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Medlemmar i en av Satudarahs holländska avdelning paraderar genom
Amsterdam. Nu fruktar polisen en etablering i Region Väst,. Bild: Robert Vos

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

35 mc-gäng i väst som
polisen bevakar – nytt
gäng oroar mest
Polisen i Västsverige försöker hålla koll på 35 mcklubbar, i princip samtliga knutna till organisationer runt
Hells
Angels
eller
Vi antingen
sparar data i cookies,
genom
att använda
våra Bandidos.
NYHETER

LÄSLISTA
tjänster
godkänner du det.

Om Cookies

Jag förstår

Klicka här för att se fler artiklar

http://www.gp.se/nyheter/35-mc-g%C3%A4ng-i-v%C3%A4st-som-polisen-bevakar-...

2018-02-21

35 mc-gäng i väst som polisen bevakar – nytt gäng oroar mest

Page 2 of 7

Men att gäng nummer 36 kan vara på väg in, är det som
oroar mest.
ANNONS




Peter Linné

08:00 - 18 feb, 2018
Göteborg

De senaste åren har ansenliga polisiära medel använts för att stoppa de akuta
blödningarna, alltså de som uppstått genom konflikter mellan olika territoriella
nätverk i Göteborgs förorter.
Ett mer permanent fokus på främst Biskopsgården, Frölunda/Tynnered, Bergsjön och
den klanliknande släkten i Angered har öppnat ett visst utrymme för såväl HA som
Bandidos.
– Jo, så är det absolut. Och det måste man acceptera. Med resurser på annat håll
har vi inte alltid haft kraft och kapacitet att punktmarkera mc-miljön. Därifrån begås
dock en hel del brott i det tysta, säger kommissarie Sven Lindgren, regionpolisens
sakkunnige inom mc-kulturen.
ANNONS
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– Jag ser gängen i västarna som en infektion i samhällskroppen. De har samtidigt en
mer förutsägbar struktur och är lättare att handskas med än konstellationerna i
förorterna. I de utsatta områdena går det snabbare att ta till grovt våld.
GP har kartlagt de västsvenska mc-klubbar som polisen håller ögonen på.

Här ligger mc-klubbarna
Bandidos med support

Hells Angels med support

Brödraskapet Wolfpack

La Familia
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Det handlar idag om 17 stycken som är kopplade till Bandidos Mc och 16 med
anknytning till Hells Angels.
Dessutom existerar det fortfarande en uppsättning av Brödraskapet Wolfpack i
regionen och en mindre grupp kallad La Familia.
LÄS MER: Klubbarna köper kåkar – på orter med mindre bevakning

Stor social spridning
Spridningen på de män som anses ingå i de olika sammanslutningarna är stor:
• Åldersmässigt finns anhängare födda mellan 1949 och 2000. Yngst är en 17-årig
hangaround i HA-sfären.
• Geografiskt är de bosatta från Halmstad i söder till Åmål i norr och Skara i öster. Nio
av föreningarna hör hemma i Göteborgs kommun.
• Ett antal av de aktiva männen är fällda för grov brottslighet, andra är totalt rena i
belastningsregistret och mest av allt hängivna sina motorcyklar.
– Det här är avdelningar som växer i sin takt. Inte lavinartat, utan sakta men säkert,
betonar Lindgren.

Knark i skorstenen
Senast Hells Angels figurerade i något större ärende, rörde det sig om en misstänkt
intern utpressning mot en då utesluten medlem.
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Polisen fångade på film när en Bandidosmedlem gömde kokain i skorstenen.
När det gäller Bandidos dömdes en av veteranerna i förra veckan till två och ett halvt
års fängelse, sedan han ertappats med att ha gömt ett parti kokain i en skorsten.
Dessa händelser har emellertid bekymrat polisen mindre än det som kanske väntar:
Utifrån siktar ytterligare en fruktad mc-klubb – Satudarah – på att etablera sig i de
västra delarna av landet.

Fruktade holländare
Det är numera en internationellt ryktbar liga som utgår från Nederländerna.
– Deras folk står standy-by och följer utvecklingen. Personer som tillhör Satudarah
och dess undergrupper cirkulerar i vårt område. Hittills har vi identifierat en handfull
män, konstaterar Sven Lindgren.
LÄS MER: Han lämnade Brödraskapet Wolfpack – varnar för utvecklingen
Det saknas synliga kopplingar mellan det holländska gänget och Bandidos eller Hells
Angels.
Däremot förekommer vissa relationer med La Familia och med kriminella nätverk
och familjekonstellationer i Göteborgs särskilt utsatta områden.

Kompisarnas kompisar
– Enskilda individer är bekanta sen gammalt och har kontakt med varandra.
Och möjligheten att bromsa den här framfarten?
– Det blir svårt. Det är egentligen inte en polisiär resursfråga, utan en samhällsfråga.
Det skulle behövas stöd i lagstiftningen, att vi kunde straffa utifrån EU:s kriterier för
organiserad brottslighet, summerar kommissarie Sven Lindgren.
Fotnot: I.M.A (Independent Motorcycle Association) är ett nätverk av klubbar som
anses stå Bandidos nära. Sverigemodellen är en annan fristående sammanslutning.
Vissa medlemsklubbar, de som belönats med märket Diamant Patch, är knutna till
Hells Angels.
• Satudarah MC (som fritt översatt från indonesiska betyder "ett blod") bildades 1990 i den lilla staden
Moordrecht i Nederländerna. De initiala medlemmarna var män med rötter i den tidigare holländska kolonin
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• Satudarah välkomnar, till skillnad från vissa andra mc-gäng, alla etniska grupper som medlemmar och har
ett rykte om en mer eller mindre kompromisslös brutalitet.
• Sammanslutningen har ett 50-tal avdelningar, merparten i Nederländerna men även i Belgien, Spanien,
Danmark, Tyskland och Norge.
• I Sverige grundades den första avdelningen 2013 i Malmö. Flera av de cirka tio medlemmarna där har sin
bakgrund i det kriminella nätverket La Familia.

Brott och straff

Peter Linné
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