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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

3:a i toppskick i bra 
förening!

Välkommen till denna välplanerade 
lägenhet på 5:e våningen!Lägenheten har 
genomgående renoverats under 2013 
med bla nytt kök och nya golv.Inglasad 
balkong. Direkt närhet till spårvagnen som 
tar dig in till city på ca 15 minuter. Här får 
du ett mycket bra boende i välskött och 
trivsam förening. Hiss fr entréplan. Ska 
ses!  Vån. 5/8, hiss. 71 kvm. Avg. 3.981:- 

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 15/9. Ring för tidsbokning. 
Adress Blåsvädersgatan 12.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Perfekt för barnfamiljen i 
Lilla Edet!

Rejäl villa med fristående garage! Här 

rum, stor hall, altan och balkong med 
kvällssol, 2 badrum, braskamin, isolerat 
förråd, vattenburet värmesystem och en 
lagom stor trädgård med plats för bus och 
lek. Välkommen hit! 144 kvm.

Pris 1.395.000:- som utgångspris.
Visas 15/9 kl 16-17. 
Adress Kedjegatan 4. 
Maria Karlsson 070-2406330 
maria@axelssonsfast.se

Prisvärt boende på landet!

Välkommen till detta otroligt charmiga 
hus med härligt lantligt läge strax utanför 
Lödöse. Bra skick men ändå med 
möjlighet till egen prägel. Vardagsrum 
med braskamin. Stort inglasat uterum 
byggt 2011. Stor carport
med tillhörande varmförråd. Ett mycket 
bra och prisvärt boende. Välkommen på 
visning! 90 kvm. 

Pris 895.000:- som utgångspris.
Visas 14/9. Ring för tidsbokning.
Adress Hältorp 215.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.
henrik@axelssonsfast.se

Bostadsrättsvilla med bästa 
läget!

Välkommen till denna välplanerade bostad 
i populära Lillbacka där vi äntligen kan 
erbjuda en bostadsrättsvilla i trivsamma 
kvarter med närhet till golfbana, 
Vimmersjön och Ale torg. Pendeltåget 
till Göteborgs central tar ca 20 minuter. 
Föreningens bästa läge längst in på lugn 
återvändsgata, insynsskyddat och med 
grönytor intill! 114,5 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris
Visas 15/9 & 17/9. Ring för tidsbokning.
Adress Skjutsvägen 39.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se
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NÖDINGE. En företa-
garfrukost som inte 
liknade någon annan. 

Göran Rudbo och 
Ken Wennerholm från 
Triple & Touch bjöd på 
sång och musik i tidig 
morgonstund.

– Senast som jag 
uppträdde så här tidigt 
var i samband med en 
rikskonsert för mellan-
stadieelever i Doro-
tea 1987, sade Göran 
Rudbo och skrattade 
hjärtligt.

Höstens första företagarfru-
kost ägde rum i Ale gymna-
sium. Temat var samverkans-
former mellan näringslivet 
och skolan. Av den anled-
ningen hade Triple & Touch 
eminenta duo bjudits in för 
att redogöra för bakgrunden 
till Star for life.

– Vad har det med oss att 
göra undrar säkert ni som 

företagare? Jo, när jag har 
frågat er vad ni anser vara 
den största utmaningen i 
framtiden så har svaret blivit 
skolan. Ni har undrat hur 
ni ska kunna stötta. Här är 
ett exempel där ni kan vara 
med, förklarade näringslivs-
chef Jannike Åhlgren och 
syftade bland annat på den 
konsert med Star for life som 
förbereds i Ale gymnasium 
tisdagen den 8 oktober.

Michael Svensson, 
verksamhetschef för kultur 
och fritid, upplyste att det 
blir plats för 500 personer i 
idrottshallen.

– Köp biljetter till konser-
ten, uppmanade Michael och 
fortsatte:

– Jag har själv haft för-
månen att se en konsert 
med Star for life. Det var 
en enorm laddning att se de 
afrikanska och svenska ung-
domarna sjunga tillsammans. 
Nu är tanken att vi ska ha 
200 ungdomar från Ale som 

ska uppträdda på scen med 
de afrikanska gästerna.

Det var i höstas som Bir-
gitta Augustsson, som 
ansvarar för utvecklingsar-
betet med det sociala inves-
teringsperspektivet för barn 
och unga i Ale, kom i kontakt 
med organisationen Star for 
life.

– Star for life är ett utbild-
ningsprogram som syftar 
till att stärka ungdomars 
självkänsla. I Afrika används 
programmet till att bekämpa 
spridningen av hiv/aids. 
Deras inspirerande arbets-
sätt om att göra drömmar 
mer greppbara och ge elever 
större studielust fastnade jag 
för, säger Birgitta.

Ale (Bohusskolan och 
Individuella programmet) 
är en av fem kommuner i 
landet som ska översätta pro-
grammet och anpassa det till 
svenska villkor.

– Det är viktigt att det 
blir hållbart över tid. Därför 
kallar vi det en modell och 
inte ett projekt.

Mia Odlöw, Kyrkbysko-
lan, och Pernilla Sandgren, 
Ale gymnasiums introduk-
tionsprogram, kommer att 
fungera som coacher i arbe-
tet med Star for life. Under 
våren har man bland annat 
ägnat sig åt workshops för 
berörda lärare på Bohussko-
lan och nu startas metodiken 
upp med eleverna i årskurs 
åtta. 

– Det handlar om att 
verbalisera och visualisera 
drömmar hos våra elever. 
När vi besökte Afrika möttes 
vi av kraftfulla barn med 
stora visioner, men med små 
möjligheter. Här är det ofta 
tvärtom. Barnen har stora 
möjligheter, men man saknar 
drömmarna, säger Mia 
Odlöw.

