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HAMMERUM - Det er desværre en 
klassisk brand for denne årstid, lyder 
det fra indsatsleder Niels Christensen 
fra brandstationen i Ikast.

Klokken 12.35 blev han og mand-
skabet kaldt ud til det, der i første 

omgang forlød til at være en brand i 
en villa på Markvænget i Hammerum. 
Det viste sig dog ved ankomsten, at 
huset ikke havde taget skade - det 
havde til gengæld redskabsskuret.

Og det var ikke overraskende en 
ukrudtsbrænder, der var skyld i bran-
den.

- Det sker jo desværre på denne års-

tid. Når folk går med ukrudtbrænde-
ren op langs huset eller redskabsrum-
met, så tænker man ikke altid over, at 
flammerne kan gå ind under væggen 
og få fat i noget, siger Niels Christen-
sen, der råder folk til at være ekstra 
opmærksomme, når de går i krig med 
ukrudtsbrændere.

- Redskabsrummet er totalt ned-

brændt - ligesom en hæk, og så er en 
tagrende smeltet, forklarer indsatsle-
deren om skaderne.

Ingen personer kom noget til ved 
branden, som brandfolkene hurtigt 
fik styr på.

Ukrudtsbrænder 
skyld i nedbrændt 
redskabsskur

 | »En klassisk brand« - 
sådan siger indsatslederen 
om fredagens brand. Han 
kunne godt tænke sig, hvis 
folk brugte ukrudtsbrændere 
mere fornuftigt.  HOLCK-PHOTO

Køb tilbuddet på deal.dk i dag
Der tages forbehold for trykfejl

DKK 79,-
VÆRDI 149,-    SPAR 46%

Til de travle hænder
Hold på fokus og koncentration, mens du beskæftiger hænderne. 

Fidget Spinner holder dig aktiveret

Til de aktive fi ngre
Er du - eller kender du - én, der simpelthen ikke kan holde hænderne i ro? 

Der altid skal tappe i bordpladen eller klikke med kuglepennen, 
og som derfor faktisk 

mister koncentrationen?

Så er redningen nær, og den kommer i form af et lille, smart apparat, 
som er designet til de aktive: Nemlig en Fidget Spinner

Vælg mellem:
- 1 stk. Fidget Spinner. Normalpris. 149,- Dealpris 79,-
- 2 stk. Fidget Spinner. Normalpris. 298,- Dealpris 99,- 

www.herningbowlinghal.dk

50 ÅRS
JUBILÆUM
Herning Bowlinghal har 

50 års jubilæum 

og fejrer det med 

50% rabat
på baneleje til alle.

(Tilbuddet er gældende  

1/6 – 24/6)

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kom og få  
nogle sjove timer 

hos os – hvor 
man også får rørt 
lattermusklerne.

Vi har næsten  
altid åbent!

Fyrrevej 6, 7400 Herning. Tlf. 97 12 28 94

HERNING Smider du også de stødte æbler i 
skraldespanden og undgår mad, der er tæt på 
sidste salgsdato? 

Så kan du komme ned foran biblioteket i 
Herning 3. juni og lære, hvordan du får mere 
ud af  dine madindkøb, så du gør noget godt 
for både miljøet og din pengepung. 

Sådan lyder opfordringen i en presse-
meddelelse fra eventgruppen Engagørerne, 
som holder til på biblioteket i Herning.

Kok inspirerer
Eventen, der har fokus på madspild, foregår i 
Tinghushaven foran biblioteket mellem klok-
ken 10 og 14.

Flere lokale supermarkeder har doneret 
mad, der alligevel skulle smides ud, og kok-
ken Mark Fnuggi kigger forbi og forvandler  
overskudsmaden til kulinariske lækkerier. Alle 
interesserede har derfor mulighed for - ganske 
gratis - at erfare, hvor lækkert madspildsmad 
kan smage.

Ud over at det er godt for miljøet at udnytte 
alle sine madvarer, er der også en økonomisk 
gulerod at hente, fordi man får flere måltider 
ud af  samme indkøbspose - og dermed samme 
beløb. 

Spis dit skrald

Det er sæson for havearbejde  
- og dermed også brande, der bliver 
startet af ukrudtsbrændere


