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RONDEN
Onsdag 30 oktober
Bilinbrott
Tre bilinbrott anmäls till 
polisen, två i Surte och ett i 
Nödinge. I samtliga fall tillgrips 
fordonens strålkastare.

Fredag 1 november
Älg på fel sida
På Göteborgsvägen mellan 
Surte och Bohus har en älgko 
kommit på fel sida om vilt-
stängslet.

Jägare och polis åker till 
platsen strax före klockan två 
på eftermiddagen. Varningar 
går ut i trafikradion. På rätt 
sida om staketet står älgkalven 
och väntar. Jägare och polis 
klipper upp staketet och lyckas 
föra ut älgkon på rätt sida.

Lördag 2 november
Bilstöld
Bostadsinbrott i Älvängen. 
Tjuvarna bryter upp ett fönster 
till fastigheten. De finner en 
bilnyckel och tillgriper målsä-
gandes fordon som står parke-
rad på utsidan. Även mediciner 
tillgrips.

Söndag 3 november
Vilsen kille
En tvåårig kille anträffas utom-
hus på Kärrvägen i Nol strax 
före klockan tre på morgonen. 
Han är iklädd pyjamas och är 
genomblöt. Han kan inte tala 
om vad han heter eller bor. 
Dörrknackning påbörjas. Tips 
från boende i området leder 
fram till hans adress. Pojken 
har troligtvis gått i sömnen och 
altandörren har varit öppen. 
Pojken överlämnas till föräld-
rarna.

Måndag 4 november
Skadegörelse
Sidorutan till ett polisfordon 
krossas med en gatsten. Patrul-
len söker i omgivningen och 
griper en person där signale-
mentet stämmer överens. Den 
misstänkte gärningsmannen är 
född 1994 och hemmahörande 
i Nödinge.

POLIS

NÖDINGE. När brandmän-
nen bekämpade den eldhär-
jade bygdegården kom nästa 
larm. Det visade sig att flera 
bilar stod i lågor på Fyrklö-
vergatans parkering. Fem 
bilar totalförstördes och 
ytterligare en skadades.

– Det är fruktansvärt 
tråkigt det som har hänt i 
Nödinge. Bedrövligt och 
beklagligt på samma gång, 

säger Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

– Av förståeliga skäl sprids 
en oro i samhället. Det blir 
snabbt spekulationer, men 
det är polisens sak att jobba 
med ärendet och få fast even-
tuella gärningsmän, avslutar 
Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Av den ge-
nuina bygdegården från 
1946 fi nns bara rester 
kvar.

Tidigt på tisdags-
morgonen sattes den i 
brand.

– Så oerhört ledsamt, 
men vi är fast beslutna 
om att bygga upp den 
igen, säger Lena Maxe, 
ordförande i Nödinge 
Bygdegårdsförening.

Strax före klockan halv fyra 
fick räddningstjänsten larm 
om branden på Gamla Kilan-
davägen. När den första 
styrkan anlände platsen slog 
lågorna ut från fastigheten. 
Det fanns inget som brand-
männen kunde göra.

– Det är så tragiskt. Visser-
ligen var det ett gammalt och 
slitet hus, men funktionsdug-
ligt och bra på alla sätt. Läget, 
alldeles i närheten av Vim-
mersjön, har ju också bidra-
git till bygdegårdens speciella 
charm, förklarar Lena Maxe.

Sorgen och besvikelsen 
efter förra veckans illdåd är 
naturligtvis stor. Samtidigt är 
Lena Maxe tacksam över att 
ingen människa kom till skada.

– Tack och lov var det ingen 
som vistades i lokalen. Senare 
i veckan var det planerat för en 
Halloweenfest.

Det var Lena Maxes pappa 
som tillsammans med de 
andra ungdomarna från trak-
ten lät iordningställa bygde-

gården 1946. 
– Folk som bodde runt sjön 

fick en bit mark. De lät samla 
ihop material och 1946 stod 
bygdegården klar, berättar 
Lena.

