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Världspremiär
– i Nyköping
bror, som är fem, tycker också
om LasseMaja-böckerna när jag
läser högt för honom.

NYKÖPING

Inbrott i Peterslundsskolan
Peterslundsskolan i Oxelösund drabbades
i helgen av inbrott. Gärningsmännen fick bland annat med
sig en dator och en jacka.
Enligt polisanmälan tog sig tjuvarna in genom att krossa
ett fönster till förskolans personalrum. Förutom en dator
och en jacka tog tjuvarna också med sig en dockningsstation.

OX E L ÖSUN D

Ny skallgång efter Anita
Organisationen Missing people ordnar en ny
skallgång efter den försvunna Nyköpingskvinnan Anita
Persson.
Anita Persson, 66, har varit försvunnen i ungefär två
veckor nu. Vid två tidigare tillfällen har Missing people
försökt att hitta henne genom att ordna skallgångar
i Nyköping. Hittills har arbetet varit helt resultatlöst,
berättar Magnus Idebro, operativ chef för Missing people
i Sörmland.
– Men nu gör vi ett nytt försök. Alla som har möjlighet
att hjälpa till är välkomna på torsdag. Vi samlas vid sporthallen klockan halv sju på kvällen, berättar han.
Torsdagens skallgång kommer sannolikt att koncentreras till området runt Rosvalla och Öster, berättar Magnus
Idebro.
N Y KÖ P IN G

Polisen utreder snöplogsförare
S Ö RM LAN D Omkring 400 000 personer har sett filmen
på nätet där en dieseltjuv bogseras efter en snöplog
i Strängnäs. Polisen utreder nu om männen som körde
snöplogen agerat olagligt.
Filmen visar hur en man, misstänkt för dieselstöld,
kommit tillbaka till brottsplatsen vid Eldsund för att hämta
sin minibuss. I sekvensen efter det binder några män
fast minibussen i en snöplog och dieseltjuven bogseras
baklänges, under flera minuter, efter den.
Polisen har beslutat att starta en utredning kring
händelsen som filmats. Straffskalan för ofredande är
från böter, om det är lindrigt, upp till fängelse i ett år om
brottet anses vara grovt.
Mannen i minibussen har inte hörts av polisen, inte
heller männen som körde snöplogen har kontaktats.
– Vi måste börja i rätt ände. Vi kommer att kontakta
tekniker för att begära in filmer och så vidare, säger
Per-Magnus Olsson vid Strängnäspolisen.

En läsfest med världspremiär
blev det på tisdagskvällen
i Culturum i Nyköping.
Författaren Martin Widmark,
kvällens inbjudne hedersgäst,
bjöd på högläsning ur sin
nya LasseMaja-bok, ”Brandkårsmysteriet” som ännu inte
kommit ut i bokhandlarna.
Det här var andra året i rad som
det bjöds in till läsfest i Culturum, en samling i läsandets
tecken, där bland annat kommunens låg- och mellanstadieskolor deltog med montrar
där eleverna visade olika läsprojekt de jobbat med. Många
barn, föräldrar, lärare och andra
intresserade strosade runt bland
montrarna och tog del av all
kreativitet som skolbarnens
läsande lett fram till.
I en av montrarna stod Isabelle Andersson och Sofie Kristoffersson, som båda går i klass
3 på Svalsta-skolan. Isabelle
Andersson berättar att hon och
klasskamraterna tillverkat små
monster i både tyg och trä, och

Författaren bakom LasseMaja-

Läsfesten i Culturum innehöll också en elevparad som tog plats
på scenen i konsertsalen innan kvällens gäst, Martin Widmark,
tog över och berättade om sitt författarskap och böckerna om
LasseMajas detektivbyrå.

sedan skrivit små berättelser om
sina monster.
– Vi har skrivit om monsternas egenskaper, de ska vara
både lite fula och lite gulliga,
säger hon.
Att det är roligt att läsa är Isa-

belle Andersson och Sofie Kristoffersson synnerligen överens

RÅBY

Spågumman, Detektiven,
Apan och Cowboyen hjälper
till med läsförståelsen i Råby
skola. Det gör de så framgångsrikt att lärarna Marie
Trapp och Elisabeth Pettersson ombetts medverka i ”En
läsande klass” – en studieplan
som ska revolutionera svensk
läsundervisning.

ridsällskap kan
Läs mer på sidan 16.

