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Hund hittades fast vid träd i skogen
VINGÅKER En hund som 
försvann hittades i skogen 
och lämnades in till veteri-
när i Vingåker. 

Under onsdagen lämnades en 
hund in till specialistveterinä-
ren i Vingåker, Lage Bellström. 
Det var två kvinnor som hittade 
hunden i skogen, där den satt 
fast vid ett träd ute på ett kal-
hygge. 

– Det var en blandrashund. 
Men trots att jag varit i bran-

schen i 40 år kan jag inte säga 
vilken ras det var. Men den var 
jättefin och trevlig, säger Lage 
Bellström. 

Kvinnorna var ute och letade 
efter sina egna bortsprungna 
hundar, när de hörde hundskall 
i skogen. De gick dit och hittade 
den främmande hunden. De tog 
med hunden och lämnade den 
till veterinären och sedan vida-
re till polisstationen. 

– Klart man funderar på hur 

länge den suttit. Inte så länge, 
med tanke på kylan. Jag fråga-
de tjejerna om den var törstig 
när de hittade den, men det 
var den inte, säger Lage Bell-
ström. 

Han tror inte att en hund som 
sitter still i kylan klarar sig så 
länge, utan högst omkring ett 
dygn. 

Efter att hunden lämnades till 
polisen har ägaren kunnat lo-
kaliseras och hunden är åter-

lämnad. Den sprang bort i 
måndags. Kvinnorna som hit-
tade hunden säger att den var 
fastbunden med en knut. Ägar-
na säger däremot till polisen 
att hunden rymt och att kopp-
let måste ha fastnat i trädet.

Kvinnornas egna bortsprung-
na hundar har också kommit till 
rätta. 

Cecilia Tuohy
cecilia.tuohy@kkuriren.se
0150-728 61

Veterinär Lage Bellström fick in hunden på specialistveterinärstationen.   
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Skolelev pistolhotad 
efter snöbollsdispyt
KATRINEHOLM IUC, 
Installatörernas Utbild-
ningscentrum säger upp 
elevlägenheterna på Norr, 
efter att elever både 
pistol- och knivhotats 
under januari. 

Elever som går på IUC, Instal-
latörernas utbildningscen-
trum, i Katrineholm kommer 
ofta från andra orter. För att 
de ska ha någonstans att bo 
när de är i Katrineholm har 
skolan haft elevlägenheter 
tillgängliga på Skolgatan på 
Norr. Men nu har skolan sagt 
upp lägenheterna och skaffat 
annat boende, efter två allvar-
liga händelser utanför elev-
hemmet. 

Den 9 januari blev en elev 
hotad med kniv utanför hu-
set. 

– Det var helt oprovocerat. 
Det var en medelålders gär-
ningsman, säger Marcus An-
dersson, vd på IUC. 

Vid det tillfället kom enligt 
anmälan en man upp bakom 
en elev och tog fram en kniv, 
som trycktes mot elevens 
bröst. Mannen ska ha frågat 
”varför är ni här, vad vill ni 
oss” och eleven ska ha svarat 
”vi är bara här för att plugga, 
vi vill inte ha några problem”. 
Mannen ska då ha sagt ”inn-
an den här månaden är slut är 
ni döda”. 

Ett par veckor senare, den 
21 januari, kastade några barn 
i 10-12-årsåldern snöboll på 
elevlägenheternas fönster. Ef-
tersom det hänt även tidigare 
sprang några elever efter bar-
nen och fick tag i en av dem 
och sa till om snöbollskas-
tandet.  

– Samma kväll kom tre per-
soner, i 15-18-årsåldern, med 

pistol, säger Joachim Öhrn, 
förundersökningsledare hos 
Katrineholmspolisen. 

En av eleverna fick pistolen 
upptryckt under halsen och 
dödshot uttalades. De andra 
fyra eleverna beskriver i po-
lisanmälan att de fick hotful-
la blickar och muntliga döds-
hot.

– Det var extremt uppska-
kande för eleverna. En annan 
elev såg hela förloppet från 
en balkong och ringde poli-
sen direkt, så polisen kom dit 
snabbt. Vi flyttade omgående, 
samma kväll, eleverna till ett 
annat boende, säger Marcus 
Andersson. 

Nu har skolan sagt upp lägen-
heterna och skaffat andra bo-
enden. 

