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ROCKHELGEN. Som att vara i Memphis
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Plåtföretag
i konkurs

1-3

IFK Mariestad ínkasserade höstsäsongens fjärde raka förlust.
Kållered utnyttjade misstagen som
skedde i division tre-mötet.B!
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Hög kvalitet
på festivalen
Ekokalyps
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Pensionärernas
stund i simhallen

B?>AC~B &

EXcYÅ]PST_Æ
b_T[PeQa^ccTc

”

Julas tränare Henrik Josefsson
om derbyvinsten mot MBK som
tillfälligt ﬁck brytas i några minuter
i slutet

ROCKSHOW. Rikard Swanström och hans band förstärkt med Bo Simensen, bjöd på en Jerry Lee Lewis-inspirerad rockshow som
fyllde dansgolvet inne på Rotundan. S6

FOTO: JAN FLEISCHMANN

Snygga & sköna

MÖBLER
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Övervägande sol.
18 till 22 grader. Svag vind..

Ny DATOR
till skolstarten!
Kom in till oss!

Resultatet bedöms av ögonläkare
Mariestadsv. Töreboda 0506-715 95
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Måndag 26 augusti 2013

MT

Jag är övertygad om vikten av att det
i en fråga som denna ﬁnns en möjlighet att samlas för att samtala över intressegränserna och jag vill tacka utredaren och
organisationerna för allt det arbete som
kommittén har utfört.”

Opinion

Lena Ek, miljöminister (C) om att Vargkommittén blivit klar med sina
förslag.

REDAKTÖR: KARIN ERIKSSON
TELEFON: 0501-687 70
E-POST: FRIAORD@MARIESTADSTIDNINGEN.SE

LEDARE. 26 augusti 2013
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Vargkommitténs förslag
innebär en välbehövlig professionalisering
av varghanteringen. ”
tiskt mest värdefulla. Det vore
synnerligen välkommet. I dag går
det tyvärr alltför lång tid innan
beslut om skyddsjakt kan fattas
och den resulterande skadan är
ofta helt onödig.
En väsentlig del av kommitténs
förslag är dessutom att regionalisera myndighetsutövningen i
större grad. Att ge större
inﬂytande till länsstyrelserna och
länka samma deras arbete genom

Naturvårdsverket för att se till att
de nationella målen uppfylls är
ett huvudsakligen bra upplägg.
Det kan öka både acceptansen för
och effektiviteten i arbetet.
Vargkommitténs förslag innebär en välbehövlig professionalisering av varghanteringen.
Politikerna har beslutat att vi ska
ha en livskraftig vargstam
i Sverige, något som även överensstämmer med majoriteten av
svenskarnas vilja. Hur det bäst
förverkligas bör inte vara en fråga
om ideologi utan om sakkunskap.
Att intressegrupperna från båda
sidor slagfältet är tillfreds med
förslaget är också ett gott tecken.

Daniel Persson

W

DEBATT

et spelar alltså ingen
roll vilken politisk majoritet som styr och ställer, personalsituationen
inom sjukvården ser
likadant ut i Sverige, och det är
en riksangelägenhet att samtliga
partier ser till att ta tag i problemet som har uppstått. Det är en
skrämmande utveckling som har
skett under senare år, och som

debattörerna också skriver, man
måste lyfta upp dessa frågor inom
samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och landsting
(SKL) Och på det viset sätta ett ordentligt fokus på de verkligt stora
problemen som är så uppenbara
inom vård- och omsorgsarbetet.
Jag sitter, sedan några år tillbaks själv med, som ordinarie
ledamot i SKLs Sjukvårdsdelega-
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vara på den
stora och ﬁna
kompetensen
som idag ﬁnns
och det som
alla politiska
partier pratar
om att sätta patienterna i cenLars-Göran
trum var är dom
frågorna? Det
får inte bli till en allmän valfråga,
det är ju valår 2014, utan dessa
självklara humanitära frågor
borde man allesammans oavsett
partitillhörigheter ta tag i omedelbart med en gång, annars kommer nästa år att vara ett förlorat år
och vi får se samma elände inom
sjukvården ett år till.
Gör något nu, det går inte

Hova-Gullspång:
0506-74 79 65, fax 0506-352 60
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att vänta med att ta tag i dessa
problem. Släpp på prestigen och
lyssna på personalen som sliter
och kämpar år ut och år in utan att
någon lyssnar. Nu har ju sjukskrivningarna bland personalen
ökat inte bara av fysiska belastningsskador utan det börjar även
märkas rent psykiskt på personalen, snart orkar dom inte mer. Se
till att göra yrkena inom vård och
omsorg attraktiva och höj statusen för sjukvårdspersonalen, och
gör det nu.