N Y KÖ P IN G När polisen i Nyköping skulle omhänderta
vapen från en privatperson, skickades bara en polis och en
civilanställd på uppdraget. Nu kritiseras insatsen av personal vid polisen, som anser att fler poliser borde ha skickats
på uppdraget.
Vapnen skulle hämtas eftersom ägaren är misstänkt för
brott och mår psykiskt dåligt. Polisen i Sörmland skickade
därför en civil utredare och en polis till personens bostad.
Den personal som skickades var inte utrustad med
skyddsväst och det fanns ingen plan för insatsen, skriver
den anställde som gjort en tillbudsanmälan om händelsen.
Enligt anmälaren borde minst två patruller om fyra poliser
ha skickats på uppdraget.
Den personal som skickades till platsen hade inte tillräcklig kontroll över vapenägaren och hade lätt kunnat bli
skadade om personen haft fler vapen tillgängliga, står det
i anmälan.
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Detektiver och

INTE! nyköpings
MISSAtvingas
lägga ner.
Kritik mot vapeninsats

om. Lika överens är de om vilka
böcker de helst läser.
– LasseMaja-böckerna, säger
Sofie Kristoffersson utan en
sekunds tvekan, och Isabelle
Andersson nickar instämmande.
– De är bra för att de är deckare och spännande – och så är
de lagom svåra att läsa, säger
Isabelle Andersson. Min lille-

böckerna, Martin Widmark,
fick de båda Svalsta-fansen
och alla andra läsfestbesökare
lyssna till i Culturums välfyllda
konsertsal. Efter en inledande
elevparad och allsång till ackompanjemang av elever från
kommunala musikskolan äntrade Martin Widmark scenen
och välkomnades med rungande applåder.
Han berättade lite om hur
han glidit in på författarbanan,
där en startpunkt varit en fråga
från hans då fyraårige son
Johannes, som undrat: ”Pappa,
hur fångar man en tiger?”.
Martin Widmark lät sedan
publiken vara med om en
världspremiär genom att läsa
två kapitel ur sin senaste och
ännu inte släppta LasseMajabok, en given högtidsstund för
alla unga fans som lyssnade.

Hugo Wieslanders Spågumma tror att kapitlet handlar om att
huvudpersonerna ska smyga på något.
Fo T o : FrEdrIK LaaKsonEn

– Vad är det som låter inifrån
huset?
Det är egentligen inte tredjeklassaren Hugo Wieslander som
frågar, utan den lilla nyfikna
apan han håller i handen.
Råbyeleverna har alla fått fyra

kort med så kallade läsfixare
som de jobbar med under lästimmarna: Spågumman, Detektiven, Apan och Cowboyen.
Alla fyller de varsin, mycket
strategisk, funktion.
{Spågumman förutspår vad
som ska hända genom att titta
på bilderna och fundera över
bokens titel.
{Detektiven letar upp de svåra
orden hen inte riktigt förstår.
{Apan ställer frågor på tre
nivåer: på ytan-frågor, under
ytan-frågor och på botten-frågor.
{Cowboyen fångar in och
sammanfattar med sin lasso.
Metoden har använts länge
i USA. I Sverige börjar den bli
vanlig först nu, och lilla Råby

