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Fjollede trolde indtog BonBon-Land

De blå trolde gjorde alt for at få publikum med på deres trolde-jol. Og det lykkedes som regel.

FEST OG FARVER:
Som en del af Troldefestivalen blev der
holdt troldeoptog
hele vejen gennem
BonBon-Land. Forlystelsesparken har
haft så stor succes
med deres Hallohviin-koncept, at de
holder ekstraordinært åbent på søndag.

Af Esben Thoby
HOLME-OLSTRUP: Der var
gang i trommerne og gøgl,
dans og fjol til den helt store
guldmedalje, da en kæmpe
flok trolde torsdag gik på optog gennem BonBon-Land.
Der var de røde trolde,
som stod for musikken og
dansen, mens de blå lavede
akrobatik og løjer og var lidt
frækkere.
Publikum blev i høj grad
inddraget i optoget, og de
små børn så ud til at synes,
at troldene var mere sjove og

fjollede, end de var uhyggelige.

Gode gys
Uhygge er ellers et tema i
forlystelsesparken i disse
dage, hvor der fejres Halloween – eller Hallohviin, som
det hedder i BonBon-Land.
Det kunne ses med græskar
overalt og spindelvæv på de
traditionelle figurer, som
udsmykker parken.
Samtidig kan gæsterne i
disse dage prøve to forskellige labyrinter, der får gyset
frem i både store og små – i

Troldene dansede og spillede sig vej gennem BonBon-Land.

To drilagtige men også søde trolde.
hvert fald fik Sjællandskes
udsendte sig et par overraskelser undervejs.

Billig indgang
Hallohviin-temaet har været så populært i efterårsferien, at BonBon-Land har
besluttet at holde ekstraordinært åbent på søndag,
hvor der ellers oprindeligt
skulle have været lukket.
- I år har vi valgt at holde
længere åbent end tidligere

Der blev desuden uddelt fire klip i
kørekortet på Slagelsevej, hvor 50 kilometer i timen er den højest tilladte
hastighed. Alligevel kørte dagens hurtigste hele 81 kilometer i timen. Havde
vedkommende kørt blot to kilometer i
timen hurtigere, havde det ført til en
betinget frakendelse af kørekortet.
I skærende kontrast til resultatet på

år. Vi har taget de to sidste
lørdage i oktober måned
med for også at kunne holde
åbent på Allehelgensaften
den 31. oktober og dermed
understrege vores ekstra
satsning på Halloween, siger direktør Niels Feerup og
fortsætter:
- Derfor valgte vi oprindeligt at holde lukket den
sidste søndag i efterårsferien, men vi har simpelthen
modtaget så mange henven-

delser fra gæster, som gerne
ville besøge os på søndag.
Dem lytter vi naturligvis til,
og vi holder derfor åbent.
Det vil på søndag koste 99
kroner at komme ind i forlystelsesparken, hvis man
bruger rabatkoden ”Hurra”,
når man køber online-billet. Derudover holder BonBon-Land også åbent lørdag
den 24. og 31. oktober.

Den store græsplæne i parken er i øjeblikket omdannet til en grufuld kirkegård.

To fartkontroller med vidt forskelligt resultat
NÆSTVED: Onsdag blev der foretaget to
målinger med fotovogn i Næstved, og
de gav vidt forskelligt resultat.
På Slagelsevej blev der nemlig uddelt hele 68 fartbøder på bare en time
og otte minutter. Kontrollen startede
klokken 10.15, og 255 bilister passerede
i tidsrummet – det var altså mere end
fjerde, som kørte for hurtigt.
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Slagelsevej var målingen på Herlufsholm Allé mellem klokken 12.39 og
13.40. Her kørte 206 forbi fotovognen
i tidsummet, men kun seks havde for
meget fart på.
Den hurtigste kørte 64 i timen gennem 50’er-zonen, og der blev således
end ikke uddelt et eneste klip i kørekortet.

Advarer mod falsk hjemmehjælper
NÆSTVED: En falsk hjemmehjælper var torsdag på spil i
Næstved ved området omkring Obovej og Skyttemarksvej.
Hun forsøgte at skaffe sig adgang til flere ældre menneskers
hjem, uden held. Det fik politiet til at udsende en advarsel på
Twitter, hvor de advarer om kvinden. Hun beskrives som
udenlandsk af udseende med langt sort hår, 25 til 30 år og
almindelig af bygning med lang sort jakke og sorte bukser.
Hun talte dansk med accent.
- Snak med jeres ældre medlemmer af familien for at være
klar, hvis det sker igen, skrev politiet på Twitter.

