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Att starta eget företag
Mycket att hålla koll på

LINKÖPING
Svenskt Näringslivs re-

gionchef i Linköping Sofie 
Elmström och riksdagsle-
damoten Finn Bengtsson 
(M) hälsade igår på hos Re-
ja Jasimför samtal om att 
vara ung, invandrare, kvin-
na och egen företagare. Po-
litiker får med andra ord ta 
del av en bit av verklighe-
ten.

Reja har blivit något av 
ett fenomen i länet, eller 
kanske hela Sverige. Hon 
och en annan kvinna star-
tade vid tjugo års ålder 
eget företag, trots att det 

fortfarande finns vissa 
svårigheter som ung in-
vandrarkvinna att starta 
eget företag.

– Jag hade ett mål när 
jag startade; jag skulle ha 
två bolag inom två år. Och 
detta har jag lyckats med, 
säger entreprenören Reja 
Jasim stolt.

Två bolag
Rejas första bolag RT 

Enterprise AB är ett fö-
retag som driver affärs-
utveckling och marknads-
kommunikation, vilket i 
korta drag betyder att de 
förverkligar olika företags 

visioner i hela landet. Det 
andra bolaget är Swedish 
Horse Trucks AB som säl-
jer lastbilar.

Om att starta
Två brinnande punk-

ter behandlades vid går-
dagens möte: Enkelheten 
och säkerheten.

– Att det ska vara en-

kelt att starta och driva 
företag är både viktiga 
och prioriterade områden 
för Moderaterna, menar 
Finn Bengtsson.

- Därför är det spän-
nande att besöka Reja och 
hennes företagande.

Den andra punkten är 
säkerheten för småföreta-
gandet och behovet av ett 

starkare skyddsnät.
- Det får inte vara så att 

småföretagarna inte KAN 
vara sjuka, säger Finn.

– Jag vet själv när jag 
behövt en paus på grund 
av personliga kriser, men 
jag vet inte hur företaget 
skulle klara det, funderar 
Reja.

Stefan Hedström

Elmström, Jasim och Bengtsson i samtal. Foto: Stefan Hedström

Reja Jasim brevid företagets lastbil. Foto: Stefan Hedström

Kvinna mystiskt våldtagen
Vägrar medverka i brottsutredning
LINKÖPING

En kvinna påstår sig ha 
blivit våldtagen både den 
gångna helgen samt hel-
gen dessförinnan. Polisen 
har dock inte mycket hjälp 
då hon vägrar medverka i 
en brottsutredning.

Natten mellan fredag 
och lördag råkade en ci-
vilklädd polis höra hur 
en kvinna berättade för 
en väninna att hon blivit 
våldtagen. Då polisman-
nen pratade vidare med 

henne så ville hon dock 
inte alls medverka i en 
fortsatt utredning.

– Hon visade även på 
att hon blivit utsatt för 
synligt våld, berättar ut-
redningsbefälet Marie 
Larsson och fortsätter 
med att säga att när en 
person inte vill medverka 
vid en utredning så kan 
det vara svårt att verkli-
gen veta vad som hänt.

En märklig historia
Bo Österberg är chef 

vid polisens utrednings-
sektion i Linköping.

– Ja du, det där är en 
märklig historia, öppnar 
han vårt samtal och fort-
sätter:

– Den här kvinnan an-
mälde redan förra helgen 
att hon även då hade bli-
vit våldtagen och vi gjor-
de som vi alltid gör; tog in 
mannen och förhörde ho-
nom. 

Till saken hör att de 
har haft ett förhållan-
de i tio år och bott ihop i 

fem. Mannen släpptes ef-
ter förhör och utan att vi 
har några direkta miss-
tankar mot honom. Kvin-
nan ville inte heller den-
na gång medverka vid ett 
förhör eller till en läkar-
undersökning vilket är li-
te konstigt i sig, men så-
dant händer ibland.

-De skador hon uppvi-
sat i helgen är dessutom 
sådana att de hade kun-
nat uppstå på lite olika 
sätt och då inte enbart via 
en våldtäkt utan hon kan 

lika gärna ha ramlat eller 
gått på en dörr eller nå-
got liknande. Där står vi 
idag men vi måste själv-
klart gå till botten med 
det här och verkligen ta 
reda på vad den här kvin-
nan har varit med om. Va-
re sig mannen eller kvin-
nan är några missbruka-
re utan lever, i alla fall ut-
åt, vanliga hyggliga liv, 
avslutar Bo Österberg, 
chef vid Linköpingspoli-
sens utredningssektion.

Jerry Prütz

2013 års alumner är utsedda
Civilingenjör och läkare får ta emot utmärkelsen
LINKÖPING

För tredje gången har 
Linköpings universitet ut-
sett två alumner som på 
ett utmärkande sätt va-
rit till nytta för samhället. 
Maha Bouzeid och Jonas 
Ludvigsson är årets alum-
ner.

– Att jag hade blivit 
årets alumn kom verkli-
gen som en överraskning, 
berättar Maha Bouzeid 
när hon blir uppringd via 
telefon. Sedan en vecka 
tillbaka arbetar hon som 
director mobile broad-
band i London för Er-
icssons räkning och har 

hunnit med mycket se-
dan hon tog examen 2007.

SM i projektledning
Efter examen från ci-

vilingenjörsutbildningen 
i industriell ekonomi bör-
jade Maha Bouzeid som 
trainee för Luftfartsver-
ket. Efter det har hon 
bland annat hunnit med 
att vinna SM i projekt-
ledning och att vara ak-
tiv i nätverket för fram-
tidens kvinnliga ledare. 
I dagsläget är hon men-
tor inom nätverket men 
även för studenter vid 
Linköpings universitet.

