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Østeuropæiske smuglere
bag tremmer i flere år
HASH: Tre mænd
blev torsdag idømt
sammenlagt 15 års
fængsel for at smugle 770 kilo hash fra
Spanien til Slagelse
og derefter videre til
et lager i Rønnede.

Af Morten Chas Overgaard
og Carsten Lysdal
SLAGELSE/RØNNEDE:
For
anden gang er Rønnede centrum for storstilet
hash-smugling, hvor gerningsmænd har kørt hash
og skunk fra Spanien til
den lille by på Sydsjælland.
Sidste år blev tre danske
mænd dømt for omfattende hash-smugling, efter de

igennem en længere periode
i 2016 og 2017 havde smuglet
omkring fire ton hash fra
Spanien til en mindre virksomhed i Rønnede.
I marts sidste år var den
så gal igen, da politiet fulgte
en Volvo-lastbil fra Padborg
til Slagelse og senere videre
til Rønnede, hvor tre mænd,
en 40-årig hviderusser og
to polske mænd på 52 og 35
år, efter planen skulle læsse
770 kilo hash og skunk ind i
en lagerbygning, indtil det
skulle sælges videre.
Den 40-årige hviderusser
havde sammen med den
52-årige polak kørt lastbilen
fra Padborg til afkørsel 39 i
Slagelse, mens den 35-årige
polak fulgte efter dem i en
Audi.
De tre gerningsmænd
gjorde holdt i Slagelse, mens
politiet overvågede dem, og

først næste dag fortsatte de
to polakker turen mod lagerbygningen i Rønnede, hvor
de 770 kilo euforiserende
stoffer skulle afhændes.

Fængslet og udvist

Torsdag faldt der dom i sagen, og manden fra Hviderusland fik fire års fængsel,
mens de to polske mænd
hver fik fem og et halvt års
fængsel. Derudover blev alle
tre udvist af landet.
Begge polakker ankede til
frifindelse på stedet, mens
hviderusseren udbad sig
betænkningstid. De blev
fængslet, straks efter dommen var afsagt. Op til retssagen har de siddet varetægtsfængslet i et år.

Ingen forbindelse

Den omfattende smugling
af hash fandt sted den 27.-28.

marts sidste år, altså året efter den dansk-spanske narkoring blev optrevlet i Rønnede, og specialanklager
Skipper Pelle Falsled, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, kan ikke umiddelbart forestille sig, at de to
sager skulle være forbundne.
- Det er ikke unormalt, at
hash bliver smuglet ind fra
Spanien, men det er da et
sammentræf, at det ender
samme sted i to sager. Her
er der dog tale om udlændinge, og stofferne er ikke endt
i samme bygning som den
tidligere sag, så mit bedste
bud er, at der ikke er nogen
sammenhæng mellem de to
sager, siger Skipper Pelle
Falsled, der dog ikke kender
alle detaljer i den tidligere
sag.

To forfatterspirer inviterer
til skrivefællesskab
SLAGELSE: Forfatterens univers behøver ikke at være
ensomt. Sådan lyder det fra
Luna og Julie Mørup - to lokale forfatterspirer, der har
taget initiativ til et socialt
skriveværksted- og fællesskab i samarbejde Slagelse
Biblioteker og Borgerservice.
Der bliver konstant udklækket nye forfattere, og
interessen for skrivning
og historiefortælling er populær som aldrig før. Men
skriveprocessen kan være
et mareridt, og drømmen om
at blive forfatter kan trues af
ensomhed. Derfor vil de to
starte nyt skrive-fællesskab
for unge og voksne, der ønsker sparring og inspiration
til udvikling af deres fortællinger og skriverier.
- Man kan nemt stirre sig
blind på sine egne ord og gå
død i sine tanker. Derfor er
det vigtigt med et godt skrive-fællesskab, siger Luna
Mørup, der er forfatter til
»Claire og julemiraklet«.
De to forfattere håber at tiltrække en større gruppe af
seriøse forfatterspirer - både
amatører, nybegyndere og
lettere øvede. Det vigtige for
skrivefællesskabet er, at alle
ønsker at udvikle deres skrivetalent.
Ifølge initiativtagerne er
skrive-fællesskabet et slags
skriveværksted. Det er et
sted, hvor du, som skriveinteresseret eller decideret
forfatterspire, kan mødes
med ligesindede og få masser af god inspiration, uan-

Der var stor tilslutning til konferencen, der ses som startskuddet til arbejdet med at udvikle byernes butiksliv i en tid med stadig mere handel på nettet.
Foto: Per Vagnsø

Der skal
ske noget i
bymidten
BUTIKKER: 150 deltagere i konference
om detailhandelen i
kommunen fik som
det vigtigste at vide,
at de skal samarbejde og tage fælles
ansvar for at holde
liv i butikkerne.

Af Per Vagnsø
Skrive-fællesskabet har premiere 28. marts. 
set om der arbejdes på det
næste store krimimysterie,
den søde romance eller en
fantasyfortælling fyldt med
mystiske væsner.

Kan ikke lade være

- I skrive-fællesskabet skriver vi, fordi vi ikke kan lade
være, og fordi vi drømmer
om at få vores historier udgivet. Vi skriver ikke til
skrivebordsskuffen.
Den
allerbedste måde at blive
bedre til at skrive, er ved at

blive ved med at skrive. Men
hvordan ved du, at det, du
har skrevet, er værd at læse,
hvis du er den eneste til at
bedømme det, som Julie Mørup siger.
Skrivefællesskabet byder
blandt anet også på skriveøvelser og beta-læsning, og
deltagerne mødes på Slagelse Bibliotek hver anden uge,
første gang 28. marts klokken16.00-17.30.
Interesserede,d er vil vide
mere, kan kontakte Julie

Foto: UnSplash.com
Mørup på: julie.morup@
gmail.com eller faglig koordinator Heidie Grummesgaard på Slagelse Bibliotek
og Borgerservice på heidg@
slagelse.dk

SLAGELSE KOMMUNE: Administrerende direktør i
Institut for Center-Planlægning (ICP), Per Nyborg,
havde flere gode råd med til
de omkring 150 deltagere i
detailhandels-konferencen
på Vilcon Hotel & Konferencegaard. Blandt andet om
nødvendigheden af aktiviteter i bymidterne men først
og fremmest samarbejde.
Det er ICP, der har lavet
den analyse af detailhandelen i Slagelse, Korsør og
Skælskør, som var konferencens udgangspunkt, og

som erhvervsforeningerne
i de tre byer er gået i gang
med at handle ud fra.
Selv om 10 dagligvarebutikker og 35 udvalgsvarebutikker er forsvundet siden
2011 slog Per Nyborg fast, at
der ikke er tale om en katastrofal udvikling i kommunen.
- Men undgå yderligere at
sprede tingene. Byg videre
på bymidterne og sørg for,
at der foregår noget i bymidterne. I skal udnytte byernes
særkender og styrker, og
udgangspunktet er ikke så
ringe endda. I skal understøtte og fastholde de unikke
butikker, sagde Per Nyborg
med »Kræmmerhus« i Slagelse som eksempel.
Han rådede også til flere
børneaktiviteter, og så slog
han et slag for, at vandringen fra parkeringspaldser
til butikker bliver en oplevelse.

- Gå ind ad fordøren

Hvad angår selve butikkerne, rådede han indehaverne
til nogle gange ligesom kun-

