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I december dömdes 
31-åringen till två och ett 
halvt års fängelse för våldtäkt 
mot barn. Domen överklaga-
des till Hovrätten för Västra 
Sverige som gör en betydligt 
mildare bedömning. Brotts-
rubriceringen ändras till 
sexuellt utnyttjande av barn 
och straffet lindras därmed 

till fängelse i sex månader.
Hovrätten anser att 

mannen inte kunde veta att 
flickan var under 15 år. Dess-
utom menar de att båda varit 
drivande och tagit initiativ 
till att träffas. Det sexuella 
umgänget ska enligt Hov-
rätten ha skett frivilliga och 
ömsesidigt. Vid tidpunkten 

för det fullbordade samla-
get var flickan 14 år och åtta 
månader, det vill säga ganska 
nära 15 år.

I domen framgår också 
att straffet ska mildras med 
tanke på att mannen har för-
lorat sitt arbete som lärare. 
Han kan dessutom inte räkna 
med att kunna tjänstgöra 

som lärare i framtiden.
31-åringen väntas snart 

även åtalas för barnporno-
grafibrott. Polisen utreder de 
cirka 800 000 barnpornogra-
fiska bilder som påträffats i 
mannens dator.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Ingen barnvåldtäkt
GÖTEBORG. Hovrätten för Västra Sverige sänker 
straffet för den 31-årige läraren bosatt i Älv-
ängen som dömts för barnvåldtäkt av Alingsås 
tingsrätt.

Straffet sänks till fängelse i sex månader och 
brottsrubriceringen ändras till sexuellt utnytt-
jande av barn.

Mannen är också misstänkt för grovt barnpor-
nografi brott.

Hovrätten sänkte straffet för 31-åringen
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Mars

FRÅGA ENERGIEXPERTEN
Ales energirådgivare Jerker Persson finns på plats för att svara på  

era frågor.

Ale bibliotek, Nödinge

>> Måndag 4 mars kl. 16.00 - 18.00

>> Måndag 11 mars kl. 16.00 - 18.00

>> Måndag 18 mars kl. 16.00 - 18.00

>> Måndag 25 mars kl. 16.00 - 18.00

FÖRFATTARFRUKOST MED ELLEN MATTSSON
Ellen Mattsons genombrott hos den bredare läsekretsen kom 

med romanen Resenärerna, ett svart kammarspel i bohuslänsk 

sekelskiftesmiljö. 

Ellen Mattson är just nu aktuell med Vinterträdet där hon skildrar Greta 

Garbos liv under 1930-talet.

>> Lördag 9 mars kl. 10.00, Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge

Frukosten är framdukad från 9.30

Entré inkl. frukost 80 kr. 

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Ale kommun

DIGITALA TISDAGAR PÅ BIBLIOTEKET  

- Lär dig använda datorn och internet i vardagen

För frågor och anmälan, ring 0303-33 02 16

>> 12 mars kl 14.00-16.00, Köp och Sälj på internet. Konsument 

Göteborg informerar

>> 19 mars kl 14.00-16.00, Prova på dator och Internet

>> 2 april kl 14.00-16.00, Släktforska med datorn

Se hela vårens digitala tisdagar på ale.se/bibliotek

FÖRNYA DIN TRÄDGÅRD 

- Här får du idéerna 

Annika och Nicklas Ulfheden från Alafors arbetar med trädgårdar. 

Annika är trädgårdsmästare och Nicklas arbetar med trädgårdsdesign.

Nu skall de ge oss idéer om hur vi kan förändra våra egna trädgårdar 

utan att det kostar stora pengar. Ta med dig dina frågor och ställ dem. 

>> Tisdag 12 mars kl. 19.00, Skepplanda bibliotek

Fika / Inträde 40:-.

Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale

Vi söker vikarier 
till Äldreomsorgen och 
Funktionshinder i sommar

Välkommen att söka under lediga jobb www.ale.se

Kontaktperson: Lena Börjesson 0303-371264

Personalförsörjning, Arbetsledare Flexpoolen

PÅ GÅNG I ALEHar du idéer eller funderar du
på att starta eget företag?
I samarbete med NyföretagarCentrum Göteborgsregionen slår Ale kommun nu upp portarna till 

NyföretagarCentrum i Ale, där vi kan tillföra rådgivning, coachning, inspiration och kontakter till dig och din idé.

Vi finns i Nols Företagscenter och du kan boka tid direkt med rådgivare Lena Wingbro på 0704-800 444 

eller lena.wingbro@nyforetagarcentrum.se.

Den 13/3 kl 16-17 är du välkommen på ett litet invigningsmingel där vi berättar mer om vad 

kommer att erbjuda dig med tankar kring företagande.

Mer information kan du också få av Jannike Åhlgren, näringslivschef, Ale kommun,  

jannike.ahlgren@ale.se.

Hjärtligt välkommen att höra av dig!

Utbildningsprogram för 

företagare i Ale våren 2013:
13/3 - kl 16:00-17:00 Invigning NFC Ale, Nol Företagscenter 

13/3 - kl 17:30-19:30  S tarta eget informationsmöte, Nol Företagscenter 

3/4 - kl 16:00-18:00 Afternoon Tea, Café Rut, Ale Torg

9/4 - kl 18:00-19:30  Utbildningskväll 

Offentlig upphandling, 

Kommunledningskontoret, Ale torg 

10/4 - kl 17:30-19:30  Starta eget informationsmöte, Nol 

Företagscenter 

18/4 - kl 18-21  Deklarationskväll enskild firma, 

Skatteverket, Nol Företagscenter 

7/5 - kl 18:00-19.30  Utbildningskväll Bästa bygglov, 

Kommunedningskontoret, Ale torg

29/5 - kl 17:30-19:30   Starta eget informationsmöte, Nol 

Företagscenter 

30/5 - kl 16-18 Afternoon Tea, Café Rut, Ale Torg

Anmälan görs till: jannike.ahlgren@ale.se

Ytterligare utbildnings- och nätverkstillfällen tillkommer - håll utkik på hemsidan, www.ale.se!

Vilka behov har du i ditt företag? Kontakta mig gärna med tankar, idéer och förslag:

Jannike Åhlgren, Jannike.ahlgren@ale.se, 0303-330 657


