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SKOTTLOSSNING

Skolallén spärrades av när polisens tekniker undersökte brottsplatsen. Vapenhylsor hittades på platsen.

Man skjuten i båda benen
LANDSKRONA

4 En man sköts vid lunchtid på tisdagen

i centrala Landskrona.
Mannen sköts i båda benen
och fick föras till Skånes
universitetssjukhus i Lund.
Enligt sjukhusets pressjour
är mannens skador allvarliga men inte livshotande.
Larmet om skottlossningen på Skolallén kom
klockan 12.19.
– Det kom in som ett
bråk på platsen med flera
inblandade där man hörde
skott och att flera personer
sprang från platsen, säger
Stephan Söderholm på polisens ledningscentral.
Den skadade är en man
i 25-årsåldern som har
adress i Helsingborg.
Stina Hjortskull blev från
sin lägenhet i närheten vittne till en del av händelseförloppet.
– Jag hörde hur det small
tre gånger och då gick jag
till fönstret och tittade ut
över gatan, säger hon.
Sedan såg hon två män

som sprang från Skolallén
över Järnvägssgatan och sedan försvann.
– Det har varit mycket
fyrverkerier den senaste
månaden men det här var
ett annat ljud så jag förstod
att det var skott, säger hon.
Enligt Stephan Söderholm
fanns den misstänkta gärningspersonen inte kvar på
platsen när polisen kom,
utan var en av de personer
som sprang från platsen.
Hundpatruller försökte
också få upp ett spår att följa.
– Men där det är mycket människor är det inte så
lätt för hunden att separera spår, säger Stephan Söderholm.
Något vapen har inte hittats, men polisen har funnit patronhylsor på platsen
och inlett en teknisk undersökning, parallellt med olika vittnesförhör.
Ingen har än så länge fri-

Hundförare föärsökte få upp spår efter skytten.

hetsberövats misstänkt för
skjutningen, men polisen
har flera namn på personer som de har varit i kontakt med eller ska kontakta.
Hur är förutsättningarna
att klara upp detta?
– Det är ibland vid sådana
här händelser så att inblandade parter inte är så villiga
att lämna ifrån sig uppgifter, även om jag inte säger
att det är så i detta ärende.
Men vi har uppgifter att jobba med så vi har goda förutsättningar tycker jag, säger
Stephan Söderholm.
Stina Hjortskull tycker att

det känns olustigt med skottlossning i hennes stadsdel.
– Jag hoppas att de klarar av att skjuta på varandra och inte på oss andra, säger hon.
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Polisen har förhört ett antal person som fanns i närheten när
skjutningen inträffade.

FAKTA
Skottlossningar ifjol

Under 2015 inträffade flera
skottlossningar i Landskrona.
4 24 februari: Flera skott
avlossas mot en bil, som står
parkerad utanför pizzeria Rio
på Stora Norregatan. En
femårig pojke som sitter i baksätet på bilen är nära att träffas.
Skott slår även in i pizzerian
utan att någon av gästerna
träffas.
4 8 april: Skottlossning på
Ödmanssonsgatan. Minst fem
skott avlossas mot en folksam-

ling där en 20-årig man blir
skjuten i foten.
4 14 juni: Vid 12.30-tiden
får polisen larm om skottlossning på Hälsingborgsvägen
i Landskrona, i höjd med
Sandvången. En man har blivit
skjuten i foten.
4 20 september: Flera skott
avlossas och en skadad man påträffas på Trädgårdsgatan.
4 27 december: Strax före
klockan 20 blir en 21-årig man
skjuten i korsningen S:t Olovsgatan-Regeringsgatan.

