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Teodor Smedius är polischef i Kungälv/Ale. Han hoppas på mer resurser i
framtiden. Men två mc-gäng och fyra avdelningar i sina kommuner har han fullt
upp. Bild: Jonas Lindstedt
Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Klubbarna köper kåkar – på orter med
mindre bevakning
Vad händer i små kommuner, när flera oönskade
mc-klubbar plötsligt flyttar in?
– Det är väl klart att deras närvaro påverkar, säger Teodor
Smedius, chef för polisen i Kungälv och Ale.
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• Hells Angels Goth Town, med sina underhuggare inom Red & White
Crew, huserar i gamla gästgiveriet i Skepplanda.
• Bandidos Rock River och Chicanos (numera X-team) i Skälebräcke
industriområde i Kungälv.
Två av Göteborgs kranskommuner har oväntat hamnat på den
internationella kartan över potentiellt organiserad brottslighet.

Tydlig mc-taktik
– Givetvis vill vi ha bort de här grupperna, inte för polisens skull utan
för medborgarnas, konstaterar Teodor Smedius.
ANNONS

I Sverige är mc-gängens taktik tydlig.
De köper förhållandevis billiga fastigheter och slår sig ner på mindre
orter, i samhällen där polisbevakningen är mindre besvärande än i de
större städerna.
Smedius är rutinerad och realistisk.
Han har arbetat med och mot grovt kriminella under en lång karriär.
– Det lokala problembilden är som den är. Men verktygen finns och vi
har även närheten till andra enheter, betonar polischefen.

Konkurrerar med Bergsjön
Ur resursfördelningssynpunkt konkurrerar Kungälv/Ale med de övriga
lokalpolisområdena i Storgöteborg.
– Jag behöver mer folk. Jag förstår samtidigt att man från centralt håll
är tvungen att satsa på exempelvis Hisingen och Nordost, där
kollegorna jobbar i de särskilt utsatta områdena.
LÄS MER: 35 mc-gäng som polisen bevakar – här är gänget man oroar
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Fler poliser på gator och torg i Biskopsgården och Bergsjön, innebär
samtidigt färre i Komarken, Bohus och Nödinge.
Det är den ekvationen som gäller 2018.

Namnkunniga medarbetare
– I vår lokala strategi ägnar vi mc-klubbarna stor uppmärksamhet. Vi
stoppar bilar och kontrollerar individer. Alla här kan namnen på
medlemmarna. Fast det är svårt att ligga på dem hela tiden med tanke
på det antalet poliser vi har, förklarar Teodor Smedius.
Han fortsätter:
– Det råder en frustration bland mina anställda över att inte kunna jaga
dom som vi vill.
Polischefen upplever en stegrad kriminell aktivitet och rekrytering i
främst Kungälv.

Killar från grannskapet
En majoritet av de som tillhör supportföreningen Chicanos (idag
X-Team) är uppväxta i stan, unga grabbar med ogynnsamma
förutsättningar som fallit för lockelsen.
– Både här och i Ale ser vi en markant ökning av
narkotikaförsäljningen. Antingen beror det på en slump, eller så har det
med etableringarna att göra, menar Teodor Smedius.
Vad säger vanliga människor som ni möter?
– Vissa är oroliga och har massor av frågor. Man undrar "vad betyder
det här för mig".
Polischefens har några enkla tips till allmänheten i kampen mot
organiserad brottslighet – handla inte knark eller svartsprit, åk inte
svarttaxi och anlita inte svart arbetskraft.

Behöver kommunal hjälp
För myndigheterna gäller det, enligt Smedius, att följa nyckelbegreppen
samverkan och förebyggande arbete. Kommunerna måste hjälpa
polisen.
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– Det gemensamma målet för oss, för Kungälv och för Ale är att bli av
med de här konstellationerna.
LÄS MER: Han lämnade Brödraskapet Wolfpack – varnar för
utvecklingen
Besvikelsen var därför påtaglig när Vadbacka Gästgifveri såldes till
personer med anknytning till Hells Angels. Inte minst eftersom att det i
utkanten på säljarsidan fanns en då aktiv kommunalpolitiker.
– Det där huset ingick i vår omvärldsbevakning. Det är inte så svårt att
räkna ut vilka typer av objekt som skulle kunna vara intressanta för ett
mc-gäng. Men köpet fullbordades väldigt snabbt, suckar Teodor
Smedius.

EPA-traktorer på fel ställe
Paula Örn är kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Ale.
Även hon uttrycker en vanmakt över HA:s inträde i Skepplanda:
– I och med att anläggningen ligger så
synligt vid fotbollsplanerna, känner jag en
stor oro för att ungdomar i gränslandet
riskerar att dras dit. Vi har rapporter om att
EPA-traktorer stått parkerade utanför. Och
sådana är det ju ofta bara killar under 18 år
som använder.
I och med att det inte föreligger någon
kommunal expropriationsrätt är chanserna
att återta Vadbacka mycket begränsade.

Fantasisumma för återköp
– Vi har erbjudit oss att köpa tillbaka
egendomen. Ägarna kräver dock

Paula Örn,
kommunstyrelsens
ordförande i Ale, känner stor
uppgivenhet inför Hells
Angels köp i Skepplanda..

fantasisummor. Och vi kan inte lägga hur
många miljoner som helst av skattebetalarnas pengar i en sådan affär,
poängterar Paula Örn.
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• Enligt polisen sysslar de västsvenska mc-gängen idag med i stort sett alla
typer av kriminalitet, men i synnerhet narkotikahantering. Mycket av
brottsligheten genomförs med stöd av ett upparbetat våldskapital.
• Hells Angels har under senare år allt oftare anklagats för ekonomisk
brottslighet och infiltration av mer vardaglig företagsverksamhet. Här
förekommer också stölder och häleri.
• Medlemmar i Bandidos misstänks inte sällan för inblandning i våldsbrott
och utpressningar.

Brott och straff

Peter Linné
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