
Villainbrott på 
Getterön 
Getterön
En familj på Getterön utanför Varberg 
drabbades av ett villainbrott på lördags-
kvällen

Familjen hade varit borta från sitt hus under 
kvällen och upptäckte att någon brutit sig in 
när de kom hem vid midnatt. Efter närmare 
kontroll visade det sig att tjuven hade fått med 
sig en bärbar dator och kontanter.
Halland Nyheter 10 juli 2011

Fotboll slutade 
med misshandel
Smedjebacken
Fotbollsspelet urartade och det slutade 
med att en 15-åring blev misshandlad. 
Nu döms den 17-årige gärningsmannen 
till samhällstjänst. Han ska även betala 
skadestånd till offret.

Ett tiotal ungdomar spelade fotboll i Smedje-
backen när misshandeln inträffade. Offret ska 
enligt gärningsmannen, ha brutit mot spelets 
regler. 17-åringen blev arg och knuffade 
omkull pojken och gav honom även ett knyt-
nävsslag under ögat. 15-åringen fick lindriga 
skador på kinden och näsan.

Nu har 17-åringen dömts av Falu tingsrätt. 
Då misshandels var lindrig dömdes han till 20 
timmars samhällstjänst och ska även betala 5 
500 kronor i skadestånd till offret.
Emma Pilblad Dalarnas Tidning

Den första skräpboten
Den första (?) skräp boten har skrivits ut. Strax 
före midnatt på måndagskvällen sparkade en 
ung man på en glasflaska som gick sönder. 
Det skedde på Gamla Stadens torg i Lidkö-
ping mitt framför ögonen på ett par poliser, 
berättar Lidköpingsnytt.nu. Då hade den nya 
lagen om förbud mot nedskräpning, som 
gäller från den 10 juli, varit i kraft i ett dygn. 
Böterna för att skräpa ned är 800 kronor. TT

Tågresenärer 
fick kliva av
Resenärer fick stiga av tåget och ta bussen 
när ett fel på motorn orsakade stopp på 
måndagsförmiddagen.

Ett Vättertåg på sträckan Borås-Göteborg 
stannade vid halvtio-tiden vid Mölndals övre 
station. Ett maskinfel upptäcktes på tågmo-
torn. Passagerarna som evakuerades, fick 
kliva av och promenera till Mölndals bro för 
vidare buss in till Göteborgs central. Efter en 
timme kunde tåget bogseras bort från spåret. 
Enligt Västtrafiks pressjour har inte stoppat 
orsakat några övriga tågförseningar.
Göteborgs Posten

Tung baby född i Texas
En baby på 7,3 kilo har fötts på ett sjukhus 
i Texas.

Pojken föddes med hjälp av kejsarsnitt och 
vägde 1,8 kilo mer än läkarna förutspått.
- Vi är överväldigade. Mycket av babykläderna 
vi har köpt till honom måste vi lämna tillbaka. 
de är redan för små, säger mamman.
Sjukhuset har svårt att utrusta honom. BB-
avdelningen har inga tillräckligt stora blöjor 
som passar. Mamman fick diabetes under 
graviditeten vilket bidragit till att pojken blev 
stor. TT-APF

Kalsonger röjde stortjuv

Göteborg
Drygt 50 dyrbara märkeskalsonger stals i 
en sportbutik i Karlstad.

Personalen upptäckte snart att kalsongerna 
låg ute till försäljning på nätet och kontaktade 
polisen.
Spåren ledde till en kvinnas lägenhet som 
visade sig vara fylld med stöldgods. Där 
fanns sju kristallkronor, elgrillar, tapetrullar, 
en plasma-tv, kläder och ett rattlås. Där fanns 
också de stulna märkeskalsongerna. Enbart 
dessa var värda 15 000 kronor, skriver Nya 
Wermlands-Tidningen. TT



Strömlöst efter åska

Vansbro
Ett kraftigt åskväder över Dalarna orsakade 
på tisdagen strömavbrott. Omkring 10 000 
av Fortums elabonnenter i områdena Vans-
bro, Malung och Sälen blev utan el. Ännu vid 
lunchtid var nära 6000 hushåll utan ström, 
men Fortum räknar med att felen ska vara 
avhjälpta under eftermiddagen. TT

Kläder för 300 000 
byte vid inbrott
Märkeskläder till ett värde av 300 000 
kronor stals natten till måndagen vid ett 
inbrott i en butik i centrala Göteborg, enligt 
polisen i Västra Götaland.

