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Fälls för 
att ha 
kastat 
75-åring 
ESKILSTUNA
En gemytlig grannfest 
slutade med misshandel. 
28-åring dömd för att 
ha kastat iväg en äldre 
man.

Efter en lyckad grannfest 
med grillning i ett större 
bostadsområde somma-
ren 2019 satt några gran-
nar kvar på gården. Enligt 
sällskapet hade man det 
”trevligt och mysigt” och 
drack lite vin. Känslan för-
ändrades dock snabbt när 
en personbil åkte in på inn-
ergården och blev stående 
med motorn igång. En 75-
årig man ropade då mot fö-
raren att han skulle stänga 
av motorn.

Enligt 75-åringen och 
grannarna möttes uppma-
ningen av vrede. Enligt ett 
vittne blev föraren, en 28-
årig man ”skogstokig” och 
attackerade 75-åringen ge-
nom att kasta eller knuf-
fa honom. Den äldre man-
nen for iväg, landade på 
ett bord och blev liggande 
mellan bord och bänk. 

28-åringen ska därefter ha 
kastat iväg en rullator som 
träffade bordet och krossa-
de glas, innan han åkte han 
iväg.

75-åringen skjutsades till 
akuten där man konstate-
rade en revbensfraktur och 
att han var rejält blåslagen.

28-åringen hävdar att 
75-åringen var hotfull och 
uttryckte sig mycket opas-
sande. Han förnekar miss-
tankarna om misshandel 
och hävdar att han inte 
ens rörde den äldre man-
nen. 28-åringen säger sig 
dock ha sett händelsen, och 
pekar ut en annan person 
som den skyldige. 28-åring-
ens version får visst stöd av 
hans mamma och flickvän, 
som ska ha varit med vid 
tillfället.

Eskilstuna tingsrätt litar 
dock mer på 75-åringen 
och flera grannar som såg 
händelsen. Domstolen kon-
staterar att 28-åringen gjort 
sig skyldig till misshandel. 
Han döms till villkorlig 
dom med 50 timmar sam-
hällstjänst, och ska även be-
tala 10 000 kronor i skade-
stånd till 75-åringen.

Peter Larsson
Peter.Larsson@sormlandsmedia.se

Grannarnas trivsamma 
grillkväll slutade med våld 
och färd till akuten. FOTO: TT

Efter ett långt yrkesliv 
vill Rolf Ingeson gå i mål
ESKILSTUNA
För tio år sedan fick Rolf Ingeson idén 
till en maskin som kan rena saltvatten 
till dricksvatten. Då var han 74. Efter 
många tuffa utmaningar är vatten
renaren redo att produceras för en 
testserie. ”Det känns fantastiskt, det 
här är en produkt som kan rädda 
 otaliga liv världen över”, säger 
 Eskilstunabon som fyller 85 i dag.
Rolf Ingeson har aldrig slutat 
arbeta. Efter ett långt yrkes-
liv som företagsledare och 
entreprenör – både i Sverige 
och utomlands var det inte 
ett alternativ att dra sig till-
baka när målsnöret för tra-

ditionell ålderspension pas-
serades.

– Mitt första jobb var på 
Eskilstuna-Kurirens vakt-
mästeri. Då var jag 13 år och 
den några år äldre C-G Karls-
son, som senare skulle bli tid-

ningens vd under många år, 
arbetade redan som vd-assis-
tent. Nu bor han på våningen 
under oss, säger 85-årsjubila-
ren när tidningen hälsar på.

Idén till en maskin som gör 
otjänligt saltvatten drickbart 
tog fart på äldre dar för Rolf 
Ingeson. Det bara var något 
som måste gå att genomföra.

– 70 procent av jordens 
yta är täckt av vatten – ändå 
räcker det inte till. En stor 
del av världens befolkning 
har inte tillgång till rent vat-
ten och det är bokstavligen 
dödligare än krig. Jag funde-
rade mycket på det innan jag 
började skissa på en maskin 
som kan avhjälpa problemet.

Det tog heller inte lång 
tid efter det att Rolf Inge-
son gjort de första ritningar-

na som han uppmanades att 
söka patent för sin produkt.

– Vi fick i princip patent i 40 
länder på en gång. Den biten 
gick förvånansvärt smidigt – 
utmaningen har varit att hitta 
finansiärer med samma värde-
ringar – och framförallt någon 
som kan tillverka produkten.

Maskinen avsaltar och re-
nar vatten från bakterier på 
ett miljövänligt sätt och har 
en kapacitet att göra 2 000 
liter dricksvatten per dygn – 
allt beroende på hur god vat-
tentillförseln är.

– Uppfinningen bygger på 
ett modulsystem och behö-
ver kapaciteten skalas upp 
kan fler moduler adderas.

I skrivande stund har ma-
skinen tagit sig förbi proto-

typfasen och under hösten 
ska närmare tjugo enheter 
tillverkas för testning i olika 
pilotprojekt.

– Vi har redan flera förfråg-
ningar från Spanien, Austra-
lien och Kina och vi vet att 
vår vattenrenare kan mätta 
ett stort behov på flera mark-
nader.

Rolf Ingeson är ordföran-
de i bolaget som äger varu-
märket Ingeson Water. Någ-
ra planer på att dra sig tillba-
ka för gott har han inte men 
han ser gärna efterträdare på 
sin nuvarande post.

– Jag hoppas att få vara 
med så länge att jag får se nå-
got behövande barn dricka 
vattnet som renats i vår ma-
skin – sen kan jag fara hädan.

Joakim Serrander

Jubilaren Rolf Ingeson, ordförande i bolaget som äger varumärket Ingeson Water, tillsammans med sonen och bolagets vd Rolf-Johan Ingesson.  
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Rolf Ingeson kan se till baka på ett långt och händelserikt yrkesliv. Som 
13-åring fick han sitt första jobb på Eskilstuna-Kurirens vaktmästeri. På 
 onsdagen fyllde Rolf Ingeson 85 år och han har inte några planer på att sluta 
arbeta. FOTO: JOAKIM SERRANDER

Rolf Ingesons vattenrenare med styrenhet. I höst ska närmare 20 maskiner 
tillverkas för testning i olika pilotprojekt. FOTO: INGESON WATER


