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Brutalt røveri i Haastrup på Fyn – Diverse Hent PDF Den 17. august 2006 blev en dag, som vendte op og ned
på 64-årige Gerts liv. Han var netop begyndt at arbejde igen på trævarefabrikken, efter at han for et og et
halvt år siden fik en blodprop. Han arbejder nu på halv tid i den virksomhed, som gennem et helt liv havde
været hans et og alt. Gert boede alene langt ude på landet i den lille by Haastrup ved Faaborg. Hans ejendom
bar gammel og faldefærdig og havde aldrig gennemgået nogen former for modernisering. Ejendommen lå for
enden af en lang grusvej. Der blev sjældent ryddet, og meget flød i de få værelser, som var i ejendommen,

hvor der hverken var toilet eller badefaciliteter. Uden for huset så det ud som indenfor. Flere gamle biler holdt
forskellige steder i havet, der ikke blev holdt og lignede nærmest en urskov. Gert var kendt i det lille samfund
og nok noget af en særling. Han var kendt for at have penge, hvilket var årsagen til, at hans liv blev totalt

ændret denne dag. Navne i artiklen er opdigtede.

 

Den 17. august 2006 blev en dag, som vendte op og ned på 64-årige
Gerts liv. Han var netop begyndt at arbejde igen på trævarefabrikken,
efter at han for et og et halvt år siden fik en blodprop. Han arbejder
nu på halv tid i den virksomhed, som gennem et helt liv havde været
hans et og alt. Gert boede alene langt ude på landet i den lille by

Haastrup ved Faaborg. Hans ejendom bar gammel og faldefærdig og
havde aldrig gennemgået nogen former for modernisering.

Ejendommen lå for enden af en lang grusvej. Der blev sjældent
ryddet, og meget flød i de få værelser, som var i ejendommen, hvor
der hverken var toilet eller badefaciliteter. Uden for huset så det ud
som indenfor. Flere gamle biler holdt forskellige steder i havet, der
ikke blev holdt og lignede nærmest en urskov. Gert var kendt i det
lille samfund og nok noget af en særling. Han var kendt for at have
penge, hvilket var årsagen til, at hans liv blev totalt ændret denne

dag. Navne i artiklen er opdigtede.
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