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Mest läst på ekuriren.se i går
1. Försvunnen man hittad död utanför Strängnäs
2. Skogsbrand i Almsätra
3. Försvunnen Strängnäsbo återfunnen
4. Mc-olycka vid Hällberga
5. Känner du igen dem?

Fyra
dömda för
smuggling

Förebygger brott 30 stulna datorer hittills i år

Eskilstuna Fyra
personer, alla män och
mellan 25 och 49 år
gamla, har dömts för
smuggling av Eskilstuna
tingsrätt. Smugglingen
gäller införsel av alkohol
från Tyskland för ett par
år sedan.
Två av männen är bosatta i
Eskilstuna, medan de övriga två är från andra orter. De åtalades i juni förra
året. Enligt åklagaren skulle en 29-åring, en av Eskilstunaborna, ha förekommit
i båda de två smugglingsärenden som åtalet gällde.
Den ena resan ner till Tyskland ägde rum den 26 oktober 2011.
Den andra den 8 juni 2012.
38 liter sprit, 494 liter vin och
drygt 800 liter starköl handlades hem på den första resan menade åklagaren. 37
liter sprit, 407 liter vin och
1 473 liter starköl vid resa
nummer två.
Men någon tull hade män-

Mikael Hauk på Stålforsskolan och Pär Sandevik på Stockholmsföretaget Safesolution tror och hoppas att antalet stulna datorer ska minska drastiskt genom märkningen.
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Stålforsskolan vill stoppa
stölderna med märkning
Eskilstuna Antalet bärbara datorer som stjäls
är för många.
Något måste göras.
Så går resonemanget på Stålforsskolan i Eskilstuna
som nu stöldmärker alla datorer på skolan.
– Vad vi gör är att vi satsar 10 000

kronor på en test av en sorts
märkning som ska vara väldigt
effektiv, säger Mikael Hauk, som
är teknikansvarig på skolan.
– Förhoppningsvis leder det
till att vi får antalet stulna datorer och paddor minskat.
Mikael Hauk vill först se ett
tydligt tecken på att stöldskyddsmärkningen har den effekt som Pär Sandevik på Stockholmsföretaget Safesolution utlovar.
Hittills i år har 30 elever fått sina
lånade datorer stulna.
– Om den kurvan nu kan börja
peka nedåt, så tolkar vi det som
att märkningen har den effekt vi
önskar oss. Då går vi vidare och
bygger ut försöket.
En som anser att en eventuell
utbyggnad är ett mycket klokt
beslut är Pär Sandevik, som
självklart hoppas på att få sälja mycket av det preparat som
man nu stryker på datorerna.

Ingar Frostberg

ingar.frostberg@ekuriren.se
016 - 15 61 62

Det är inget man tar bort med
en tops och lite aceton?
– Nej, det är det inte. Det sitter fast.
Och det innehåller inga
miljöfarliga substanser?
– Nej, jag har hela innehållsförteckningen här, det är en
lång radda...

Nytt växlingsbedrägeri

Utan att gå in på några detaljer

som kan förråda affärshemligheterna så understryks att det
handlar om biologiska medel
som garanterat sitter i åtminstone fem år. Efter fem år bör man
stryka på ett nytt lager stöldskyddsmedel.
Pär menar att många polispatruller i sin utrustning numera
har de här väldigt dyrbara ficklamporna som skickar ut det uvljus som krävs för att en stöldskyddsmärkning ska bli synlig.
– Och de har fått den väldigt
tydliga uppmaningen att lys,
lys, lys. I alla lägen. För det är givetvis ingenting som säger att

nen inte betalat och åklagaren misstänkte också att det
inte alls handlade om alkohol för eget bruk - utan för
försäljning. Och tingsrätten
valde att gå på åklagarens
linje och dömde alla fyra för
smuggling.
Tre av männen döms till
villkorlig dom med samhällstjänst. Hade man valt fängelse skulle det ha blivit tre eller
fyra månader, skriver tingsrätten i domen. Den 29-årige Eskilstunabon hade dömt
till skyddstillsyn tidigare och
den omfattar nu också den
nya brottsligheten. Också
han döms till samhällstjänst
och ska dessutom gå ett speciellt påverkansprogram i frivårdens regi.

du inte får ha 23 stulna mobiltelefoner i baksätet på din bil.
Men om du bara har en enda
som är stöldmärkt, då är du fast.

Torsten Braf

torsten.braf@ekuriren.se
016-15 61 79

30 datorer anmälda stulna
fick skolledningen på
Stålforsskolan att reagera.
Nu stöldskyddsmärks
samtliga datorer som
eleverna har som lån.
Ultraviolett belysning
avslöjar att ett föremål
verkligen är stöldskyddsmärkt.

■■ Eskilstuna Kvinnan
kom in till pizzerian i Eskilstuna och ville köpa dricka.
Hon ville betala med en tusenlapp, men pizzeriaägaren förklarade att hon måste
ha en mindre sedel. Så hon
tog fram en 500-kronorssedel.
När han letat fram växel
och räknat upp dessa pengar på disken, ville kvinnan
plötsligt ångra inköpet . Efter ett trassligt växlingskaos
där också kvinnan var med
och petade bland sedlarna på disken upptäckte pizzeria-ägaren till slut att han
saknade 500 kronor. Men
då hade kvinnan försvunnit.
Händelsen som ägde rum vid
12.20-tiden på söndagen har
anmälts till polisen.

