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ALINGSÅS. 31-åringen 
från Älvängen döms 
för våldtäkt och sexu-
ellt övergrepp mot en 
minderårig fl icka.

Tingsrättens dom 
blev fängelse i två och 
ett halvt år samt 75 
000 kronor i skade-
stånd till fl ickan.

Utredningen om det 
misstänkta barnpor-
nografi brottet fort-
sätter.

En 31-årig gymnasielärare 
boende i Älvängen häktades 
i oktober på sannolika skäl 
misstänkt för barnpornogra-
fibrott. I samband med detta 
beslagtogs mannens dator. 
Denna visade sig innehålla 
drygt 800 000 barnporno-
grafiska bilder och det var 
när tysk polis spanade på 
forum som rörde barnpor-
nografi på internet som 
man via ip-adresser kunde 
identifiera 31-åringen. Hans 
mejl- och sms-trafik har 
enligt åklagaren visat att han 

har stort intresse för mycket 
unga flickor. Han har inte 
använt sig av kontakterna för 
att framställa barnpornogra-
fiskt material, men det visade 
sig däremot att han utnyttjat 
en minderårig flicka sexuellt 
vid ett antal tillfällen. Vid ett 
tillfälle hade de även samlag. 
Av utredningen framgår att 
det har funnits ett ömsesi-
digt intresse och attraktion. 
Något våld har inte före-
kommit, men tingsrätten 
anser inte att frivilligheten 
kan befria 31-åringen från 
ansvar. Tingsrätten anser 
tvärtom att mannen omöj-
ligt kan ha varit obekant 
med flickans ålder som vid 
första tillfället endast var 13 
år. De träffades genom att 
31-åringen var en engage-
rad ungdomsledare i samma 
förening som flickan var 
aktiv i, däremot var han 
aldrig ledare för henne och 
han menar också att han i 
början inte var medveten 
om flickans ålder. Tingsrät-
ten hävdar dock bestämt i 
domen att mannen som i 

egenskap av både lärare och 
ungdomsledare borde vara 
van att bedöma ungdomars 
ålder. Enligt flickans vittnes-
mål har hennes ålder aldrig 
varit okänd. De ska också ha 
talat mycket om just ålders-
skillnaden. Det är därmed 
utrett att 31-åringen vid 
samtliga gärningar under 
åren 2010-2011 med säker-
het har känt till hennes ålder. 
Samtycke friar inte från 
ansvar slår domen fast.

Alingsås tingsrätt dömde 
därför mannen till två och 
ett halvt års fängelse samt att 
utbetala ett skadestånd till 
flickan om 75 000 kronor.

Barnpornografibrottet 
utreds i ett separat mål och 
kommer upp till behandling 
senare.

31-åringen har suttit 
häktad sedan den 3 oktober 
med starka restriktioner, 
men dessa har nu upphört.

Mannen har sagt upp sig 
från sin lärartjänst som inte 
var i Ale kommun.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Julgrans
plundring

Söndagen den 13 januari 2013, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla barn, det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: sap.ale@telia.com

Musik: Vincent och Carina

– Dömd för våldtäkt och sexuellt övergrepp

Fängelsestraff
för 31-åringen

REA PÅGÅR!
UPP TILL 70%PÅ UTVALDA

VAROR

Ale Torg

PASSA PÅ ATT FYNDA!

Begränsat antal av 

vissa varor!


