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Strängnäsbo återföll
i ekonomisk
brottslighet
Strängnäs  Sommaren
2013 var en Strängnäsbo
sjukskriven i ungefär fyra
månader. Ändå arbetade
han under samma
period.
Nu kommer efterräk
ningen – mannen döm
des på torsdagen till
24 500 kronor i dags
böter av Eskilstuna
tingsrätt.
I maj i fjol vistades mannen,
som nu hunnit fylla 55 år, på
sjukhus.
Strängnäsbon misstänkte
att han hade drabbats av
epilepsi.
I slutet av samma månad
skickade han iväg en ifylld
blankett till försäkringskassan.
Trots det började
55-åringen så smått att återvända till arbetslivet.
Till en början var uppgifterna på jobbet av det lättare slaget.
I september 2013 hörde – av
en händelse – en handläggare vid försäkringskassan
av sig till 55-åringens arbetsgivare.
Då framkom det att
Strängnäsbon hade arbetat
hela perioden som han hade
sjukpenning.
I domen konstateras att
55-åringen har fått 70 566
kronor felaktigt utbetalda.
Den tilltalade har inte
kunnat ge någon rimlig förklaring till att hur det kunde
bli så eller till att han kunde
undgå att upptäcka den
mycket stora inkomstökningen.
55-åringen har därmed återfallit i ekonomisk
brottslighet. 2011 tilldömdes
han åtta månaders fängelse
för grovt bokföringsbrott
och grovt skadebrott.
Men eftersom prövotiden
löpt ut slipper Strängnäsbon fängelse denna gång.
Straffet stannar vid en villkorlig dom om 70 dagsböter
vilket betyder 24 500 kronor.

kronor omsatte turismen i Strängnäs kommun år 2013. År 2012 var siffran
230 miljoner kronor, årets siffra är inte klar.

Näringsliv Besökstalen går åt rätt håll

Strängnäs blir allt mer
populärt för besökare
Strängnäs  Strängnäs kommun växer under
sommarhalvåret. I år verkar det ha blivit ett uppsving för besöksnäringen, inte minst tack vare att
tyskarna har hittat hit.
Anette Lilja, turistansvarig vid

Strängnäs kommun, står i tjock
vinterjacka och halsduk bredvid kvarnen i Strängnäs. Den
stränga höstluften kräver en
ordentlig åkarbrasa för att
motas ur kroppen. Den varma
turistsäsongen som startar den
15 maj och anses avslutad den 15
september, är sedan länge över
och bokslutet har påbörjats.
– Vi har haft en bra sommar
med fler besök jämfört med år
2013. Men i juli när det var som
varmast märkte främst besöksmålen av en minskning. Det
märkte även kommunens butiker av. Då låg nog de flesta hellre
på badstranden, säger Anette
Lilja.
De mest besökta eventen, SM
i gatumusik, Riddardagarna,
Ångans dag och Kreativa marknaden, hade lika många besök
som år 2013.
Som turistkommun drar Sträng-

näs självklart fördel av att ligga
intill vad som tveklöst är Sveriges vackraste sjö. Men den långa
kulturhistorien går att läsa av i
landskap och arkitektur vilket
självklart lockar utomstående.
Slott, kyrkor och herresäten ligger i det närmaste på gångavstånd.
Förutom via E20 och Svealandsbanan så hittar många
besökare hit sjövägen via ångbåten Maja, utflyktsbåtarna till
Birka och andra besöksbåtar till

Västerås, Sigtuna och Uppsala.
– Vi jobbar för fler besöksbåtar och hoppas i alla fall behålla
dem som vi hade i år till nästa
sommar.
När det gäller besök från
andra länder så är det främst
Mariefred som lockar. Under
den andra halvan av juli och in
på augusti så hade Strängnäs
kommun dubbelt så många
tyska besökare vid våra turistbyråer jämfört med 2013.
Anette Lilja ler finurligt innan

hon berättar varför.
– Vi tror att det är Inga Lindström-effekten.
Den mycket populära tyska
filmserien med kärlekstema
utspelar sig alltid i Sverige och
oftast i Sörmland. Film nummer
50, Das Geheimnis von Gripsholm, visades i år och var en
jubileumsfilm där Gripsholms
slott stod i centrum. I mars höll
sig Sörmland framme i Visit
Swedens monter på världens
största turistmässa ITB i Berlin.
Anette Lilja kan inte svära på
att det gav effekt, men kanske.
– Tyskarna ser Inga Lindström-filmerna för att de utspelar sig i Sverige, tyskar tycker om
Sverige.
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Topp 5 turistmål Strängnäs
Besöksmål		2013		2014
Gripsholms slott		 44 900		 43 689
Museijärnvägen		 21 500		22 000
Strängnäs domkyrka		16 000		16 000
Arsenalen		12 376		15 227
Hornuddens trädgård		 10 000		 15 000

Lars Kilström

Anette Lilja, turistansvarig vid Strängnäs kommun hoppas att turiståret 2014 ska dra in mer pengar till kommunen än
tidigare år. Möjligheten ser god ut för antalet besök har ökat. Foto: Joakim Serrander
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Hur skulle du locka
en utomstående att
besöka Strängnäs
kommun?

70
dagsböter
det vill säga 24000 kronor,
tvingas en Strängnäsbo betala i
böter för att kvitterat ut sjukpenning när han jobbade.

Birgitta Lennartsson, 50+, sjuk
sköterska, Strängnäs:
– Det är vackert sommartid med den
gamla stadskärnan vid domkyrkan.
Västerviken med caféer och restauranger är också mysigt.

Ulrika Löfberg, 46 år, barnskötare
Strängnäs:
– Kom på sommaren. Hamnen med
vattnet mitt i stan är fint. Och så
domkyrkan naturligtvis.

Lena Olsson, 42, år, lastbilskon
trollant, Strängnäs:
– Åk till Hornudden. Där kan man
spendera åtminstone en halv dag.

Liza Persson, 36 år, driver skön
hetsklinik, Strängnäs:
– Det är en otroligt vacker stad. Man
kan besöka kyrkan, kvarnen och
Västerviken.

