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Politiet efterforsker natlig brand i Sølund
Personale fik slukket brand, før den bredte sig

Sydøstjyllands Politi efterforsker i øjeblikket en brand natten til mandag med mistanke om, at
den kan være påsat.

Det var på Sortesøvej i Landsbyen Sølund, at der udbrød brand klokken 00.56.

Branden opstod i en papirholder i et køkken og bredte sig til et køleskab.

LÆS OGSÅ

Adgang forbudt-skilt fjernet og meldt stjålet

Heldigvis fik det snarrådige personale slukket flammerne, før brandvæsnet ankom og igangsatte
efterslukning.

Ifølge Sydøstjyllands Politi har man ingen mistænkte eller anholdte.
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Nu rammer trend også haven: All inclusive
for haveredskaber
Nutidens forbrugere går meget mere op i, at hverdagen skal være
nem og bekvemmelig og mindre op i, hvorvidt de ejer deres bil og
indbo. En ny ordning med finansiering af robotplæneklippere for et
fast månedligt beløb, skal bane vejen for endnu mere convenience i
haven.
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BilCentret Hørning: Servicerer aircondition
og klimaanlæg på alle biltyper
Bilcentret servicerer aircondition, og der er også gode nyheder om
fabriksgaranti og reservedele
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FORSIDEN NETOP NU

Mærk suset i verdens metropoler
Der er ikke noget tidspunkt på året, der er bedre til storbyferie end
andre. Det viser udvalget af storbyrejser hos Bravo Tours. Det
handler mere om, hvornår du selv har brug for et afbræk i
hverdagen og den mentale vitaminindsprøjtning, en international
storby kan give dig.
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Se flere

MERE INTERESSANT INDHOLD

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver dag
UGE-BLADET SKANDERBORG

REDAKTIONEN ANBEFALER

Cyklist på Oddervej:
Høj kant kostede
brækket skulder

Så er der dømt
kampvalg: Venstre
klar med to
borgmesterkandidater

Byrødder stillede
skoene i sympati
for landsbyskoler

2.470 par
'landsbysko' satte
markant aftryk på
Fælleden

Politiet efterforsker natlig brand i
Sølund

Fotos: De første fem huer hejste flaget

Skanderborg får stregspiller fra
Aalborg

Lions-tilskud sender svage ældre på
sejltur

Skanderborg Kommune sætter ind mod
spritkørsel

100-års fødselsdag på Møllevænget

NYHEDER FRA LOKALAVISEN.DK

Kvinde hastet på
hospitalet: Spritbilist
kørte frontalt ind i
modkørende bil

Bilist i vanvittig
flugt fra politiet: 140
km/t. gennem by
med håndholdt
mobil

Flere uhyggelige
sexovergreb på
plejehjem: 42-årig
idømt forvaring

Febrilsk tricktyv
stod ansigt til
ansigt med kvinde -
så gjorde han noget
chokerende

Kvinde hastet på
hospitalet: Spritbilist
kørte frontalt ind i
modkørende bil

Bilist i vanvittig
flugt fra politiet: 140
km/t. gennem by
med håndholdt
mobil

Flere uhyggelige
sexovergreb på
plejehjem: 42-årig
idømt forvaring

Færre vil betale for
ønskenummerplader

TV: Og action: Kendte tv-stjerner
indtager Gudenåen

Levende musik er ikke perfekt musik

Butik Værdig og Musikværket Ry bag
nye onlinekoncerter

Debat: Skændsel i Skanderborg

Kom med på 10 dejlige og lokale
naturture

Nu kan man blive testet i flere østjyske
byer

Psykologens klumme: Når kærestesorg
ødelægger dit selvværd

Bridgeborde, telte og en bro: Foreninger
begaves

Nu rammer trend også
haven: All inclusive for
haveredskaber

BilCentret Hørning:
Servicerer aircondition og
klimaanlæg på alle
biltyper

Mærk suset i verdens
metropoler

Det bliver sværere for nye biler at få
topkarakter i sikkerhedstest
sikkerhed Kravene til at kunne
smykke sig med de maksimale...

Færre vil betale for
ønskenummerplader
pynt "Mors Dyt", "Ham selv" eller "O
Jante"....

Ingen må dø i en Volvo
fart Volvo har længe nævnt
selskabets vision om, at ingen...

