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Lokaltidningen har under ett 
par veckors tid skrivit om det 

klotter som förekommit på 
båtar, fastigheter och annan 

egendom i Ale kommun. Sig-
naturen CRA har varit ge-
mensam nämnare i många av 
de anmälningar som inkom-
mit till polisen i Angered.

– Det är tack vare tips från 
allmänheten som vi kunde 
komma de här ungdomarna 
på spåren. Gärningsmännen, 
som är 14-16 år och hemma-
hörande i Ale, har inte tagits 

på bar gärning utan vi har fått 
lägga ett pussel för att nå re-
sultat i utredningen, säger 
Anders Klingberg.

Har de angivit något 
motiv till sitt klottrande?

– Nej, men de är ångerful-
la. De har uppträtt på ett bra 
sätt under de förhör som hål-
lits och de är villiga att för-
söka ställa allt till rätta igen, 
säger Klingberg.

Om ungdomarna kan 
kopplas till fler brott än dem 
som de redan har erkänt åter-
står att se.

– Vi har inte kommit så 
långt i utredningsarbetet 
ännu, avslutar Anders Kling-
berg.

More information 
available in these languages at  

www.expresseasy.se

Läs mer på www.servicepoint.se

FRÅN DIG TILL VEM SOM
HELST I HELA VÄRLDEN

DHL EXPRESS EASY gör det enkelt att skicka paket till familj och vänner. 
Du registrerar först ditt paket på www.servicepoint.se och  

lämnar sedan in det till ditt SERVICE POINT-ombud.

Skicka paket enkelt med DHL!
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Välkommen 
torsdag 25 november 
kl. 10-18
Vi får besök av Audi Exclusive Tour.  Vi ger dig 
möjligheten att titta närmare på vad 
personifiering av våra mest exklusiva modeller 
innebär. Allt från inredningsdetaljer som skinn, 
karbon eller borstad aluminium till exklusiva 
fälgar och lack. Bland modellerna som visas 
finns helt nya Audi A7 Sportback samt S3, S4 
och S5. Nya Q7 med Clean Diesel Technology 
och givetvis R8. Alla bevisar 
vårt löfte Vorsprung 
durch Technik.

Audi

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 7,2-14,9 L/100 KM. CO2 UTSL. 188-356 G/
KM. MILJÖKL. 2005. 

BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.  

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 55 www.bilab.se

Ungdomar har erkänt klotter

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utsatt för klotter. Bengt Bengtsson i Älvängen är en av Utsatt för klotter. Bengt Bengtsson i Älvängen är en av 
flera fastighetsägare i kommunen som gjort anmälan flera fastighetsägare i kommunen som gjort anmälan 
om skadegörelse. Fem ungdomar i åldern 14-16 år har nu om skadegörelse. Fem ungdomar i åldern 14-16 år har nu 
erkänt brott.erkänt brott.

ALE. Fem ungdomar har delgivits misstanke om 
brott efter den senaste tidens uppmärksammade 
skadegörelse runtom i Ale.

Totalt har polisen fått in 14 anmälningar om 
klotter.

– I sex av fallen har ungdomarna erkänt brott. 
Fler förhör är dock att vänta under den närmaste 
tiden, säger polisinspektör Anders Klingberg.

Klotter på Sinnescentrums Klotter på Sinnescentrums 
lokal i Älvängen.lokal i Älvängen.


