressens mediecenter Bakom
rubrikerna arrangerar tävlingen som lockade 24 skolor att
delta i ovannämnda kategori.
Dock var det Strandskolans
webbtidning Strandaren som
ﬁck juryn på fall. Motiveringen
lyder:
”Med en proffsig graﬁsk
proﬁl på en aktiv tidningssida
som sprudlar av engagemang levererar Strandaren
dagsfärsk information och
underhållning. Här blandas
skolinformation och elevernas
egna artiklar och åsikter på
ett sätt som känns balanserat
och nytt. Snyggt jobbat!”

Vandrande bussar
får hållplatser
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Tjuven greps när
granne slog larm
20-åring fast efter dramatisk biljakt på Örbyleden.
På valborgsnatten tog
sig en inbrottstjuv in i
familjen Karlssons hus i
Trollbäcken.
Men tack vare en alert
granne kunde han gripas
bara ett par timmar senare.

◗ Så undviker du påhälsning av tjuvarna
◗ Organisera grannsamverkan.
Var uppmärksam på vad som
händer i ditt område. Flytta bilar,
ta in posten och klipp gräsmattor
åt varandra när någon är bortrest.
◗ Skaffa ett bra lås. Ytterdörrar
som inte kan öppnas utan nyckel
inifrån gör det svårare att frakta
ut stora föremål.
◗ Installera lampor som är rörel-

Det värsta var inte att tjuven hade
tagit tv:n, kameror och andra dyrbara saker. Vad som gjorde riktigt till vardagsrummet såg han en
ont var att han av någon anled- platt-tv... När han gick och ringde
ning även hade lagt beslag på pri- på dörren var det ingen som öppvata fotograﬁer som låg i en väska. nade” står det skrivet i polisens
Väskan låg slängd på golvet – men förhör.
bilderna hade tjuven tagit med.
Där står också:
– När vi upptäckte det blev det för
”Han blev stressad, tog i panik
mycket. Vi blev så oerhört arga och vad han hann...”
ledsna, berättar Micke Karlsson.
Det var på valborgsnatten som Det var tack vare en uppmärkdet hände. Familjen var bortrest sam granne som polisen faktiskt
och av någon anledlyckades gripa en
ning hade de glömt
man som nu sitter
att lämna lampor
häktad på sannolika
tända som de anskäl misstänkt för
nars brukar göra då
grov stöld.
de reser bort.
Grannen
hörde
Något tjuven ockett kraschande ljud
så la märke till.
och när hon såg det
PIA KARLSSON
”Han såg att det
ﬂaddrande ljuset av
var helt nedsläckt
ﬁcklampor larmade
och att ingen bil stod parkerad hon polis.
vid infarten... Genom ett fönster
En stund senare ägde en dra-

”Kränkande
är det enda
ord jag kommer på.”

sestyrda om du har en mörk och
insynsskyddad baksida. Det kan
skrämma bort inbrottstjuvar.
◗ Märk alla saker som du är rädd
om och dokumentera värdesaker
genom exempelvis fotografering.
◗ Rådfråga ett vakt- eller larmbolag om hur du bäst skyddar din
bostad.
KÄLLA: NACKAPOLISEN

matisk jakt rum. I hög fart följde
polisen efter den bil som två misstänkta gärningsmän åkte i. Färden
gick mot Alléplan och ut på Örbyleden. Männen slängde ut en dator och annat gods genom fönstret. Vid ett tillfälle åkte ﬂyktbilen
i fel färdriktning och polisen ansåg
sig nödgad att avbryta jakten.
En stund senare lyckades en
hundpatrull ändå gripa en av de
misstänkta: en narkotikapåverkad
20-åring som är känd av polisen
sedan tidigare. Han tar ensam
på sig skulden och vägrar uppge
namnet på den person som satt
i bilen med honom.
Enligt Claes Ursing vid Nackapolisen anmäldes 93 bostadsinbrott i
Tyresö förra året. Av dem var det
en försvinnande liten procent som
klarades upp.
– Ofta hinner det gå ﬂera tim-

mar eller dagar innan det uppdagas. Och då är tjuvarna redan
långt borta, säger han.
Kan den man som sitter häktad vara skyldig till ﬂer inbrott
i Tyresö?
– Det är ingenting vi utesluter.
Makarna Karlsson berättar att
de har fått tillbaka sin dator i fyra
trasiga delar. Nu hoppas de innerligt att hårddisken inte är förstörd.
Där ligger nämligen en oändlig
mängd bilder från barnens första
år. Tv:n verkar sjunga på sista refrängen, men ﬁlmkameran med
ﬁlm från högtidsstunder är intakt.
– Vi är så oerhört glada över att
ha fått tillbaka allt sånt som inte
går att ersätta med pengar. Samtidigt är det svårt att komma över
att någon har varit inne och rotat
i vårt hus. Kränkande är det enda
ord jag kommer på, säger Pia allvarligt.
20-åringen har uppgett att han
ångrar sig och hädanefter vill leva
lagligt eftersom han snart ska bli
pappa. Han säger att han begick
brottet för att han behövde pengar
till en utlandssemester med ﬂickvännen och hennes familj.
● Katarina Linde
katarina.linde@mitti.se
tel 550 551 35

Tjuv vittjade
brevlådorna
BREVIK En mängd
räkningar och brev som
ﬂaddrade i vinden. Det
var den syn som nyligen
mötte en Breviksbo vid
Sjöberga busshållplats.
Hon misstänker att
tjuvar har länsat brevlådorna i området.
– Det bästa man kan
göra är att skaffa brevlåda med lås. Annars
ﬁnns risken att tjuvarna
på olika sätt utnyttjar
de brevlådor som ﬁnns i
området, säger kvinnan.

Alla SL-bussar
kan få alkolås
LÄNET Waxholmsbolaget och
Storstockholms lokaltraﬁk (SL)
har fått i uppdrag att undersöka om alla landstingets fordon
kan utrustas med alkolås.
Låsen sätter stopp för onyktra förare. De ökar traﬁksäkerheten och kan rädda liv,
skriver traﬁklandstingsrådet
Christer G Wennerholm (m)
i ett pressmeddelande.
År 2012 kan alkolåsen var på
plats i fordonen.

TY

Micke Karlsson har svårt att smälta att en okänd person rotat runt i det mest privata. Nu vill han få till stånd en ordentlig grannsamverkan i området.

ÖRINGE I fredags ﬁck de vandrande skolbussarna uppskattning i form av två skyltar värdiga riktiga busshållplatser.
Skyltarna – som är målade av
barn – sattes upp på Slåttervägen och på Sidvallsvägen.
Med vid ceremonin var bland
andra Mats Fält, ordförande i
barn- och utbildningsnämnden, ambassadörer för Säkrare
skolvägar, barn och föräldrar.
Genom projektet Säkra
skolvägar vill Vägverket och
kommunen uppmuntra
föräldrar att turas om att promenera med en grupp barn till
skolan i stället för att ta bilen.
Som Lokaltidningen Mitt
i tidigare har berättat går en
grupp föräldrar regelbundet
med sina barn till Fårdala skola.