Lars-Göran Ytterberg
Hova
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Kontakt

tion som består av 13 ordinarie
ledamöter och 7 ersättare från
hela Sverige och försöker följa
med i vad som avhandlas där.
Jag hamnade där som politiker i
Sjukvårdspartiet på ett personligt mandat, men efter omvalet
senast så åkte ju Sjukvårdspartiet
ur Västra Götalandsregionen, så
jag sitter där ganska isolerad för
närvarande och kan bara konstatera att dessa frågor som har med
personalsituation och patientfrågor att göra inte är prioriterade
frågor, utan det är mest regionernas och landstingens ekonomiska
sparbeting det handlar om.
Man borde lyfta upp frågor
som, hur skall vi klara rekryteringen av sjukvårdspersonal i
framtiden och hur skall vi ta till

W

HÄLSA. I en debatt artikel den 14 augusti har
Gunilla Levén och Linn Brandström tagit upp
personalsituationen inom sjukvården i Västra
Götalandsregionen. Dessvärre ser det ungefär likadant ut i regioner och landsting runt
om i Sverige idag.

W

Svår personalsituation inom sjukvården

D
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vargstammen överstiger den övre
gränsen vill utredningen att
licensjakt tillåts, och om stammen understiger den nedre gränsen ska man överväga förstärkande åtgärder.
Viktigt är också påpekandet att
om den genetiska situationen för
den svenska vargstammen förbättras ska intervallet för gynnsam bevarandestatus minskas.
Det följer tanken att vi ska ha en
livskraftig vargstam i Sverige utan
att ha som ändamål att fylla landet med vargar för sakens skull.
Ett annat av utredningens
förslag är att förenkla reglerna
för skyddsjakt av varg. Beslut
ska kunna fattas redan efter det
första angreppet, förutsatt att det
inte gäller de djur som är gene-

W

heter. Om rovdjuren ska kunna
existera krävs det en acceptans
för dem. För att uppnå en sådan
krävs en bättre avvägning av olika
intressen än vad som traditionellt har varit fallet. Alliansen har
gjort viktiga framstötningar men
osäkerheten är för stor. Detta
har kommittén tagit fasta på och
förordar bland annat att begreppet ”gynnsam bevarandestatus”
snarast ges en faktisk deﬁnition.
Det är viktigt. Så länge politiken
kretsar kring begrepp utan klar
innebörd är det svårt att göra något konstruktivt.
Kommittén vill att Naturvårdsverket ges i uppdrag att tillsammans med forskare fastställa
ett intervall som deﬁnition för
gynnsam bevarandestatus. Om

W

fredags lämnade Vargkommittén över sitt slutbetänkande
Åtgärder för samexistens
mellan människa och varg till
regeringen. Kommitténs förslag
är en klar förbättring av läget och
innebär en välbehövlig avpolitisering av vargfrågan.
Kommittén konstaterar att
rovdjurspolitiken har varit väldigt framgångsrik ur rovdjurens
perspektiv. Stammarna har ökat
och de har spridit sig över riket.
Politiken har dock varit betydligt
mindre framgångsrik ur ett konﬂiktperspektiv. Många upplever
en otrygghet, både i vardagslivet
och i näringsutövandet. Det är
inte att undra på att många anser
att politiken har formats utan
hänsyn till landsbygdens erfaren-

W

Välkommen avpolitisering
av vargen

Fria ord
TYCK TILL!

Frågan

Vilken musikstil
gillar du bäst?

Kent Gustavsson, 74,
Mariestad
– Musik som det går att
bugga till, gärna från
1960-talet.

INSÄNDARE. Till kommunchef
Lars Arvidsson.
Angående mitt öppna brev till
dig den 26 juli 2013.
Hade hoppats och trott att du
är en person som reagerar, och

W
Anette Leijon, 42, Götene
– Schlager och pop.

W
Carolina Holm, 20,
Mariestad
– Det blir mest sånt som går
på radion, kanaler typ NRJ.

