Nyheter

Sport

Kultur

Hedmark og Oppland

Distrikt
Radio

TV

Mer

Tips oss

Logg inn

Klassequizen 2019

Politiet etterforsker funn av død katt i bål i
Brumunddal
Politiet har startet e erforskning e er funn av en ka i et bål i Brumunddal
fredag kveld.
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DØD KATT: Politiet fant et nedbrent bål og restene av en utbrent ka i Brumunddal fredag kveld.

Politiet ﬁkk melding om funnet av det som blir beskrevet som en
utbrent ka i et bål klokken 19.44. Meldingen gikk også på at to
personer var bli se ved bålet.
– Vi har vært på stedet og sikret spor. Politiet e erforsker saken, og
ønsker spesielt å komme i kontakt med personene som ble observert
ved bålet, sier operasjonsleder Per Solberg til NRK.

Fant rester av en utbrent ka
Politiet sendte en patrulje til stedet, men da de kom fram var
personene borte.

Her får de påskeeggene fra egen
hage

De fant et nedbrent bål og restene av en utbrent ka . Hendelsen
skjedde ned mot nye E6, på en grusvei ved elva Brumunddal. Den
renner ut ved det nye Mjøstårnet.
– Vi har ingen opplysninger om hva som har foregå eller
hvordan ka en havnet i bålet, sier operasjonsleder Per Solberg

Snupsi kom hjem etter åtte år

til VG.

Mer om: Husdyr

Politiet i Innlandet
@politiinnlandet

BRUMUNDDAL, kl 1944, katte funnet utbrent i et bål. Politiet har
vært på stedet og sikret spor. Politiet etterforsker saken, og
ønsker å komme i kontakt med personer som har opplysninger i
saken.
6 9:33 PM - Apr 12, 2019
See Politiet i Innlandet's other Tweets

Mo a ﬂere tips
Solberg understreker at de ikke vet om ka en var i live da den ble
brent.
– Dersom ka en var i live er de e en svært alvorlig sak, sier
operasjonslederen.
Ved 22.30-tiden sier han til NRK at de har få inn ﬂere tips om saken
e er at den ble omtalt i mediene.
– Vi har få ﬂere tips, og disse skal vi se nærmere på og vurdere nå,
sier han.
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– Hvis skavlen løsner, har de
ikke en sjanse
Skigåere trosser skiltene om skredfare.

FLERE SAKER FRA HEDMARK OG OPPLAND

Varsler 20 grader for første gang i
år

Helge (97) redder påsken for
hytteturistene

Førarhundar blir angripne på
jobb: – Svært høge tal

Påsken byr på knallvær i Sør-Norge med temperaturer
som kan bikke 20-tallet. I dag nyter nordlendingene
sommertemperaturer, men gleden blir kortvarig.

SOLLIA (NRK): Med skuterdress, ørelapplue og
sveisebriller skysser han hy eeiere inn i fjellheimen. Det
har veteranen gjort i rundt 60 år.

Kvar femte førarhundbrukar har opplevd at andre hundar
går til åtak på førarhunden deira, ifølgje Navundersøking. I verste fall kan hunden ikkje lenger
fungere som førarhund.
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