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Bedragare lurade till
sig 94 000 över internet
Kristianstad

En 24-åring misstänks för
nätbedrägeri. Mannen ska
ha lurat 15 personer på
drygt 94 000 kronor. Bedrägeriet pågick under
några månader och köparnas berättelser liknar
varandra.
De hittade olika elektronikprodukter – kamera,
mobiltelefon, dator – på
Blocket och kontaktade
säljaren via sms, telefon
och mejl.
Säljaren ville ha betalt
i förskott och de förde
över pengar, en köpare
satte in över 11 000 kronor. När varorna inte levererades kontaktade köparna säljaren igen. Utan
framgång.

Ingen person kom till skada i olyckan. Körfälten var stängda under flera timmar.

Foto: tommy SvenSSon

Långa köer efter
att lastbil vält
Kristianstad. En lastbil välte i går vid
strax innan elva på förmiddagen på väg
21. Först vid klockan fem på eftermiddagen var båda körfälten åter öppna.
Inga personer kom till skada i olyckan.

”Förmodligen har
föraren hamnat för
långt ut till höger
och skurit vägkanten.”
Magnus Gustavsson, polisen

Olyckan inträffade strax
väster om Kristianstad vid
Ringelikors i höjd med att
motorvägen tar av i riktning mot Önnestad. En
lastbil med tillhörande
släp, som innehöll livsmedel och kylda varor, välte på
väg 21 och blockerade det
ena körfältet. Det första larmet kom in vid 10.41.

Lastbilssläpet åkte delvis
ner i diket. Däremot stod
dragbilen kvar på vägen
och hela vägbanan i riktning mot Hässleholm var
blockerad.
– Förmodligen har föraren hamnat för långt ut till
höger och skurit vägkanten. Det finns ingen misstanke om brott, säger Mag-

nus Gustavsson vid Kristianstadspolisen.
Under förmiddagen var
det längre köer i samband
med olyckan. Men enligt
polisen kunde detta lösas
enkelt och smidigt.
– Vi stängde av trafikflödet och säkrade avfarterna. Sedan fick bilen längst

fram vända först. Då blir
det en kedjeeffekt och alla
bilisterna kunde helt säkert
köra tillbaka sträckan i vad
som egentligen är fel riktning, säger Magnus Gustavsson.
Lastbilen kunde senare tömmas på diesel och
tungbärgare bärgade bort
fordonet. Efter vägsaneringen kunde båda körfälten öppnas igen strax innan
klockan fem på torsdagseftermiddagen.
TexT: leo
PeTTersson

De polisanmälde och
spåren ledde till en adress
i Kristianstad. Här hämtade polisen en 24-åring till
förhör.
Nu har 24-åringen åtalats för bedrägeri. Enligt
åklagaren har han tillsammans och i samförstånd med en annan lurat
15 personer att sätta in
sammanlagt drygt 94 000
kronor på hans bankkonto. Mannen hävdar i förhör att han lånat ut sitt
bankkonto till en kompis
och säger att han förstod
att kontot skulle användas för brottslig verksamhet, men han brydde sig
inte eftersom han behövde pengar.
birgiTTa maTTisson

skattekoll

Skåningar har dålig koll
på vad skatten går till
Kristianstad

De som ska välja vilka
som får fördela skatten
har egentligen rätt dålig
koll. När skånska besökare på hemsidan skattekollen.se fick gissa hur stor
del av deras skattepengar
som gick till vad så gissade de överlag ganska fel.
Tydligast var det kanske

i fallet politisk verksamhet. Där trodde skåningarna att fem gånger mer
skattepengar spenderades än vad som verkligen
är fallet. Vad gällde skola,
å andra sidan, underskattade skånska hemsidebesökare ganska kraftigt hur
mycket pengar det gick åt.
Tor gasslander

FaKTa
Så många procent av
skattepengarna går till:

Infrastruktur

Skola

Särskilt riktade insatser

■ skåningar tror: 22%
■ faktisk siffra: 45%

Fritid & Kultur

■ skåningar tror: 8%
■ faktisk siffra: 5%

Äldreomsorg och stöd
till funktionshindrade
■ skåningar tror: 19%
■ faktisk siffra: 34%

■ skåningar tror: 14%
■ faktisk siffra: 7%
■ skåningar tror: 12%
■ faktisk siffra: 1%

Politiska verksamheter
■ skåningar tror: 9%
■ faktisk siffra: 2%

Individ- och familjeomsorg:
■ skåningar tror: 15%
■ faktisk siffra: 6%

leo.pettersson
@kristianstadsbladet.se

NyhetsdygNet
dageNs fråga

Tänker du besöka valstugorna?
■

Söndagen den 14 september är det val till riksdagen samt kommun- och landstingsfullmäktige�

03.06

En verkstad på Tjäderstigen
i Perstorp har haft inbrott och
polisen gör en brottsplatsundersökning�
■

08.51

Två personbilar krockar på
Glimåkravägen i Östra Göinge�
Inga personer skadas�
■

Bengt-Göran Bengtsson, Ivö:
– Nej, det gör jag inte�
Jag är lite ointresserad av
valet�

Carl-Eric Berggren,
Ivö:
– Nej� Jag har inte gjort
det tidigare om åren och
tänker inte börja med
det nu�

Marie Olsson,
Hässleholm:
– Inte i den här kommunen� Jag vet inte, faktiskt� Jag vet inte om de är
uppe i Hässleholm ännu�

Göran Arhberg,
Landskrona:
– Det har jag inte tänkt�
Jag tycker att jag har det
klart för mig ändå�

Lisa Lavin,
Hässleholm:
– Ja, det kommer jag
att göra� Jag kommer att
fråga om skatt, skola och
betyg�

TexT: kaj nilsson foTo: bosse nilsson

10.40

■ Två män, 26 och 36 år
gamla grips på Gamla vägen i
Fjälkinge misstänkta för stöld�

17.53

■ Räddningstjänsten i Broby
åker på en trafikolycka där en
personbil kört in i vajerräcket
på väg 19�

Väder
Max temp�����������������������������������������������������������������������������24,3
Min temp������������������������������������������������������������������������������14,7
Nederbörd�����������������������������������������������������������������������0,0 mm
Flödet i Helge å�����������������������������������������������9,9 m3/sek (13/8)
Temp 13�00 �������������������������������������������������������������������������22,3
Lufttryck �������������������������������������������������������������������1004,6 hPa
Vattenståndet i Helge å ������������������������������������������������� 0,0 möh