R

egeringspartierna
ser ut att vara eniga
kring ett femte
jobbskatteavdrag
inför de kommande budgetförhandlingarna. Skattesänkningen
har redan i förtid dömts ut,
givetvis av oppositionspartierna som hellre ser
höjningar men även av

diverse experter och oberoende bedömare. Återkommande argument bygger på
att ännu ett avdrag ger liten
effekt på arbetsutbudet och
att andra insatser bättre
skulle stimulera ekonomin.
Det räknas, ritas grafer och
målas mer eller mindre
oläsbara avdragstrappor.
Politiska beslut måste

självklart vara väl underbyggda utifrån fakta och
realiteter men får aldrig bli
så vetenskapliga att viktiga,
värderingsbaserade,
argument faller ifrån. Och
skatter handlar om värderingar. Anser man exempelvis att ansträngning,
ambition och förkovran ska
belönas, ser man hellre

lägre skatt. Är man av motsatt uppfattning föredrar
man ett högre dito. Beskattning och skattenivåer är
också en frihetsfråga.
Höga skatter på arbete,
kapital och konsumtion
begränsar den enskildes
valmöjligheter och livsrum.
Ett femte jobbskatteavdrag, gärna kombinerat

med sänkt pensionärsskatt
och höjd gräns för marginalbeskattning, är därför
välkommet, inte minst ur
ett frihetsperspektiv.

Sivert Aronsson, Göteborg

INSÄNDARE.

Klokt beslut av
förståndiga politiker
tort tack till alla
kommunalpolitiker i Mariestad
som nu har stoppat
det vanvettiga
förslaget att upprätta en
avfallsstation på Hertig
Karls torg.
Ett stort tack även till
ortstidningen: MT, för att
ha upplåtit plats på sina
sidor till de närboende
människornas förtvivlade
protester mot avfallshanteringen på Gärdets centrum.
Företaget ”Förpackningsoch tidningsinsamlingar”
uttrycker sin besvikelse
(21/8 MT) över kommunens
beslut om att inte upplåta
marken på torget för avfallsinsamlingar. FTI tycker
att det ﬁnns plats på torget.
Det är fel! Det ﬁnns ingen

överﬂödig plats där. Det
lilla som ﬁnns behövs för
ankommande och avgående bussresenärer. Torget
är nämligen också vårt
resecentrum. Om vi till exempel åker på en charterresa, samlas resenärerna på
torget för att vänta på sina
bussar.
Och det ska inte behöva
vara så att när man hoppar av från bussen här på
torget så slår man sin panna
i avfallscontainern, Bang!
(Tomma tunnor skramlar
mest.)
FTI tycks tro att dessa
förpackningsinsamlingställen (vilka de felaktigt kallar
för ”återvinningstationer” )
är några ”heliga
kor” som får dyka upp
var som helst utan motsä-

gelser. Alla ska bara tycka
att de är Guds välsignelser.
Nu hade det ju tvärt emot
blivit ett sanitär olägenhet
i vår boende- och arbetsmiljö. Vi behöver ingen
mer avfallsstation här, det
ﬁnns redan 16 stycken i
stan. Tack, det räcker.
Vi, invånare och arbetande här på Hertig
Karls-området tycker,
att kommunens nej till
sopinsamling på torget var
det bästa beslut som kommunen har tagit på länge,
och det tackar vi för. Vi
har ju nu mycket duktiga
och förståndiga politiker
i kommunledningen här i
Mariestad.

MARIA MATTSON

INSÄNDARE. Politik

Vad tänker
moderaterna göra?
Till Sten Bergheden.

Stefan Erixon, 46,
Mariestad
– Synth och då helst Pet Shop
Boys. Eller house, av Swedish
House Maﬁa.

Rolf H.G. Ortryd Järfälla
En trogen gäst i Mariestad

Jobbavdraget är mer än
en teknikalitet

S
Casper Zeidlitz, 11, Mariestad
– Lite 80-talsrock sådär – och
lite allt möjligt.

borde ha kunnat svara mig på
denna seriösa insändare.

