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SJÆLLAND: Masser af røde tal truer mange landmænd til at måtte gå fra gård og hjem - SEKTION 2 SIDE 1 & 3
BESLAGLÆGGELSE: Det krævede hele 12 lastbiler at bortskaffe ca. 100 tons slik, som mistænkes for
 SIDE 4
at være ulovligt - og som med sikkerhed var befængt med rotte-eskrementer og -gift.

Danmarksrekord: 100 tons ulovligt
slik beslaglagt på Sorøvej i Slagelse
Af Kim Brandt
SLAGELSE: Det er danmarkshistoriens største beslaglæggelse af
ulovligt slik: 100 tons i kategorien
bland-selv-slik blev onsdag mor-

gen beslaglagt fra et sliklager på
Sorøvej i Slagelse.
Lagerets ejer blev anholdt, og
hans bopæl blev også ransaget.
Her fandt politiet bl. a. en kvart
million kroner i kontanter.

- Vi mistænker ejeren for skatteog momsunddragelse for mindst 27
millioner kroner, siger politikommissær Johannes Skree-Lassen til
Sjællandske onsdag aften.
Aktionen startede onsdag mor-

Bedragerisigtet
har betalt
penge tilbage
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Masser af
møller
omkring Omø
OMØ: Ikke bare én, men to
nye havvindmølleparker
er der på vej syd for Omø.
De nye projekter kan potentielt komme til at levere energi til 520.000 husstande.
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Krav om nært
nærpoliti
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Unge fyre
hygger om
de ældre
SLAGELSE: Frederik Olsen
og Gustav Bjerre Kofoed fra
10. klassecentrets Xclass
hopper i disse dage let og elegant over generationskløften. Som et led i elevernes
uge, hvor de gør gode gerninger, er de to drenge tre
dage på Plejecentret Smedegade, hvor de falder godt i
hak med Anna Lyndorff Andersen og Ester Sjøquist på
henholdsvis 92 og 85 år.
De spiller ludo og går til
fællessang sammen, men
de giver også hverandre
indblik i dengang og nu. For
eksempel hvad angår uddannelse og tiltaleformer.
Det sidste havde drengene
forberedt sig på, men da de
sagde »De« til damerne, fik
de sig en overraskelse.

 SIDE 10

SLAGELSE:
Processen
med at finde besparelser i
2016 er sat i sving, og den
kommer ikke mindst til
at ramme børn og ældre.
Socialdemokraterne
er
imod.

og politikommissæren advarer
derfor slagelseanerne mod billige
tilbud på bland-selv-slik, da meget
af det slik, som allerede nu sælges
rundt omkring, kan stamme fra
det store lager.

Foto: Elmer
Madsen

STENLILLE: Det var meget
overraskende for formanden for Stenlille IF, Dorte
Ohlsson, da hun forleden
fik at vide, at foreningen
var blevet 154.125 kroner
rigere, og at indbetaleren
var den mand, som foreningen havde anmeldt
for snyd med entréindtægter efter en koncert.
- Det er skønt for lokalsamfundet, at der er kommet penge. Det var også
overraskende for os, siger
Dorte Ohlsson, der nu afventer yderligere oplysninger i sagen fra politiet.
Den sigtede er tidligere
formand for fodbold-afdelingen.

Besparelser på
87 mio. kroner

gen, og hele dagen kørte store
lastbiler fra Fødevarestyrelsen de
mange tons slik til destruktion.
Foruden momsunddragelse var
de søde sager også befængt med
rotte-eskrementer og rottegift,

Livet og
døden
i kunsten
DIANALUND: Mogens Arrildt bor pt. på Hospicegården Filadelfia i Dianalund.
Lige nu udstiller han
kunstværker i fællesrummet på hospice.
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