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ALAFORS. Matteo är 
bara tio år, men det 
hindrade inte en äldre 
man att rikta ett knyt-
nävslag mot kinden.

Händelsen skedde 
mitt på dagen i Furu-
lundsparken för tre 
veckor sedan. 

Trots en intensiv 
polisutredning har den 
skyldige inte kunnat 
gripas.

Det hade varit bråkigt på 
skolgården och Matteo drog 
bokstavligen till skogs med 
kompisen Antoni. De fick 
syn på ett djur som fascine-
rade dem och killarna följde 
efter.  På avstånd såg de hur 
djuret, som visade sig vara 
en hund av rasen Malinois, 
försvinna in i Furulundspar-
ken med sin husse. Killarna 
tog sig in via snurrgrin-
den och väl inne i parken 
behövde Antoni gå på toa-
letten. Plötsligt dök mannen 
upp framför Matteo.

– Han sa; ”Vad fan gör 
ni här?” och slog mig på 
kinden med knuten näve. 
Det gjorde inte så jätteont, 
men jag blev väldigt rädd. 
Det värsta var att han för-
sökte bussa hunden på mig. 
När Antoni kom sprang vi ut 
från parken. Det var otäckt, 
berättar Matteo som har fått 
beskriva gärningsmannen 
många gånger.

– Det var en äldre rynkig 
herre utan skägg och med 
keps på huvudet.

När killarna sprungit ut 
från parken träffade de på en 
vuxen joggare som stannade 
och ringde polisen. Sedan 
dess har en intensiv utred-
ning pågått och Matteo har 
fått vara på fotokonfronta-
tion, men har inte kunnat 
peka ut den skyldige.

AIF har samarbetat
Inledningsvis utgick man 
från att mannen måste ha 
tagit sig in i parken med 
nyckel och därför kon-
taktades Ahlafors IF som 
skyndsamt gick igenom för-
teckningen över utlämnade 
nycklar.

– Och det kan jag lova att 
där fanns ingen som skulle 
ha kunnat göra Matteo illa, 
säger AIF:s ordförande 
Claes Berglund och fort-
sätter:

– Jag har träffat famil-
jerna och vi har gått igenom 
vad som har hänt. Vi har 
försökt hjälpa till med det vi 
har kunnat, men det känns 
som en svårlöst gåta. Det är 
en otrevlig historia, fast jag 
känner mig trygg i uppfatt-
ningen om att ingen med 
anknytning till Ahlafors IF 
är inblandad i det som har 
hänt. Det är heller inte helt 
säkert att personen tagit sig 
in med nyckel.

Polisen har också gått 

igenom registret med ägare 
till Malinois- och schäfer-
hundar, men ingen person 
har liknat det signalement 
som killarna har lämnat.

– Det är enligt polisen 
”ett låst läge” nu och därför 
väljer vi nu att gå ut i tid-
ningen, säger pappa Johan 
Lindgren.

Vädjar
Familjen vädjar nu till all-
mänheten om tips som kan 
leda till att händelsen kan 
klaras upp.

– Vi vill bara veta vad som 
hände. Det finns självklart 
inget skäl att slå ett barn, 
men det kanske finns en 
annan syn på vad som hände 
och den vill vi gärna höra. 
Vi hoppas att någon ska 
känna sig träffad och manad 
att berätta vad de vet. Han 
kanske inte ens vet att han 
träffade Matteo med näven, 
säger mamma Eva Lind-
gren.

Polisens specialister på 
barnförhör har använts i 
målet och killarnas berät-
telse betecknas som mycket 
trovärdig. 

Fotnot. Hundrasen Malinois är en 
belgisk vallhund och påminner 
mycket om schäfern. Den aktuella 
hunden hade enligt Matteo svart nos 
och brun kropp.

Vem slog tioårige Matteo?

Matteo Lindgren, 10, blev slagen över kinden med knuten näve av en äldre man. Händelsen 
utspelade sig mitt på dagen i Furulundsparken måndagen den 11 november. Trots en inten-
siv polisutredning har den skyldige inte kunnat gripas.
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Per-Anders Klöversjö
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– Familjen Lindgren vädjar om tips från 
allmänheten för att lösa gåtan

Välkommen in!
Vi har mobilerbjudanden 
som passar dig. Hela 80% av 
våra kunder får en bättre 
mobillösning hos oss.

Vi ses på Garverivägen 4 mitt emot coop
Mån - Fre  10:00 - 20:00
Lördag   10:00 - 17:00
Söndag   11:00 - 17:00

Re
se

rv
at

io
n 

fö
r s

lu
tf

ör
sä

ljn
in

gLÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 lågprisvaruhus

Re
se

rv
at

io
n

fö
rs

lu
tf

ör
sä

ljn
in

g

Lunchrestaurang
 & café

g

Måndag-söndag
DAGENS LUNCH 79:-

BARNPORTION 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe

Vi har kläderna till julens alla fester! STORT 
UTBUD 

KLÄDER I 
GENERÖSA 
STORLEKAR

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

Lördag 14/12 9-14

Söndag 15/12 11-15

Måndag 16/12 10-19

Tisdag 17/12 10-19

Onsdag 18/12  10-19

Torsdag 19/12  10-19

Fredag 20/12  10-19

Lördag 21/12  10-15

Söndag 22/12  11-15 

Måndag 23/12 10-19

Julafton   10-13

Öppettider i Älvängen i Jul

Avvikelser kan förekomma