Larmet om inbrottet nådde polisen strax före 
halv ett, och bara några minuter efteråt kom 
även ett larm från Universeum.
- Det är oklart vad som har stulits där, men 
det är i varje fall inga djur, säger Ulf Lörstad, 
biträdande länsvakthavande polisbefäl.
Ingen misstänkt har gripits. TT

Scouter uppmanas 
till vaccinering
38 000 scouter från 150 länder samlas 
snart för en jamboree utanför Kristianstad. 
ett utbrott av mässling är det största hotet 
mot lägret enligt sjukvårdsansvariga, som 
uppmanar alla deltagare att vaccinera sig. TT

Yxman rånade 
kvinna på hund
En 27-årig man i Kristianstad döms till ett 
år och två månaders fängelse för rån och 
utpressningsförsök. Mannen dök upp hos en 
kvinna med en yxa för att inkassera en skuld, 
skriver Kristianstadsbladet. TT

Kanoter kapsejsade 
utanför Hästholmen
Under måndagsförmiddagen föll ett antal per-
soner i vattnet utanför Hästholmen. Anledning 
var att deras kanoter hade kapsejsat.
Ett larm inkom av den anledningen till Sjö-
räddningssällskapet. Men i samband med att 
räddningsstyrkorna skulle lämna kaj fick de 
samtidigt veta att en privatbåt hjälpt de nöd-
ställda som nu var upptagna och välbehållna.
Motala och Vadsten tidning 14 juli 2011

Varor för 50 000 
stulna vid kioskinbrott
Kiosken vid gamla busstationen i Motala 
har haft inbrott.

Natten till onsdag hade någon eller några 
brutiti sig in i kiosken genom att bryta sönder 
galler och hänglås. Inne i butiken hade stu-
lits cigaretter och annan tobak för tusentals 
kronor- Den eller de hade även stulit tv:n och 
radion. sammanlagt saknas varor och inred-
ning till ett värde av 50 000 kronor.
Motala och Vadsten tidning

Älgolycka var 
bedrägeri
Mannen anmälde skadan till sitt försäk-
ringsbolag som en viltolycka, men i själva 
verket hade han kört sönder bilen på en 
bana. Nu straffas han för bedrägeriet.

Den 40-årige dalslänningen anmälde till sitt 
försäkringsbolag att han hade fått en skada 
på sin bil i samband med en älgolycka. Men 
det visade sig vara en skada som uppstått när 
mannen kört sin bil på en bana och det skulle 
försäkringen inte täcka. Han fick ut 101 000 
kronor för skadan, men får nu istället ett straff-
föreläggande på samma summa. Det betrak-
tas som ett bedrägeri mot försäkringsbolaget.
Bohuslänningen



Åtalas för telefonstöld

Borås
En man i 50-årsåldern åtalas för att ha stulit 
en mobiltelefon från ett omklädningsrum. 
Det var i början av juli som mannen ska ha 
tagit en IPhone från omklädningsrummet i en 
träningslokal i Borås. Telefonen var värd runt 
7000 kronor. Borås Tidning

Stulen moped brann 
på Ekhagen
Notiser, 5 juli Zoobutiken Djurmagasinet på 
Bangårdsgatan i Jönköping har haft inbrott 
under natten. Gärningsmannen har rört om i 
butiken men det är ännu oklart om någonting 
stulits. Jönköpingsnytt

K-märkt villa 
förstörd i brand
En stor, k-märkt trävilla på Lovön utanför 
Stockholm förstördes i en brand natten till 
måndagen. Ingen människa skadades; en 
person som hade till uppgift att se till huset 
tog sig ut på egen hand, enligt stationsbefä-
let Kjell Hellström på Västerortspolisen. Han 
beskriver huset som flera våningar högt. I an-
slutning till villan fanns enligt polisen även ett 
stall där flera hästar fanns när branden utbröt
- Men även djuren har klarat sig. Stockholm TT

Stal ur klädinsamlingar
Strax före midnatt stoppade polisen en 
skåpbil full med säckar med kläder.Två 
män greps på platsen.

