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Borås

Skyddstillsyn för sexterror
borÅs. En 20-årig boråsare som
åtalats för sexuella trakasserier på nätet mot cirka 30 flickor och unga kvinnor dömdes i
går till skyddstillsyn.
Han ska dessutom betala
skadestånd på drygt 180 000
kronor.

Mannen fälldes för olaga hot, sexuellt ofredande, ofredande och
övergrepp i rättssak. Däremot friades han från anklagelser om utnyttjande av barn för sexuell posering.
Enligt domen var det aldrig tal
om att någon flicka skulle posera
direkt inför en webkamera, utan
han krävde att de själva skulle ta
fram bilder och skicka till honom.

om boråsaren som i sms och chattar på nätet skrev om grovt sex till
en massa flickor. Han krävde i vissa fall nakenbilder och sände även
bilder och videoklipp av sin egen
erigerade penis. Han hotade att
döda och våldta.
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Det
kan
inte jämställas med posering, anser
Borås tingsrätt.
BT har tidi- BT 19/8 2013
gare berättat

Under rättegången sa 20-åringen
att han hört röster som uppmanat
honom att skriva otäcka saker. Han
bad om ursäkt, men förnekade via
sin advokat Johan Niklasson brott.
-Ett praktexempel på hur det
kan gå åt helvete i sociala medier,
sa Niklasson.
Han beskrev en kille som kände
sig ensam och mobbad. Nya sociala medier gjorde det möjligt att
söka bekanta, fast det urartade.

–Han insåg inte att han begick
brott. Han hade inte kontroll över
sitt beteende och hade inte för
uppsåt att skada eller hota någon,
sa advokaten.
I domen står att det fanns uppsåt
och att 20-åringen först och främst
tänkte på att driva igenom sin egen
vilja.
Slutsatsen i en rättspsykiatrisk
undersökning blev att boråsaren
inte led av allvarlig psykisk störd
när brotten begicks. Men på grund
av personliga omständigheter anser tingsrätten att skyddstillsyn är
en lämplig påföljd för den ostraffade mannen.

–Jag har mardrömmar om hur
han jagar oss, sa en av dem under
rättegången.
Boråsaren skrev att han visste på
vilken linje hon gick och skulle leta
upp henne. Han har gått på samma
skola och en gång råkade hon stöta
på honom där.
– Jag ville bara försvinna. Hjärtat började slå jättefort och jag
blev alldeles kallsvettig, sa flickan
i rätten.
-Jag tror inte föräldrar i allmänhet är tillräckligt medvetna och
har koll på vad som händer på nätet, berättade mamman till ett av
offren för BT.

BT har tidigare pratat med flickor
som berättat hur illa de mådde.
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Alla kyldiskar på City Knalleland har försetts med dörrar. Det håller kylan på plats och minkar energiåtgången, konstaterar Ulla Lindberg och Håkan Ahlin.

Icas nya kylprojekt blir
förebild för mathandeln
borÅs. En enkel åtgärd som att
sätta dörrar på alla kylar i butiken sparar energi och ger bättre mat.
Genom ett nytt projekt blir
City Knalleland förebild för
hela livsmedelshandeln.

Igår och idag möts representanter
för hela livsmedelshandeln i Borås
i projektet BeLivs. En av programpunkterna är ett besök på City
Knalleland, för att se hur butiken
sparar energi genom att hushålla
med kylan.
I mejeriavdelningen har alla diskar och hyllor försetts med dörrar. När kylan stängs inne kan kylanläggningen producera mindre
kyla – men det är bara en av flera
positiva effekter.
Kompressorn som producerar kylan kan också köras mer effektivt, vilket också sparar energi.

Och det läcker ut mindre kyla i själva butiken, vilket innebär att den
blir varmare och ändå inte behöver
så värmas upp så mycket.
– Det har annars alltid varit kallt
omkring kyldiskarna. Ibland är det
riktigt otrevligt för kunderna, som
på sommaren när man går i tunna
kläder, säger Håkan Ahlin, butiksinnehavare på City.
En annan fördel är att kylan fördelas jämnare inne i en stängd kyl,
vilket är bra för matens kvalitet.
City Knalleland och Elektrokyl
Energiteknik, som har gjort alla
installationer, gör alla åtgärder
inom ramen för BeLivs. Därför
finns också SP med och mäter och
utvärderar temperaturer och energiåtgång under projekttiden.
Det gjordes också under innan
förändringarna startade.
– Vi vill kunna visa exakt vad åt-

– Vi ser ingen skillnad i försäljning och från kunderna hör vi
mest att de tycker att det ser fräscht
ut. Jag tror de gillar en butik som
tar ansvar för miljön. Och dessutom går det hand i hand med att
sänka våra kostnader, säger Håkan Ahlin.
Maskinrummet.

gärderna ger, eftersom syftet är att
sprida kunskapen till fler, säger
Ulla Lindberg, forskare på SP och
koordinator för BeLivs.
Att stänga till om kylan låter som
en logisk åtgärd – varför har det då
inte gjorts tidigare, och i fler butiker?
En orsak kan vara att man har varit rädd att tappa försäljning, om
kunderna uppfattar de stängda
kylarna som otillgängliga.
. . .

Totalt hoppas han kunna spara
omkring 30 procent av energiåtgången till kyl och frys.
– Och nästan hälften av en butiks
totala energianvändning går till
kyl och frys. Så det är stora mängder det handlar om, säger han.
I nästa steg kommer City Knalleland dessutom att ta vara på överskottsvärmen när kylan produceras.
Med hjälp av en värmepump
– ungefär samma teknik som används till bergvärme – omvandlas
spillvärmen till uppvärmning av

lennart GranberG

» belivs
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µ beLivs står för energimyndighetens

beställargrupp Livsmedelslokaler, ett
nätverk och samarbete som startades
2011. energimyndigheten och beställargruppen är finansiärer.
µ Målet är att minska energianvändningen i livsmedelslokaler. det sker genom att samla goda exempel och bidra
till utveckling av ny teknik, samt att föra
ut kunskapen till aktörerna.
µ deltagare i beställargruppen är bland
annat axfood, Coop, ICa, statoil och
bergendahls Food.
µ beLivs driver flera utvecklingsprojekt,
varav det på City knalleland är ett. andra handlar om energibesparing när det
gäller bland annat belysning, ventilation
och rengöring.
µ sP i borås, sveriges tekniska forskningsinstitut, står för koordination och
samordning av projektet.

butiken. Anläggningen ska vara i
drift lagom till vintern.
– Jag väntar mig att vi kommer
att behöva mindre fjärrvärme. Jag
tror faktiskt att vi kommer att kunna bli i stort sett självförsörjande
på värme, säger Håkan Ahlin.
Karin SamuelSSon

karin.samuelsson@bt.se 033-700 07 18

