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Läkare missade fraktur på nyckelben
SALEM En man från Salem har anmält brister i vården vid 
Huddinge sjukhus akutmottagning till Socialstyrelsen. Man-
nen besökte akuten den 4 juni efter att ramlat av sin cykel 
med svår smärta i axeln som följd.

Efter röntgen sa personalen på mottagningen att allt var 
okej. Han skulle bara ta värktabletter. Två dagar senare besök-
te mannen vårdcentralen i Salem eftersom han misstänkte 
att något var fel. Det visade sig att nyckelbenet var brutet.

22 000 i riskzonen vid värmeböljor
BOTKYRKA Vem har ansvar för att stötta personer som riske-
rar att råka illa ut i samband med värmeböljor? Den frågan 
ställer en chef för projektet Climatools, som leds av Totalför-
svarets forskningsinstitut, till Socialstyrelsen. I Botkyrka har 
man kommit fram till att 22 000 personer, det vill säga unge-
fär en fjärdedel av befolkningen, löper avsevärt högre risk att 
dö vid höga temperaturer. Bara 2 000 av dessa är i dag kända 
av kommunen och får till exempel hemtjänst.

Planteringar förstörda vid Säby torg
SALEM På torsdagens morgon möttes kommunens parkar-
betare av en förfärlig syn när de kom till Säby torg vid Salems 
centrum. Alla nyplanterade sommarblommor var brutalt 
upprivna och kastade över hela torget. 

Det är andra gången detta händer på en veckas tid, skriver 
kommunen på sin webbplats.

Granskning efter larm om mobbning
STORVRETEN Skolinspektionen har inlett en granskning av 
kommunala Storvretsskolan efter att en förälder anmält 
missförhållanden. Av anmälan framgår att anmälarens son 
hamnat i konflikt med jämnåriga elever på skolan och nu hålls 
hemma på grund av detta.

Anmälaren menar att sonen utsatts för mobbning och att 
lärarna tagit parti för mobbarna på grund av att sonen gett 
igen. Skolinspektionen har nu begärt in ett yttrande från 
Botkyrka kommun.

Förvarade stor mängd sprit i hemmet
SLAGSTA Förvaltningsrätten har beslutat att frysa egendom 
till ett värde av drygt 400 000 kronor tillhörande en 52-årig 
man från Slagsta. Detta för att säkerställa att mannen kan 
betala skatt för en stor mängd tobak och alkohol som påträf-
fades vid en husrannsakan i mannens bostad. Mannen hävdar 
själv att han köpt varorna för eget bruk

Förvaltningsrätten finner det dock mer troligt att han im-
porterat varorna i syfte att sälja vidare utan myndigheternas 
kännedom.

Här sköts man till döds
26-åring hittades svårt skottskadad i trapphuset – kunde inte räddas.

Larmet kom vid 16.30-tiden i lör-
dags. En man hade hittats svårt 
skottskadad i ett trapphus i Fittja. 
Återupplivningsförsöken var för-
gäves, mannen dog av skadorna.

Senare på lördagen grep polisen 
en 32-årig man. Men han släpptes 
senare.

– Han är inte misstänkt för det 
här brottet. Han är däremot miss-
tänkt för vapenbrott, säger Hesam 
Akbari, informationsansvarig vid 
Södertörnspolisen.

Hur skjutningen gått till vill po-
lisen inte uttala sig om. Inte heller 
vilket motivet eventuellt är.

– Det behåller vi för oss själva, 
säger Hesam Akbari.

Polisen hade i söndags eftermid-
dag ingen misstänkt för brottet.

– Vi har genomfört dörrknack-
ning. Utredningen fortsätter med 
de resurser vi har. Vi är måna om 
att få in tips från Krögarvägen, om 
någon har sett någon som tagit sig 
in i trapphuset, säger Hesam Ak-
bari.

Den dödade 26-åringen är se-
dan tidigare känd av polisen för 
ringa narkotikabrott och olovlig 
körning.

När Lokaltidningen Mitt i besök-
te flerfamiljshuset i söndags för-
middag låg blommor utanför en 
av entrédörrarna. Gula rosor låg i 
en hjärtformad ring.

En kvinna på väg ut med barn-
vagn ville inte säga något om det 
inträffade. En ung man som sam-
tidigt passerade ut genom entré-
dörren ville inte heller säga något.

– Det är jobbigt, sa mannen kort 
innan han skyndade vidare.

På andra våningsplanet, där 
dödsskjutningen ägde rum i elva-
våningshuset, finns en långsmal 
korridor med sex lägenhetsdörrar, 
två hissdörrar och en branddörr. I 

vardera änden av korridoren finns 
fönster från golv till tak. I ett av 
fönstren syntes tre skotthål.

Skotten hade alla gått igenom 
två tjocka glasrutor. Förutom 
skotthålen bar korridoren inga 
spår av det inträffade.

I porten möter Mitt i en man på 
väg ut. Mannen heter Igor Sarev, 
35 år, och säger att han kom hem 
från jobbet i lördags, strax efter 

att 26-åringen hittats ihjälskjuten.
– När jag kom hem var det 

många som stod här ute, även po-
liser, säger Igor Sarev.

Igor Sarev säger att han inte 
känner någon särskild rädsla ef-
ter det som hänt. Han säger att 

han kommer från Serbien, ett land 
som genomlidit många krig.

– Där är det normalt att sådant 
här händer.

Noppharat Bunngam, 28, som 
också bor i huset, är mer illa till 
mods.  

– Det är hemskt. Det känns 
otryggt. Man tänker att man inte 
ska släppa in någon i huset. Jag 
vill flytta härifrån, säger hon.

Polisen är medveten om det sto-
ra antalet skjutningar i kommun-
delen.

– I samtliga fall har vi kunnat 
lagföra personer eller är på väg att 
lagföra. Förhoppningsvis löser vi 
även det här, säger Hesam Akbari.

Behöver allmänheten känna 
oro?

– Vi har inte haft någon händel-
se där tredje man kommit i skott-
linjen. Men smtidigt, i ett trapp-
hus kan ju barn röra sig.

l Anders Gustafsson
anders.gustafsson@mitti.se
tel 550 550 87

En 26-årig man sköts i 
lördags ihjäl i ett trapp-
hus på Krögarvägen i 
Fittja. Det var andra 
dödsskjutningen inom 
ett år i kommunen. 

I Fittja rådde förstäm-
ning efter dådet.

Polisen har ingen misstänkt för dådet på Krögarvägen och är förtegen om hur skjutningen kan ha gått till. FoTo: CHrIS AnDErSon

w Två dödade och flera skjutna i benen
w 18 juni 2011: En 26-årig man 
sköts ihjäl i ett trapphus i Fittja.
w 24 mars 2011: En 18-årig man 
sköts med två skott i benen i 
Fittja.
w 8 januari 2011: En 20-årig man 
sköts i ben och höft i Alby.
w 20 juni 2010: Två 20-åriga män 
träffades i benet, stjärten och 

ryggen av en man som sköt från 
en moped i Fittja.
w Juli 2010: En 19-årig man sköts 
till döds vid Grindtorpsskolan i 
Alby. Två 18-åringar åtalades för 
brottet.
w Sedan oktober 2009 har nio 
skottlossningar inträffat i Fittja 
där unga män skjutits i benen.

Ett av skotthålen i trapphusfönstret.