På 50-talet nyttjades byg-
degården som bio och biblio-
tek. Senare lät traktens finnar 
bygga en bastu i källarplanet, 
som blev deras träffpunkt 
under en lång följd av år.

– Därav namnet ”Finnbas-
tun” som huset har benämnts 
i folkmun.

Nödinge bygdegård har 
under alla år fungerat som en 
populär festlokal. Otaliga är 
de högtidsdagar som firats i 
lokalen.

– Den rymde 50 personer 
och var utrustad med kök. 
Den var suverän för ändamå-
let. Bygdegården var relativt 
ofta uthyrd, även till möten, 
förklarar Lena Maxe.

Nödinge Bygdegårdsför-
ening har ett drygt 50-tal 
medlemmar. I likhet med 
Lena Maxe är det många som 
känner bestörtning över det 
som har hänt, samtidigt som 
de faktiskt orkar lyfta blicken 
in i framtiden.

– Vi vill att bygdegården 
byggs upp igen. Det är byg-
degårdsföreningen som äger 
fastigheten varför första steget 
blir att ta en diskussion med 
försäkringsbolaget.

NÖDINGE. Bygde-
gårdsbranden rubrice-
ras som mordbrand.

Någon misstänkt 
gärningsman fi nns 
inte i nuläget.

– Men vi jobbar 
utifrån att hitta det, 
säger Caroline Holm-
qvist på polisens 
utredningsenhet.

Vad som orsakade tisdags-
morgonens brand är inte 
fastställt. En undersökning 
har gjorts på platsen.

– Nu väntar vi in svaren 
från den utredningen och 
ser vad det kan ge, säger 
Caroline Holmqvist.

Om bilbränderna på 

Fyrklövergatan, som 
inträffade samma morgon, 
har något samband med 
bygdegårdens förödelse vill 
inte Caroline Holmqvist 
spekulera i.

– Förundersökningen 
när det gäller bilbränderna 
är nedlagd, men det hin-
drar oss inte från att titta på 
ett eventuellt samband.

Polisen söker också efter 
tips från allmänheten, om 
någon sett eller hört något 
mystiskt i området under 
den aktuella tidsperioden.

– Bra iakttagelser tar vi 
tacksamt emot på 114 14, 
avslutar Caroline Holm-
qvist.

JONAS ANDERSSON

Så här såg det ut när räddningstjänsten kom fram till Nödinge bygdegård tidigt på tisdagsmorgonen. Lågor slog ut från fast-
igheten, som fi ck brinna ner till grunden.

Av Nödinge bygdegård, som invigdes 1946, fi nns nu bara 
rester kvar.   Foto: Jonas Andersson

– Men förenningen vill seingen vill se en återuppbyggnaden återuppbyggnad

Nödinge bygdegård totalförstörd i brand
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Polisen söker tips

HEL LAX

STRÖMMING-
FILÉ

4990

9039

/kg

1–2 kg

/kg

 VID NETTO ÄLVÄNGEN

Priserna gäller även i Nödinge

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

Våra nybyggare
får tid och pengar
över till annat
Välkommen att se vår storsäljare Sleipner.

Bäcktuvevägen 32A, Göteborg,

031-518910, gbg@alvsbyhus.se

Alltid öppet hus onsdagar mellan 14-18.

I övrigt tidsbokning. Se även www.alvsbyhus.se

Fem bilar totalförstörda
Fem bilar totalförstördes i en brand på Fyrklövergatans par-
kering i Nödinge.                                Foto: Christer Grändevik

Allt tyder på att branden 
är anlagd, vad har du att 
säga om det?

– Fruktansvärt naturligtvis. 

Det ungdomarna inte förstår 
är att de förstör för sig själva, 
avslutar Lena Maxe.

JONAS ANDERSSON


