
Mannen ska ha blivit nekad
att komma in på nattklubben
Glitter. Då drog han fram
en pistol som han hotade
med. Mannen, som är i
30-årsåldern, kom till
nnattklubben vid tvåtiden
på natten till annandag jul.
Av någon anledning nekades
han av entrévärden att
komma in. Han ska då ha
blivit upprörd och krävt att
få tala med en annan person.
När den peNär den personen kom och
vidhöll att mannen inte
skulle få komma in drog
denne fram en pistol
samtidigt som han uttalade
hotelser. Polisen tillkallades
och kunde gripa mannen
på plpå plats. Han anhölls
misstänkt för olaga
vapeninnehav samt olaga
hot.

Bild:
Tagen inne på klubben.

Efter den tragiska olyckan 
på Lindesbergs Zoo i
januari där djurskötaren
Amalia Lööf förlorade sitt
liv har man enligt en
representant för djurparken
bblivit tvungna att ta det
svåra beslutet att avliva 
de sju nyinflyttade vargarna
som var inblandade i
incidenten. Djurparkens
representant informerar BP
om att vargarna har varit
ookontrollerbart aggressiva
mot sina skötare, och man
ser ingen annan utväg.
Möjligheten att dela upp
vargarna och flytta dem till
andra parker har utforskats,
men det har visat sig
omöjligt omöjligt att flytta vargar
som inte bara är ansvariga
för ett dödsfall, utan som
är fortsatt aggresiva mot
människor.

Bild:
Några av vargarna inblandade
i attacken.

Situationen för hemlösa i
Lindesberg har försämrats
avsevärt sedan
försvinnandet av Felix Kron,
vice ordförande i
kommunfullmäktige. Kron
ssatsade stort på att hjälpa
de som hamnade utanför i
samhället och han försvann
spårlöst för nästan ett år
sedan. Polisen har gjort allt
de har kunnat för att hitta
honom, men hans familj höll
i i veckan en begravning för
för honom, då det inte
verkar finnas något hopp
om att finna honom oskadd.
Hemlösheten har ökat sedan
hans försvinnande, 
allterftersom pengarna
för Krons projekt sinaför Krons projekt sinar.

Bild:
En hemlös person mitt i Lindesberg.
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