
NOL. Det var på lör-
dagsnatten som en 
hemmagjord bomb 
exploderade i ett bre-
vinkast på Mossvägen 
i Nol.

Två personer som 
befann sig i lägenheten 
drabbades av splitter-
skador. 

Fyra misstänkta gär-
ningsmän, i åldern 19-
22 år, greps av polis på 
söndagskvällen.

Ett 20-tal ungdomar befann 
sig på fest i den lägenhet i Nol 
där sprängladdningen deto-
nerade. Händelsen inträffade 
vid midnatt. Två av gästerna, 
båda i 16-årsåldern, fick split-

terskador och övriga festdel-
tagare chockades.

Explosionen slog upp ett 
stort hål i ytterdörren. Flera 
boende i trappuppgången 
vittnade om en kraftig smäll. 
Exakt vad sprängladdningen 
bestod av ska undersökas av 
polisens tekniker.

– Vi ser naturligtvis väl-
digt allvarligt på det inträffa-
de. Det är bara tur att ingen 
person skadades allvarligt, 
säger Tom Henricson på Al-
epolisen.

Nol har skakats av flera 
tråkiga incidenter den se-
naste tiden. I november 
skedde en våldsam skade-
görelse mot Folkets Hus, 
när skinheads gick till van-
sinnesattack mot en in-

vandrarfamilj som hade hyrt 
lokalen för en dopfest, däref-
ter en uppmärksammad skott-
lossning i en trappuppgång.

– En tråkig och oroande ut-
veckling i samhället, avslutar 
Tom Henricson.

Lördagens ärende utreds 
av polisen i Angered.
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MÅLA VID HAVET!
Välkommen till Bohuslän och Nösunds Värdshus 
alldeles vid strandkanten på Orust.
Valfri teknik & akvarelltema.
Nybörjare, mer erfarna och steg 2.

NÖSUNDS VÄRDSHUS
Tel: 0304-209 25  •  Fax 0304-209 21
www.nosundsvardshus.se

Sveriges mest 
sålda spiskasset

Köp en Jøtul F 371, Jøtul F 373, Scanspis 50, 
Scanspis 50 Maxi eller Scanspis 53 före 31. mars, 

och få en formskuren glasskiva på köpet.

Scanspis 53 ger en känsla  av trevnad och 
skön värme. Scanspis 53 har en modern 
och tidlös design. 
För mer information www.scanspis.se

Pris från 26.900

I Jøtul F 370 konceptet kan alla modeller 
dekoreras med formanpassad täljsten 
eller glas. De stora sidoglasen ger en 
härlig upplevelse och närhet till elden.
Gå in på vår hemsida där ser du hela vårt 
Jøtul F 370 koncept, www.jotul.se

Pris från 16.900,-

• 2 storlekar
• Flera olika modeller 
• Helt i gjutjärn

”Gör om din spis 
till en effektiv 
värmekälla”

Mod. 510 P

• 2 storlekar
• Flera olika modeller 
• Helt i gjutjärn

Mod. 510 P

Representant från Keddy finns på plats i 

butiken torsdagen den 1 mars 15.00 - 19.00

1200:- rabatt 
på alla Keddy 
spiskasetter

Gäller t.o.m. 9/3 2007
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Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00
Lunnavägen 6, Alafors • e-post: lars@sturesspisar.se

Finns även 
med 2 dörrar

Hemmagjord bomb 
exploderade i Nol

EJ SMÄLLFET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Strax före stängningsdags i söndagskväll försökte två ynglingar att komma över kassan på 
Shell i Nol.

Rånförsök hos Shell i Nol
NOL. Strax före stäng-
ningsdags i söndags-
kväll försökte två unga 
gärningsmän att råna 
Shell i Nol.

Rånförsöket miss-
lyckades dock och 
männen tog till flykten 
utan att ha kommit 
över något.

Polis kom till plats 
och lyckades efter en 
tids sökande att gripa 
en misstänkt.

En kvart före butiken skulle 
stänga i söndagskväll, klev 
två unga gärningsmän in på 
Shell i Nol. De uppträdde 
båda nervöst och en av dem 
viftade med en pistol samti-
digt som de försökte komma 
över kassan.

– Vår expedit kände igen 
en av killarna och markerade 
tydligt att några pengar inte 
fanns tillgängliga för dem, 

berättar mackägare, Mattias 
Skånberg.

En av killarna lämnar bu-
tiken då de nekas pengar 
och han får snart sällskap av 
sin kumpan. Polisen larmas 
och tämli-
gen snabbt 
är Korte-
dalas spa-
ningsenhet 
på plats. 
Senare på 
kvällen 
grips en 
misstänkt 
gärnings-
man på en 
moped. Signalementet som 
givits stämmer bra överens.

– Jag vet inte vad gripandet 
har lett till, men vi är glada 
att inget allvarligt inträffade. 
Expediten mår efter omstän-
digheterna bra, fast upplevel-
ser som denna är aldrig hälso-
samma, säger Skånberg.

Det här var första gången 

som Shell i Nol utsattes för 
ett rånförsök.

– Vi har varit förskonade 
hittills, om vi bortser från att 
en i personalen blev överfal-
len på vägen hem förra året. 

Det behö-
ver ju dä-
remot inte 
ha med ar-
betsplatsen 
att göra. 
Men själv-
klart får in-
cidenter 
som den i 
söndags, 
oss att se 

över alla säkerhetsrutiner yt-
terligare en gång. Oavsett hur 
mycket vi satsar på säkerheten 
så kommer vi aldrig att kunna 
gardera oss fullt ut – inte när 
samhället ser ut som det gör, 
suckar Mattias Skånberg.

– En av ynglingarna viftade med en pistol

Fo
to

: 
S

il
v
ia

 R
y
d
b
er

g

>> Oavsett hur mycket 
vi satsar på säkerheten 
så kommer vi aldrig att 

kunna gardera oss fullt ut 
– inte när samhället ser ut 

som det gör. <<
Mattias Skånberg

GÄRNA GLASSRÅN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