23:52 larmades polisen av en väktare som 
sett en skåpbil uppträda misstänkt på Kock-
umsvägen i Kallinge.
Omkring 50 minuter senare stoppades bilen 
av en polispatrull som fått syn på den. I bilen 
anträffades flera säckar med kläder, vilka 
misstänks komma från klädinsamlingar tillhö-
rande diverse hjälporganisationer.
De två manliga passagerarna, 21 och 30 år 
gamla, greps misstänkta för stöld alternativt 
häleri. BlekingeLänsTidning

Veteranbilar för 
miljoner upp i rök

Sunne
Ett 20-tal veteranbilar förstördes i en brand 
på söndagen i Stöpafors i Värmland. Värdet 
på fordonen kan ha uppgått till tio miljoner 
kronor, skriver Värmlands Folkblad.
Branden tros enligt polisen ha börjat i en hus-
vagn i byggnaden. På grund av explosions-
risken från de gasflaskor som fanns i lokalen 
var det svårt för brandkåren att snabbt kunna 
släcka elden. Ägaren blev lindrigt brandska-
dad när han försökte att rädda sina dyrgripar.
TT

Tjuv kapade horn 
för potensen
Den uppstoppade noshörningen på Na-
turhistoriska museet i Göteborg är blott 
en skugga av sitt forna, imponerande jag. 
Tjuvar har stulit hornet, det som gör en 
noshörning till en noshörning.
 
Stölden skedde i lördags, när någon bröt sig 
in i montern, sågade av hornet och försvann. 
Inget annat stals.

Noshörningshorn är oerhört värdefullt, inte 
minst bland dem som hävdar att malt horn är 
bra för potensen.
Flera museer har drabbats av liknande stöl-
der. GÖTEBORG TT 

Falskt larm i Ala

Ala
Brandkåren fick på måndagseftermidda-
gen bege sig till Fjäle gård i Ala.

De som ringde till räddningstjänsten hade 
sett en brand en bit bort och blivit oroliga. 
En stubbe stod i lågor, och man misstänkte 
gräsbrand.
När brandkåren kom till platsen kunde de 
dock konstatera att det var markägaren som 
eldade, och att allt var under kontroll.
helagotland.se



”Nödraket” var grilleld

PITEÅ
Larm kom på vid 23.30-tiden på söndagskväl-
len om att en nödraket avfyrats någonstans i 
Piteå skärgård i riktning mot Bondökallarna. 
Söräddningen ryckte ut och sökte under 
stora delar av natten, utan att hitta vare sig 
nödställda, kapsejsade båtar eller någon som 
av misstag avfyrat någon raket.
- Vi pratade med några sällskap, bland annat 
på Stenskär, för att höra om de sett något 
men ingen hade några iakttagelser att bidra 
med, berättar Hansi Gelter, som deltog i 
räddningsaktionen.
- Däremot berättade de att de tidigare haft 
en ganska stor grilleld och det måste vara 
det som orsakat larmet, konstaterar Gelter.
PiteåTidning

Försökte bryta 
sig in i bostad
Tidigt på tisdagsmorgonen sågs två män 
klättra över ett staket in till en bostad. 
Polisen grep båda personerna som nu 
misstänks för stöld.

