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65-årig man dömdes för barnsexköp 
– hotade att kontakta flickans pappa
På tisdagen dömde tings-
rätten en 65-årig man för 
att han köpt sex av en 
17-årig flicka på en grus-
parkering vid Ekenabben. 

KRISTIANSTAD. Den 17-åriga 
flickan annonserade på 
internet att hon sålde sex. 
Mannen hörde av sig till 
henne och de kom överens 
om att hon skulle få 2 000 
kronor för att ha sex med 
honom.

När flickan ångrade sig 
hotade mannen att berätta 
för flickans pappa om hen-
nes annons. Under dessa 
förutsättningar gick 
17-åringen med på att träffa 
mannen, som körde från 
Malmö, på en grusparke-
ring vid Ekenabben.

Där fick 17-åringen betalt 
för att genomföra sexuella 
handlingar med mannen  
i hans bil. Vid samma till-

fälle filmade mannen hen-
nes nakna kropp.

Efter mötet ville mannen 
att de skulle träffas igen och 
17-åringen gick med på att 
möta mannen tre dagar 
senare. Tonårsflickan 
berättade för en vuxen om 
mötet och en polisanmälan 
gjordes. När mannen kom 
till grusparkeringen vän-
tade polis på honom.

Tingsrätten dömer 
65-åringen för köp av sexu-

ell handling av barn, utnytt-
jande av barn för sexuell 
posering, barnpornografi-
brott och försök till köp av 
sexuell handling av barn.

Mannen döms till skyddstill-
syn och behandling samt 
ett högt antal, 180, dags-
böter. Han ska också betala 
15 000 kronor i skadestånd 
till 17-åringen.

BIRGITTA MATTISSON

 ● På sista rättegångsdagen yrkade åklagaren på fängelse för en 
man som står åtalad för att under flera år misshandlat och kränkt 
sin hustru. En gång satte han en pistol i munnen på henne.

KRISTIANSTAD. – Ingen ska 
behöva leva under sådana 
här förhållanden, sa kam-
maråklagare Per Carlsson  
i sitt slutanförande på den 
femte och sista rättegångs-
dagen.

Målet är omfattande, 
misstankarna mot mannen 
beskrivs under 20 åtals-
punkter. Enligt åklagaren 
har parets fasad utåt varit 
snygg, våldet och kränk-
ningarna har skett inom 
hemmets väggar.

Kvinnan har utsatts för våld 
och hot under många år. 
När hon var gravid blev hon 
slagen och sparkad. Kränk-
ningarna skedde i det 
gemensamma hemmet  
i Kristianstad och många 
gånger inför barnen.

Flera av gärningarna 
bedöms av åklagaren som 
grova. Exempelvis när 
paret befann sig i en bil vid 
”Lägsta punkten” i Kristi-
anstad. Då ska mannen ha 
satt en pistol i munnen på 
hustrun.

– Hon var isolerad och 
kunde inte besöka familj 
och vänner eftersom hon 
hade blåmärken. När han 
hade brutit näsan på henne 
ville han att hon skulle 
ljuga för läkarna om hur 
det gått till, sa Per Carls-
son.

Åklagaren beskrev bevis-
ningen som tung och vik-
tig. Han yrkade att tingsrät-
ten ska döma mannen till 
fängelse för grov kvinno-
fridskränkning, grov miss-
handel och grovt olaga hot. 

Mannens försvarsadvo-
kat, Peter Olofsson, ansåg 
att det saknades konkret 
hård bevisning. Den åta-
lade mannen har erkänt ett 
ofredande och påstår att 
hustrun i övrigt ljuger. 

Mannen är avstängd från 
sitt jobb på kommunen där 
han arbetar med barn från 
trasiga familjer där kvinno-
misshandel förekommer. 
Hustrun lever i skyddat 
boende.

Dom i målet meddelas 17 
juni. Tingsrätten beslöt att 
mannen ska vara fortsatt 
häktad fram till dess.

TEXT
BIRGITTA MATTISSON

birgitta.mattisson
@kristianstadsbladet.se

044-18 55 37

Fängelse yrkades 
för kvinnovåld 

”Hon var isolerad och 
kunde inte besöka 
familj och vänner 
eftersom hon hade 
blåmärken. När han 
hade brutit näsan på 
henne ville han att 
hon skulle ljuga för 
läkarna om hur det 
gått till.”

PER CARLSSON

kammaråklagare

Verk vill fortsätta 
bullermätningar
Naturvårdsverket har 
skickat in ett yttrande till 
mark- och miljödomsto-
len i Växjö. Myndigheten 
menar att nya och ut-
ökade bullermätningar 
måste göras i området 
kring Karsholms Vind-
krafts fem vindkraftverk  
i Ekestadsområdet. 

