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Niclas
Frisk
trivs som
doldis

Amelia
får tala
danska

i MTV

METROINRIKES
Tinna gjorde film 
om bullen i ugnen S/

Knarket kommer
till Sverige via bron
DROGER Aldrig tidigare har
tullen i Skåne gjort så stora
beslag under så lång tid som
nu. En stor del kommer från
Baltikum och tar landvägen
hit via Öresundsbron. S/

K G Hammar dömer
ut asylpolitiken
POLITIK Ärkebiskop K G Ham-
mar kastar sig åter in i den po-
litiska debatten. I hans julbud-
skap till regeringen får dagens
asylpolitik hård kritik. S/

Sjukhussjukan ökar
– sprids ute i samhället
Antalet upptäckta fall
av MRSA, den så kallade
sjukhussjukan, fortsätter
att öka i Stockholms län.

Det är inte akutsjukvården som
står för ökningen – där minskar
spridningen. Ökningen sker i stäl-
let ute i samhället. 

– Vi hittar mycket mer ute i
samhället, i öppenvården – di-
striktsläkarvården och äldreboen-

den, säger Ingegerd
Hökeberg, biträ-
dande smittskydds-
läkare på Smitt-
skyddsenheten i
Stockholms läns
landsting.

Antalet fall har
ökat stadigt i Stockholms län
sedan MRSA (motståndskraftiga
och aggressiva stafylokockbakteri-
er) blev en anmälningspliktig
sjukdom år 2000. 2003 fann man

237 fall. I år lutar
det åt 250–275. 

Oron för MRSA
brukar förknippas
med spridning på
sjukhus. Där pekar
dock kurvan nu
nedåt. 2003 smitta-

des 50 procent av fallen i Stock-
holms län i akutsjukvården. I år
är andelen cirka 30 procent. Ned-
gången är troligen ett resultat av
ett omfattande arbete under åren

2003–04 för att stoppa spridning-
en. 

Tendenserna i Skåne och Västra
Götaland pekar också på att smit-
tan ökar. År 2003 var antalet fall i
Skåne 103 och hittills i år 126. 

– Än så länge har vi haft väldigt
få fall på sjukhus, säger Hans Ber-
til Hansson, smittskyddsläkare på
Smittskydd Skåne. 

Även här beror ökningen på att 

Fortsättning s/

SMITTSPRIDNING

Allt fler smittas ute
i samhället. I år har bara
 procent smittats
i akutsjukvården.

EN BOMBTEKNIKER BÄR BORT en del av det som misstänktes vara bomber. Ett stort område runt korsningen Sveavägen/Kungsgatan spärrades av.

Bombmän jagas efter gisslandrama
RIKSLARM GICK i går ut efter tre
rånare för ett kombinerat gisslan-
drama och bombdrama. Stora de-
lar av Stockholms city spärrades av.

Redan i tisdags kväll kidnappa-
des en 25-årig anställd på ett väx-
lingskontor på Sveavägen och
hans sambo. I går morse fäste kid-
napparna ett bombbälte på ho-
nom och försökte troligen förmå

honom att gå in på väx-
lingskontoret och hämta
pengar. Men mannen lyck-
ades krångla av sig bältet
och larma två väktare som
rutinmässigt var där för
att öppna kontoret. Kidnapparna
valde då att fly. 

Kvinnan hittades bunden i pa-
rets villa. Hon och hennes sambo

var chockade men fysiskt
oskadda.

Hela förmiddagen hölls
området kring växlings-
kontoret avspärrat och
inga t-banetåg fick stanna

på station Hötorget under konto-
ret. Först vid 12-tiden var bomben
flyttad och undersökt. Den visade
sig vara en attrapp.

De tre misstänkta, som bar rå-
narhuvor, körde enligt mannen en
liten svart bil av äldre årsmodell. 

– Det är ännu oklart om de fick
med sig några pengar, säger läns-
kriminalens talesman Ulf Göran-
zon.
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MATILDA JANSSON
matilda.jansson@metro.se

Degerfors
United = sant
SPORT, S/

”Vänstern tror att
folk är lite bakom”
BORIS BENULICS KOLUMN, S/
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Ny skandal
med bostäder
i Kommunal
BARN TILL FACKPAMPAR inom
Kommunalarbetareförbundet
har fått lägenheter i hus som
Kommunal och Byggnadsarbe-
tareförbundet äger i Stock-
holms innerstad. Det visar en
granskning gjord av tidningen
Kommunalarbetaren.

Barn till förre avtalsombuds-
mannen Jan Sjölin, förre för-
bundsordföranden Sten Törn-
blom, förre ombudsmannen
Hans Kind och vice ordföran-
den Lars-Åke Almqvist ska ha
fått kontrakt på lägenheter
i attraktiva lägen där kötiden
normalt är 12–18 år. METRO

Åsnor ersätter
gräsklippare
UTRIKES, S/

SPORT, S/

Carl-Johan
Bergman

sköt fullt
i Östersund

FLYDDE

Kidnappar-
na valde
att fly.


