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VÄLJ RÄTT SKO
FÖR DINA FÖTTER

Tisdagen den 22 april 
finns representant 
från Fotlabbet hos 
Team Sportia 
mellan kl 14-19

Vi hjälper
Dig välja rätt

sko och 
inlägg för Dina

fötter med  hjälp
av Fotscanner

TIDSBOKNING
KAN GÖRAS 

PÅ TEL. 0303-74 86 16

Se annonserbjudande 
nästa vecka!

ALAFORS. Den här 
helgen skulle det bli 
nyinvigning av Ale 90 
IK:s klubbstuga.

Glädje förbyttes dock 
i sorg tidigt i onsdags 
morse när Furustugan 
totalförstördes i en 
våldsam brand.

– Det finns inte ord 
för vad jag känner, 
säger klubbens ordfö-
rande, Bertil Johans-
son, till lokaltidningen.

I början av sommaren eldhär-
jades Furustugan i en anlagd 
brand. Stora delar av fastig-
heten drabbades av rök- och 
vattenskador. Renoveringen 
tog fart under hösten och har 
pågått sedan dess. På lördag 
var det tänkt att nyinvig-
ningen skulle äga rum, bara 
små detaljer återstod att fixa. 
Den lycka som medlemmar-
na i Ale 90 IK kände förbyt-
tes dock i chock och bedrövel-
se när det stod klart att klubb-
stugan än en gång utsatts för 
ett brandattentat. Den här 
gången gick dock huset inte 
att rädda.

– Man blir bestört, ledsen 
och bedrövad. Jag vet inte rik-
tigt vad jag ska säga. Samti-
digt börjar man fundera på 
vem eller vilka det är som vill 
oss så här ont, säger Bertil Jo-
hansson med sorg i rösten.

– På lördag skulle vi haft 
städdag och samtidigt firat 

nyinvigningen och så sker 
det här. Jag vet inte hur klub-
ben ska orka gå vidare. Fu-
rustugan har varit hjärtat för 
föreningen och utan hjärta 
är det svårt att överleva. Det 
första vi måste bestämma är 
om Älvängenloppet ska ge-
nomföras som planerat den 
10 maj. Jag är mycket tvek-
sam till det, men vi får åter-
komma med definitivt besked 
på vår hemsida, säger Johans-
son.

Räddningstjänsten fick 
larmet klockan 02.52 på ons-
dagsmorgonen och när den 
första styrkan kom till plat-
sen var fastigheten redan helt 
övertänd.

Otänkbart att gå in
– Det måste ha brunnit minst 
en halvtimme innan vi kom 
till platsen. Att försöka gå in 
i huset var helt otänkbart, vi 
fick koncentrera oss på själva 
släckningsarbetet. Det fanns 
också två byggnader jämte 
Furustugan som vi inriktade 
oss på att rädda, vilket vi också 
gjorde, säger räddningsledare 
Ulf Bredesen.

Enligt vad lokaltidning-
en erfar tyder precis allt på 
att branden varit anlagd och 
ärendet är rubricerat som 
mordbrand. En teknisk un-
dersökning har gjorts på plat-
sen.

– Finns det tips är allmän-
heten hjärtligt välkomna att 
höra av sig, säger polisman 

Tom Henricson.
Frågan är om Furustugan, 

som är ett populärt tillhåll 
för många alebor med det in-
tilliggande Furulundsspåret 
som attraktiv motionsslinga, 
kommer att byggas upp igen.

– Det är för tidigt att svara 
på den frågan. Just nu känns 
det bara så himla tråkigt att 
detta har hänt igen, säger Klas

Arvidsson på Ale Fritid.
För några år sedan total-

förstördes Ahlafors IF:s ro-
tunda i Furulundsparken i en 
anlagd brand. Nu var det Ale 
90 IK som tvingades upple-
va samma bittra öde när Fu-
rustugan brann ner till grun-
den. Avsky räcker inte för att 
beskriva det som många män-
niskor känner inför dessa me-

ningslösa vansinnesdåd.

FOTNOT. Adressen till Ale 90 IK:s 
hemsida är www.ale90ik.com.

Furustugan totalförstörd i våldsam brand
– Nyinvigningen kom av sig

Furustugan i Alafors blev totalförstörd i en anlagd brand tidigt på onsdagsmorgonen. Nio brandmän från Nol och Surte deltog i 
släckningsarbetet. När räddningstjänsten kom till platsen var fastigheten redan helt övertänd.

Tom Henricson och Björn 
Ekman från Alepolisen spär-
rade av området.

FÖRBANNAD
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


