Lindesbergs Tidning
Börsen drastiskt förändrad
På rekordkort tid har flertalet aktier inom media sjunkit. Personal och analytiker har ingen aning om
vad som hänt men de råder aktieägarna att låta saken bero för tillfället.
Slaktar'n slår till igen
Seriemördaren har gäckat polisen länge och har nu skördat ytterligare ett offer. Det rör sig mindre
folk på gatorna efter mörkrets inbrott då staden fruktar denna person. Kommunstyrelsen har öppnat
diskussion om mer gatubelysning. Polisen har nått framgång i utredningen då ett vittne trätt fram
och kunnat ge signalement.
Sekt i staden
Polisen och kommunstyrelsen misstänker att en satanistsekt fått fäste i Lindesberg. Olika
affärsinnehavare vittnar om inbrott där suspekta föremål stulits. Affärsinnehavarna och polisen vill
inte gå ut med information om vad som stulits då de inte vill skrämma allmänheten.
Anarki i Violbacken?
Boende i Violbacken kan vittna om att brottsligheten ökat men polisen lyser med sin frånvaro.
Polisens talesman påpekar att polisen gör vad de kan med de resurserna som finns.
Slagsmål i centrum
Polisen larmades på fredagskvällen till en klubb i centrum där ett stort slagsmål startat.
Informationen brister då de anklagar varandra men polisen misstänker att det rör sig om två olika
gäng. Totalt var det 18 personer inblandade varav fyra behövde uppsöka sjukhus.
Nytt bostadsområde
I Bokberga byggs nya lägenheter. Under flera år har det varit bostadsbrist i hela kommunen och nu
har kommunen beslutat att agera. Företaget Alfredsson bygg och vvs ansvarar för bygget och enligt
källor kan det komma att byggas fler lägenhetshus runt om i staden.
Störningar i trafiken
Norra infarten till staden har länge varit i dåligt skick och ska nu byggas om. Det innebär att
trafiken kommer störas men det kommer lösas på bästa sätt men trafikanter uppmanas att ge akt på
varandra och på byggarbetarna. Vägen beräknas vara klar i Maj 2017.
Bluffakturor
En stor mängd anmälningar har inkommit till polisen gällande fakturor på varor personerna inte
beställt. Polisen uppmanar att kontakta dem om man får en faktura på något man vet att man inte
beställt.
Seriemördaren Myggan utför ritualmord
Flertalet kroppar har påträffats runtom i staden. Polisen är mycket förtegen om omständigheterna
kring dödsfallen men befarar ytterligare en seriemördare. Hittills har inte polisen något spår av
personen eller personerna men man befarar att morden är en del i någon form av ritual. Detta gör att
polisen fattat misstankar om ytterligare gängverksamhet och kommer öka närvaron av polis under
kvällar och nätter.

10 roliga fakta om morötter
1. Växer inte vilt
2. Finns vita, gula, röda, lila och orangea
3. Skyddar huden mot solen
4. Man kan bli orange av karoten
5. Det är en tvåårig ört
6. Odlades för 2000 år sedan kring medelhavet
7. Internationella morotsdagen infaller 4 april
8. Kan användas direkt på sår för att motverka infektion
9. Bidrar till att motverka karies
10.Bidrar till att motverka hjärtsjukdomar

