Bergslagsposten
Mordbrandsförsök avvärjt i
Västervall.
Tidigt under kvällen kunde personer
huserande i Härbärget höra en
motorcykel då dessa snabbt såg att det
var en gängmedlem från ett lokal MCgäng var de på sin vakt.
Motorcyklisten stannade till utanför
härbärget och hällde bensin på fasaden
av husets baksida, han tände upp
bensinen och lämnade sedan platsen.
Personal samt de som huserade i
härbärget larmade polis och bandkår
som lyckligtvis han släcka branden
innan den blev allvarlig. Polisen letar
efter en lång, smal man med långt hår
och skinnjacka.

’

Rovdjur i centralparken
Tidigt på söndagsmorgonen fann
en joggare en fasansfull upptäckt i
skogen vid elljusspåret i
centralparken. Joggaren var ute på
en morgonrunda när hen fick syn
på ett blodspår som hen följe in i
skogen. Spåren slutade fasansfullt
nog vid en söndersliten kropp.
Kroppen är nu förd till sjukhusets
bårhus för identifiering och
undersökning sker. Polisen har
spärrat av stora delar av
centralparken och tror att detta kan
vara ett angrepp av ett större
rovdjur. Polisman Anders Gerbäck
kommenterar: Det finns ett par
olika rovdjur som skulle kunna ha
gjort detta och i nuläget utesluter vi
inget.

Vem släkte ljuset?
Natten mellan tisdagen och onsdagen
blev ett flertal lampor vandaliserade i
stadsdelarna Korpratsfallet, Västervall
och Norshöjd. Lamporna är delar i det
projekt som fortgår i staden för att
lysa på vår tillvaro. Redan dagen efter,
på onsdagen, så var det elektriker på
plats för att reparera skadan, arbetet
med reparationerna pågår fortfarande.
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Bullens
Extrapris på Tändvätska
Ta 3 betala för 2
Max 6 flaskor per hushåll

Lager i lågor i södra delen av
Råkdala
I förrgår natt fick brandkåren larm
om a Lager i lågor i södra delen av
Råkdala. I förrgår natt fick
brandkåren larm om att en
lagerbyggnad i södra Råkdala stod i
lågor. Polisens utredning visar att det
var en anlagd brand men de har inte
fått några rapporter om vad som var
lagrat i byggnaden. Polisen
misstänker att det är ett kriminalt
gäng som har använt
lagerbyggnaden.

Kropp hittad i sjö i Västervall
Staden har förlorat sin
polischef
Polischef Annika Hansson hittades
natten den 8:e april död i sin bil. En
minnesstund kommer att hållas den
29:e april i domkyrkan. En
representant för Lindesbergs
poliskår berättar för
bergslagsposten att hon lämnar ett
stort hål efter sig. "Hon var en
stark, pålitlig ledare och vän.",
säger han. "Detta är en förlust för
hela Lindesberg".

Igår kväll hittades ett lik flytandes i
en sjö i Västervall. Polisen lyckades
fiska upp kroppen och den togs till
bårhus. Förundersökning pågår för
reda ut dödsfallet.

