
Polisgazetten
Allt DU behöver veta !

Snöman på stortorget?
De lokala torgprofiIerna Jonte Klint
och Fredrik "Bonken" Qvarfordt klev
igår in på Polisgazettens lokala
depeschkontor och berätta hur de

under natten konfronterat en snöman
på Stortorget.

Jonte och Fredrik påstår sig ha slagits med

snömannen efter det att de under natten

lämnat krogen "Saltomortal".
- När vi kom till stortorget flög besten

plötsligt bara ut ur skuggorna och tog tag om

Bonkens hals, säger Jonte Klint.
- Jag trodde min sista stund var kommen,
meddelar Fredrik Qvarfordt. Snömannen var

enormt stark!
Lyckligtvis kunde Klint mota bort snö-

mannen med hjälp av en ginflaska som

lyckligtvis fanns till hands.

Klint och Qvarfordt beskriver snömannen

som ungeför två och en halv meter lång,

hårig och illaluktande. Dessutom hade den ett

skrikande, skärande läte som tycktes ha en

viss paralyserande verkan. Polisgazetten

ställer sig frågan om denna händelse kan ha

något samband med de mystiska snöcirklar,
troligen orsakade av UFOs, som observerats i

de högre belägna kvarteren.

Obs! Obs! Obs! Obs!
Vår populära sidan tre-flicka kommer
hädanefter hittas på sidan 14. För att
undvika förvirring kommer hon dock
även forsättningsvis gå under beteck-
ningen sidan tre-fl ickan.

Snö - problem eller
möjlighet?
De enorma mängder snö som fallit de

senaste månaderna kan väl inte någon
ha undgått att märka.

När tonvis med snö föll över stortorget och

begravde alla torgstånden, eller när avloppet i
vanlig ordning översvämmades och sedan på

natten frös till is, eller när gatan upp till

Herryr Arb.ttkläd.t

Nu kan du köpa

overall plus munskydd
för endast 199:-!

Endast hos Harrysl

industrihiss nr 39 var så hal att inte en enda

arbetare kunde beträda befintlig hissyta,

tycktes detta innebära intet annat åin obehag

och problem. Vi på Polisgazetten kan dock
inte hålla med om att dessa händelser
enty&gt är problematiska. I sedvanlig kritisk
jomalistisk tradition har vi försökt se vad
positivt som kommit ur dessa s k
vintertragedier. Torgståndsinnehavama på

stortorget tog tillfället i akt att bygga en liten
pulkbacke där de yngsta besökarna kunde
glädjas åt en spännande förmiddag.
Avloppsvattnet visade sig vara betydligt
lättare att forsla bort ifrån olycksplatsen i
fruset tillstånd. Isbacken upp till nr 39

tvingade alla flitiga arbetare att välja en

något längre väg till sina arbeten, vilket ledde

till att man uppmärksammade och åtgardade

ett fel i trapphusen i sektor 333.
Väljer man att se saken på detta vis finner
man att till synes obekväma problem ger

lösningar på helt andra obekväma problem.

Filmrecension:

Efterlängtad premiär
Igår hade alltså den länge emotsedda
uppföljaren titl dramat "Kärlek i
slummen", ttKärlek i slummen II",
premiär.

Polisgazettens recensent kan konstatera att

regissören Ingmar Berggren inte gör någon

besviken. Precis som sin föregångare är
"Kärlek i slummen II" ett romantiskt
mästerverk för hela familjen. Berggren

skapar en intrikat men ändå lättbegriplig
historia om sann kärlek som inte lämnar
någon oberörd. Berggren har dessutom

Iyckats att skapa trovärdig dekor och

kostymering; man kan nästan känna stanken

från slumkvarteren. Vad gäller
huvudrollsinnhavarna räcker lovorden helt
enkelt inte till. Jonathan Flory gör sin kanske

bästa rollprestation hittills som Osmo, den

trägne gatsoparen. Det nya fyndet Anne-
Marie Liderud har en närmast elektrisk
närvaro hela filmen igenom och lyckas
åstadkomma en mycket gripande gestaltning
av den blinda gulaschkokerskan Sophie.
Betyget är solklart: fem zeppelinare av fem
möjliga!

