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Moderne logo til Hørning City

Flere har henvendt sig til UgeBladet
Skanderborg, efter vi torsdag i sidste uge
på nettet skrev om, hvordan ﬂere er blevet
snydt, så det drev, da de købte sko i en bod
BEDRAGERI
Af Grethe Bo Madsen

Uge-Bl adet Sk anderbor g

SKANDERBORG Ladies Night
på Fælleden mandag aften i
sidst uge har vist sig at blive en
både blandet og dyr fornøjelse
for ﬂere af deltagerne.
Efter UgeBladet Skanderborg torsdag på nettet skrev
om, hvordan tre kvinder er
blevet svindlet for sammenlagt 50.000 kroner ved arrangementet, har en del andre
henvendt sig til avisen og fortalt, hvordan de også er blevet
snydt, så det driver.
Til sammen tegner der sig et
billede af en omfattende svindel for over 100.000 kroner,
der er foregået ved, at Dankortoplysninger er blevet kopieret

i forbindelse med køb af sko
ved en af boderne. Svindlen er
meldt til politiet.
I ﬂere facebook kommentarer er ordet amatøragtigt
brugt om hele arrangementet. Det er en beskrivelse, som
ﬂere af de lokale handlende,
der betalte for at være tilstede
under arrangementet, nikker
genkendende til. De fortæller
til UgeBladet, at de føler sig
udnyttet af arrangøren.
Vi vil fortsat meget gerne
høre fra andre, der har været
udsat for svindel ved arrangementet. Skriv til os på redaktion@uge-bladet.dk eller brug
kommentarsporet til artiklerne på vores Facebookside.

Læs mere side 2-4

LOGO
Af Grethe Bo Madsen

HØRNING Med et gyldent H
som byport omgivet af huse i

forskellige størrelser blev det
Dorte Lynge Hansen, der løb
med sejren i Hørning Cityforenings konkurrence om et nyt
logo til foreningen.

”I forbindelse med udviklingen af både torv og by har
vi ønsket et nyt logo og slogan for at synliggøre at Hørning er en by i vækst, og at

Cityforeningen de seneste år
har fået mange nye medlemmer,” siger Jakob Brunse,
bestyrelsesmedlem i Hørning
Cityforening.

