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70 års-erbjudande på Apoteket: ACO FACE 
Dag- & Nattcreme 70 kr (60 ml/st ord. pris 150 kr).

Vi på ACO arbetar ständigt för att främja 

ytan. Och vi gör det med innehåll. Men 

innehåll räcker inte. Nyckeln till effektiv 

hud och skön hetsvård är sammansätt-

ningen av inne hållet – compositan. Och 

tack vare 70 år av egen forskning och 

utveckling kan vi med stolthet leva upp 

till vårt namn. Apotekens Composita.

Just nu kan du vara med och påverka 

både ytan och innehållet – tävla på 

aco nordic.com och vinn ACO-produkter 

till ett värde av 3.000 kr.

70 kr
Ord. pris 150 kr

28 nyheter

Här är tjuvarnas nya
skräck. Ett larm som får
dem att spy – bokstavligen
talat.

– Syftet är att tjuvarna
ska må illa och försvinna
direkt, men det finns
 också exempel på att de
lämnat spyor på  brotts -
platsen, säger Raymond
Berggren, agent för larmet.

Direkt efter att Gunnar
Malmberg upptäckt inbrot-
tet i sitt sommarhus 
i Stockholms skärgård
 bestämde han sig för att
skaffa ett nytt larmsystem.
Valet föll på en ny spekta-
kulär variant.

– Det är ju ganska ens-
ligt härute och det tar tid
för larmbolaget att ta sig
hit. Det förstår skurkarna,

så jag behövde ett larm
som omedelbart skräm-
mer i väg dem, säger han.

Larmet, Infernohome,
är nytt på hemmamarkna-
den. Det består av en
 paten terad ljudslinga som
rör sig mellan fyra olika
frekvensområden som gli-
der in i varandra. Det är

mer än hjärnan klarar av.
Då ljudet är på över 100
 decibel räcker fem sekun-
der för att man ska bli spy-
färdig.

– Jag har provlyssnat.
Det låter som fan och man
tror att man ska bli tokig,
säger Gunnar Malmberg.

Men enligt Kent Lind -
gren, laboratoriechef på
KTH, ger larmet inga  be -
 stående skador.

– Det är extremt högt.
Men utifrån den informa-
tion jag har kan jag säga
att det ofarligt, så länge
ingen är i närheten myck-
et mer än fem sekunder,
säger han.

Tjuven mår illa när 
inbrottslarmet går

Kriminolog: ”Något liknande har aldrig tidigare
hänt” Sålde en ung flicka till män i Malmö
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Fler inbrottslarm

Andra spektakulära larm

Röklarm: Inbrottslarm som

sprutar kraftig rök på

tjuven.

Mosquito: En  ljud kanon
som sänder på en frekvens

som bara uppfattas av per-

soner under 20 år.

Gunnar Malmberg i sitt hus i skärgården.

LOTTA IMBERG

Unga flickor
anhållna
för koppleri
Två tonårsflickor från
Malmö har anhållits miss-
tänkta för grovt koppleri.

– Något liknande har
aldrig tidigare hänt, säger
Jerzy Sarnecki, professor i
kriminologi vid Stock-
holms universitet.

Det var i tisdags som de
båda flickorna, en 17-åring
och en 19-åring, greps. De
anhölls sedan på sannolika
skäl misstänkta, den högre
graden av misstanke.

De ska ha sålt en ung

flicka till män i Malmö.
– Det handlar om en

flicka i ungefär samma ål-
der som de anhållna flick-
orna. Om det kan finnas
fler inblandade vet jag inte
i dagsläget, säger kammar-
åklagare Ulrika Rogland.

Hur många män som
flickan sålts till är inte
känt, men det ska handla
om flera. Att brottet rubri-
ceras som grovt tyder också
på att offret utnyttjats på
ett särskilt hänsynslöst vis,

eller att personerna som
förmedlat de sexuella tjäns-
terna kommit över stora
pengar.

Enligt Ulrika Rogland är
en av de anhållna flickorna
tidigare helt okänd av poli-
sen. Den andra är nyligen
dömd för misshandel.

Om de fälls för grovt
koppleri riskerar de sex års
fängelse.
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