Elsa och Gunve
Månadens anställda
Systrarna EIsa och Gunve Gryttorp
fick denna månad dela på ut-
märkelsen ttMånadens anstiilld" på
Harrys Herrkonfektionsfabrik. De
har enligt förman Adielsson skött
rengöringen av tygvalsarna på ett
föredömligt vis.

Adielsson hoppas att de visar upp sitt diplom
för sina arbetskamrater så att dessa sporras

till att överträffa Elsas och Gunves bedrifter.
Vår reporter på platsen noterade att

stämningen var på topp på Harrys
Herrkonfektionsfabrik efter att diplomet hade

utdelats. Arbetama kastade sig över sina
arbetsuppgifter och jobbade enligt utsago
hela natten för att få ett fbrsprång inför nästa

månads diplomutedelning.

Månadens brott
Godisbutiksinnehavaren Harald Infe-
liffe ertappades natten till söndagen i
sin butik med att måla skyltar vars
enda avsikt var att smutskasta den
statliga godisbutikkedj an "Folkgott!".

Vår reporter anlände till platsen då Harald
lnfeliffe skrikandes togs hand av

kvarterspolisen. Brottsrubriceringen löd
anstiftan till bedrägligt beteende, då han
brutit mot § 123.2'7 Sayonara. För läsare som
inte är bekanta med denna paragraf så kan vi
på Polisgazetten, utan att gå allt för djupt ned

i brottsbalken, avslöja att det rör sig om
konkurrenslagarna för statliga och privata
företag. Harald Infeliffe var mycket omtyckt
av lokalbefolkningen, men hans rörelse hade

haft lite svårt att hävda sig mot "Folkgott!".
En anonym källa avslöjade för vår reporter
att Harald just mist sin dvärgrottweiler i en

tragisk hissolycka och att han alltsedan denna
händelse inte varit sig riktigt lik. Vi på
Polisgazetten frågar oss därför om det inte är
på tiden att man inför strängare regler
rörande husdjurs närvaro i de stora
industrihissarna?



I{YA DAGBLADE,T
tradtton-dygd-ansvar

Vetenskapsakademins
stora pris till Dr
Altermeyergraber
Som väntat yar det rymdforsknings-
institutets dr Alfons Altermeyergruber
som i tisdags mottog Vetenskaps-
akademins Stora Pris till Professor
Renbloms Minne.

Dr Altermeyergruber tilldelades priset för
sina storartade insatser inom
rymdprogrammet. Bl a uppmärksammade
Vetenskapsakademin särskilt hans uppseende-
väckande resultat rörande cellväggens
mottaglighet och interreiation i tillstånd av
kosmisk bestrålning. Dr Altermeyergruber
var djupt rörd vid cermonin och beklagade att
han av personliga skäl inte kunde stanna vid
de efterföljande festligheterna. Resten av
vetenskapsmännen och -kvinnorna slog sig
dock lösa ända in på småtimmama. Flera
besökare uttryckte sin uppskattning inför
Vetenskapsakademins initiativ att kombinera
prisutdelningen med ett socialt samkväm av
detta slag. Det iir våra duktiga vetenskapare
r,äl unt med lite avkoppling av detta slag,
anser Dagbladet.

Årets kadettbal en
stormsuccö
Den årliga kadettbalen gick av stapeln
i Hotell Sultans festvåning förlidna
helgen. Liksom tidigare år blev det en
glittrande tillställning med sång, dans,
glädje, gamman och glamour.

Det var allas vår societetsdrottning fröken
Othilia von Uöxkull som korades till Balens
Drottning. Med sin ljusgula kreation av
fransad chinz och tyll charmade hon den tolv
kadetter starka juryn. Till Baldrottningens
Tärnor utsågs fröken Hanna Wilhelmsstolpe
(axellös klänning i himmelsblå saräng) och
tiöken Ulrika Eleonora Riddersparre af
Zabayonne (dubbeluppsatt rosetteturnyr i
mörkvitt och granatäppelröd krossad plysch).

