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Polisen
slutar söka
efter man

l Norrköping. På långfredagen försvann
Norrköpingsbon Robert
Tärning från en fest
i Sjösa utanför Nyköping. Nu slutar Sörmlandspolisen leta efter
honom eftersom det
inte finns något utpekat område att söka i.
I stället fortsätter polisen hålla förhör med
personer som kan ha
gjort iakttagelser under
kvällen och tar tacksamt emot tips från
allmänheten. I nuläget
finns ingen anledning
att misstänka brott i
samband med försvinnandet.

Kvinna tog
emot 30 000
sex-sms
l Norrköping. I går

upprättade polisen en
anmälan efter att en
29-årig kvinna berättat
att hon fått ta emot en
stor mängd grovt sexuella sms, enligt nt.se.
Kvinnan vet inte vem
som skickat de 30 000
sms:en till henne. Det
ska enligt polisanmälan röra sig om tio
meddelanden per dag
i tio år.
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z Så många kronor har en man som jobbat på
Vrinnevisjukhuset i Norrköping fått i böter.
Han ska ha gjort olovliga sökningar i journaler vid flera tillfällen under sin tjänstgöring.

Kulturarvsdag har blivit poppis

z Rekordmånga, 130 personer, har anmält sig till årets kulturarvdag
i Motala. Den går av stapeln imorgon och innefattar bland annat
programpunkten ”Hej Hus! – ett arkitekturpedagogiskt projekt”.

Kidnappningen i Uppsala

25-åring vittnade
om skräckvecka
Kidnapparen hotade att
dra ut hans tänder, skålla
hans fötter och banta
ned honom till 30 kilo –
men påstod sig vilja sitt
offer väl där han hölls i
vad som hävdades vara
en källare i ett gammalt
tsarpalats på Kolahalvön.

Linköping/Uppsala.
I går
vittnade den 25-årige Linköpingsstudent som kidnappades kring nyår i
Uppsala om sin, enligt
egen utsago, ”bisarra”
upplevelse. Det var också
första gången sedan händelsen som han konfronterades med de misstänkta, en 23-årig kvinna och
två 26-åriga män.
25-åringen beskrev först
hur kvinnan, den enda av
de tre som han kände, gav
honom den paj som en-

Koll. Kidnappningsmålet

Tre personer är åtalade för bland annat människorov,
vilket kan ge minst fyra års fängelse. Ett par – en 26-årig
man och en 23-årig kvinna – misstänks ha planerat
kidnappningen. En 26-årig man tros ha vaktat huset där
offrets hölls.
Kidnappningen började den 28 december och varade i
en vecka.
Rättegången väntas pågå till den 2 maj.
ligt åtalet var spetsad med
sömnmedel. Han somnade mitt under tv-programmet På spåret.
Där tog en veckas helvete vid.
– Jag vaknar av att jag
blir slagen. Manliga röster
ropar på engelska väldigt
hotfullt.

Kidnappningen
påstods vara en rysk maffiaboss hämnd för att
hans farbror ska ha lurat
honom på pengar.
25-åringens röst brister
när han minns hur han
vid ett tillfälle fruktar att
han ska bli mördad.
Då bilen stod stilla och
en ”gubbe” finns utanför, sparkade han på bildörren och skrek högt
sitt namn, ”jag är kidnappad” och ”ring polisen”.

Försöker samarbeta

Han bars till en bil. Armar,
ben och mun tejpade, han
hade svårt att andas.

Cellen. I det
här rummet ska
25-åringen ha
hållits fången.
Foto: Polisen

Förgäves. Kidnappningen var så absurd att den
är svår för folk att uppfatta, menar han.
25-åringen var annars
samarbetsvillig,
vilket
blev hans överlevnadsstrategi.

Vill väl men hotar

Han och en kidnappare som kallade sig Jack
hade ibland en skämtsam
ton. Jack påstod sig också vara offer för maffia-

bossen – han begår brott
för att betala av en skuld.
Han sa sig vilja 25-åringen väl, men hotade nästa sekund med att dra ut
hans tänder. 25-åringen
fick inte ihop det.
Åklagaren menar att de
åtalade skulle pressa sitt
offers förmögna familj på
pengar.
En av dem erkänner
delvis, de andra förnekar
brott.
Ola Westerberg/TT

Linköping

z Så många är de ukra-

inska elever som nu
besöker Berzeliusskolan i Linköping. Syftet
med projektet är att
jämföra städerna Linköping och Lviv när det
gäller innovationer och
nytänkande. I höstas
var Berzeliuseleverna i
Ukraina.

Kvinna
fick rätt till
ledsagare

l Linköping. Förvaltningsrätten slår fast
att en rullstolsburen
Linköpingskvinna i
60-årsåldern har rätt
till kostnadsfri ledsagare när hon åker
färdtjänst, något hon
tidigare blivit nekad av
kommunen. Ärendet
gäller en taxiresa tur
och retur till Arlanda i
februari.

Foto: Louise Åsenheim

Tipsa oss
om nyheter!
013/011-495 88 80
extra@extraostergotland.se
www. extraostergotland.se

Närproducerat kött på skoltallriken
”Jättegott! Inte alls som jag minns
skolmaten!”, säger Jeanette
Blackert som i går åt lunch på
Kvinnebyskolan i Linköping.

Kanske var det för att grisköttet i
grytan kom från deras egen gård
utanför Skänninge. Hon och
maken Hans levererade 1 200 kilo

•

•

•

•

grisköttsbitar till skolorna eftersom det nu pågår en temavecka
med satsning på närproducerade
och/eller ekologiska råvaror.

