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Påverkad 
spottade  
på polis
GRILLBY
När mannen stoppades 
av polis på E18 var han 
påverkad av kokain och 
uppgav han att han var 
en annan person.

Mannen var påverkad av 
kokain och cannabis, sak-
nade körkort och uppgav 
falsk identitet när han stop-
pades av polisen på E18 i 
höjd med Grillby. Nu döms 
han till villkorlig dom och 
dagsböter om samman-
lagt 9 000 kronor av Upp-
sala tingsrätt.

Händelsen inträffade vå-
ren 2020 och mannen, som 
är i 30-årsåldern, döms på 
fem åtalspunkter, falsk till-
vitelse, olovlig körning, ratt-
fylleri samt två ringa narko-
tikabrott. 

Han döms även för ofre-
dande då han vid ett an-
nat tillfälle spottat en po-
lisman i ansiktet, samt för 
överträdelse av kontaktför-
bud då han skrivit och ring 
till en tidigare flickvän fle-
ra gånger trots förbud. Han 
döms att betala skadestånd 
på drygt 16 000 kronor till 
kvinnan.

Maria Hedenlund

Stoppad 
uppgav  
annat namn
BÅLSTA
Drograttfylleri, grov 
olovlig körning, nar-
kotikabrott och falsk 
tillvitelse. Det är listan 
över brott efter en 
poliskontroll.

På lördagskvällen stoppa-
de polisen en bil på Stock-
holmsvägen i Bålsta. Föra-
ren, född på 1990-talet, blev 
misstänkt för drograttfylle-
ri och grov olovlig körning. 
Passageraren, också född 
på 1990-talet, visade också 
tecken på att vara narkoti-
kapåverkad och blev därför 
misstänkt för ringa narkoti-
kabrott (eget bruk).

Föraren uppgav uppre-
pade gånger att den var en 
annan person och sa en an-
nan persons personnum-
mer. Därmed blev föraren 
även misstänkt för brottet 
falsk tillvitelse.

Dessutom hittade patrul-
len vad man misstänker är 
narkotika i fordonet. Båda 
personerna blev därmed 
även misstänkt för narko-
tikabrott genom innehav.

Anders Jagemo

Föraren uppgav en annan 
persons personnummer 
och är därför misstänkt för 
falsk tillvitelse. FOTO: TT

Elev högg kniv i däcket 
– då vittnade bilen
BÅLSTA
En elev högg med kniv i en av skol-
personalens bildäck. Allt filmades av 
bilen och det fick pojken att erkänna. 
En eftermiddag i höstas på 
en skola i Bålsta fick en av 
skolans personal larm från 
sin bil som stod parkerad 
utanför. 

Hon sprang ut till bilen 
och kollade läget. När hon 
en stund senare skulle åka 
hem var ett av bakdäcken 
tömt på luft. 

Det visade sig att någon 
hade stuckit hål på däcket 
med ett vasst föremål.

Den skolanställdas bil är 
en Tesla, som har en funktion 
som filmar i området runt bi-

len när någon rör sig i närhe-
ten av fordonet.

Den skolanställda lämnade 
in filmen till polisen. Hon 
hade även visat den för andra 
ur personalen och de hade 
identifierat killen på filmen 
som en av skolans elever.

Filmen visar hur en kille 
närmar sig bilen. När killen 
är framme vid fordonet hug-
ger han mot ett av bakdäck-
en. Bilens larm går och kil-
len flyr in i ett skogsparti. På 
filmen syns tydligt en kniv i 

killens hand, enligt den polis 
som har granskat den.

När den utpekade pojken, 
som är i tonåren, senare för-

hördes av polis och fick se 
filmen sa han direkt vid fil-
mens början att ”det där är 
jag”. 

Eleven har nu åtalats vid 
Uppsala tingsrätt för skade-
görelsen.

I förhöret uppger han inte 
något motiv till sitt ageran-
de, men han erkänner att det 
var han som stack hål på bil-
däcket.

Den skolanställda har riktat 
ersättningsanspråk mot poj-
ken och hans vårdnadshava-
re för hennes verkstadskost-
nader, hyrbilskostnad och 
konsertbiljetter (händelsen 
hindrade henne från att gå 
på en konsert som hon hade 
betalat biljetter till under 
den aktuella kvällen).

Anders Jagemo
Anders.Jagemo@eposten.se

Den misstänkte drar ut kniven efter hugget i bakdäcken sam-
tidigt som bilen larmar med blinkande ljus.  
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De fick största gåvan från luciainsamlingen
ENKÖPING
Det var ESK Puls som 
fick ta emot den största 
Luciagåvan från 2021 års 
luciainsamling.

På tisdagen överlämnade 
Britt-Marie Lidmo, Lena Lun-
devall och Marie Hedström 
från luciakommittén 21 342 
kronor till föreningen. 

Det är hälften av den sum-
ma som Enköpings lucia 
samlat in genom de boka-

de luciatågen och allmänhe-
tens gåvor.

Annika Hällman, spelare i 
ESK puls, strålar av glädje  
över priset som föreningen 
får.

– Jag blev verkligen över-
raskad, det är jättekul säger 
hon och får medhåll av Puls-
ledaren Jesper Modigh.

– Vi deltar i seriespel varje 
år och hoppas kunna delta i 
SM. Då blir det övernattning-

ar och pengarna kommer väl 
till pass, säger han.

ESK Puls firar 20 år i år priset 
passar perfekt inför vårens 
upptaktsmöte som kommer 
bli lite festligare.

ESK Puls är ett lag inom ESK 
Ungdom inriktat mot perso-
ner med funktionshinder. La-
get tränar och spelar match-
er i en Svealandsserie.

– Det är jätteroligt att spe-
la fotboll och träffa andra. 

Ibland är det tuffa match-
er, ibland mer vänskapliga, 
säger Annika Hällman som 
spelat i laget sedan starten 
för 20 år sedan.

Luciakommittén hade i år 
tagit fram sex kandidater 
bland lokala föreningar som 
gick att rösta på för Luciagå-
van. Flest röster fick ESK-Puls 
med god marginal, de övri-
ga kandidaterna får vardera 
4 268 kronor av insamlingen.

De övriga prisade verk-
samheterna är Children with 
love, Enköpings city AC, Enkö-
pings klätterklubb, Majblom-
meföreningen och Tillsam-
manskraft.

– Alla pengar vi får in under 
insamlingen går till Luciagå-
van, sen har vi även sponso-
rer som hjälper till med övri-
ga kostnader, säger Britt-Ma-
rie Lidmo i luciakommittén.

Maria Hedenlund
Maria.Hedenlund@eposten.se

Luciainsamlingen 2021, ESK puls vann och fick halva insamlade summan, 21342 kronor. Jesper Modigh, ledare, Annica Hällman, spelare ESK Puls. Brit-Marie 
Lidmo, Marie Hedström och Lena Lundevall från luiciakommittén. FOTO: MARIA HEDENLUND


