
Pappan frias från
misstänkt våldtäkt
Åklagaren har lagt ner förundersökning-
en mot den Lidingöbo som misstänktes
ha våldtagit sitt eget barn. Mannen släpp-
tes ur häktet i förra veckan på grund av
brist på bevis.

– Efter förhör med både barnet och den
misstänkte gjorde jag bedömningen att
det inte gick att styrka brott, säger åkla-
gare Maria Häljebo Kjellstrand.

Mannen, som greps den 20 januari och

häktades tre dagar senare, satt frihets-
berövad i nästan två veckor. Enligt hans
advokat kan det bli aktuellt att begära
skadestånd.
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Stadens bilar
ser ut som skrot

Alla tränar med alla, nybörjare som veteraner, i Amaterasu aikidoklubb. Foto: helena gohde

Fredlig kampsport utnyttjar kraften
I gymnastiksalen i Bos skola träffas ett
brokigt gäng för att träna några gånger
i veckan.

Gemensam nämnare är den japanska

kampsporten aikido, som kallas den fred-
liga kampsporten.

– I aikido har man en nackdel om man
tar i med all kraft, för en gångs skull. Det

är ganska skönt, säger Jalal Assadollahza-
deh, ordförande och grundare av Amate-
rasu aikidoklubb på Lidingö.
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Reningen av vattnet i Bosöns bad-
bassäng fungerar inte som den ska.
Mätningar har visat för höga hal-
ter av bundet klor. På sikt kan det
leda till problem med bakterier.

De ansvariga på Bosön tror att
ett ökat antal besökare kan ligga
bakom de höga halterna.
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Grundad 1910

Försäljningen av en villa på Salt-
sjövägen har blivit rättssak. Köpa-
ren ansåg att villan var i behov av
renovering för 750 000 kronor. Ef-
tersom säljaren inte höll med drog
sig köparen ur affären. Nu kräver
säljaren ekonomisk kompensation
på 1,2 miljoner kronor. sidan 5

Lidingö stads fordon för en buck-
lig tillvaro. Flera Lidingöbor har
vänt sig till LT för att de vill att
detta ska uppmärksammas.
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Öppet 8-21 varje dag! Lidingö Centrum
Tel: 08-446 76 50 • www.skeppet.vi-butikerna.se

Piggvar
Nordostatlanten.
Aspero fisk.
Ord. pris 239:00/kg

Priserna gäller vecka 6 fredag 8/2 t o m söndag 10/2 2008. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.
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