INSÄNDARE. Jobbskatteavdrag

INSÄNDARE. Sophantering

W

W

Vill ha svar på hur chefer anställs

Vi på redaktionen är glada över alla insändare ni skickar in till oss. För att
insändare ska publiceras krävs att skribenten bifogar namn, adress och telefonnummer. Det går i de ﬂesta fall
bra att skriva under signatur. Skriv kort och enkelt. Skicka helst texten via e-post till friaord@mariestadstidningen.se
Brev skickas till: Mariestads-Tidningen, Box 242, 542 23 Mariestad. Märk kuvertet ”fria ord”. Insändare tas även emot
på hemsidan www.mariestadstidningen.se. Redaktionen förbehåller sig rätten att stryka i insändare.
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Du är nog den första riksdagspolitiker jag träffat på
som skriver långa insändare om andras partiprogram,
som du dessutom missuppfattat. Andra riksdagspo-

litiker skriver om sitt eget
partiprogram.
Det vore mycket intressantare att få veta vad du,
och moderaterna, ämnar
göra för att minska koldioxidutsläppen. Eller har det
här med klimatförändring

och växthuseffekt gått dig
och ditt parti förbi.

Bengt Erik Askerlund
Ordförande Miljöpartiet i
Mariestad

FOTO: CHARLOTTE FERNEMAN

Slutet gott allting gott

N

u vill jag än en gång till orda ta.
Nu för att uttrycka något som jag tycker är bra.
Trots all kritik om nedsågade trän
vill jag gratulera kommunen till en promenadsträcka suverän.
Från en snårig, mörk och ej så väl vårdad och planerad
har vi fått en rensad, öppen, ljus och välplanerad.
Sikten har blivit klar och nu kan vi njuta av allt det ﬁna
omkring oss som vi har.
Så slutet gott – allting gott!
Väl mött på promenaden!

Margit Århäll

i Mariestad
Inbjuder att tillsammans med moderaterna
i Töreboda och Gullspång göra företagsbesök hos

Moelven i Töreboda
Tisdag 3 september kl 18.00.
Anmälan senast 1 september till:
Anita Ahl, 0501-185 10, 0733-46 67 20, anita.ahl@gmail.com.
Vi samåker från Hertig Karls torg 17.30! Vi bjuds på ﬁka.
Varmt välkommen!

Styrelsen
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Nyheter

NOTERAT.

Kanotist
omkom
KARLSBORG. På söndagsförmiddagen upptäckte förbipasserande en kapsejsad
kanot vid Brosundet i sjön
Viken. Räddningstjänsten larmades och de hittade ganska
snart en avliden person i vattnet, cirka 15 meter från land.
Den omkomne var en man
i 70-årsåldern, hemmahörande i Jönköpingstrakten. Enligt
inre befäl hos polisen tyder
allting på att det rör sig om en
olycka och att mannen varit
ensam i kanoten.

Kroggäst siktade
med grön laser
MARIESTAD. Strax före klockan två på natten mot söndagen
ﬁck polisen larm om att gäster
på Stadt belystes med grön
laser, vilket kan vara farligt om
laserstrålen träffar ögonen.
Enligt Radio Skaraborg
misstänks en annan av gästerna, en Mariestadsbo i 20-årsåldern, för gärningen som rubriceras som misshandel och
brott mot strålskyddslagen.
Det är oklart om någon skadades vid laserbelysningen.

Bostadspriserna
ökar i Skaraborg
UPPÅT. På fem år har villapriserna i Skövde, Falköping,
Karlsborg och Töreboda stigit
med mer än 33 procent. Och
priserna på bostadsrätter
i Falköping har ökat med
169 procent.
För säljare är prisutvecklingen på bostäder i östra
Skaraborg positiv. Enligt
färska siffror har priserna på
bostadsrätter i Skövde ökat
med mer än 50 procent de
senaste fem åren.
2008 var kvadratmeterpriset 5 282 kronor och 2013
ligger det på 8 068 kronor.
Siffrorna är baserade på 129
samt 168 lägenhetsförsäljningar under perioden januari–juni under de två åren.
Enligt en enkät som
branschorganisationen
Mäklarsamfundet gjorde
innan sommaren, så bedömer
mäklare att pris, utbud och
efterfrågan på bostadsrätter
och småhus i Västra Götaland
kommer att förbli oförändrat
eller öka under juli–september.