Stadsmetreolog avslöj ar
snöcirklarna
De mystiska snöavtryck och s k
"snöcirklar" som förbryllat stadens
medborgare de senaste dygnen fick
idag sin förklaring.

Det var stadsmetreologen David Bong som i
ett uttalande skingrade de vidskepliga rykten
som cirkulerat kring dessa avtryck.
- Det rör sig helt enkelt om ett visserligen
ovanligt, men ändå fullt naturligt,
metreoiogiskt fenomen. Lokala värmepunkter
kan skapas p g a subtila skillnader i
luftfuktighet, vilket smälter snön i sådana här
geometriska mönster. Konstigare än så är det
inte! framhöll stadsmetreolog Bong.
Allmänheten kan sålunda sluta spekulera -
vedertagna vetenskapli-ta fakta har nu

klargjort situationen.

Fabricus aktierna stadigt
uppat
Sedan det borduriska bolaget Fabricus
AB under stor uppståndelse intro-
ducerades på börsen ftir ett halvår
sedan har kursen gått stadigt uppåt
och idag kan en stigning med hela
26Vo gentemot ursprungsvärdet
noteras.

Börskommentatorer som för ett halvår sedan

dömde ut Fabricus AB som "konkursfärdigt"
försöker idag istället förklara "det borduriska
undret". Det främsta skälet till bolagets
lyckosamma kursutveckling tros vara en
genomgripande förändring av det interna
byråkratiska systemet. Denna förändring har
inneburit ett närmande till västerlandets
blankettstandard och har därmed stimulerat
Fabricus AB:s försäljning på externa
marknader.

Strotiumtegelstenen,
framtidens nya
byggnadsmatetial
I vå; artikelserie om vår stad och hur
def skjuter i höjden presenterar nu
Stadsakritekt Carl-OIof Rallerborg
nya enastående byggnadsmaterial.

Vi har väl alla, när vi var barn, med
ebenholtsklotsar byggt skyskrapor. Vi har sett
dem resa sig på finrummets golv för att sedan
rasa till marken när de blivit för stora. Hade
vi som barn haft strontiumklossar att bygga
med istället för ebenholts hade väl kära lilla
pappa tappat pipan och mamma vattnat
blommorna med diskmedel, ty strontium-
konstruktionen lyder inte gravirionens
benhårda lagar. Strontium är både lätt och
starkt och har en enastäende förmåga att hålla
balansen. Att strontium detta inte har börjat
användas som byggmaterial syns mig tyda på

en exempellös trångsynthet inom det

ingenjörsvetenskapliga etablissemanget. De
vilda spekulationerna rörande strontiumets
faror är högeligen överdrrvna. Att det skullc
reagera häfiigt med vatten och rosta bort i

kontakt med luft finns det inga som helst
bevis för. Nej, fram för strontiuml Framtidens
strontiumbyggnader skulle kunna sträcka sig
dubbelt så hogt som de så kallade höghus vi
har i dag!

Starkt stöd för förslag om
apphövande av
snöskred sparagrafen
Byggnadsborgarrådet och Iikaledes
bridgemästaren, AIf Hoolm, har lagt
fram ett förslag som helt enkelt
stryker §12.1 i snöröjningsstadgan.
Om förslaget går igenom innebär det
att snöröjning på kraftigt lutande tak
kan effektiviseras betydligt.

Man krn då hett enkelt skylfla ned snön från
taket och låta falla till marken vilket på grund
av byråkratiskt övernit inte varit möjligt
tidigare. Nya Dagbladet applåderar borgar-
rtidet Hoolms förslag, och vi är övertygade
om att strykningen av den onödiga paragrat'en
kommer att innebära ökad komfort för alla
samhällsmedborgare.

Biligt parti frackar hor Harry
Frackar i alla storlekar trän 499:-

Harrys - för dig med exklusiv smak!



