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Svogerslevvar tyvenes
yndlingssted i pinsen ...
SVOGERSLEV: Fem familier
kunne i iobet afpinsen ven-
de hjem til huse. hr.or der
havde varet indbrud.

I to tilfreIde var det farnili-
er fra Egen, og flre afde lem
var ved underboring i rin-
duer.

I det ene tilfalde i Egen var
der ikke stjAlet noget. i det
andet tilfalde har familien
ikke overblik over. hvad der
eventuelt er stjAlet.

OgsA pA GAseageren r.ar
der boret hul i et yindue. Her
er der med sikkerhed stjalet
smykker, et sm1'kkeskrin og
en pungmed kontanter.

Ogsi pA Enghaven var der
indbrud. Det var natten til
Lardag. BAde soveverelses-
vlnduet og to andre vinduer
var brudt op. Det var nabo-
en, som anmeldte indbrud-
det. Om der er stjdlet noget
stAr hen i det uvisse.

Endelig var t1-ven forbi
Cypressen. Ogsi her var der
boret i et vindue. HeIe huset
er gennemrodet. og der er
stjilet smykker, en guld-

halskede, to guldarmbind
- det ene med et vedhangfor-
met som en sut.

Der forsvandt ogsA flere
sat vielsesringe. En hvor
der stod Doris i, en hvor der
stod Anna. og en hvor nav-
net Gunvald var indgrave-
ret. Desuden forsvandt to
guldringe med tre rode sten
i hver. manchetknapper
med HS indgrar,'eret. to rav-
haiskeder med tilhsrende

armband. en sslvhalskade
og en del sslvbestik i en be-
stikkasse afmahogni.

I forrige rveekend var Svo-
gerslev ogse hArdt ramt. Der
var der ogsA fem indbrud.
Tre pA Cypressen, alle med
samme metode, underbo-
ring. OgsA et hjem pA Gra-
nen ogLynghojskolen havde
tvve pA besog ved den lejlig-
hed.

Bdde Svogerslev og Snoldelev blev romt of indbrud i pinsen.
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... men Snoldelev blev nummer to
SNOLDELEV: Pinsen var
h6rd ved Snoldelev. Hele tre
indbrud har der varet i den
tille by, herafto pA Bodkers
Vange - hos to naboer.
I begge tilfalde er tyven

kommet ind ved at brvde

et vindue op, og familierne
havde ikke overblik over,
hvad der eventuelt er stjAlet,
da de anmeldte episoderne.

OgsA pi Mosevanget har
der varet indbrud" Her
mAtte et vindue give for-

tabt, men da familien havde
alarm med sensorer pA alle
vinduer, blev tyven skramt
vrek, sA familien slap for at
miste verdier.