Måndag 26 augusti 2013
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MARIESTAD. ”Brottsligheten har ändrat karaktär”

Färre brott klaras
SVÅRT UTREDA. Endast
20 procent av alla polisanmälningar i Mariestadsområdet
redovisas till åklagare.
– I dag har vi massor av
anmälningar om nätbedrägerier,
olaga hot och ofredande. Det är
oerhört svårutredda brott, säger
Tony Johansson, utredningsbefäl
i Mariestad.

att ta upp en anmälan. Utredningsbefälet fattar sedan beslut om
vidare åtgärder.
– I många fall ﬁnns det ingenting att gå på och då blir det förstås problem. En stor del kan läggas ner inom kort tid. Ungefär
20 procent redovisas till åklagare
och det ställs höga krav på bevisvärdet i dag, säger Tony Johansson.
– Många brott görs från utlandet
via nätet och då blir det genast lite
extra svårt.

Färre uppklarade brott

ÖNSKEMÅL
”Visst vore
det utmärkt att
få lite mer
polis i yttre
tjänst som
kunde utföra vissa
spaningsuppdrag.”
Tony Johansson
utredningsbefäl
i Mariestad

Under onsdagen besökte justitieministern Beatrice Ask polisen
i Skaraborg. Hon vill gärna, precis
som alla andra, se ett bättre resultat av svensk polis.
– Det är självklart bra att hon
kommer ut och tittar till verksamheten och ser vilka behov som
ﬁnns, säger Tony Johansson.
Som utredningsbefäl i Mariestad får han in mellan 300 och 400
polisanmälningar per månad om
påstådda brott. I Skövde handlar
det om mellan 600 och 800 polisanmälningar under samma tidsperiod.

Skyldighet
Totalt sett minskade antalet anmälda brott i Sverige med två procent under det första halvåret 2013
jämfört med motsvarande period
föregående år.
Polisen har alltid en skyldighet

Förra året minskade antalet uppklarade brott i Sverige, där en gärningsman kunde bindas till brottet, med sex procent.
Samtidigt har antalet poliser
sedan 2006 ökat med omkring
2 800. Men enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är ökningen
bara sju procent per 100 000 invånare. Dessutom har tiden som
poliserna arbetar med utryckning,
att åka på larm till brottsplatser,
inte ökat.

Dålig skolmat
Polisen upplever att medborgarna
blivit allt mer villiga att polisanmäla – och allt ﬂer anmäler via internet.
– Folk gör massor av konstiga anmälningar om allt möjligt. För en
tid sedan var det en som anmälde
att skolmaten var för dålig. Det är
knappast ett polisiärt ansvar. Det
är inte ovanligt att man vänder sig
till polisen trots att det är ett civilrättligt ärende, säger han.
Utredningsbefälet i Mariestad
förklarar att många allvarliga
brott, som exempelvis våldsbrott
och stölder, minskar.
– Det ﬁnns en positiv trend där
som borde uppmärksammas.
Framförallt har det blivit bättre
runt krogmiljöerna.

Inte ﬂer
Polisens utredningsbefäl i Mariestad, Tony Johansson, upplever att medborgarna blivit allt mer villiga
att polisanmäla – många anmälningar sker via interFOTO: CHARLOTTE FERNEMAN
net.

Tony Johansson förfogar över en
grupp på 15 personer som ingår
utredningsenheten i Mariestadsområdet. Han säger sig inte sakna
resurser – utan är tillfreds.

LÄTTLURADE. Nätbedrägerier är ett brott som ökat stort de
senaste åren. Många av de som handlar
varor via internet är godtrogna och
FOTO: ROLAND SVENSSON/ARKIV
lättlurade.

Var skulle du placera eventuell
extrapersonal?
– Vi behöver egentligen inte
fler utredare. Jag är nöjd och
har en bra grupp, men visst
vore det utmärkt att få fler poliser i yttre tjänst som kunde
utföra vissa spaningsuppdrag,
samt som en förstärkning till
den uniformerade personalen,
säger Tony Johansson.

15

personer
ﬁnns på
utredningssidan
i Mariestad.

Specialgrupper
Polisen har den senaste tiden tillsatt ﬂera grupper som ska arbeta
mot speciﬁka brott: Bostadsinbrott
och dieselstölder.
– Det är ett arbetssätt som
varit bra. Däremot skulle jag önska att vi ibland kunde vara lite mer
aggressiva när det gäller att slå till
och kontrollera utländska fordon
som rör sig på våra vägar, men det

POLISEN. Ny spaningsgrupp sätts upp

Tar upp kampen mot

POLISRONDEN.
Lugn rockhelg. Polisen
i Mariestad hade inte mer
personal än vanligt i gång
under fredagen och lördagen,
då det arrangerades Rockhelg
på Karlsholme. Det behövdes
inte heller, rapporterar inre
befäl i Skövde och konstaterar
att festivalens besökare skötte
sig bra.
Dock ﬁck en överförfriskad person tas omhand på
Karlsholme under natten mot
söndagen.

