
En mindre klubb vid namn
“Le Courroux” i centrala
Lindesberg blev i veckan
vandaliserad och sedan
nedbränd. Polisen har inte
en aning om vem som kan
liligga bakom dådet än, men
då man hittade tecken
sprayade på den nedbrända
byggnaden misstänks
gängverksamhet.
Ingen var på plats på
klubben när dådet utfördes,
och boch branden kunde släckas
innan den spred sig till
närliggande byggnader. De
ansvariga han fly platsen
innan polis tillkallades.

Den 15 mars skedde inbrott
på en friidrottsarena i Gamla
stan. Föreningen Hunstorp
IF förlorade utrustning för
nära 100 000kr.
“Utrustningen var helt ny
och i duoch i dubbel upplaga. Jag
hoppas det kommer till rätta
   fort så ungdomarna kan
        få börja träna igen ”
            säger huvudtränare
                  Lars-Olof
                      Matsson.

Grinden till arenan hade
blivit uppklippt med bultsax
och sedan hade förrådet
brutits upp med kofot.
Ring Polisen på 11414 om
du har information som kan
knytas till brottet.knytas till brottet.

Bild:
Arenans uppbrutna dörr.

Bild:
Lagade Lyktstolpar.

Polisen står frågande till en
attack som skett på en gård
i området gamla stan. Ett
spjut har skjutits genom
väggen på huset. Polisen
misstänker att en
kanonliknande maskin harkanonliknande maskin har
nyttjats av den fortfarande
okända brottslingen. 
Spjutet var märkt med
Hunstorps IF logga.
Polisen hittar inga
fingeravtryck på spjutet
men klamen klara misstankar finns
till att det är samma
individer som ligger bakom
inbrottet på Idrottsarenan
tidigare i månaden.

Flera delar av Lindesberg
har under en längre tid legat
i mörker under kvällar och
nätter på på grund av
återkommande
vandalisering av stadens
ggatlyktor. Detta är äntligen
på väg att ändras, då
ett flertal medborgare med
nödvändig expertis har tagit
på sig att utbilda sina
medmänniskor i konsten
att laga en lyktstolpe.
TTanken är att man på detta
sätt ska kunna reparera
lyktstolparna snabbare
än de förstörs, och hittills
verkar det fungera.
Ljuset har återvänt, och
verkar vara här för att
stanna.stanna.
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