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Jörgen Ahlström
Christer Nilsson har blivit av med växthuslampor.

Lampor stals från växthus
2008-07-15 09:35 BALLINGSLÖV
Var det här i Ballingslöv som några av de häktade personerna i
knarkhärvan i Göingebygden stal starka växthuslampor till sina
cannabisodlingar?
- Ja, jag är nästan helt säker på det nu, säger Christer Nilsson,
som äger och driver Ballingslövs Handelsträdgård AB. Polisen
är inne på samma linje.
I höstas och vintras blev Christer bestulen på flera armaturer
om vardera 400 watt, i sina stora växthus. Tjuvarna kom
nattetid med några veckors mellanrum. Vid det andra tillfället
måste det antingen ha varit barn, ungdomar eller riktigt
småväxta vuxna som kunnat ta sig fram i de trånga
utrymmena mellan stora rör.
– Med stor sannolikhet är det så, att de här lamporna stulits för att
användas vid odling av cannabis, säger kommissarie Lars Andersson vid
Hässleholmspolisen. Vanliga privatpersoner har ingen nytta av sådana
armaturer och ingen seriös företagare skaffar sådana via stölder.
– Vi kanske rentav kan hitta det här stöldgodset, när knarkhärvan nu ska
utredas för fullt.
Christer Nilsson förlorade cirka 10 000 kronor på de fräcka stölderna.
Han fick betala självrisken på försäkringen båda gångerna.
– Första gången tog sig tjuvarna in på en långsida. En ruta krossades
och sedan gick de in och öppnade dörren. Ledningarna klipptes –
snyggt och prydligt – med avbitartång. Det fanns märken av deras
fötter mitt uppe bland blommorna. Allting var säkert över på bara ett
par minuter.
– Andra gången valde de en annan ingång. In genom ett fönster då
också, men de måste ha varit små till växten.
När poliserna kom till platsen, diskuterade de och Christer Nilsson kring
tänkbara misstänka. Småväxta vuxna eller barn / ungdomar blev resultatet.
Men de måste ha varit ganska starka för att kunna släpa ut armaturer på
cirka 20 kilo vardera, genom smala gångar. Då hängde trådarna kvar, med
spänning i. Några extra lysrör försvann också.
Efter stölderna har Christer Nilsson inte direkt hört något från polisen, om
spaningsresultat och liknande. Kommissarie Lars Andersson bekräftar, att
växthuslamporna inte har återfunnits.
– Efteråt har jag inte tänkt så mycket på det, men inbrotten har kostat mig
runt 10 000 kronor plus viss oro och ett obehag. Det är alltid otrevligt, när
man utsätts för sådant här. Nu, när knarkhärvan håller på att nystas upp, har
de olika bitarna så att säga fallit på plats.
Numera anlitar Christer ett vaktbolag vars personal patrullerar området och
växthusen flera gånger under alla kvällar och nätter.
Det kostar givetvis också pengar.
– Väktarna har blivit en nödvändighet här ute, konstaterar Christer Nilsson i
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Ballingslöv. En del av de dagliga rutinerna.
Bertil Nilsson
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