Rafﬁnerat och snabbt. Så
beskrivs sättet som vägpirater lurar bilister som
stannar i tron att personen har fått motorstopp.
En ny spaningsgrupp
från polisen ska stoppa
de mobila tjuvarna.

Den nationella spaningssatsningen hos polisen har
startat i veckan och ska arbeta mot vägpiraterna.
FOTO: SCANPIX

I veckan startade den nationella spaningssatsningen
hos polisen. I gruppen ingår
poliser från ﬂera olika län
och regioner.

Problemet med så kallade
vägpirater är utbrett.
– Det är såpass många
anmälningar så att vi har
valt att göra den här insatsen, säger Lena Matthijs,
polisöverintendent i Västra
Götaland.
Vägpiraterna står längs
de större vägarna, låtsas att
de har fått bensinstopp och
stoppar bilister. När den
hjälpande personen stannat erbjuds han eller hon

ett guldliknande smycke
i utbyte mot kontanter till
bensin.
Eller också hängs ett
smycke runt halsen, föraren
distraheras och blir av med
sin plånbok eller sitt egna
halsband. Äldre personer är
särskilt utsatta.
Ibland kan situationen bli
hotfull, som på riksväg 41
i Kinna i Västergötland i juli,
där två män knivhotade en
man som stannat för att hjäl-
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SKARABORGS SJUKHUS. ”Vi har blivit färre samtidigt som verksamheten utökats”

Mer övertid för sköterskor

upp

handlar givetvis om en svår
balansgång.
– Jag är ändå nöjd med
våra resultat här i Mariestad och vi ligger bra till
i jämförelse med övrigt
i landet.

Sjuksköterskor och
undersköterskor på
Skaraborgs sjukhus jobbade över nästan 40 procent mer än under första
halvåret i år jämfört med
för fyra år sedan.
– Siffrorna talar sitt
tydliga språk, säger
Vårdförbundets
Mariette Björk.

Per Warvlin
per.warvlin@
mariestadstidningen.se
0501-687 45

Färre anmälda rån och misshandelsbrott
Under första halvåret 2013
anmäldes 14 procent färre
rån i Sverige än under motsvarande period förra året.
Personrån har exempelvis
gått ned med 19 procent.
Även antalet anmälda misshandelsbrott minskade med
10 procent jämfört med
samma period 2012.
Dataintrång ökar och har
fördubblats i jämförelse

med samma tidsperiod
föregående år. Även bedrägeribrotten har ökat, särskilt
datorbedrägeri och bedrägeri med hjälp av internet.
Datorbedrägeri har ökat
med 56 procent och bedrägeri med hjälp av internet
har ökat med 35 procent.
Källa: Brottsförebyggande
rådet (Brå).

Under det första halvåret
2009 gjorde sjuksköterskor och undersköterskor
35 134 övertidstimmar, enligt statistik från Skaraborgs
sjukhus. Fyra år senare var
siffran under motsvarande
period 49 024. Procentuellt är ökningen 39,5. varav
sjuksköterskornas övertid ökat med 45,4 procent.
Undersköterskornas har
ökat med 29,8 procent.
Per anställd innebär det
att sjuksköterskorna i snitt
gjorde 20,1 övertidstimmar
(13,7 under 2009) under det
första halvåret i år. Bland
undersköterskorna handlade det om 20,0 timmar
(12,9).
– Vi har haft det här på
agendan under en lång tid.
Vi har blivit färre, samtidigt
som verksamheten utökats.
Vi har betydligt mer produktion nu än för fyra år sedan.
Det här visar att vi måste bli
ﬂer för att hålla produktionen, säger Vårdförbundets
Mariette Björk.
Anne Chatrine Flodén,
Kommunal, menar organisationen slimmats och att
den personal som ﬁnns kvar
får jobba mer.
– Det ﬁnns behov av ﬂer
undersköterskor. Det får
inte vara så här, människor
måste få drägliga arbetsförhållanden.

