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Tonåringar
häktade
för brutalt
överfall
VÄNERSBORG. De tre killarna skyller på varandra.
Därför beslöt tingsrätten att häkta 15åringen trots hans ålder.
15-åringen och 17åringen hävdar att det
var 18-åringen som
våldtog den 55-åriga
kvinnan vid det brutala
rånet i hennes bostad.

Båten som ger
Sven nytt sjöliv
LÆTT ATT TA SIG OMBORD. Jonas Nilsson, delägare i Hanterbara Båtar AB provar liften.

GÖTEBORG. När Sven Nilsson bröt nacken och hamnade i rullstol trodde han att båtlivet var över. Nu är han
stolt ägare av den handikappanpassade båten Fred.
– Jag ser fram emot att börja fiska igen, säger han.
Båtmässan har kastat ankar i
Svenska mässan och på golvet
tävlar båtar i miljonklassen om
vem som har flest hästkrafter,
finast skrov och bäst soldäck.
Men för många människor
med funktionsnedsättning är livet på sjön en omöjlighet. Att ta
sig från kajen ner i båten är inte
alltid så lätt, och därför startades företaget Hanterbara Båtar
AB för drygt ett år sedan.

”Helt ohotade”
Marcus Svensson är delägare
i företaget och enligt honom är
båtbranschen konservativ.
– Det enda nytänkande som
finns handlar om hur båtarna
kan göras snabbare. Ingen tänker på dem med funktionsned-

sättning, vi är helt ohotade på
marknaden, säger han.
Båten Fred har en fjärrstyrd
ramp och även en lift kan monteras på båten. Priset är 895 000
kronor.

”Ska ut på sjön igen”
För Sven Nilsson, som alltid
levt nära havet, var det inte
pengarna som var det viktiga.
För nio år sedan bröt han
nacken och hamnade i rullstol
vilket innebar att han fick
lämna båtlivet bakom sig.
Trodde han.
– När jag såg båten bestämde
jag mig omedelbart. Det handlar om att göra det som känns
rätt i själen. Jag har bestämt
mig, jag ska ut på sjön igen, sä-
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– Om man gör en
båt som rullstolsburna kan komma
ombord på, så kan
även de som inte sitter i rullstol göra det,
förklarar han.

Ger aldrig upp
För Sven Nilssons
del har planerna för
framtiden redan tagit full fart. Han vill
ge andra som befinner sig i samma situation som honom
NYBLIVEN B˚TÆGARE. Sven Nilsson själv möjligheten att
köpte en handikappanpassad båt i höstas. ge sig ut på havet.
Nu ser han fram emot att ge sig ut på havet – Jag vet hur det är
igen. ”Jag ska ta en lugn och fin tur i södra att ligga i sjukhusskärgården”, säger han.
säng, man slutar aldrig att fantisera eller
ger han.
ge upp, säger han.
Enligt Marcus Svensson är leIngrid Lord
dordet i produktionen ”design
ingrid.lord@gt.se
för alla”.

Rådman Annika
Sandersnäs Heijman vädjade
dock både till
15-åringens
advokat Sven
15-åringen.
Save
och
kammaråklagare PerÅke Kvarnström
att
ordna
med
ett annat men
lika säkert 17-åringen.
boende som
häktet.
– Något sådant boende
finns
inte
och
enligt
min mening
räcker
det
med en mobil 18-åringen.
för att 15-åringen skall
kunna påverka polisutredningen, säger kammaråklagare Per-Åke Kvarnström.
Alla tre häktades efter
timslånga
förhandlingar,
misstänkta för att ha rånat
och våldtagit en 55-årig
kvinna i hennes lägenhet en
januarinatt i år.
Kvinnan som var på väg
hem träffade på de tre som
bad att få låna toaletten och
hon släppte in dem. Inne i lägenheten blev hon brutalt
misshandlad och våldtagen
av en av killarna och rånad
på värdesaker och kontanter.
– Allt vad kvinnan berättat
har styrkts av polisens utredning, så jag anser henne
trovärdig, säger åklagaren.

Slet av örsnibbarna
Kvinnan
misshandlades
med kraftiga slag i ansiktet
och bland annat slet man av
henne örhängena så att
örsnibbarna fläktes upp.
När det gäller våldtäkten
erfar GT att det är 15-åringen
och 17-åringen som pekat ut
18-åringen som den skyldige.
m 15-årige Tomas har erkänt
att han rånat kvinnan. Häktades därför misstänkt på
sannolika skäl för rån.
m 17-årige Roger erkänner
att han stulit saker i lägenheten men nekar till rån. Häktades på sannolika skäl misstänkt för rån.
m 18-årige Mats nekar till
både rån och våldtäkt. Han
häktades dock på sannolika
skäl misstänkt får både rån
och våldtäkt.
Fotnot: Namnen Tomas, Roger
och Mats är fingerade.
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