FOLKETS METER
Information och förströelse for medborgaren

Fler snöcirklar
upptäckta!
Ännu en snöcirkel upptäcktes under
gårdagskvällen på taket till lager-
komplexet nedanför sektor 45t-K15.

Eulalia Pettersson som upptäckte den hävdar
bestämt att det måste vara filmstjärnan
Jonathan Flory som någon försökt avbilda.
Vår reporter Ballde Gingold anlände till
platsen. Efter att ha undersökt snöcirkeln
kunde vår utsiinde reporter konstatera att

formationenes likhet med Jonathan Flory
snarare stod att finna i fru Petterssons tjocka
glasögon än i snön. Snöcirklarnas ursprung är

dock fortfarande höljt i dunkel.

Sporten:

Curling-DM avgiort
I curling-DM-slutspelet i fredags stod
slaget mellan P.S.I.-36:an och Ren6s
Revisorer.

Som etta för P.S.l.-36:an startade Urban
Uöxkull med en fin stöt som sopades in i boet

av lagkamraterna. Ren6s Revisorer kontrade
dock direkt med en välsopad utstötning och

poäng i blå zon. Därefter satte Ren6 Redlök,
etta för Ren6s Revisorer, två välplacerade

stenar i boet utan att P.S.l.-36:ans skipper
Torsten "Totte" Garbanzo kunde stöta bort
dem. Efter att också trean Willy-Kent
Birgerson missat en avgörande stöt kunde
P.S.I.-36:an inte riktigt komma igen och den i

övrigt jämna matchen slutade 30-28 till
Ren6s Revisorers fördel. Det verkar som om
Rends Revisorers byte från borstar till
borduriska majskvastar varit ett lyckokast.

Uttagningen till
skeppsbrottslandslaget
Lenny Klarhäll, den lovande junioren,
är efter måndagens uttagning klar ftir
landslagel

- Det var hans plintforceringar och
ribbstolsskicklighet som avgiorde, säger

lagkaptenen Yngve Immelholz. Detta innebär

att trotjänaren Harald Cramer, lagets ankare i

snart tio år, nu slutligen ersätts.

- Jag drar mig tillbaka i förvissningen om att

Lenny kommer att fylla min plats väI, säger

den gamle veteranen som förra året
tilldelades Folkets Nyheters Bragdmedalj för
Enastående Idrottsinsats.

Carlton Rundpingis
Open staftar idag
Idag startar alltså Carlton Rundpingis
Open, och den nya regeländring som
träder i kraft i och med denna
turnering är naturligtvis det stora
samtalsämnet.

- Det är alltså s k upplägg för lagkamrater
som inte längre är tillåtet, meddelar Lisa
Fåvitsk, ordförande i Intemationella
Rundpingisförbundet (IRF). Den nya regelns
efterföljande kommer att garanteras med
hjälp av ny optisk teknik. Stellan Stallert,
förra årets rundpingismästare, oroar sig inte
nämnvärt för denna regeländring
- Det blir renhårigare spel med den nya
regeln. Ens egen skicklighet kommer ju inte
längre att ifrågasättas, menar han.

Hus & hemredaktionen presenterar:

I köket, i balkonglådan
och därikring
Ata krukväxter? Detta skulle för-
modligen göra de flesta husmödrar
upprörda men ett tips inskickat från
Charlotte Bodell fick redaktionen att
höja på ögonbrynen.

Charlotte menar i sitt brev att hennes
pelargonier avgav en sådan miingd skott att
hon inte längre visste vad hon skulle göra
med dem. Slänga dem skulle väl vi normala
husmödrar göra, men inte Charlotte. Hon
skickade ett enkelt brev till Statens Botaniska
Institut där hon förvissade sig om att
Peiargonian var fullkomligt ätlig.
- Ja luktar den så gott så måste den ju smaka
gott, resonerade Charlotte och ungsbakade
resolut ett par färska skott. Här följer receptet
som hon skickade till oss:

Ungsbakad pelargonia
6l/2ägg
2 msk ströbröd
4 dl bakpulver
I dlmjöl
2 dl svagdricka
100 g riven herrgårdsost
2 hg pelargonieskott
I krm kyndel
salt och peppar efter smak

Blanda ner ingredienserna i smord plastform
och baka i gasspis tills pelargonierna reser

sig ur smeten. Smaklig måltid!