Ellen Andersson

FOTO: BERTIL ERICSON/SCANPIX

Personalstrategen Inger
Levin konstaterar att det
ﬁnns en ökning men att på
helår är den mindre, jämfört
med under årets sex första
månader. Mellan 2009 och
2012 var ökningen av övertiden cirka 18 procent, sett
till helår.
– Dessutom var det ett
högt övertidsuttag under
januari, februari och mars
i år på grund av inﬂuensan.
Samtidigt ökar övertiden
och vi måste titta på om den
är temporär eller bestående.
Vi måste även se var övertiden ligger och vad som är
orsaken, säger Inger Levin.
Sjukhusdirektör Birgitta

Antal anställda sköterskor
Sjuksköterskor Undersköterskor
Januari–juni 2009
1 602
1 025
Januari–juni 2012
1 585
900
Januari–juni 2013
1 586
858
Diff. 2009/2013
-16
-168
Källa: Skaraborgs sjukhus

Molin Mellander konstaterar
att statistiken ger upphov till
många intressanta frågor.
– Det är väldigt viktigt att
vi tittar på det, för att bland
annat ta reda på vilka verksamheter det handlar om,
om det beror på dålig planering eller på kompetensbrist, säger Birgitta Molin
Mellander.
I hela regionen samt i
Skåne och Stockholm hand-

lar det om samma trend.
Enligt Rapport, som gjort
en sammanställning, ligger
ökningen på 47 procent om
sköterskornas övertid i de
tre regionerna under första
halvåret 2009 jämförs med
samma period i år. För Västra
Götalands del var ökningen
40 procent.

Alf Ehn

Övertidstimmar för sköterskor
Sjuksköt, barnmorsk
Undersköt, m ﬂ
Januari–juni 2009
21 945
13 189
Januari–juni 2012
30 232
15 438
Januari–juni 2013
31 908
17 116
Diff. 2009/20139 962 (45,4 %)
3 927 (29,8 %)
Tim per anställd
Januari–juni 2009
13,7
12,9
Januari–juni 2012
19,1
17,2
Januari–juni 2013
20,1
20,0
Siffrorna inkluderar mertid, enkel övertid, kvaliﬁcderad övertid
och övrig övertid.
Källa: Skaraborgs sjukhus

Benfri Karré Tjocka
i bit
Revbensspjäll

vägpiraterna
pa männen som låtsades ha
fått motorproblem.
Den tillfälliga polisinsatsen har redan lett till gripanden i Stockholm.
Insatsen är nationell men
brottsligheten internationell.
– De här människorna
som vi letar efter nu jobbar
i hela Europa, säger Lena
Matthijs.

Övertiden för sköterskor ökar såväl i landet, regionen och Skaraborgs sjukhus. Under det
första halvåret i år handlade det om nästan 40 procent mer, jämöfrt med samma tid 2009.

Polisens satsning
Från dessa län i landet
ingår i satsningen för att
stoppa vägpiraterna:
Skåne
Blekinge
Jönköping
Stockholm
Örebro
Västernorrland
Västra Götaland

Öppet 8-21

39 39
90
/kg

90
/kg
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ROCKHELGEN. Mariestad blev som Memphis

Bo Wikström och Janne Wallengren ackompanjerar Maria Wikström som sjunger Elvis Presleylåtar i skånska bandet Qvidinge Country Rockers. I gruppen ingår även Marias pappa Bengt
FOTO:JAN FLEISCHMANN
och Dennis Tannerberg. Deras musik är inﬂuerad av countrymusik med låtar av Neil Sedaka och inspirerad av artister som Connie Francis.

2 000 stortrivdes på rockhelg
SHOWER MED ÖS. Den som besökte Rockhelgen
i Karlsholmes folkpark ﬁck inte möta Elvis Presley eller
Jerry Lee Lewis men väl Richard Swanström, Dennis
Henriksson, Maria Wikström och många ﬂera hårt
arbetande svenska artister som bjöd på sådan härlig
spelglädje och ösiga shower så vi nästan kände oss
förﬂyttade till Memphis i den amerikanska södern.
STOR
PUBLIK
”Vi har haft
nästan
2 000
besökare.”
Bo Simensen

Mariestad har med sin dragspelsfestival, raggarbilsträff och
Residensrallyt etablerat sig som
en stad där 50-och 60-tals bilarna
kör runt på gatorna. När vi ﬁck en
riktig rockhelg till Karlsholmes
folkpark fylldes campingplatsen
snabbt. Ett sällskap från Eskilstuna
jublade över att ha fått tag på den
vackraste utsikten med en spegelblank Vänern som fond.
– Vi är jättenöjda, säger Kent

Gustavsson, som njuter av solnedgången tillsammans med Barbro
Becker och Inger Lundquist.
Med en stor kräftskiva laddar
Karl-Axel Müllauer, Frank Johansson, Gunilla Rehnwall och Maria
Johansson, upp inför musikkvällen. De har kommit hit främst för
att uppleva Richard Swanström
och hans band. Karl-Axel, Frank
och Maria är från Skövde. Gunilla
kommer från Kumla.