– De vill inte vara där och vi 
vill inte ha dem där. Vi vill er-
bjuda trygga boenden. 

Pistolhändelsen är rubrice-
rad som grovt olaga hot och 
Joachim Öhrn berättar att po-
lisen hört de utsatta eleverna. 
Man har också skickat kläder 
på analys, för att se om det går 
att hitta spår från gärnings-
männen. Det finns uppgifter 
om att 15–18-åringarna setts i 
området och polisen förmo-
dar att de hör hemma där.
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Här på Skolgatan låg elevlägenheterna tidigare. De har nu sagts upp, 
efter att elever hotats till livet.  FOTO: ROGER CULMSEE

Samma kväll 
kom tre per-

soner, i 15–18-års-
åldern, med pistol

Intresset växer för  
mångkulturell orkester 

Flen Världsorkester startade för 
ungefär två och ett halvt år se-
dan. Initiativtagaren och orkes-
terledaren Lutte Berg har sedan 
dess sett hur intresset för orkes-
tern har ökat.

Orkestern består av runt 35 
musiker med bakgrund från 
många olika delar av världen. 
De träffas i Flen varje tisdag för 
att repetera och musiken de 
spelar är influerad av orkester-
medlemmarnas olika kulturer.

På lördag är det dags för en spel-
ning på Stallet i Stockholm.

– Stallet är en viktig musik-
scen och nummer ett när det 
kommer till världsmusik och 

folkmusik, så det känns jätte-
bra. Det är första gången vi spe-
lar där och vi hoppas att det 
kommer mycket folk. Det kom-
mer garanterat att bli en rolig 
kväll, för vi är inte långtråki-
ga. Vi kommer att spela alla lå-
tar som finns på vår skiva, plus 
några andra låtar, berättar Lut-
te Berg.

Senare i mars kommer orkestern 
att spela på projektet Songlines 
inspirationsdag. Songlines job-
bar bland annat med att inte-
grera nyanlända med hjälp av 
musik och kultur.

– De är jättestora och de ring-
de oss och ville att vi skulle kom-

ma dit och inspirera, säger Lut-
te Berg.

Lutte Berg har märkt av ett allt 
större intresse för världsorkes-
tern ute i landet.

– Folk har börjat reagera och 
längre fram kommer vi också att 
åka till Tallin och spela, det blir 
vår första spelning utomlands. 
Det är mycket som händer på 
en gång nu, jag hade inte räknat 
med att det skulle gå så här fort. 
Men folk övar mycket hemma 
och är koncentrerade på repen.

De flesta av medlemmarna i or-
kestern är amatörer.

– Det är väldigt häftigt att se 
hur alla växer. Tisdagarna då vi 
repar är heliga och viktiga. Det 
är jättefint att se hur man kom-
mer till repen efter att ha arbe-
tat eller kämpat med språket på 
sfi hela dagen.

Utmaningen nu är att behål-
la det momentum som Flen 
Världsorkester har byggt upp.

– Det viktigaste är att inte luta 

sig tillbaka. Man måste ha nya 
utmaningar hela tiden, då väx-
er projektet.

FLEN Till helgen spelar Flen Världsorkester på 
Stallet i Stockholm och framöver väntar flera spel-
ningar både i och utanför Sörmland. 
– Stallet är en viktig musikscen och nummer ett när 
det kommer till världsmusik och folkmusik, så det 
känns jättebra, säger orkesterledaren Lutte Berg.

MUSIK Flen Världsorkester spelar på stor scen för världsmusik och folkmusik

Flen Världsorkester startade för ungefär två och ett halvt år sedan. Nu har orkestern runt 35 medlemmar med bakgrund från olika delar av världen. 
 FOTO: JENNY RYDBERG 

Det viktigaste är att inte luta sig tillbaka. 
Man måste ha nya utmaningar hela tiden, 
då växer projektet.
Lutte Berg, orkesterledare för Flen Världsorkester

Flen Världsorkester

■■ Flen Världsorkester startade 
för ungefär två och ett halvt år 
sedan.

■■ Lutte Berg är initiativtagare 
och orkesterledare.

■■ Orkestern har runt 35 medlem-
mar, som kommer från olika delar 
av världens hörn.

■■ Musiken som spelas är influ-
erad av musikernas olika kulturer.

■■ Flen Världsorkester består till 
största del av amatörmusiker.
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