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Motorsykkel
på bakhjulet

Politiet fikk søndag ettermid-
dag i 17.30-tiden melding om at
en person hadde kjørt fram og
tilbake på bakhjulet med motor-
sykkelen sin på Strandveien.
Motorsyklisten var imidlertid
borte da politiet nådde fram til
Strandveien.

Slåss om
bildel

lørdag i 21-tiden fikk politiet
melding om en to personer som
slåss i sentrum. Konflikten drei-
de seg om en bilgjenstand som
skulle selges og som var blitt
skadet. Politiet måtte roe perso-
nene ned.

Nektet å
godta bot

En person ble pågrepet uten-
for Grand Hotel natt til søndag i
02-30-tiden. Politiet hadde
observert at mannen sparket en
annen mann som lå på bakken. 

Mannen, som er utlending,
fikk 4000 kroner i bot, men nek-
tet å godta boten. Etter som den
fornærmede selv ikke ønsket å
anmelde forholdet, har politiet
anmeldt mannen for ordensfor-
styrrelse. 

Onanerte
Politiet fikk søndag ettermid-

dag i 15-tiden melding om at en
eldre mann sto og onanerte ved
den øverste brua i Kroken. Han
var ferdig – og borte vekk – da
politiet ankom stedet.

Stjal 10.000 
Innbruddstyver har fått med

seg hele 10.000 fra Kaffebønna.
Tyvene kom seg trolig inn
gjennom en dør et sted i byg-
ningen.

Tatt med
penger 

Politiet pågrep lørdag kveld i
18.30-tiden en gammel kjen-
ning i sentrum. Kvinnen hadde
flere tusen kroner på seg som
hun hadde stjålet fra flere butik-
ker.

En 45 år gammel mann viste
fingeren til politiet i 23-tiden i
sentrum lørdag kveld. Da poli-
tipatruljen stanset og spurte
hva han drev med, ble mannen
hissig. Han ba politiet ryke og
reise, og det hele endte med at
han slo ned en av politimenne-
ne. Slaget traff mot hodet til

politimannen, og resulterte i
blodutredninger i ansiktet
hans. 

45-åringen spyttet også på
politiet og truet med å sette fyr
på huset deres. Han er nå
anmeldt for vold mot offentlig
polititjenestemann.

I tretiden lørdag ettermiddag
fikk politiet melding om at to
personer hadde satt fra seg en
mistenkelig veske utenfor en
av butikkene inne på
Polarsenteret. Noen ledninger
stakk ut fra veska, og de ansat-
te på butikken var engstelige

for at det kunne dreie seg om
en bombe. 

Det viste seg imidlertid at
veska inneholdt noen uskyldige
lampettledninger og at perso-
nen som eide veska hadde
glemt den inne på senteret.

Slo ned politimann Falsk bombealarm på
Polarsenteret

✔ POLITIET ble nødt til
å avslutte en fest på

verandaen oppe på øya søn-
dag morgen klokken 04.45.

hjemmet på Sør-Tromsøya.
– Det er planlagt å bruke 200

millioner kroner til 80 plasser.
Det gir 2,5 millioner per plass –
omtrent som en villa oppå øya. I
Bergen er det bygd sykehjem for
1,5 millioner per plass. Det må
være mulig å spare inn 40 millio-
ner kroner.

inger.thuen@bladet-tromso.no

Jon Arne Jørstads RV blir små mot de store i valgkampen. Nå varsler Geir Finne (til høyre) klare krav for å støtte en ordførerkandidat. 

FORNØYDE: Marit Elverland (til venstre) og Gunhild
Svalastog er fornøyde med oppmøtet på de politiske møtene
Attac arrangerte.

Lekang (H), Pål Julius
Skogholt (SV), Bent
Gabrielsen (Ap), Thor
Tøllefsen (Kyst.), Roy
Waage (KrF), Jon Arne
Jørstad (RV) og Jan Bojer
Vindheim (De grønne).

Stjal sølvtøy
Politiet fikk søndag morgen

melding om innbrudd i en
bolig i Forhåpningen. En rute
inn til kjelleren var knust, og
innbruddstyvene hadde fått
med seg sølvtøy og smykker.

Hadde tyve-
gods

I sekstiden søndag morgen
traff politiet på en person som
hadde med seg tyvegods.
Mannen sa han hadde kjøpt
tyvegodset, som var en god del
verktøy.

Hytte-
innbrudd

Lørdag kveld fikk politiet
melding om at det hadde vært
innbrudd i en hytte i
Ramfjordbotn. Det er uvisst hva
som er stjålet fra hytten.

Dame i
arresten

En voksen dame på 44 år
måtte overnatte i fyllearresten
natt til lørdag. Totalt hadde poli-
tiet ni personer i arresten natt til
lørdag.


