
I veckan bröt sig ett flertal
individer in i ett
konstgalleri i Liljeängen
och slog sönder hela
lokalen. De anställda hade
gått för dagen, så ingen
människa människa kom till skada,
men konst till ett värde av
ca 40 000 förstördes helt.
Märkligt nog stals
inget. Ännu märkligare är 
att konstgalleriet knappt 
hade hunnit restaureras
efter en tidiefter en tidigare attack,
där det rapporterades att en
björn hade tagit sig in i
lokalen och till synes i
panik attackerat allt
omkring sig. Galleriägaren
Vera Amori informerar
BP om BP om at hon litar på att
på polisen, och hoppas på
en snabb utredning.

Bild:
Konstgalleriet Svalan,
innan  skadegörelsen.

Kalles Stripp och Drick har
länge varit en del av
Lindesbergs uteliv. En plats
där man kunde slappna av
och ha det kul för vissa; en
plats att undvika till varje
pris för andpris för andra. Men nu är
det över. I fredags brann det
beryktade vattenhålet ned
totalt. Ingen kom till skada,
men allt som finns kvar
är en hög med aska. Vissa
anser att det var på tiden,
men ett men ett flertal sörjande
tidigare kunder samlades
under fredag kväll för en
minnesstund, där man höll
tal och hällde ut några
drinkar till minnet av Kalles.
Det hela urartade i slagsmål,
men innan dess hann ettmen innan dess hann ett
flertal manliga tårar fällas
och mängder av medhavd
alkohol inmundigas.

Bild:
Den berömda klottertoaletten på
Kalles Stripp och Drick. Också känd
som den enda toaletten på Kalles Stripp
och Drick.

Brottslingen i kaninmask
slog till igen på en
julmarknad, där han välte
försäljningsstånd och
slickade på alla godisar han
kunde komma åt; oavsett
om de tillhörde kunder ellerom de tillhörde kunder eller
låg framme till försäljning.
Han lyckades fly från
scenen, men polisen han
ikapp honom några kvarter
från marknaden, där han
hade snublat på sitt
stöldstöldgods (godis).
Kaninmannen befiner sig 
nu i polisens förvar och
kommer förhoppningsvis
inte kunna förstöra fler
högtider för
Lindesbergsborna.

Bild:
Personen på bilden har ingen koppling
till texten.

11:e
November
2017

Vecka
 50