Det var en joggare som upptäckte vad män-
nen höll på med. När polisen kom till platsen 
försökte en av männen komma undan på 
cykel. Han lyckades dock inte fly.
De båda personerna greps misstänkta för 
stöld och enligt polisen kan de sättas i sam-
band med andra stölder i området.
Elfsborgs läns Allehanda

Ambulanspersonal 
fastnade med hissen

KALMAR 
När ambulanspersonal skulle föra ut en 
patient från ett lägenhetshus till ambu-

lansen på fredagskvällen slutade hissen 
plötsligt fungera.

Hissen stannade på ett av våningsplanen mel-
lan det där patienten hämtats och marknivå. 
Ambulanspersonalen kunde kliva av på den 
våning där hissen stannat, men båren var för 
stor för att kunna bäras ned för trapporna, och 
man fick hjälpa patienten ned för trapporna 
utan den. Barometern

Orädd 72-åring 
ensamseglar till USA
Sven Yrvind, 72, räds inte naturelement och 
ensamhet. Med sin egenhändigt byggda se-
gelbåt ska han korsa Atlanten. Till att börja 
med drar han båten på släp till Irland — om en 
vecka är det dags för sjösättning. TT

Kilovis med 
knark i kista
I en dubbelbottnad antik träkista från Sydaf-
rika försökte någon föra in 7,5 kilo marijuana 
i Norge. Fyndet gjordes på flygplatsen Gar-
dermoen i början av september och har lett 
till gripandet av två västafrikaner. TT

Skola utrymd efter 
misstänkt brand
Hässelby Villastads skola i västra Stock-
holm utrymdes på onsdagsförmiddagen 
efter larm om rökutveckling.

Den första enheten från Storstockholms 
brandförsvar som kom fram såg inga direkta 
tecken på brand, enligt räddningscentralen.
Ingen person uppges ha skadats vid hän-
delsen.
Skolan har cirka 900 elever, från förskola till 
nionde klass. STOCKHOLM TT



Krokodiler på 
rymmen i semester-
paradis 
En intensiv jakt på förrymda krokodiler 
pågår i den thailändska semesterorten 
Pattaya.

Jakten inleddes sedan en stor mängd kräldjur 
tagit sig ut från djur- och reptilparken Million 
Years Stone Park i söndags.
Enligt talesmannen Suthawuth Temthab har 
man redan fångat in över 20 rymlingar – vissa 
så stora att de behövde bäras av sex män.
Massrymningen inträffade sedan kraftiga regn 
orsakat ett lerskred intill anläggningen som 
skryter med att hysa Thailands ”största antal 
saltvattenkrokodiler” och andra exotiska djur.
TT

Tyskar köper 
kofjärt på burk
Kofjärt på burk. Låter det konstigt? I Tysk-
land har burkarna blivit en succé, för 50 
kronor styck.

Doften av jordbruk och landsbygd är svåråt-
komlig i storstaden. I Tyskland har företaget 
Stallduft försökt lösa detta genom att sälja 
lukterna på burk.
Luften i burkarna kommer från stall, fyllda av 
hö och kor som fisit ikapp. En burk kostar 6 
euro, ungefär 50 kronor.
”Sätt näsan mot burken och ta av locket för en 
autentisk doft av landet”, står det i reklamen.
– Vi planerar andra dofter som häst, halm, gri-
sar och gödsel. Men de flesta saknar doften 
av kor på landet, säger Daniella Dorrer som 
designat produkten till Metro London.
Metro Publicerad 2011-03-04 16:40

Bötfälld för 
55 barn i minibuss
En 53-årig skolbusschaufför i Nordvästprovin-
sen i Sydafrika har bötfällts med motsvarande 
en månadslön — 2 500 rand — efter att ha 
ertappats med 55 barn inklämda i en minibuss 
med plats för 15 personer. TT

Herrelös båt har 
orsakat sökpådrag
Sjöräddningshelikopter och minst fyra båtar 
söker just nu efter en eller fler personer som 
befaras ha ramlat i vattnet från en eka. Båten 
hittades tom, med ljummen motor, utanför 
Draget i Kungsbackafjorden. TT