MEST LÆSTE

Nu kan du blive coronatestet på Skanderborg
Sundhedshus

Politiet efterforsker natlig brand i Sølund

Adgang forbudt-skilt fjernet og meldt stjålet

Stoooop: Vandingsforbud i Skovby

TV: Og action: Kendte tv-stjerner indtager
Gudenåen

Nu kan man blive testet i flere østjyske byer

Ny zoneterapeut har speciale i babyer

Vind 1.000.000 kr. - og få en sødere
sommer!
Få en sødere sommer med en skattefri
kontantgevinst. Støt, spil og vind med Kræftens
Bekæmpelse
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Politiet efterforsker natlig brand i Sølund

Fotos: De første fem huer hejste flaget

Skanderborg får stregspiller fra Aalborg

Lions-tilskud sender svage ældre på sejltur

SPONSERET

Saml din gæld og få en
lettere hverdag Bank
Norwegian

Betaler du for meget
for din strøm?
Tjenestetorvet

12 populære cykler til
hele familien
PriceRunner

 

SPONSERET

LOKALBILEN

SENESTE DEBAT

Debat: Skændsel i Skanderborg

Debat: Hvad skal man egentlig prioritere –
mindeanlæg eller skoler?

Debat: Midttrafik svarer Kirsten Skau

Debat: Vi skal have penge på bordet til grøn
omstilling nu

Debat: Lad mindesten blive stående i Svejstrup
- og giv Vestermølle en kopi

E-AVIS
Læs alle vores
udgivelser på nettet.

LÆS HER ›

Vær den første af vennerne, der synes godt om
dette

Uge-Bladet Skanderb…
9395 Synes godt om

Synes godt om side Læs mere

SENESTE NYT

Politiet efterforsker natlig brand i Sølund

Fotos: De første fem huer hejste flaget

Skanderborg får stregspiller fra Aalborg

Lions-tilskud sender svage ældre på sejltur

Skanderborg Kommune sætter ind mod spritkørsel

100-års fødselsdag på Møllevænget

TV: Og action: Kendte tv-stjerner indtager
Gudenåen

Levende musik er ikke perfekt musik

MEST LÆSTE

Nu kan du blive coronatestet på Skanderborg
Sundhedshus

Politiet efterforsker natlig brand i Sølund

Adgang forbudt-skilt fjernet og meldt stjålet

Stoooop: Vandingsforbud i Skovby

TV: Og action: Kendte tv-stjerner indtager
Gudenåen

Nu kan man blive testet i flere østjyske byer

Ny zoneterapeut har speciale i babyer

Succes for syrisk flygtning: Fra verdens største nul
til fremtidstro

112

Politiet efterforsker natlig brand i Sølund

Indbrud i virksomhed i Låsby

Adgang forbudt-skilt fjernet og meldt stjålet

Indbrud i varebil i Galten: Masser af værktøj stjålet

Bilindbrud i Ry: Uheldig passager fik stjålet pung
og husnøgler, som blev brugt til indbrud i
Skanderborg

Tragisk hændelse: Efterlyst person fundet død i sø

Bilist stoppet i Skanderborg kørte i
frakendelsestiden

Personbil fik smadret bagrude

POLITIKEN SENESTE NYT

Her er hovedelementerne i den nye klimaaftale

Snublesten i Danmark: Hvad har Odense imod
holocaust-minder?

Kvinde sigtet for at hæve død mors pension i
årevis

Kampagnechef forudså 1 million tilhørere: Men
Trump måtte tale for kun 6.200 tilhængere

Yderligere 69 registreret døde med Covid-19 i
Sverige siden torsdag

Overvejelse på københavnerskole: »Skal vi næste
skoleår helt afskaffe klokken?«

Dansk Institut mod Tortur: Politiets
afhøringsmetoder skal granskes

Sydkorea kritiserer John Boltons fremstilling af
topmøder

EKSTRA BLADET SENESTE NYT

Kraftig røgudvikling på Frederiksberg

Knivstikkeri i Ballerup: Politi afspærrer området

Østergaard erkender: Vælte-krav ikke opfyldt

Vuggestue lukker: Coronasmitte blandt personale

Trafiklys skal stoppe trængsel ved havnebade

Smadrer rekord

Udskrives efter slemt styrt

Gitte Nielsen viser 'mirakelbaby' frem

JYLLANDS POSTEN SENESTE NYT

Mens trafikken voksede, faldt antallet af
trafikdræbte markant

Forskere: »Ja, der findes strukturel racisme i
Danmark«

Midtjysk vuggestue lukket efter coronasmitte blandt
personale

Kommentar: Hurrahhh! Hør, heksen skriger, og de
små børn jubler

Yderligere 69 registreret døde med Covid-19 i
Sverige

Aarhus Universitet skaber 539 nye studiepladser

Kvinde sigtet for at hæve død mors pension i
årevis

Efter historisk farce: Håndboldtoppen vil forhindre
nyt kaos
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Nu kan man blive testet
i flere østjyske byer

Kom med på 10 dejlige
og lokale naturture

Få det optimale ud af
din byggegrund - bliv
klogere her

Debat: Skændsel i
Skanderborg

Her er den store forskel
mellem blanko- og
privatlån

Få Streamingtjenester
med dit Bredbånd

Butik Værdig og
Musikværket Ry bag
nye onlinekoncerter

Levende musik er ikke
perfekt musik

TV: Og action: Kendte
tv-stjerner indtager
Gudenåen

100-års fødselsdag på
Møllevænget
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