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I dag döms
hiv-mannen

Stipendier. Silvia delade ut pengar

20-årig man i Malmö riskerar fängelse – nekar

En hivsmittad 20-årig man
i Malmö riskerar fängelse
sedan han åtalats för att ha
haft oskyddat sex med åtta
kvinnor. Själv nekar han
till brott.
– Jag yrkar att han döms
för försök till grov misshandel, säger kammaråklagare Jeanette Sprimont.
Påföljden måste bli fängelse, menar åklagaren,
men hon har inte preciserat hur långt fängelsestraff
hon vill se.
Mannen är hivsmittad
från födseln och hans tidi-

gare flickvän slog larm om
att hon varit ovetande om
hans smitta och haft sex
med honom utan skydd.
Eftersom mannen även
ansågs ha misskött sina
kontakter med infektionskliniken begärde smittskyddsläkaren att han
skulle tvångsisoleras enligt
smittskyddslagen – en
mycket ovanlig åtgärd.
Beslutet om tvångsisolering kom i juli förra året.
Delvis till följd av publiciteten kring detta har sedan
fler kvinnor dykt upp som

också säger sig ha haft ett
eller flera samlag med
mannen. I rättegången,
som hölls bakom stängda
dörrar, har totalt åtta kvinnor stått som målsägande,
men ingen av dem har blivit smittad.
Mannen nekar till brott.
Han uppger att han haft
skyddat sex med två av
kvinnorna, men förnekar
sexuellt umgänge med
merparten. Domen kommer i dag. Enligt rättens
beslut avvaktar 20-åringen
den i häkte. TT
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Elisabeth Stoltz Sjöström, en av sju stipendiater, tog
i går emot ett stipendium på 80 000 kronor.
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Här får hon pris av drottningen
Drottning Silvia delade i går ut stipendier ur Drottning Silvias Jubileumsfond för
forskning om barn och handikapp, på Stockholms slott. METRO
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Butiker som Guldfynd och Guldcentrum går bra nu i januari.

Julpanka
skåningar
säljer sitt guld
Januari är årets fattigaste
månad.
Då säljs större mängder
guld i Skåne än någon
annan tid på året, enligt internetguldföretaget Guldbrev
som
undersökt
försäljningen av guld
under 2011.
Hos
Guldcentrum
Malmö strömmar kunderna till för att sälja
smycken och tandguld, för

att dryga ut en skral kassa.
– Vi brukar märka i januari att folk har gjort av
med sina pengar och att
det är väldigt långt till
lönen. Det här är en väldigt
bra månad för oss, säger
butiksägaren
Monadel
Tayeh som tror att januari
kan bli den bästa på året.
Företaget Guldbrev har
jämfört olika städer i
Skåne och menar att det i

Malmö är vanligare med
försäljningar av guld av
lägre karathalt än i exempelvis Lund.
Men den bilden känner
inte Monadel Tayeh igen.
– Nio av tio som vill sälja
guld hos oss har guld av 18
karat,
säger
Monadel
Tayeh.
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