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126 glasade bullerskydd förstördes under två nätter, torsdag till lördag. Polisen efterlyser mer tips från allmänheten. Brottet är ett allvarligt sabotage och notan för skattebetalarna landar på nära 3 miljoner 
kronor. 

NOL. 141 glasade bul-
lerskydd har krossats 
från Nödinge till Nol.

Notan landar på näs-
tan 3 miljoner kronor.

Kommunledningen 
samlades i måndags för 
ett krismöte.

Det glasade bullerskyddet 
längs E45 är inte Ale kom-
muns ansvar. Trafikverket 
får ensam ta notan, men 
problemet med skadegörel-
sen kvarstår och drabbar alla 
alebor.

– Det är helt oacceptabelt 
att människor agerar på det 
här sättet. Vem som betalar 
är sekundärt, i sista änden 

är det ändå vi skattebetalare 
som på ett eller annat sätt 
finansierar skadegörelsen, 
säger en upprörd Paula Örn 
(S), Kommunstyrelsens ord-
förande.

Det var under natten till 
fredag som 67 bullerskydd 
krossades, men det var bara 
början. På lördagsförmid-
dagen kunde konstateras att  
totalt 126 glasrutor förstörts 
mellan Nödinge och Nol. 
Lägg därtill ytterligare 15 i 
södra Nödinge. 141 glasade 
bullerskydd till en kostnad av 
20 000 kronor vardera ger en 
nota om 2 820 000 kronor.

– Vi måste ta upp frågan 
med Trafikverket om det åt-
minstone på några platser är 

möjligt med kamerabevak-
ning eller om det finns ett 
annat mer hållbart material 
att använda. Det ser förfär-
ligt ut idag, menar Paula 
Örn.

Ingen samstämmig bild 
har kunnat återge exakt vad 
som har hänt, vilket lämnat 
spelrum för fria spekulatio-
ner. Allt från konstruktions-
fel till stenskott från snöplo-
gen som inte ens fanns på 
vägen de aktuella nätterna 
har nämnts.

Lokaltidningen har nu 
varit i kontakt med flera tro-
värdiga vittnen som ger en 
tydlig bild.

– Vi såg tre bilar på lokal-
vägen. En mörk Volvo, en 

mindre röd bil med tonade 
rutor och en vit Volvo kom-
bi. Plötsligt hörde vi skott, 
det lät som från en kolsy-
repistol. Flera av rutorna ra-
sade ner och bilarna fortsatte 
söderut. Det här var vid ett 
på lördagsnatten, säger ett 
vittne till lokaltidningen.

Den vita Volvon sätts inte 
bara i samband med skade-
görelsen. För två veckor se-
dan sågs också en vit Volvo 
vid ett intrång på en bygg-
arbetsplats i Alafors.  Den 
dök sedan upp på nytt, några 
nätter senare. Polien har i 
detta fall erhållit registre-
ringsnummer.

– Vi har återupptagit 
ärendet om skadegörelsen 

längs E45. 
Den är nu 
rubricerad 
som grov 
s k a d e g ö -
relse och vi 
har fått in 
många bra 
tips från 
allmänhet-
en. Är det 
fler som 
sitter med 
v ä s e n t l i g 
information är vi självklart 
tacksamma. Det här är ett 
brott som får mycket kost-
samma konsekvenser, säger 
Caroline Holmkvist, utre-
dare för Polisen i Nordost.

Redaktionen har också er-

hållit bildbevis på att rutorna 
”beskjutits” av något form av 
vapen (se bild).

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

3 miljoner!
– Bildbevis på att de glasade bullerskydden skjutits sönder
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