Joakim Östling, verk-
samhetschef för Ale kom-
muns grundskolor, är odelat 
positivt till satsningen Star 
for life.

– Min utgångspunkt är att 
det ska vara hållbart över tid. 
Nästa år ska alla kommunens 
åttondeklassare gå igenom 
övningarna.

Nästa frukostmöte äger 
rum onsdagen den 30 okto-
ber med Handelsbanken som 
programvärd.

ALE. För knappt 11 må-
nader sedan greps en 
31-årig lärare boende 
i Ale misstänkt för 
våldtäkt mot barn och 
grovt barnpornografi -
brott.

Han dömdes senare 
till sex månaders fäng-
else för sexuellt ut-
nyttjande av barn och 
i veckan som gick kom 
nästa dom.

Mannen döms till 
skyddstillsyn i 18 må-
nader för grovt barn-
pornografi brott.

I sambandet med gripan-
det i början av oktober 2012 
beslagtog polisen bland annat 
datorer, hårddisk och DVD-
skivor. Noterbart är att DVD-
skivorna repats med sax, då 
den numera 32-årige mannen 
skämdes över materialet och 
inte ville att någon skulle 
kunna titta på det. Åklagaren 
har granskat bilder och filmer 
noga. Av de knappt 28 timmar 
långa filmmaterialet anses 
hälften vara av särskilt hän-

synslöst slag. Under en månad 
2009 har mannen också varit 
moderator på ett chattforum 
innehållande bilder med unga 
flickor.

Tingsrätten anser det klart 
att 32-åringen laddat ner 
och delvis spridit samt också 
själv innehaft stora mängder 
barnpornografiska bilder och 
filmer. Rätten delar åklaga-
rens uppfattning att brottet 
ska bedömas som grovt och 
därmed på en straffnivå om 
sex månaders fängelse. Efter-
som mannen redan avtjänat 
ett jämförbart straff som 
Hovrätten utdömde i sam-
band med åtalet om sexuellt 
utnyttjande av barn och nu 
genomgår ROS-programmet, 
en behandling för sexdömda, 
anses skyddstillsyn vara en 
tillräcklig dom. Tingsrätten 
anser vidare att återfallsris-
ken bör vara låg efter avslutad 
behandling.

En annan sida av straffet 
är att mannen troligtvis inte 
kommer att kunna få jobb som 
lärare igen och är inte heller 
längre aktiv i sin tidigare för-
samling.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Inget nytt fängelsestraff 
för sexdömde läraren

Faksimil Alekuriren vecka 
47, 2012.

ALINGSÅS. Tysk polis deltar nu i 
utredningen av 31-åringen från Ale 
som är misstänkt för barnporno-
grafi brott och våldtänkt mot barn.

Åklagaren får ytterligare två 
veckor att förbereda åtalet.

Mannen har nu också sagt upp 
sig från sin tjänst som gymnasie-
lärare i Göteborg.

Alingsås tingsrätt förlängde i förra veckan 

Tysk polis har bevis för 
31-åringens våldtäkt
– Åklagaren får internationell hjälp 

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

ALE. Nu stryks snart 
tre av de fyra utpekade 
områdena för vindkrafts-
utbyggnad i Ale.

Kvar återstår ett litet 
område i norr.

Vindbruksplanen är där-
med ett minne blott.

Styrgruppen för översiktsplane-
ringen i Ale diskuterade i veckan 
att föreslå kommunfullmäktige 
att stryka områdena C, D och E 
ur vindbruksplanen som senare 

nen. Alliansens företrädare anser 
att så bör göras.

– Vi har lyssnat på de massiva 
protesterna och det är väljarnas 
åsikter som ska styra oss. Att lägga 
en död hand över en hel lands-
ända av vår kommun, som har 
alla förutsättningar att erbjuda ett 
rikt och harmoniskt boende, har 
med stor tydlighet visat sig vara 
ett misstag. Det är ett konstate-
rat faktum att bara vetskapen om 
att det kan komma att etableras 
vindkraftverk inom synhåll gör 
att fastigheterna faller i värde och

blir hopplöst svåra att sälja, säger 
styrgruppens sammankallande, 
Jan A Pressfeldt (AD),

Socialdemokraternas repre-
sentanter, Paula Örn och 
Tyrone Hansson, är mer åter-
hållsamma i kommentarerna.

– För det första så är denna 
styrgrupp bara en arbetsgrupp, 
alltså inget beslutande forum, 
för det andra så är detta en fråga 
som vi måste förankra i partiet 
och noga överväga. Vi anser att 
denna styrgrupp är ett forum för 
diskussion och att besluten sedan

tas i kommunfullmäktige, när 
sker ska vi vara väl förberedda oc
klara över vad vi tycker, säger d
båda till lokaltidningen.

Enligt Jan A Pressfeldt är i al
fall den borgerliga majoritete
helt överens om vad man vil
Etableringsintressenternas al
mer svala inställning till Alefjä
har också spelat in i ställningsta
gandet.

– Det förstärker intrycket a
områdena inte behövs, avsluta
Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJ

Vindbruksplanen snart ett minne blott

FAKTA
Åklagarens bevisning i åtalet om 
grovt barnpornografi brott har vilat 
på beslagtagna datorer och DVD-
skivor. Dessa innehöll totalt 1717 
bilder och 235 fi lmer. 75 av bilder 
bedömdes särskilt hänsynslösa 
och av de 235 fi lmerna var 107 att 
beteckna som grova.

– Sång och musik mötte företagarna
Frukostmöte med sydafrikansk prägel

Mia Odlöw beskriver model-
len för Star for life. På bilden 
ses hennes coachkollega 
Pernilla Sandgren.

Ales morgonpigga företagare fi ck sjunga under ledning av 
Triple & Touch.
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