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Man åtalas
för två barnvåldtäkter
SYDNÄRKE En man i
35-årsåldern har åtalats
för att ha våldtagit en
ung flicka i de södra delarna av länet. Våldtäkterna ska ha inträffat i
juli.
Det var 17 och 19 juli som
mannen ska ha utsatt flickan i nedre tonåren för våldtäkterna.
”NN begick gärningen
med uppsåt eller av oaktsamhet beträffande omständigheten att målsäganden inte uppnått 15 års ålder”, skriver åklagaren i sin
stämningsansökan.

Mannen förnekar brott och

ska höras under den kommande rättegången.
Åklagarens bevisning i
målet består bland annat av
inspelade förhör med flickan.
Även chattar mellan mannen och flickan är med som
bevisning för att visa att
våldtäkterna ägt rum.

Mannens dator har tagits i

beslag och i den hittade polisen sökord som relaterar
till övergreppsmaterial på
barn.

Stefan Hazianastasiou

Man häktad
för våldtäkt
i Hallsberg
HallSbERg En man i
20-årsåldern har häktats misstänkt för en
våldtäkt i Hallsberg för
två år sedan.
Mannen misstänks även för
två fall av sexuellt tvång.
Det var den 10–11 juni 2016
som våldtäkten ska ha inträffat.
De båda sexuella tvången
inträffade någon gång mellan 1 juli 2016 och oktober
2018. Mannen häktades under fredagen misstänkt för
brotten.

Stefan Hazianastasiou

Krock på 51:an
nära Kävesta
HallSbERg En lätt lastbil
och en personbil kolliderade på riksväg 51 nära Kävesta på söndagseftermiddagen.
Olyckan inträffade strax
före klockan 17.
– Det var en lätt lastbil
som hade kört in bakifrån i
en personbil. En kvinna
klagade på nacksmärtor i
personbilen och togs med
för vård. Men det var ingen
som var fastklämd, säger
Tobias Frohm, inre befäl
vid Nerikes brandkår.
Trafikverket bedömde att
trafiken skulle påverkas en
knapp timme.

Nadina Cojocaru, här med katten Findus, på AniCura djursjukhus i Kumla.

Lussekatten – kontroll
öppen endast för katter
Kumla ”De är som hund
och katt” – trots det uttrycket riktar sig de allra
flesta veterinärkliniker
till båda husdjuren. Nu
införs på prov ett par
kvällar för enbart kattägare på djursjukhuset
i Kumla.
Nadina Cojocaru är veterinär på AniCura Kumla djursjukhus.
Hon berättar att katter är
lättstressade djur och att
det för kattägare ibland inte
är helt enkelt att besöka ett
djursjukhus där det även
finns hundar.
– Att vara nära främmande hundar kan vara stressande för katten, säger Nadina Cojocaru.
– Vårt väntrum är redan i
dag uppdelat i två avdelningar men arbete pågår
med att försöka göra det ännu lite mer avskilt och tydligare för våra djurägare att
det finns ett område för
hundar och ett område för
katter i vårt väntrum.

Nadina arbetar mycket

med beteenden hos katter,
och säger att de är mer komplicerade att läsa av än hundar. Mer reserverade gentemot oss människor och
bättre på att dölja sjukdomar och när de inte mår bra.
Katter är även i flera andra
fall känsligare än hundar.
De kan till exempel vid svår

Hundar till vänster, katter till höger. Och framöver ska det bli en ännu tydligare indelning och avskildhet i väntrummet.
svält få leverskador som
följd redan efter första dygnet, vilket är mycket allvarligt.
– Ett säkert och tydligt
sätt att se när en katt inte
mår bra eller har ont är när
den slutar tvätta sig eller
drar sig undan. I dessa fall
är det viktigt att söka veterinär för en undersökning av
sin katt innan man väljer att
sätter in behandling.

Nu bjuder AniCura in kattägare för hälsokontroller av
sina friska katter – och att
göra det kvällstid i en mer
hundfri miljö än annars,
även om akutmottagningen
alltid är öppen för hundarna.
Man får då en veterinärundersökning av sin katt
samt att man tar blodprov
för att se att kattens lever,
njure och blodsocker ligger

inom normalvärde. På de lite äldre katterna tas även ett
blodprov för att mäta värdet
på sköldkörteln.

Nadina Cojocaru upplever

att medvetenheten, kunskapen och viljan till att ta
väl hand om sin katt har
ökat och att man i dag även
är mer noga med att försäkra sin katt.
Kattkvällarna har så här i

luciatider fått namnet Lussekatten och arrangeras i
kväll, tisdag, klockan 17–20
och vid samma tid nästa tisdag.
Tidsbokningen för Lussekatten är öppen vanlig kontorstid, klockan 8–17.
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