
Det var med häpnad och be-
störtning som vaktmästarna 
till Skepplanda kyrka börja-
de sin arbetsdag i torsdags. 

Överallt, runt hela kyrkan, 
hade okända gärningsmän 
sprayat satanistiska budskap.

– Jag saknar ord. Kyrkan 
har varit 
utsatt för 
kopparstöld 
tidigare, men 
aldrig något 
som kan jäm-
föras med 
en sådan här 
gärning. Det 
är avskyvärt, 
säger vakt-
mästare Len-
nart Ernhe-
de.

Försam-
lingsborna 
som kom till 
kyrkogården 
och fick ta 
del av skänd-
ningen suck-
ade uppgivet. 
Ilskan var 
också påtag-

lig bland dem som lokaltid-
ningen pratade med.

– Det här dådet är nog-
grant utfört och planerat. 
Den stora frågan är hur de 
har tagit sig upp på själva 
tornet? I förra veckan hade 
någon gjort satanistmärken i 
gruset, men vem kunde tro att 
det skulle gå så här långt? Det 
är med sorg i hjärtat jag be-
vittnar detta dåd, säger Len-
nart Ernhede.

Polisen upprättade en an-
mälan och besökte även kyr-
kogården på torsdagsförmid-
dagen för att göra en brotts-
platsundersökning.

– Är det någon som har sett 
eller hört något får de gärna 
höra av sig till vaktmästeriet, 
säger Lennart Ernhede.

Samma natt som skänd-
ningen av Skepplanda kyrka 
skedde utsattes Starrkärrs 

kyrka för ett inbrott. Vart är 
samhället på väg?
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En livsviktig föreläsning om droger med Per Lifvengren

Torsdag 13 november kl 18.00 • Ale gymnasium

Fri entré • Från 13 år och uppåt • Först till kvarn...

i samarbete med Surte IS IBK 
Ale Innebandy • Nols IK
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Bilförsäljningen: Vard 9-18, Lör 11-15
031-500 510

EU-mopedbil får köras från 15 år utan körkort. 
Skattefri, besiktningsfri,  bränslesnål, diesel, 

2-sitsig, steglös automatlåda.

JDM
Körkortsfri riktig bil

fr. 123.900:-

Vid Backaplan
Gustaf Dalénsgatan 17
www.hisingebil.se

0.35

liter/mil

Fasansfull skändning av Skepplanda kyrkaFasansfull skändning av Skepplanda kyrka

UPPRÖRD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplanda kyrka skändades 
natten mellan onsdag och 
torsdag i förra veckan.

Ett av alla de fasansfulla budskap som mötte kyrkogårdens 
vaktmästare i torsdags morse.

Satanistiska tecken hade sprayats runtom hela kyrkan.

SKEPPLANDA. Satanister slog till mot Skepplanda 
kyrka i förra veckan.

”I Guds namn, må kyrkorna brinna!” var ett av 
de fasansfulla budskap som hade sprayats på kyr-
kans fasad.

Upprörda och bestörta församlingsbor tog del 
av den vedervärdiga gärningen på torsdagsmor-
gonen.

suzuki.se

Vill du kombinera små yttermått med hög 
säkerhet? Generös standardutrustning med 
ett fantastiskt pris? Nya Suzuki Splash har fått 
många av sina syskons goda egenskaper, 
plus lite till. Två miljöklassade motorer till 
exempel. En bensin och en diesel. Antispinn, 
antisladd, AC, CD/mp3-spelare, sex krock-
kuddar och mycket mer – för under hundra-
tusen kronor med den statliga miljöpremien 
medräknad. Sugen på en provtur? 

Välkommen in på en provtur.

Prisvärda
 Splash!
 Suzukis nya miljöbil

KÖPER - BYTER - SÄLJER – 031-500 510

Pigg men ändå snål. 
Kompakt men ändå rymlig. 
Antispinn, antisladd, AC, CD/MP3-spelare, 
6 st krockkuddar. Finns även med 
dieselmotor. 
Utnyttja gratis parkering 
och statlig miljöpremie. 
Bilar fi nns för omgående leverans. 
Välkomna för en provtur.

