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Fakta

Vad är en 
radioamatör?

l   Radioamatörer har i grund 
intresserat sig för att kom-
municera via radio på ett 
icke-yrkesmässigt plan.
l   Efter hand har hobbyn 
breddats, inte minst i takt 
med den tekniska utveck-
lingen.
l   Mycket av dagens trådlö-
sa teknik sker i dag via radio, 
alltifrån drönare till mobilte-
lefoner är upptäckbara för 
en radioamatör.
l   Många radioamatörer 
bygger och utvecklar egen 
utrustning.
l   I stockholmsområdet 
finns två stora radioama-
törklubbar som nyfikna kan 
söka sig till: 
l   Täby sändaramatörer: 
sk0mt.net
l   södertörns radioamatö-
rer: sk0qo.se
Källa: Föreningen sveriges 
sändareamatörer

Handlare intresserade

ABarkarby handelsplats
Att tjuvar använder sig 
av störsändare för att 
bryta sig in i bilar är ett 
välkänt problem för han-
deln.

– Vi har väktare på 

plats som ronderar på 
våra parkeringar. Under 
julhandeln tar de extra 
ronder i området, säger 
Cecilia Åkesson, center 
manager för Stockholm 
Quality Outlet.

Hon tror att väktarna 
har en avskräckande ef-

fekt, men tycker att sät-
tet att avslöja tjuvarna 
med hjälp av tekniken lå-
ter intressant.

– Personligen känner 
jag inte till att det finns 
en sådan teknik, men vi 

får leta upp en radioama-
tör som kan tipsa oss, sä-
ger hon.

 ▸ Skulle det kunna vara 
aktuellt att använda en 
sådan teknik för er?

– Det blir upp till vårt 
vaktbolag att avgöra, 
men det är klart, att skul-
le det gå att upptäcka de 
här personerna innan 
det har hänt något bilin-
brott vore det bra, säger 
Cecilia Åkesson.

AnnA nyberg

Det är inte bara polisen 
som är intresserad, även 
handlarna är nyfikna på 
tekniken som kan avslöja 
störsändare.

– Vi får leta upp en ra
dioamatör, säger Cecilia 
Åkesson, chef för outle
ten i Barkarby.

AJärfälla
– I dag har vi sju provspela-
re på träningen och jag har 
redan sagt nej till minst li-
ka många. Vi har ett jättebra 
lag och det är många som vill 
komma till oss, säger huvud-
tränaren Johan Boyaci.

Förra året kom FC Järfälla 
tvåa i division 5 norra. Nor-
malt räcker det till uppflytt-
ning, men just 2015 gjorde 
det inte det.

– Ren otur. Men då be-
stämde vi oss för att vin-
na serien i år, så är det inget 
snack om saken, säger Johan 
Boyaci.

Och så blev det. Laget 
släppte bara in 16 mål och 
säkrade seriesegern i näst 
sista omgången.

– En hård konkurrens på 
alla platser inom laget ligger 
bakom. När en viss spelare 
var borta kunde någon an-
nan ersätta och göra det lika 
bra. Det är skönt för mig som 
tränare när det är så, men 
det gäller samtidigt att hål-
la alla motiverade fast man 
kanske måste bänka killar 
som är riktigt bra, säger Jo-
han Boyaci.

Under säsongen fick två 
killar födda 2001, Jan Ayob 
och Levis Sjöö, göra inhopp i 
A-laget, berättar Boyaci.

– Och de gjorde bra ifrån 
sig. Många av de äldre i laget 
blev chockade när de fick hö-
ra hur unga killarna är.

Fyra eller fem nya spelare 
räknar han med att ta in in-
för nästa år. Målsättningen 
i division 4 är inte satt ännu.

– Det är faktiskt inte alltid 
så stor skillnad mellan divi-
sion 4 och 5 men jag vill ändå 
inte säga något nu om att vi 
ska komma topp tre eller nå-
got sådant. Det vore att skju-
ta mig själv i foten, säger Jo-
han Boyaci.
TomAs sTArk

Efter tre år i division 5 tog 
sig FC Järfällas herrar till
baka upp i division 4 i år.

Just nu pågår truppbyg
get inför nästa år för fullt, 
och det kryllar av prov
spelare på träningarna.

Fotboll. 
FC Järfälla 
kan blicka 
framåt efter 
tunga år

Årets trupp – den som tog FC Järfälla tillbaka upp i fyran. 
Laget släppte bara in 16 mål och säkrade seriesegern i 
näst sista omgången.
 Foto: FC JÄRFÄLLA 

AUpplands-Bro 
– Jag och Sture har utrett sä-
kert 100 mord tillsammans. 
Men det här fallet kommer 
vi aldrig någonsin att släp-
pa, säger Hans Strindlund, 
en av poliserna som utredde 
mordet.

På kvällen den 21 decem-
ber 2002 hittades en liten 
flicka död och invirad i ett 
vitt tygstycke vid en gång-
tunnel i Brunna.

Snart stod det klart att 
hon hade bragts om livet. 

Enligt läkarna hade hon 
fötts, kvävts till döds och 
placerats vid gångtunneln 
under ett och samma dygn.

– Hon fick inget namn, ing-
en bakgrund, ingenting, sä-
ger Hans Strindlund.

Han oCH HanS kollega Stu-
re Olovsson kontrollerade 
varenda mödravårdcentral 
mellan Uppsala och Göte-
borg i jakt på information 
om gravida kvinnor. Ett av 
spåren ledde till ett irländskt 
par som säsongsarbetade 

här. De greps, men parets 
dna matchade inte barnets.

– Vi trodde att vi var säkra, 
men det stämde inte,  säger 
Sture Olovsson.

Flera år senare ringde 
kvinna som bröt på finska 
och påstod att hon var mam-
ma till barnet.

– Hennes budskap var att 
det var barnets far som var 
skyldig och att hon inte hade 
kunnat avstyra det. 

Sture Olovsson lyckades 
lokalisera att samtalet kom 
från en adress i Mölndal, 
men där fanns ingen som 
kände till kvinnan.

– Vi hörde sammanlagt 
nio personer på två dygn, 
men det gick inte att fast-
slå att samtalet kom ifrån 
en specifik telefon. Däremot 
gick det inte att utesluta det. 

– Någon har ju ringt, det 
vet vi, säger Sture Olovsson.

trotS att DEt har gått 14 år 
har de inte gett upp hoppet. 

– Den som har gjort det 
här har en skyldighet att trä-
da fram. Det finns något som 
heter: bättre sent än aldrig, 
säger Hans Strindlund.

Stig Alsenborg, begrav-
ningsentreprenör, var den 
som förde flickan till den sis-
ta vilan, nästan ett år efter 
att kroppen hittats.

Än i dag återvänder han 
till graven. 

– Fruktansvärt hemskt är 
det. Det är som att jag skulle 
ha känt barnet hela hennes 
liv. Nästan som att hon var 
min egen, säger Stig Alsen-
borg.
IdA Persson

Inlindad i ett tygstycke, 
ensam, kvävd till döds. 
Så hittades den nyfödda 
flickan i en gångtunnel i 
Brunna december 2002. 

om en vecka skulle hon 
ha fyllt 14 år. 

broTT

Flickan tog bara 
några andetag

Stig alsenborg framför gravstenen märkt ”okänt flicke
barn”. Foto: ÅsA soMMARsTRöM

Läs mer på mitti.se 

”Jag såg den 
lilla handen.”

Läs om Mikael som hittade 
flickan och mycket mer om 
fallet på vår hemsida.


