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Bresserännet
ställs in 
– brist på is

SIDAN 7

Nästan hälften av alla tunga lastbilar under-
kändes vid kontrollbesiktningen förra året.
De flesta på grund av brister i bromssystemet. 

– Det här är inte bra, det känns inte tryggt

när man hör att så många underkänts, säger
Stig Mäkpiha, stationschef på Bilprovningen
i Enköping. 

Från åkeribranschen har önskemål om täta-

re kontrollbesiktningar framförts men några
konkreta planer på det har inte Vägverket.

SIDAN 4 

Tunga lastbilar
underkänns ofta

Åsikter: "Varför tas nu plötsligt friskvårdsaktiviteterna bort från oss som jobbar i vården?"  SIDAN 3

GRUNDAD 1880

Det blev fullsatt när Paolo Roberto kom till
Bålsta. Han berättade om sitt liv, från våld-
samma ungdomsår till ett vuxenliv där han
vill att människan ska vårda själen bättre.

350 personer fick plats i BCJF:s aula, ett
50-tal fick inte plats. Föreläsningen var den
tredje i Håbo kommuns regi riktad till ung-
domar och deras föräldrar. SIDAN 12

Fullsatt när Paolo
Roberto kom till Bålsta

Föreläste. Paolo Roberto berättade om sitt liv från bråken i förortsgängen till när han lämnade boxningsringen och blev den han är i dag. FOTO: C GUSTAVSSON

Bidragsfusk
polisanmäls
av Boglösabo 
Fusket med bidragspengar
till Vuxenskolan har polis-
anmälts. 

Men inte av kommunen –
än.

En privatperson har
gjort det istället.

– Politikerna bara svam-
lar, det är väl bara att göra
en anmälan så får polisen
utreda, säger Sune Johans-
son i Boglösa som gjort an-
mälan.

SIDAN 6

Körde på fel sida
om vajerräcket
En bil körde på fel sida av
vajerräcket på riksväg 55 i
går morse. 

Färden slutade i fronten
på en stillastående buss.

SIDAN 5

NORSKA
KOMMUN-
CHEFER
BESÖKER
ENKÖPING

SIDAN 7

Bålsta besegrade
Vallentuna
Bålsta besegrade Vallentu-
na på hemmaplan med 4–2.

Spelet var dock inte det
bästa.

– Det är ändå en styrka
att vinna trots att man inte
spelar bra, säger tränaren
Stefan Munkhammar.
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Onsdag 6 februari 2008 Del 1

BÅLSTA (EP)

För tjugo år sedan var
Paolo Roberto hatad,
fruktad och så långt från
ett föredöme det går att
komma.

Nu är han respekterad,
kanske till och med 
älskad.

När han i går kom till
Bålsta för att föreläsa
fylldes aulan i Bildnings-
centrum Jan Fridegård.

350 personer släpptes in.
Övriga fick se Paolo Rober-
to på tv:n i skolans kafete-
ria – evenemanget sändes i
lokal-tv också.

Det var tredje föreläs-
ningen som Håbo kommun
arrangerat i en satsning
riktad till ungdomar och
deras föräldrar.

Paolo Roberto var en
gång en liten pojke som vil-
le bli sedd.

Vuxenvärlden ville inte
se honom.

Så mötte han andra arga
och aggressiva pojkar på
väg att bli män.

I  våldscentrifugen
De tog sig från förorten till
Stockholm och en vålds-

centrifug satte igång. Den
snurrade allt fortare, lille
Paolo slogs och han klev in-
te undan. Empatin för-
svann någonstans långt in
i en glömd hörna av hjär-
nan. 

Han slogs och vek aldrig
undan. Att slåss gav käns-
lan av makt.

– Och makt, för en ung
kille som ingen vill se, är
berusande, säger han.

I aulan i Bålsta är det
knäpptyst.

På riktigt 
Paolo Roberto är på riktigt.
Han har gjort allt det han
vill få nästa generation att
undvika.

– Att jag lever är bara tur,
säger han.

Filmen ”Stockholms-
natt” blev en vändpunkt i
hans liv.

– Jag mötte en vuxen-
värld som såg mig.

Men snart var han tillba-
ka bland polarna – som då
hade blivit professionella
och beväpnade kriminella.

En bild av en ihjälskju-
ten kompis, badande i blod
och sin egen avföring – för
det är så det är i verkliga li-
vet, det här var ingen este-

tiskt vacker filmdöd, det
var den grymma sanning-
en – fick Paolo Roberto att
stanna upp, be om gudom-
lig hjälp och bestämma sig
för att inte vara gangster.

Roligt och otäckt
Föreläsningen är en bland-
ning av det roliga och det
otäcka, av minnen och
åsikter, råd och tankar.

Han har ingen rekvisita,

han är helt klädd i svart på
en svart scen. Det finns ett
manus, men han tittar ald-
rig i några papper och gans-
ka mycket är spontant.

– Det mesta kommer från
hjärtat, berättar han strax
före föreläsningen.

Typiskt Roberto
Han är glad åt att så många
kommit, men konstaterar
också:

– Jag brukar dra mycket
folk.

Typiskt Paolo Roberto-
kaxigt, självsäkert, en
egentligen bara sanningen
istället för falsk blygsam-
het.

– Skulle jag vara ödmjuk
också vore jag perfekt, sä-
ger han skämtsamt.

En stor del av föreläs-
ningen handlar om hans
tid som boxare; om hur han
hånades i pressen och hur
han ständigt sa ”bring ‘em
on”, ”låt dem komma” om
alla förslag, vilken omöjlig
boxare det än var.

Han berättar i detalj om
tre boxningsmatcher. Alla
tre är matcher han förlora-
de, men han vann ändå. 

Från att ha varit hatad
och fruktad blev han till
slut respekterad.

Kanske är han till och
med älskad.

Tarmsköljning i Kallhäll
Han hinner med att berätta
om katolska kyrkan, om
tarmsköljning i Kallhäll
(!), om alla de budskap som
sköljer över dagens unga,
om invandring och inte-
gration, lucia och lucia-
sången, om hans företag

och om att klara det omöjli-
ga.

– Är man motiverad ri-
ver man murar, upprepade
han som ett mantra.

Han avslutade med att ge
sin bild av livet och vad
som är viktigt. 

Som att jonglera
– Livet är som att jonglera
med sex bollar, sa han.

Tre bollar är av gummi,
dem kan man tappa: 1) sko-
la och jobb, 2) pengar, 3)
materiella saker, som hus
och bil.

Tre bollar är av kristall,
dem ska man vara särskilt
rädd om: 1) nära relationer,
2) kroppen, 3) själen.

– Svensken har ont i sjä-
len. Den kräver tid och ar-
bete. Prata med varandra.
Ta hand om själen.

Detta sagt av en man som
en gång var en av Stock-
holms värsta ligister.

Den lille pojken ingen
ville se har blivit en man al-
la vill se.

Är man motiverad river
man murar.

Bengt Johansson
0171-41 46 34

bengt.johansson@eposten.se

Talar ur hjärtat. Paolo Roberto talar fritt, utan manus. Den lille pojken ingen såg som blev fruktad och hatad  har blivit respekterad och kanske till och med älskad.      FOTO: CHRISTER GUSTAVSSON

Fullsatt. 350 personer fick plats i BCJF:s aula. Ett 50-tal fick
vända utanför. Paolo Roberto är van vid att locka många
åhörare.

En blandning av roligt och otäckt 




