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ALAFORS. En 41-årig 
alaforsbo sköts av polis 
till döds på Skyttelvä-
gen i Alafors.

Två män attackerade 
polisen som kallats till 
platsen efter larm från 
grannar om misstänkt 
skottlossning.

Polisen tvingades 
avlossa ett antal skott 
varav ett blev dödan-
de, men några detal-
jer kring händelsen 
vill myndigheten inte 
lämna.

Runt halv tolv på måndags-
kvällen i förra veckan larmade 
oroliga ortsbor om en miss-
tänkt skottlossning i centrala 
Alafors. Polisen hänvisades till 
Skyttelvägen och när polis-
männen klev ut ur bilen för att 
undersöka området attackeras 
de av den nu avlidne 41-åring-
en och dennes vän, en 40-årig 
man. Männen höll en yxa och 
ett baseballträ i händerna och 
polisen ska då ha avlossat fl era 
varningsskott. Gärningsmän-
nen avbröt inte attacken och 
polisen tvingades öppna så 
kallad verkanseld (skott i syfte 
att avvärja eller stoppa ett hot/
fara). 

Ett skott träffade 41-åring-

en så allvarligt att han trots 
polisens återupplivningsför-
sök avled på platsen.

– Jag såg hur polisen käm-
pade en halvtimme med att få 
liv i mannen, men efter fl era 
försök täckte de över kroppen 
med en fi lt. Då förstod jag att 
han var död. Det var väldigt 
dramatiskt, berättar ett vitt-
ne som kunde följa händelsen 
från nära håll.

Den andra mannen greps 
och i jakten på fl er möjliga 
gärningsmän i området bands 
han fast runt ett elskåp. Un-
der måndagsnatten deltog 
K-pistbeväpnad insatsstyr-
ka, hundpatrull och fl ertalet 
radiobilar cirkulerade också 
i Alafors. Polisens skottloss-
ning har som rutinen säger 
medfört en internutredning. 
Offrets bostad på Terrassvä-
gen i Alafors spärrades snabbt 
av för teknisk undersökning.

Frisläppt
Närboende berättar för tid-
ningens utsända att mannens 
förehavanden varit ”skumma” 
och att ingen riktigt har vetat 
hur han försörjt sig. Umgäng-
et har också känts obekvämt 
och en polisinsats var väntad.

40-åringen som greps i 
samband med attacken släpp-
tes på fri fot av Borås Tings-
rätt i fredags.

– Han är fortfarande miss-
tänkt för försök till grov miss-
handel och olaga hot, säger 

Hans Kinander på länskri-
minalpolisen i Borås och till-
lägger:

 – Vi utreder nu händelsen 
med den skjutne 41-åring-
en och attacken mot polis-
männen. Det är två separata 
uredningar.

Alekuriren rapporterade 
som första media om döds-
skjutningen i Alafors, natten 
till tisdag förra veckan. Då 
polisen inte bekräftade att 
någon dött tvingades redak-
tionen formulera om artikeln 
på nätet. På förmiddagen be-
kräftade dock polismyndig-
heten att de vittnesuppgifter 
som tidningen hänvisat till 

var korrekta. Mannen dog 
på platsen av de skador som 
skottlossningen medfört.

– Det som känns olyck-
ligt är att informationen inte 
fungerade som den skulle. Vi 
ville inte gå ut med att det var 
en dödsskjutning innan an-
höriga kontaktats, därför cir-
kulerade det en mängd olika 
mediauppgifter, säger pressta-
lesman Thomas Fuxborg.

Det råder fortfarande 
många oklarheter kring skott-
dramat i Alafors. På vilket sätt 
var polisen trängd att det enda 

sättet var att skjuta skarpt? 
Var skottet avsett att döda 
eller var träffbilden ett miss-
tag? Hur många skott träffade 
41-åringen? Vem eller vilka 
låg bakom den skottlossning 
som föregick larmet? Om det 
var samma personer som de 
som attackerade polisen bör 
väl ett skjutvapen ha beslag-
tagits?

– Av utredningstekniska 
skäl kan vi inte kommentera 
ärendet just nu, hälsar Carina 
Jeppsson, internutredare på 
polisen.

– Knapphändig information om polisens dödsskjutning i Alafors
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Måndag 2 juni

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
smycken och en mobilte-
lefon.

Ännu ett bostadsinbrott i 
Nol. Tjuvarna lossar glasru-
tan till altandörren och tar 
sig in i fastigheten. Bilnyck-
lar och smycken tillgrips.

Tisdag 3 juni

Inbrott
Inbrott i Ledethallen, Alafors. 
Flera innedörrar bryts upp. 
Inget rapporteras stulet.

Torsdag 5 juni

Stal kontanter
Inbrott på en pizzeria i Surte. 
En ruta krossas. Kassalådan 
med kontanter tillgrips.

Fredag 6 juni

Försök till stöld
Försök till stöld och skade-
görelse i Nödinge båthamn. 
Någon lossar en båtmotor, 
men lämnar kvar den på 
bryggan. Bommen till båt-
hamnen forceras.

Lördag 7 juni

Man knivskuren
En man i 25-årsåldern hittas 
knivskuren på en MC-klubb 
i Nödinge. Mannen förs till 
sjukhus med ambulans. 
Förundersökning har inletts 
gällande försök till mord 
alternativt dråp. Ingen är än 
så länge gripen för dådet.

Söndag 8 juni

Inbrottsförsök
Försök till inbrott hos Plåt-
slagarna i Ale. Gärningsmän-
nen lyckas emellertid inte ta 
sig in i fastigheten.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Här sköts 41-åringen till döds av polisen, men frågorna kring vad som föregick dödsskjutningen är 
många och obesvarade.

DETTA HAR HÄNT

Måndag 2 juni kl 23.30.
Oroliga alaforsbor larmar 

polisen efter att ha hört 

skottlossning. Polis anlän-

der Skyttelvägen strax efter 

midnatt. Två män attackerar 

två poliser på Skyttelvägen, 

utanför hyresfastigheten Sol-

gården. De är beväpnade med 

yxa och baseballträ. Polisen 

skjuter fl era varningsskott 

för att lugna situationen 

utan resultat. Polisen skjuter 

då skarpt och en 41-årig 

man träffas så allvarligt att 

han dödsförklaras kl 01.20. 

Polisen har då vid upprepade 

tillfällen försökt återuppliva 

mannen. En 40-årig man 

grips, men släpps på fri fot av 

Borås Tingsrätt på fredagen.

Polisen startar två utredning-

ar, dels en internutredning 

kring dödsskjutningen dels en 

om attacken mot polisen.
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Nu flyttar vi!
Från och med 1/7 2014 finns vi  

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f.d. Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

På grund av flytten stänger vi 
från och med 23/6-30/6.

Vi behåller vårt nuvarande 
telefonnummer 0303-74 99 41

Välkomna!
Jan, Anne, Ulla, Jasna, 

Gabrielle och Karin 

Älvängen Fysioterapi

 Postvägen 4, Älvängen, tel: 0303-74 99 41


