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Munncn rinvdc sjiilv 90 000
nation till 1i')rcTug och lurmudc
ambulans och polis.
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MJOLBY
En man I

50-arsclldern

fréin Boxholm diimdes
p6 torsdclgen till sex
manciders fungelse av

Mialby tingsrii.

Mannen unsgs

skyldig fill grov misshandel av sin sambo,
hemfridsbro och ska-

degorelse.

Réittcn fann riskcn over»
hiingandc att mannen begin"
nya brott och gick p51 chcfs~

iildagarc Bo lacobssons linjc
att doma honom till ett kéinn~
bart frihctsbcrovandc straff
Forsvarsadvokatcn torcslog
ovcrvakarvéird och skyddstillsyn och mcnadc att dct skullc
passu manncn béittrc éin fiing~

clsc.

Manncn har tidigare domts
cra géngcr till féingclsc for
misshandcl.
Dcn héir historicn borjadc i
fcbruari i iir dé manncn. som
var bcrusad, triingdc sig in i
kvinnans liigcnhct i Boxholm.
Eftcr ordviixling blcv han aggrcssiv och slog till hcnnc.
vilkct orsakadc tandskador.
Han loptc iivcn amok i Iiigcnhctcn och gjordc stor ska~
dcgorclsc.
Niista incidcnt intréiffadc i
mars dii han ofredacle kvin»
nan mcd idcliga tclcfonsamtal
nattctid.
Parct yttadc
séi
smiv
ningom iindfi ihop. Dc levdc
cit bra liv tillsammans innan
dcn viirsta misshandcln in—
tréiffadc i borjan av dccenibcr.
Manncn borjade konimu
till riitta mcd sitt all<0h0lmiss~
bruk_ mcn fick ctt terfall pi
cn fest. Han slog till sin sam~
bo séi hért att hon forloradc
mcdvctandct och fick foras
mcd ambulans till sjukhus.
Munncn och kvinnan framholl for réittcn att dc kundc

kundctiinkasigattbotillsam»
mans och att hon kundc
hjéilpa honom alt komma till
riitta med sinu a]koholpro~
blcm.

Riittcn
bcdomdc
intc
manncn som troviirdig och
han fr alltséi tillbringa dct
niirmastc halvrct p51 anstalt.
JENS BOLLIUS