Revisorerna granskar
hemsjukvården i Nyköping
NYKÖPING

Hemsjukvården i Nyköping
ska nu granskas av kommunens egna revisorer.
– Det har kommit signaler
från sjuksköterskor om att
verksamheten inte fungerar
riktigt bra, säger Jan Carle
(M), ordförande i revisionsnämnden.
Arbetssituationen inom hemsjukvården beskrivs som så
undermålig att patientsäkerheten i många fall äventyras.
Nu vill revisorerna granska
verksamheten för att se om den
bedrivs effektivt och ändamålsenligt.
– När kommunen tog över
hemsjukvården från landstinget
1 januari 2010 gjordes samtidigt

en skatteväxling som motsvarar ungefär 80 miljoner kronor,
säger Jan Carle.
Frågan är hur Nyköpings kom-

mun använder dessa pengar.
– Har man exempelvis tillgång till sjuksköterskor och
läkare i den omfattning som
behövs? Det finns ju ett missnöje, säger Jan Carle.
– Hemsjukvården är jätteviktig, patienterna kan inte
själva ta sig till vårdcentralen utan är beroende av att det
kommer hem sköterskor och
annan personal, säger Jan Carle.
SN avslöjade i lördags att

arbetsförhållandena inom hemsjukvården, som har 16 sjuksköterskor, beskrivs som kaotiska.
Sedan 2010 har 17 sjuksköter-

Hemsjukvården fungerar inte bra i Nyköping, enligt sjuksköterskor i verksamheten.
FoTo: PIa ÅKEsson

skor slutat, varav en gått i pension och en var vikarie. Revisorernas granskning blir klar till
hösten 2013.
– Om det inte fungerar på rätt

sätt kan vi bidra med att hitta
rutiner för verksamheten, säger
Jan Carle.
Lasse Ringdahl
lasse.ringdahl@sn.se 0155-767 56
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Monster har varit temat för läsprojektet som Isabelle Andersson, Sofie Kristoffersson och de andra eleverna i klass 3 på Svalstaskolan jobbat med.

Foto: davId LundgrEn

apor fixar läsförståelsen i Råby
skola ligger i framkant. Här har
speciallärare Marie Trapp och
klasslärare Elisabeth Pettersson
jobbat systematiskt med läsfixarna i nästan två år.
– Jag fick nys om metoden
under min utbildning och
kände direkt att wow, här finns
det konkreta verktyg att ge eleverna, säger Marie Trapp.
Svensk läsundervisning har

varit väldigt fokuserad på
avkodning, menar hon. Den
biten handlar kort och gott om
att ta sig igenom texten.
Läsfixarna siktar in sig på
något annat – att barnen ska
förstå och reflektera över det de
läser.

– En god läsare har båda
bitarna. Meningen är att barnen ska ta med sig läsfixarstrategierna och använda dem även
i andra sammanhang, och det
kan vi se redan nu att de gör,
säger Marie Trapp.
Alla läsfixare används inte
samtidigt. Den här lektionen
läser Marie högt ur boken ”Diamantjakten” av Mats Wänblad,
och det är Detektiven och Apan
som får jobba. Apan är, tillsammans med Cowboyen, den fixare som kräver mest övning.
– Att ställa frågor kan vara jättesvårt. Därför lägger vi också
mer tid på de strategierna, säger
Marie Trapp.
Sedan hon och Elisabeth Pet-

tersson började med sina fixarlektioner har läsförståelsen i
Råby skola gått upp rejält. Författaren Martin Widmark hör
till dem som uppmärksammat
det, och nu ska även Marie och
Elisabeth bli författare.

Pågår i fem år

”En läsande klass” kallar Mar-

tin Widmark sitt projekt som
går ut på att få upp läsförståelsen i hela landet. Våren 2014
får Sveriges alla 1–6-lärare varsitt exemplar av studieplanen,
en bok som till viss del skrivs av
de båda Råbylärarna.
– Det känns kul att få sätta
det vi gjort på pränt, säger
Marie Trapp. Hanna Svensson
hanna.svensson@sn.se 0155-767 00

– Vad betyder ordet skräll? undrar detektiven. Alva Fälting är en
av eleverna i Råby skola som jobbar med läsfixare tillsammans
med Marie Trapp (bilden) och Elisabeth Pettersson.