Vad gör jag med min trasiga brösrost?

Ingenting är väl så irriterande som när
brödrosten skär ihop mitt under frukosten? Vi
på Folkets Nyheters hus & hemredaktion
kopnther här med några tips som kan
förvandla detta vardagens obehag till oanade
glädjeskapande möjligheter. Genom ett par

enkla handglrepp med hemsvetsen kan du t ex
förvandla brödrosten till en vacker

servietthållare. Något för den händige? Om
du saknar hemsvets eller har tummen mitt i
handen kan du alltid använda din utdänta
brödrost som en chic brevpress eller
dörrstopp.

Skicka gärna in ditt bästa trasiga-brödrost-
tips till oss på redaktionen! De tips som
publiceras belönas som vanligt med ett
stryktåligt "Folkets Nyheter"-förkläde.

Felleveranser problem i
sektor 38
Vårt kära postverk tycks ha problem
med att få ut posten till rätt adress i
sektor 38. Många boende där har hört
av sig till Folkets Nyheters redaktion
med dråpliga historier om felaktiga
Ieveranser.

Dagny Jorp, 63, berättar roat om det raffset
som kom i ett paket under gårdagen:

- Ja, inte hadejag beställt nå't så'nt inte, säger

Dagny. Det var min adress och allting, men

inte mitt namn inte. De måste ha sorterat fel
nere på posten. Raffsetet? Det använder jag
som dammtrasor nu, skrockar hon glatt.
Även Rickard Gringer, 19, fick ett antal

märkliga försändelser i går:
- Visst, fyra brev från olika försiikringsbolag
som alla gratulerade mig på 65-årsdagen och
undrade om jag var intresserad av en ny
livförsiikring.
Det verkar onekligen som om posten i sektor
38 har giort några små tabbar. Postchefen
Lennart Husfrirt har dock inte kunnat nås för
en kommentar.

Vintcrkernj och vinterslips det är

Herryr tipst
Du kan nu köpa Harrys billiga

vinterkollektion för honom och henne. Klipp
ut kupongen och visa upp den i butiken.

rrys f(t pory



Uppdragsblankett 98736354 - k98/P.S.l.

Grupp: 36 Tid: 06.20 Kod: K-18 Typ: B

Ärende: Upphämtning av leverans. Ytterligare instruktioner på plats.

Lokation: Sektor 56'7, Cedrrksskrapan, Von Vinkelsteinflygeln, Lägenhet 823523

Prioritet: Grön.

Bilaga:

Blankett för ändring av uppdragsparametrar KL65-102928/P.S.l.

Grupp: 36 Uppdragskod: K-18 Ny beteckning: K-19

Ärende: Upphämtning av emballage. Ytterligare instruktioner på plats.

Lokation: Sektor38,Centralpostkontoret.

Prioritet: Gul.

Bilaga: Rekvisitionföremballage(Blankett65433-554419)

Blankett för ändring av uppdragsparametrar KL65-102928/P,S.l.

Grupp: 36 Uppdragskod: K-19 Ny beteckning: K-20

Ä.rende: Upphiimtning av kolli. Slutadressat meddelas på plats.

Lokation: Sektor 56, Gårds Gfind2

Prioritet: Röd.

Bilaga:

Blankett för ändring av uppdragsparametrar KL65-102928/P.S.l.

Grupp: 36 Uppdragskod: K-20 Ny beteckning: 222J

Arende: Leverans av paket till Ali Yossur Ben-Hassan Abu Midol Itr,
c/o Rymdforskningsinstitutet.

Lokation: Sektorl12,Rymdforskningsinstitutet

Prioritet: Röd plus.

Bilaga:
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