
En skottlossning 
med värsta tänkba-
ra konsekvens. Ett 

tveksamt informationsfl öde 
hos polisen medförde istället 
för klarhet en ännu större 
oro. En vecka efter polisens 
dödsskjutning i centrala 
Alafors vet vi egentligen 
inte mer än det som vittnen 
direkt efter skotten berät-
tat. Idyllen Alafors sköts i 
spillror natten till tisdagen. 
Frågorna hopar sig både 
kring vad som hände före 
det att polisen kom till 
platsen och händelseutveck-
lingen därefter. Polisen ska 
ha larmats om skottlossning, 
väl på plats attackeras de 
av två män med yxa och 
baseballträ. Vart tog skjut-
vapnet vägen? På vilket sätt 
kände sig polisen trängd på 
den öppna gatan i Alafors? 
Överraskades de bakifrån? 
Kastades yxan mot dem?

I dramatiken fattar en av 
polismännen beslutet att 
skjuta verkanseld, det vill 
säga ta sikte för att avvärja 
hotet. Var det för att döda 
eller träffade kulan olyck-
ligt? Var det motiverat att 
skjuta skarpt mot den övre 
delen av kroppen istället för 
som skolan lär att ta sikte på 
ben och armar? Hur många 
skott avlossades, hur många 
träffade?

Obekräftade uppgifter 
gör gällande att gärnings-
männen skule varit ”höga 
som hus”, vilket betyder 

kraftigt narkotikapåverkade. 
Stämmer den uppgiften?

Vi har under hela veckan 
försökt få klarhet i om-
ständigheterna kring vad 
som hände på Skyttelvägen 
i Alafors natten till tisdag. 
Här sitter vi nu med frå-
gorna i blocket – dessvärre 
helt obesvarade. Frågorna 
blir istället fl er för varje dag 
som går. Polisen hänvisar 
till att tystnaden beror på att 
förundersökning fortfarande 
pågår och kommer så att 
göra ett par veckor. Det är 
enligt mig inget bra svar. 
De borde redan samma dag 
kunna lämna en komplet-
terande bild av vad som 
hände. Poliserna på plats 
har väl noterat någonting 
och har de inte drabbats av 
omedelbar minnesförlust 
borde en turbulent situation 
som denna var tämligen en-
kel att återge. Varför denna 
tystnad? På vilket sätt kan 
utredningen påverkas nega-
tivt av att poliserna berättar 
vad som hände när de kom 
till platsen? 

Genom att inte säga nå-
gonting ökar åtminstone 
mitt misstroende kring 
om allt som skedde var 
motiverat. Det fi nns 
skäl att tvivla, tyvärr. 
Polisens första rapport 
från händelsen var att 
en man var allvarligt 
skottskadad och förd 
med ambulanshelikop-
ter. Det var inte sant. 

Vårt huvudvittne stod 20 
meter ifrån händelserna 
och såg hur polisen täckte 
över den döda kroppen. Där 
fanns ingen som var skott-
skadad. 41-åringen avled 
direkt på plats. 

Kvar fanns bara en 
sönderskjuten idyll som 
fortfarande väntar på poli-
sens berättelse om vad som 
egentligen hände i Alafors.
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Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.
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Vill Ni också synas  
i sommarnumret  
som kommer ut vecka 29?

Bokning och manus vill vi ha  
senast måndag 23 juni. 
 

Ring eller maila Björn på  
0303-333 732, bjorn@alekuriren.se eller 
Kent på 0704-38 52 58, kent@alekuriren.se

Alla hushåll 
och företag  

i Ale och 
Lilla Edet

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?


