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SÄTTER P. Morgan Johansson (S) vill
få stopp för falska poliser i trafiken.

Köra falsk
polisbil ska
bli olagligt
BROTT
Oavsett om det är kriminella
som vill förlöjliga lagens väktare eller motorburen ungdom
som vill hissa upp tuppkammen inför kompisarna. Nu ska
regeringen göra det olagligt att
köra runt i falska polisbilar.

– Det är väl på tiden att vi gör
något åt det här. Det retar mig när
folk tror att de kan driva med polisen, det tycker jag hemskt illa om.
Ibland är det rena gangsters dessutom, som spökat ut sina bilar och
kör omkring och låtsas vara poliser,
säger justitieminister Morgan Johansson (S) till TT.
GENOM ÅREN HAR det förekommit
att bilar som gjorts om så att de till
förvillelse liknar polisens rullar på
landets vägar och gator. Det har
med dagens lagstiftning varit svårt
att beivra, och problemen aktualiserades efter en dom i Svea hovrätt
i mars 2012. Då slog rätten fast att
körandet av en sådan bil inte måste
medföra brottet föregivande av allmän ställning, säger Johansson.
Men i dag beslutar regeringen
skicka en lagrådsremiss om att det
från årsskiftet, med hot om vite, ska
bli olagligt att köra fordon som bär
”Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens heraldiska vapen eller
något som lätt kan förväxlas med
dessa samt ordet polis i olika sammansättningar och böjningsformer
och ord som lätt kan förväxlas med
det”.
– Allmänheten måste kunna lita
på att den som kör en polisbil också
är polis. Det har förekommit att
sådana här falska polisbilar kommit åkande och kört rakt förbi en
trafikolycka utan att stanna och det
ger ju ett förfärligt intryck. Det här
är en lucka vi täpper till av rena anständighetsskäl och för att behålla
förtroendet för polisen, säger Johansson.
Enligt honom är det oftast kriminella som kör de polisliknande
fordonen, eller motorintresserad
ungdom.

EN KARTLÄGGNING HAR visat att det

är omkring tolv fordon som varit i
trafik som kan förväxlas med polisens fordon.
Men Morgan Johansson säger att
sådana fordon rullar på vägarna
varje dag och tycker inte att lagstiftning är att ta i för mycket.
– De skadar förtroendet för polisen varje dag, oavsett om det är ett
fåtal bilar.
TOMAS BENGTSSON
TT
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STÄNGER IGEN. Hela huset ska nu renoveras och någon verksamhet kan inte bedrivas i huset framöver.

Kinesiska muren slår
igen – huset ska rustas
RESTAURANG
Turerna har varit många kring
Kinesiska murens vara, men
nu står det slutligen klart att
Sveriges äldsta kinarestaurang
kommer att stänga. Stammisarna sörjer nu den gamla
klassikern.

– Det är alltid tråkigt när ens
lunchställe stänger. Jag fick reda
på det precis när jag var och käkade, säger Mikael Sivrup.
Kinesiska muren slog upp portarna i Göteborg 1959 och blev då
Sveriges första kinarestaurang.
Affärsidén var billig, mycket och
god mat. Ett koncept som blivit
tradition bland de flesta kinarestauranger som öppnat därefter i
landet. Men nu är det mindre än

tre veckor kvar innan denna institution går ur tiden.
– Ja, det stämmer att vi kommer
stänga vår restaurang. Hyresvärden vill att alla gamla företag ska
bytas ut i huset. Det blir en stor renovering och sedan ska de bygga
nytt. Därför måste vi flytta på oss.
Och vi får inte komma tillbaka,
berättar Jianwei Lin som jobbar
på Kinesiska muren.
FRAMTIDEN HAR VARIT oviss under
en längre tid för restaurangen. Redan 2010 räddades huset undan
rivning av byggnadsnämnden och
sedan dess har processen vacklat
fram och tillbaka. Men nu står det
klart att Kinesiska muren flyttar
ut 30 juni.
– Många tycker att det är tråkigt att vi ska stänga. Hyresvärlden borde bygga liknande lokaler

men det är svårt att hitta liknande
lokaler. Vi har alltid funnits vid
Skeppsbron så det vore konstigt
att flytta, menar Jianwei Lin.
Kommer ni öppna nån annanstans?

– Nej, vi kommer att upphöra att
finnas, säger Jianwei Lin.
Det är kommunfullmäktige i
Göteborgs stad som beslutat att
byggnaden ska stå kvar och att
kommunägda Higab ska förvärva
och äga byggnaden. De förtroendevalda politikerna har även gett
ramarna för hur fastigheten ska
användas.
– Utifrån de givna förutsättningarna, detaljplan, ekonomi
och kommunfullmäktiges ambition håller vi nu på att ta fram ett
koncept för vilka verksamheter
som kan rymmas i byggnaden. Det
som nu händer är att byggnaden
ska grundförstärkas. Tak och yt-

terfasad ska ses över. Då grundförstärkningen sker kan det inte bedrivas någon verksamhet i huset,
menar Higabs affärsområdeschef
Johan Carlsson.
STAMMISEN MIKAEL SIVRUP känner sig uppgiven. Mycket bra går
ur tiden, menar han.
– Helt plötsligt ska den försvinna
fast den är så gammal och alla vet
var den är, man har ju käkat där sen
80-talet. Jag jobbade nere i fiskehamnen och det såg förvisso inte ut
som det gör nu men det var samma
lokaler. Det är tråkigt när saker försvinner, man har ju sina favoriter
och det känns som att mycket bra
dör ut nu, säger Mikael Sivrup.

CeCilia vaCCari
cecilia.vaccari@gp.se
031-62 40 00

Studie: Mutade läkare skriver ut mer
ETIK
En gratislunch. Det är allt som
krävs för att lura en läkare och
få honom eller henne att börja
förskriva ett företags produkter. Ju dyrare lunch, desto mer
skriver läkaren ut.

Det visar en amerikansk studie
som presenteras i Jama Internal
Medicine som Dagens Medicin
berättar om.

Tanken var att testa om, och i
så fall hur, måltider kopplade till
marknadsföring av diverse preparat påverkar förskrivningsmönstret bland läkare. I undersökningen studerades förskrivningen av
fyra vanliga läkemedelsklasser
mot kroniska sjukdomar.
Läkare som avstod gratismåltider kopplade till marknadsföring av betablockeraren Bystolic
förskrev medlet 3,1 procent av det
totala antalet gånger läkaren ifråga förskrev betablockerare.

För läkare som låtit sig bjudas på
måltider, däremot, var motsvarande
siffra mer än fem gånger högre: 16,7
procent. Liknande mönster sågs för
de tre andra läkemedelsklasserna.

Och ju fler och dyrare måltiderna
var – desto mer skrev läkarna ut.
I den aktuella studien ingick
280 000 läkare där forskarna jämfört två olika databaser som visar
vilka preparat läkarna förskrivit
samt vilka industrisponsrade aktiviteter de deltagit i.
I USA, precis som i Sverige, är
det tillåtet för läkare att låta sig
bjudas på gratismåltider av läkemedelsindustrin.
JOHAN NILSSON
TT

