
Galna ko-sjukan bland P nissar? 
Här får polisbilen p-böter under utryckning 

Mitt under rånarjakten slog han till.  
Den nitiske p-vakten halade fram bötesblocket - och lappade en felparkerad polisbil.  
- Helt otroligt, säger ett ögonvittne.  

Det väpnade rånet mot Nordeabanken på Östergatan i centrala Landskrona i går 
utlöste ett stort polispådrag. 
En ung man stegade in på banken och tvingade under pistolhot till sig en okänd 
summa pengar. Därefter försvann den hjälmförsedde ynglingen från platsen på 
en röd EU-moped. 
Polisen jagade under eftermiddagen den skyldige med både helikopter och 
hundpatruller på olika håll i staden. 
Det var i detta dramatiska skede som parkeringsvakten såg sin chans att beivra 
försyndelser mot de lokala parkeringsbestämmelserna. 
Han tog fram sitt bötesblock och började helt sonika skriva upp 
registreringsnumret på en polisbil, som parkerat ett stycke från bankkontoret. 

 
Blev fotograferad 

Kvällspostens frilansfotografen Thomas Friström fick se 
vad som stod på och gick fram till mannen. 
- Jag frågade om han inte hade sett att det just hade varit ett 
bankrån. "Det skiter väl jag i", svarade han. 
- Jag trodde knappt mina öron, säger Thomas Friström. 
P-vakten fortsatte oberörd sitt febrila antecknande och 
lappade bilen. 
- När jag påpekade att polisen måste få parkera var som 
helst under utryckning blev svaret bara "jaså". Sedan gick 
han därifrån. 
Charlotte Vahtera, kommunal presskontakt, blir bestört när 
KvP avslöjar vad som hänt. 
- Det här måste vi undersöka. 

Slipper betala 
Efter att ha kontrollerat saken återkommer Charlotte 
Vahtera och berättar att alltihop var ett rent misstag. 
- När parkeringsvakten fått klart för sig att han gjort fel 
gick han tillbaka till poliserna och hävde p-boten, berättar 
hon. 
Så polisen har inga p-böter att vänta? 
- Polisen kommer inte att behöva betala några böter. 
Charlotte Vahtera betonar att Landskrona kommun tar 
avstånd från tilltaget och ska diskutera händelsen med det 
inhyrda bolag som har hand om p-övervakningen. 
- Det här är inget som vi accepterar, säger hon. 
http://www.kvp.se/nyheter/1.1328980/har-far-polisen-p-
boter  

 


