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Rymning 
De intagna som rymt från säkerhetsanstalten är fortfarande på fri fot. Polisen är mycket förtegna 

men enligt källa inom kriminalvården har polisen fått in några tips som kan leda till infångande. 

 

Kommunchefen åtalad 
Rättegången mot Jan-Per Olofsson kommer inledas i November. Åklagaren är ser positivt på 

bevismaterialet och yrkar på en fängelsedom. Försvaret vill inte kommentera. 

 

Kungligt besök 
Under helgen är det extra mycket poliser i tjänst då kungafamiljen startar sin visit i staden. 

Knatteloppet under lördagen blir första framträdandet och enligt uppgifter ska prinsparets barn 

närvara. Det ryktas om att äldsta dottern prinsessan Sara ska springa knatteloppet. 

 

Kropp hittad 
Polisen larmades till Råkdala då en kropp hittats. Kroppen har obducerats för att bestämma 

identitet. Enligt läkare avled personen av blodförlust. 

 

Pistolmän vid universitetet 
Universitetet evakuerades under onsdagen då det kom larm om tre beväpnade personer. Dessa tre 

hade beväpnat sig med pistoler och gått in i entren till huvudbyggnaden. Nitton personer skadades 

allvarligt men ingen omkom. Polisen kunde snabbt gripa två av gärningsmännen men den tredje är 

fortfarande på fri fot. 

 

Valet 
Valkampanjen i Finland orsakar dispyter och problem mellan de olika kandidaterna. Det har 

rapporterats om upprepade våldsamma incidenter mellan olika grupper. Polisen kallar till 

förstärkning och kandidaterna har själva gått ut och bett sina supportrar att ta det lugnt och sluta 

med våldsgärningarna. 

 

Inbördeskriget i Tanzania 
Stridigheterna i landet har börjat minska igen. Frankrike och Iran hoppas nu på att fredssamtalen 

ska kunna öppnas igen. 

 

 

10 roliga fakta om Vattenmelon 

1. Vattenmelon lindrar mensvärk 

2. Vattenmelon är en gurkväxt 

3. Vattenmelon innehåller 90 % vatten 

4. Det finns mer än 1 200 sorters vattenmelon 

5. Vattenmelon är släkt med pumpan, de är gurkväxter båda två 

6. Man har hittat vattenmelonkärnor från 1300-talet före kristus 

7. Vattenmelon bidrar till vacker hud 

8. Vattenmelon gör dig lättare upphetsad 

9. Vattenmelon gör att du sover bättre 

10. Vattenmelon minskar risken för stroke 

 
 


