
 

 

 

 

 

 

 

 

Bergslagsposten 

Lika inför lagen? 

VD greps skäligen misstänkt 

för skattebrott och mutbrott. 

Senare under dagen 

släpptes han utan åtal och 

utredningen lades ner. 

En tidigare anställd på 

företagets ekonomiavdelning 

berättar hur stora summor 

försvunnit ur bokföringen. 

En annan källa berättar hur 

anonyma lastbilar nattetid 

anlänt till företaget med 

leveranser som under natten 

packas om och sedan lastas 

igen och försvinner.  

 

Otroligt resultat 

De två unga tjejerna och 

skolkamraterna Emma 

Öster och Felicia Storm 

lyckades tillsammans 

samla in 15 000 kr i 

förmån för Minkars rätt 

till sin egen päls. 

”Vi är otroligt glada att 

fler än vi inser de stora 

ohumana problem vi har i 

samhället.” - Felicia 

Storm 

 

 

Utförsäljning 

Efter flertalet 

rapporteringar om dåliga 

arbetsförhållanden och 

uteblivna löner har nu 

Henriks Däck ansökt om 

konkurs. Företaget säljer 

nu ut hela sitt lager till 

sänkt pris. 

Bevingade besökare 

Stadens ornitologförbund vill 

uppmärksamma ett ovanligt 

tort antal korpar i staden. De 

som vill hålla bilen ren bör 

inte parkera under större träd. 

 

 

Lindesbergs egna 
barmhärtiga samarit 
Stadens vice ordförande Felix 
Krom (M) har av många 
avvisats som insmickrande 
och popularitetsjagande men 
nu börjar de rösterna bli 
färre och färre. De tystas av 
Felix intensiva engagemang 
och handlingskraftighet 
gällande samhällets 
svagaste. Han har i timmar 
slitit i stadens soppkök och 
arrangerat otaliga 
välgörenhetsinsamlingar. 
 
Senast nu i veckan 
genomfördes en lyckad 
insamling och i fredags 
kunde vi se Felix 
tillsammans med ett 
trettiotal andra eldsjälar 
trotsa den bittra Vinterkylan. 
Detta för att dela ut filtar och 
mat till stadens hemlösa. Det 
är inte utan att man vill tro 
lite mer optimistiskt på 
framtiden. 
 

O festlig upptäckt  

En festlokalägare gjorde en 

obehaglig upptäckt då han 

fann fyra kroppar i sin lokal. 

Polisen utreder nu fallet, 

deras talesman uttalade sig 

tidigare idag  ”Mycket 

besynnerligt fall detta. En av 

kropparna har börjat förfalla 

så vi måste gräva djupare 

gällande tidsramen för 

brottet.” 
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Lysande nyheter 

Ljus har varit ett hett 

samtalsämne. Nu har 

även områdena Norshöjd, 

Korpratsfallet och 

Västervall berikats med 

gatubelysning. Är 

responsen positiv kommer 

resterande områden 

också belysas enligt 

kommunfullmäktige. 

 

Bokbergas skyddsänglar? 

I fredags fastnade ett lekande 
barn under en lastbil. Två 
förbipasserande lyckades 
lyfta lastbilen och barnet 
kunde frigöras. Hjältarna har 
sökts efter en kommentar 
men de har inte hittats 
sedan de försvann från 
platsen. 
 

Bullens  

Extrapris på 

Köttbullar  

1 kg för 43:72 kr 

max två paket per hushåll 

 


