
Lindesberg Tidning 

 

 
Ny kraftig drog 
Polisen meddelar att det finns en ny sorts narkotika på gatorna. Drogen ska vara kraftigare än andra 

kända substanser och har orsakat en större mängd dödsfall. Polisen är fortfarande osäkra på antalet 

och arbetar aktivt för att nå källan. Stadens sjukhus är hårdare belastat då det inkommer personer 

med stora problem denna drog medfört. 

 

”Slaktar´n” är fortfarande på frifot 
Polisen har ännu inte arresterat mördaren som fått öknamnet ”slaktar´n”. Enligt polisens 

kommuniké har slaktar´n hittills bragt 14 personer om livet och enligt talesmannen Gunnar 

Söderström har de begärt in förstärkning från grannstäder. Polisen vädjar till allmänheten för tips 

som kan bidra till att denne person arresteras. ”Detta är en mycket farlig person och råder 

allmänheten att ge akt under mörkrets timmar”, säger talesmannen.   

 

Rymning 
Tre personer har rymt från säkerhetsanstalten straxt utanför Lindesberg. Kriminalvården är mycket 

förtegna om händelsen men medger att det skett en rymning och att de samarbetar med polisen för 

att få tag på rymlingarna. 

 

Kommunchefen åtalas 
Den före detta kommunchefen Jan-Per Olofsson kommer åtalas för det ekonomiska svindleri som 

pågick under hans tid som chef. Vart pengarna har hamnat är fortfarande oklart. Jan-Pers advokat 

Josefin Pettersson-Hårdh vill inte kommentera ärendet annat än att Jan-Per inte gjort sig skyldig till 

brott. 

 

Bilbomb 
Sent under onsdagskvällen exploderade en bilbomb i området Österplan. En person omkom och 

allmän egendom skadades. Polis och ambulans var snabbt på platsen. Polisens talesman Gunnar 

Söderström är mycket förtegen om händelsen men uttrycker att det blivit fler bilbomber senaste 

tiden. 

 

Kungligt besök 
Om två veckor får staden besök av prins Johannes och prinsessan Hilde. Prinsen och prinsessan ska 

närvara vid knatteloppet och de ska även inviga den nya idrottsarenan. Hovet har ännu inte 

meddelat om deras barn följer med. 

 

Top-kirurg får licens indragen 
Stadens bästa kirurg Malin Sundhamn får sin licens indragen och lämnar sitt arbete då det 

uppdagats att hon opererat flyktingar utan att ta betalt. En bra sak att göra på sin fritid kan tyckas 

men hon tvingas ta avsked då hon använt sjukhusets medel. Detta innebär ett dråpslag mot styret i 

landstinget och allmänheten har uttryckt irritation mot deras beslut. Däremot har styrelsen meddelat 

att det inte kommer bli åtal. Malin själv säger: ”Jag förstår deras beslut och tänker inte kommentera 

det med. Jag kommer gå vidare till den privata sektorn och vet att jag därigenom kommer kunna 

hjälpa fler.” 

 

Inbördeskriget i Tanzania fortsätter 
Frankrike och Iran hade förutsättningar att kunna mäkla fred i Tanzania men deras ansträngningar 

har hittills misslyckats. Det är lugnare i landet men det rapporteras om stridigheter varje dag. 
 


