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Hos oss hittar du årets julklappar – till stora och små. Dessutom är våra priser 
så låga att du kan ge dig själv en klapp. Spara på pengarna, inte det roliga i 
livet! Välkommen till oss!

Ale Torg, Nödinge

BLOCKLJUS
röd, 7x12 cm, Mimosa

10:-
ORD. PRIS 19,90

JULBUTIKEN
med Sveriges lägsta priser!

Löp och köp!

LEGO

199:-
ORD. PRIS 329:-

HANDDUKS SET
2 x 70 x 130cm

79:-
ORD. PRIS 149:-

ALINGSÅS. I förra 
veckan lämnade åkla-
garen in åtalet mot 
den 31-årige gymna-
sieläraren som bland 
annat anklagas för 
våldtäkt mot barn.

Bevisningen består 
av sms-konversation, 
utdrag ur en datachat, 
mejl och fotografi er.

Rättegången är pla-
nerad till 17 december.

Sedan i början av oktober 
sitter en 31-årig älväng-
enbo häktad misstänkt för 
bland annat grovt barnpor-
nografibrott och våldtäkt 
mot barn. Materialet har 
växt under utredningens 
gång och åklagaren har fått 
förlänga häktningstiden 
vid flera tillfällen. Ärendet 
har nu delats upp i två mål. 
Det första gäller misstan-
ken om våldtäkt mot barn 
och i onsdags lämnades 
en stämningsansökan in. 
31-åringen ska åtminstone 
vid ett tillfälle vid Lucia 
i december 2010 ha haft 
sexuellt umgänge med en 
då 13-årig flicka. Ett år 
senare ska mannen ha kon-

taktat flickan igen och då 
ska de även ha haft samlag 
i den misstänktes hem i 
Älvängen. Åklagaren har 
hämtat sin bevisning från 
en tysk internetchat, där 
mannen har berättat om sitt 
förhållande med en min-
derårig flicka. Som bevis 
finns också en del mejl- 
och sms-konversation, dels 
mellan mannen och flickan 
dels mellan 31-åringen 
och andra unga flickor. I 
samband med gripandet 
gjordes också ett tillslag 
mot bostaden där en dator 
omhändertogs. Åklagaren 
har till tingsrätten skrivit 
att underlaget omfattar 
närmar 800 000 bilder. Här 
har utredarna bland annat 
funnit fotografier från 

scoutläger som understry-
ker mannens intresse för 
unga flickor.

Rättegången är planerad 
till 17 december i Alingsås 
tingsrätt. Den tidigare 
gymnasieläraren riskerar 
om han fälls för anklagel-
serna mellan två och sex års 
fängelse. Han har hittills 
medgivit sexuellt umgänge, 
men menar att han inte 
visste att flickan var så ung.

Det andra målet om 
grovt barnpornografibrott 
kräver mer utredningstid 
och kommer inte att vara 
klart före helgerna.

Mannen arbetade på en 
gymnasieskola i 031-regio-
nen och har ingen koppling 
till Ale gymnasium.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– 31-åringen från Älvängen riskerar sex års fängelse

800 000 barnpornografi ska bilder i datorn
– 31-åring från Älvängen även misstäkt för våldtäkt mot barn

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. För fem 
veckor sedan greps en 
31-årig gymnasielärare 
från Älvängen.

Misstanken gäller 
grovt barnpornografi -
brott och våldtäkt mot 
barn.

Polisen har hittat 
drygt 800 000 bilder i 
den misstänktes dator 
och brottsmisstan-
ken har stärkts under 
utredningen.

Den 3 oktober slog poli-
sen till mot hemmet i Älv-
ängen. I samma stund greps 
31-åringen som då var på 

konferens i sin yrkestjänst 
som lärare. Mannen begär-
des häktad vid Alingsås 
Tingsrätt på sannolika skäl 
misstänkt för barnporno-
grafibrott över internet. 
Åklagaren har från denna 
dag begärt särskilda res-
triktioner, då det finns en 
uppenbar risk att den miss-
tänkte kan undanröja bevis 
eller försvåra utredningen. 
Detta innebär sannolikt att 
den misstänkte inte får ta 
emot besök, läsa tidningar, 
umgås med andra häktade, 
att post granskas av åklagare 
och att han inte får se på TV 
eller lyssna på radio.

Vid den första häktnings-
förhandlingen erkände 
31-åringen brott, men för-
nekade att det skulle vara 
grovt. Åklagaren har kunnat 
påvisa tung bevisning bland 
annat genom datorn som 
beslagtagits och telefon-
trafik. Därför har mannen 
omhäktats vid två tillfällen. 

Under utredningen har 
brottsmisstanken stärkts 
och materialet att gå igenom 
har växt. Bland annat finns 
drygt 800 000 bilder i den 
misstänktes dator. Utred-
ningen har också visat att 
det framgår av telefon- och 
internettrafik att 31-åringen 

haft upprepade och långt-
gående kontakter med unga 
flickor av intim eller nära 
karaktär.

Har erkänt brott
I förhör har den misstänkte 
erkänt barnpornografibrott, 
men förnekat våldtäkt mot 
barn. Han medger sexu-
ellt umgänge under den tid 
som åklagaren uppgivit, 
men bestrider att han hade 
vetskap om att barnen var 
under 15 år. 

Tingsrättens förhand-
lingar har hållits inom 
stängda dörrar, men åtal 
ska väckas i Alingsås senast 

15 november. Mycket tyder 
dock på att åklagaren på nytt 
begär förlängd häktningstid. 

Den 31-årige mannen 
från Älvängen är nu på san-
nolika skäl misstänkt för 
grovt barnpornografibrott 
från 2009 till den 3 mars 
2012 samt våldtäkt mot barn 
i december 2011.

31-åringen var förenings-
aktiv ungdomsledare och 
tidigare ostraffad.

Vice chefsåklagare, 
Thomas Ahlstrand, säger 
till Alekuriren att ärendet är 
känsligt och han är fåordig i 
sina kommentarer.

– Straffet för barnpor-

nografi ligger mellan sex 
månader till fyra år, men i 
det här fallet finns det även 
andra brottsmisstankar. När 
det gäller våldtäkt mot barn 
är det en brottsrubricering 
som används, därmed inte 
sagt att det har förekommit 
våld. Han är också ensam 
och ingår inte i något nät-
verk.
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Vindbruksplanen snart ett minne blott
Faksimil Alekuriren vecka 46, 2012.

Tung bevisning för
våldtäkt mot barn 99:-

från

MYSIGT I JUL!

Färgglada blockljusFFäääärrrggggggglaaaadddaaaaaaaaa bbbbbbbbblllloooooooocccccckkkkkkkkklllljjjuuuuusss

För varje 200 kr du handlar för får du en 
lott med chans att vinna ett presentkort 
värde 2000 kr
Gäller fram till 22 december.
Dragning 23/12, vinnaren publiceras i Alekuriren vecka 2.

Vinn 2000 kronor

Ale Torg