– Det var faktiskt en 

adept från universitetet 
som nominerade mig till 
Årets alumn, trots att vi 
bara hade känt varandra 
i ett halvår, säger hon.

Engagerad barnläkare
Den andra alumnen är 

Jonas Ludvigsson som 
är ordförande i svensk 
epidemiologisk fören-
ing och vice ordföran-
de i Svenska barnläkar-
föreningen och kombine-
rar sitt arbete som barn-
läkare med en fram-
gångsrik forskarkarri-
är. Genom en ceremoni 
den fjärde oktober ska 
de två utsedda alumner-

na få avtäcka en platta 
med sina namn på samt 
ta emot utmärkelsen av 

universitetets rektor He-
len Dannetun.

Kajsa Nilsson

Idag jobbar Maha Bouzeid (t.v.) på Ericsson, på bild syns även hen-
nes kollegor. Foto: Ericsson Kina

Greps för vapen och 
knarkbrott
LINKÖPING

I slutet av förra veck-
an greps två män för bå-
de narkotika och vapen-
brott. Efter förhör släpp-
tes de men misstankarna 
kvarstår.

De båda männen fär-
dades i en bil vilken 
stoppades av polis vid 
Tiftrondellen i höjd med 
E4:an och i bilen hittade 
polisen både knark och 
ett skjutvapen.

Kända av polisen
– De båda männen, 

som är i tjugoårsåldern, 
är inte kända av oss här 
sedan tidigare men väl 

i sitt hemlän och i den 
stad i Sörmland som de 
kommer ifrån och då för 
likande brottslighet. Jag 
kan bekräfta att de ha-
de ett sjutvapen i bilen 
som ingen av dem hade 
licens för. De hade ock-
så en del knark i bilen. 
Dock släpptes de redan 
vid lunchtid i fredags då 
åklagaren inte fann till-
räckliga skäl att hålla 
kvar dem längre. De är 
dock fortsatt misstänk-
ta för både vapen och 
knarkbrott, avslutar Bo 
Österberg, chef vid Lin-
köpingspolisens utred-
ningssektion.

Jerry Prütz

Modig kund fick stryk
LINKÖPING

I söndags stökade ett 
ungdomsgäng runt i en 
livsmedelsbutik i Ljungs-
bro. Efter att ha stulit i bu-
tiken gav de sig av men 
en kund var dem på spå-
ren. Det slutade med att 
han fick en spark i ryggen.

Det var vid 16.00-ti-
den i söndags som ett 
ungdomsgäng stal i en 
centralt belägen livs-
medelsbutik i Ljungs-
bro. En kund i butiken 
observerade vad som 
hänt och tog upp jakten 

på snattarna. 
Detta resulterade i att 

han fick en spark i ryg-
gen. Vid 17.00-tiden fick 
en polispatrull kontakt 
med ett ungdomsgäng 
som ganska snart gav 
ifrån sig några namn på 
vilka som kunde ligga 
bakom stölden. 

Samtliga av de tre 
identifierade gärnings-
männen är födda i slu-
tet av 1990-talet. De är 
nu misstänkta för stöld 
eller rån samt misshan-
del.

Jerry Prütz

Låtsaspoliser i Motala
LINKÖPING

Två män, en född 1987 
och den andra 1990, åta-
las nu vid Linköpings 
tingsrätt för att ha utgivit 
sig för att vara poliser.

Det var den 21 okto-
ber förra året som två 
män, en hemmahöran-
de i Ljungsbro och den 
andra i Motala, låtsa-
des vara poliser och där-
för förföljt två olika bi-

lister samt även haft nå-
gon typ av ljusanlägg-
ning på taket till den bil 
de körde och därav efter-
liknat en polispatrull på 
uppdrag. Det fick även 
en bilist att köra intill 
vägrenen i tron att du-
on verkligen var poliser. 
Den 26-årige mannen 
erkänner brott medan 
hans kumpan nekar till 
inblandning i polisleken.

Jerry Prütz

Klantig tjuv stal dator
LINKÖPING

Ibland löser sig brott 
fort då den skyldige läm-
nar ifrån sig mer än den 
borde.

Vid ett inbrott i ett 
kontor i Linköping så 
stals det en bärbar da-
tor men vad tjuven tog 
kan ha uppvägts av vad 
han lämnade efter sig på 
brottsplatsen.

– Personen lämnade 
kvar en mobiltelefon och 

även en del handlingar 
som man kunde knyta 
till honom, 

berättar Marie Lars-
son som är utrednings-
befäl vid Linköpingspo-
lisen. Hon fortsätter:

– Visserligen neka-
de gärningsmannen till 
brott men han var inte 
svår att överbevisa om 
man så säger, avslutar 
Marie Larsson.

Jerry Prütz

Högsta domstolen prövar inte
LINKÖPING

Den sjukgymnast som 
dömts för att ha sexu-
ellt utnyttjat ett flertal 
kvinnliga patienter får 
inte sin dom prövad av 
HD. Göta hovrätt döm-
de sjukgymnasten för 
att, i tolv fall, ha utnytt-
jat kvinnor han var satt 
att behandla i sitt ar-
bete. För detta fick han 
maxstraffet tre års fäng-
else. Sjukgymnasten har 
nekat till anklagelser-

na både i tingsrätt och 
hovrätt men nu, genom 
att HD inte tar upp do-
men till prövning, så 
vinner domen laga kraft 
och han kan börja av-
tjäna sitt straff. Dessut-
om så pågår det nu en 
utredning mot mannen 
där han anklagas bå-
de för barnvåldtäkt och 
grovt barnpornografi-
brott. Han nekar till bå-
da brotten.

Jerry Prütz