{Projektet ”En läsande klass”
pågår i fem år och har startats
av martin Widmark, tidigare
lärare och författare till böckerna
om Lassemajas detektivbyrå.
{nästa vår får alla svenska
skolor en bok med en studie�
plan att följa. det ska även
byggas en webbplats med
inspiration och lästips.
{marie trapp, Elisabeth Pet�
tersson och tre andra lärare skri�
ver studieplanen som martin
Widmark hoppas ska revolutio�
nera svensk läsundervisning.

Fördjupat fokus på livsstilskriminella
NYKÖPING

Satsningen mot livsstils
kriminella har varit fram
gångsrik i Sörmland och
i Nyköping, anser polisen.
Och nu fördjupar Sörmlands
polisen detta arbete. Polisen
ska i högre grad arbeta för att
de livsstilskriminella byter
livsstil.
Arbetet mot livsstilskriminella
är en nationell satsning som
började 2012. I Sörmland har
arbetet riktat in sig mot ett
20-tal personer som av polisen
har identifierats som livsstilskriminella. Fem av personerna
finns i Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta.
– Det första året har absolut
varit framgångsrikt, men nu ska
arbetet fördjupas, säger Peter
Wahlberg, polisområdeschef i
Nyköping.
Med livsstilskriminella avser

polisens personer som notoriskt
begår nya brott. Dessa personer
står för en stor andel av den så
kallade mängdbrottsligheten,
till exempel bostads- och bilinbrott. De är ofta missbrukare
och begår stölder för att finansiera sitt beroende.
Under satsningens första år,

2012, gjorde Sörmlandspolisen
ungefär 130 ingripanden mot
det 20-tal personer som identifierats som livsstilskriminella.
I 30 av dessa ingripanden gick
ärendet vidare så att personerna
också häktades av tingsrätt.
Detta är också ett vikigt syfte
med satsningen.
– Bakom lås och bom kan de
livsstilkriminella inte begå nya
brott. Det brukar vi kalla för
inkapacitering, berättar Peter
Wahlberg
När satsningen nu går in på sitt

nya år, ska en annan aspekt av

1 200 livsstilskriminella i landet
{I landet som helhet har poli�
sen följt cirka 1 200 livsstilskri�
minella. sammanlagt har sats�
ningen resulterat i över 3 400
brottsmisstankar, 1 300 domar
och 300 vårdinsatser.
{de livsstilskriminella utgör

satsningen fördjupas. Tanken
är att arbetet ska ha en brottsförebyggande effekt även på lite
längre sikt. För att uppnå det
målet måste berörda personer
förmås att lämna sin kriminella
livsstil bakom sig.
En del i detta motivationsar-

bete är att polisen ska bli bättre
på att informera berörda personer om att de faktiskt anses vara
livsstilskriminella. Även under
förhör ska polisen alltid försöka

cirka tio procent av de krimi�
nella men står för hälften av
alla anmälda brott. Bland brot�
ten märks stölder samt inbrott
i bostäder och bilar och andra
mängdbrott.
Källa: Justitiedepartementet

motivera den livsstilskriminella
att byta livsstil, berättar Peter
Wahlberg.
– Det här är naturligtvis ett
svårt arbete. Men vi kommer
även att ha hjälp av flera andra
myndigheter, bland annat kommunerna, landstinget och kriminalvården, säger Peter Wahlberg.
Hur reagerar dessa personer
när ni säger till dem att de
anses vara livsstilskriminella?

– I regel är de införstådda

Polisen fördjupar arbetet med att satsa mot livsstilskriminella.
Foto: davId LundgrEn

med detta. De vet ju om att
de bedriver kriminell verksamhet. Men det är klart att mot-

tagandet varierar mellan olika
individer.
Roger Sundberg
roger.sundberg@sn.se 0155-767 91