KRISTIANSTAD. I höstas 
beslutade länsstyrelsen 
att göra en ny prövning av 
villkoren i tillståndet för 
vindkraftverken, efter att 
boende klagat över buller 
ända sedan starten. 

Karsholms Vindkraft 
ansåg att man inte kunde 
angripa ett gällande till-

stånd och överklagade.
Naturvårdsverket anser 
dock att ytterligare mät-
ningar bör göras för att 
klargöra varför boende  
i närområdet upplever 
ljudet från vindkraftver-
ken så störande. 

Man menar också att 
undersökningarna bör 
utökas för att man ska 
kunna bedöma fler fakto-
rer, som lågfrekvent ljud, 
amplitudmodulering och 
ljud vid bostäder på 
längre avstånd, samt att 
mätningarna även bör 
göras kvälls- och nattetid 
samt både inom- och 
utomhus.

ELIN GUNNARSSON-EKSTRÖM

FRIDA KLARIN, 
Önnestad:

– Nej, jag tycker mer 
om dansmusik, gla-
dare musik.

ALAÏS LUNDH,  
Kristianstad:

– Ja ibland, de gamla 
banden som AC/DC 
och Metallica.

ELVIS HASANAJ,  
Kristianstad:

– Inte så mycket, det 
är inte riktigt min 
genre. 

MIKAEL RANDAU,  
Kristianstad:

– Ibland, jag lyssnar 
på gamla klassiker.

ANN-MARIE CARLSSON, 
Åhus:

– Inte så mycket, men 
det finns väl en del 
bra band.

DAGENS FRÅGA

Lyssnar du på hårdrock?
Biljetterna är slutsålda och i dag, onsdag, börjar Sweden Rock Festival. Vi frågade 
fem personer på stan om de lyssnar på hårdrock.

TEXT: ELIN GUNNARSSON-EKSTRÖM
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% VÄDER

2 juni

Max temp        15,4
Min temp           11,4
Nederbörd     2,0 mm
Flödet i Helge å 22,4 m3/s (1/6)
Temp 13.00      15,1
Lufttryck            1004,8 hPa
Vattenståndet i Helge å                   0,37 m.ö.h 

Myndighet lyfter 
fram Hässleholm
I förarbetet med att hitta 
den bästa sträckningen för 
framtidens höghastighets-
järnväg lyfts nu Hässle-
holm fram som en favorit.

HÄSSLEHOLM. Det ger 
störst samhällsekono-
misk vinst att dra framti-
dens höghastighetsjärn-
väg via Hässleholm. Det 
visar färska nyttoberäk-
ningar som Trafikverket 
tagit fram. 

Myndigheten har jäm-
fört tre alternativa sträck-
ningar och skulle järnvä-
gen dras från Jönköping 
till Malmö via Värnamo, 
Hässleholm och Lund 
skulle det ge en samman-
lagd samhällsnytta mot-
svarande 135 miljarder 
kronor över 60 år. Tids-
vinsten på den aktuella 
sträckan, i kombination 

med antalet potentiella 
resenärer, gjorde sträckan 
till den mest ekonomiskt 
fördelaktiga.

– Tidsvinsterna kan 
man omsätta som privat-
person genom att skaffa 
sig ett bättre jobb, starta 
företag, bygga bostäder 
och njuta av sin fritid, 
säger Peo Nordlöf på  
Trafikverket.

Enligt analysen ger 
samtliga alternativ en 
beräknad samhällsnytta 
på över 122 miljarder kro-
nor över tidsperioden.

– Det är en ganska tyd-
lig skillnad mellan sträck-
ningarna, säger Peo 
Nordlöf.

Trafikverket väntas vid 
halvårsskiftet komplet-
tera sin prognos med en 
kostnadskalkyl.

DANIEL PERSSON

% DYGNET

00.38: En 20-årig man 
vid Visseltofta misstänks 
för drograttfylleri.
00.59: En 66-årig förare 
på Härlövsängaleden  
i Kristianstad misstänks  
för rattfylleri.
08.40: En trafikolycka 
inträffar vid korsningen 
av Drottninggatan och 

Vankivavägen där en per-
sonbil kolliderar med 
en cyklist. Den kvinnliga 
cyklisten förs till sjukhus 
med ambulans.
10.49: Räddningstjänsten 
larmas till Östra Boulevar-
den i Kristianstad där det 
brinner på en spis. Bran-
den släcks.