Vid Backaplan
Gustaf Dalénsgatan 17
www.hisingebil.se

Bilförsäljningen: Vard 9-18, Lör 11-15

fr.0,44
l/mil

Vandaler krossade flera rutor till Thairestaurangen Mey i Nol, natten till torsdag. Enligt vitt-
nen ska två tjejer ha setts försvinna från platsen. Polisen är tacksam för mer uppgifter i 
ärendet. 

Vandaler mot Mey'sVandaler mot Mey's

POLIS
RONDENRONDEN
Fredag 24 oktober
Dator stulen
Inbrott på Axel Christiansen i Nol. 
En dator tillgrips.

Lördag 25 oktober
Misshandel
Relationsbetingad misshandel i 
Bohus.

Söndag 26 oktober
Husvagnsinbrott
Inbrott sker i flera av de husvag-
nar som står uppställa på byggar-
betsplatsen i södra Älvängen.

Måndag 27 oktober
Krossade rutor
Skadegörelse i form av sönders-
lagna rutor och äggkastning rap-
porteras från Bohusskolan.

En säckkärra har ställs ut på 
järnvägsrälsen vid Carlmarks i 
Älvängen varför bom- och signal-
systemet inte fungerar som det 
ska. Ärendet rubriceras som fram-
kallande av fara för annan.

Skadegörelse av utomhusarma-
turer och skärmtak på Alboskolan 
i Skepplanda.

Inbrott på en bensinstation 
i Nödinge. En tv-apparat och en 
dator tillgrips.

Tisdag 28 oktober
Snattare gripen
En 33-årig snattare grips i en mat-
affär i Nödinge.

Inbrott på Furulundsparken i 
Alafors.

Onsdag 29 oktober
Klotter
Alebrottarna får sin klubbstuga 
nerklottrad,

Två rutor krossas till Arosenius-
skolan i Älvängen.

Torsdag 30 oktober
Rånförsök
Rånförsök sker på morgonen mot en 
restaurang på Ale Torg. Gärningsman-
nen, som bär rånarluva, frågar perso-
nalen efter kontanter. Några pengar 
finns inte och mannen lämnar lokalen.

Inbrott i Ale-Surte BK:s klubbstuga 
på Jennylund. Mat, godis och en äldre 
tv tillgrips.

Inbrott i ett förråd tillhörande Starr-
kärrs kyrka. Städutrustning tillgrips.

Fredag 31 oktober
Äggkastning
En fastighetsägare i Skepplanda 
rapporterar att äggkastning sker 
mot villan. Händelsen utspelar sig 
klockan halv tio på kvällen.

Lördag 1 november
Djurplågeri
I trakten av Alafors har hästar 
utsatts för försök till djurplågeri. 
Någon har lag in taggtråd i ett av 
stallets boxar.

Inbrott i ett fritidshus i 
Älvängen.

Försök till inbrott hos Ale Radio 
& Tv i Älvängen. Gärningsmännen 
misslyckas dock att ta sig in i buti-
ken. Vissa spaningsuppslag finns 
i ärendet.

Söndag 2 november
Bråk i Älvängen
Bråk uppstår på busstationen i 
Älvängen vid fyratiden på morgo-
nen. Anmälan och motanmälan.
Villainbrott i Ryd. Bland annat 
tillgrips kontanter.

Måndag 3 november
Skadegörelse
Omfattande skadegörelse rap-
porteras från Skepplanda där 
församlingshemmet håller på att 
renoveras. Ett 20-tal armaturer 
krossas och nyuppsatta gipsväg-
gar slås sönder.

Antalet anmälda brott under peri-
oden 24/10 – 3/11: 68. Av dessa är 
elva bilinbrott och två biltillgrepp.


