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DRUNKNINGSTILLBUD

Treåring låg livlös i bassäng
MALMÖ

■ En treårig pojke

påträffades livlös i en
bassäng på Oxievångsbadet igår.
Pojken vårdades i respirator efter olyckan.
Polisen misstänker
att ett brott har begåtts
genom att tillsynen har
brustit.
Av ännu okänd anledning
hamnade pojken i vattnet.

– När han hittades hade
han ingen puls. Han återfick pulsen efter hjärt- och
lungräddning, säger Stephan Söderholm vid polisens ledningscentral.
Det var personal på badhuset som gav pojken hjärtoch lungräddning.
När pojken anlände till
sjukhuset hade han vatten
i lungorna, men egen puls.
– Han fördes nersövd till

barnintensiven i Lund. Tillståndet beskrivs som allvarligt men stabilt. Läkarna bedömer att det ska sluta på ett bra sätt, säger Stephan Söderholm.
Polisen har upprättat en
anmälan om framkallande
av fara för annan. Misstankarna rör ett så kallat oaktsamhetsbrott.
– Det kan vara någon
som har missat i tillsynen.
Det finns ingen misstänkt

”Jag hörde att
de fått beröm
för den livs
uppehållande
insats de
utfört.”
Johan Hermansson,
Malmö stads fritidsdirektör.

i nuläget, men det kan det
mycket väl bli. Det beror
på vem som hade ansvar
för barnet.
Malmö stads fritidsdirektör Johan Hermansson pratade med personalen efter
händelsen.
– Jag hörde att de fått beröm för den livsuppehållande insats de utfört. De
är utbildade och duktiga
på det här. Vi kommer att

utreda vad som har hänt.
Badet stängde tidigare
efter händelsen.
– Det kommer att vara
öppet under söndagen. Då
tar vi in extrapersonal, beroende på hur personalen
känner och mår.
MARTIN RUNOL
martin.runol@sydsvenskan.se

OLOF WESTERBERG
olof.westerberg@sydsvenskan.se

VELLINGE

Snart andra planer för Minda Forsblom, Julia Welin och Hanna Bauer. I april spelas nästa landskamp med F15-landslaget. Två veckor innan får tjejerna veta om de ska vara med eller inte.

Trio från Höllviken till landslaget
HÖLLVIKEN

■ Tre spelare från BK

Höllviken är uttagna till
F15-landslaget i fotboll.
”Det är ett bra betyg för
vår verksamhet”, säger
tränaren.
– Jag har alltid hoppats på
det här. Det är en dröm,
men inget jag förväntat
mig, säger Minda Forsblom.
Tillsammans med lagkamraterna Hanna Bau-

er och Julia Welin har hon
blivit uttagen till det svenska F15-landslaget. Senare
denna månad väntar ett
träningsläger på Bosön i Lidingö kommun.
– Jag tycker det är kul att
vi ska åka alla tre tillsammans så jag har nån att
dela glädjen med, säger Julia Welin.
Förutom spel blir det också
undervisning i träningslära, kost och spelpsykologi.

Alla tre tjejer har spelat
fotboll sedan de var fem eller sex år gamla.
– Jag vill försöka gå så
långt som möjligt och utvecklas som spelare här,
säger Hanna Bauer.
Tränaren Otto Persson
berättar att antalet spelare
på flick- och damsidan fördubblats på tre år, och att
det är detta arbete som har
gett resultat.
– Det är ett bra betyg för
vår verksamhet, säger han.

Samtliga tre spelare an
ger tränaren som en viktig
orsak till att de nu kvalificerat sig till landslagsspel.
– Han kan alltid hitta någonting som vi borde förbättra, säger Julia Welin.
Minda Forsblom lyfter
fram att hon som yngre fått
spela med äldre spelare.
– Då blir det tuffare och
man utvecklar fysiken mer,
säger hon.
BK Höllviken spelar på

damsidan i Division 2 södra. Tidigare i år tog F16-
laget silver i Gothia cup,
och F15-laget tog silver
i futsal-SM.
Men Otto Persson medger
att det känns lite kluvet när
spelarna blir bättre och engagerar sig på annat håll,
som i landslaget.
– Vi vill gärna behålla
dem så länge som vi kan ha
en utvecklande miljö, säger
han.

Även tjejerna är inställda
på att fotbollen kommer att
ta mer tid framöver, men
eftersom alla tre tänker
läsa på fotbollsgymnasiet
är de inte oroliga.
– Lärarna kommer att
förstå, säger Julia Welin.

TEXT OCH FOTO:
ANDERS HÖGMARK
anders.hogmark
@sydsvenskan.se