Folkparkens båda dansbanor fylldes snabbt upp av
alla generationer som passade på att svänga runt.

Några timmar tidigare hade Richard Swanström bjudit besökare
och andra campinggäster på sköna
toner utanför sin husvagn. Då spelade Richard trummor. Kvart i elva
på lördag kvällen hade han satt sig
vid sitt piano inne på Rotundan för
att ge besökarna en häftig scenshow som avslutades med att han
klev upp på pianot och fortsatte att
spela och sjunga innan han hoppade ner bland dansarna.
– Vi har haft nästan 2 000 besökare, säger Bo Simensen, från Töreboda. Tillsammans med Torsten
Nilsson,från Gullspång, ligger han
bakom Rockhelgen.

Jan Fleischmann
jan.ﬂeischmann@
mariestadstidningen.se
0501-68700

Den bästa campingplatsen med storslagen utsikt
hade Kent Gustafsson, Barbro Becker och Inger Lundquist, fått tag på. De är alla från Eskilstuna.

Dennis Henriksson från ”Little Dennis and The
Bobcats” spelar svettig rockabilly på Karlsholmes
jubileumsteater.

MT
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ELEKTRISK STÄMNING.
Richard Swanström bjöd på en laddad rockshow med sitt piano med sådan elektrisk
stämning att man nästan kände sig förﬂyttad till en spelning med Jerry Lee Lewis i en
lokal i Memphis i amerikanska södern.
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MARIESTAD. Vänner i vått och torrt

W

W

W

SAMARBETE. Jakob Karlsson och Johan Albertsson Tidestedt har varit ute och seglat och hjälps åt att få upp optimistjollarna på land.

FOTO: JAN FLEISCHMANN

W

elever till
kunde fått
plats på
marinteknikprogrammet.

W

6

Fem av grabbarna lånar den Ryds Tumlare som
klassen åkte ut till Torsö i. Flera av eleverna har
redan båtvana – andra kommer att få.

upptagningsområde – trots att
marinteknik har riksintag. Flera av
dem berättar att de har syskon som
gått programmet tidigare, och att
deras positiva erfarenheter gjort
valet lätt. Så var det för Simon Andersson, till exempel, och även för
Albin Davidsson som först funderade på IT-gymnasiet men ändrade
sig till marintekniks fördel.

Snabb vändning
För Ludvig Gadelius från Åkersberga utanför Stockholm blev det
en omvälvande sommar. När han
slutade nian i våras var planen att
han skulle börja samhällsprogrammet hemmavid nu i höst. Men så
blev det alltså inte.
– Jag arbetade på Vänerprofil
i somras och jobbade då med en
kille som gått marinteknik för tvåtre år sedan. Jag tyckte att det lät
kul, så jag sökte hit, förklarar han.

Ludvig Gadelius från Åkersberga har varit intresserad
av båtar sedan han var liten. När han – i somras – ﬁck
höra talas om marinteknikprogrammet i Mariestad
sökte han genast hit.

Innan han kom till Mariestad
hade Ludvig inte hört talas om
programmet.
– Vi måste bli mycket bättre på
marknadsföring, konstaterar programansvarige Per-Arne Löfborg.

Aktiv kick-off
Tre soliga dagar med vattenskidåkning, båthantering, kanotrace,
jollesegling, besök av Sjöräddning
och brandförsvar, grillkväll med
programmets tvåor och en massa
fria aktiviteter lider mot sitt slut.
Nu är det dags att börja plugga på
riktigt. På måndagen väntar både
engelska, matte och båt-el.
– Det är en tuff vecka framöver,
säger Per-Arne – men blir genast
rättad av Ludvig som slår fast:
– Det är en ROLIG vecka framöver.

Jenni Ahlin

W

Det var något av en mjukstart för
ettorna på Vadsbogymnasiet förra
veckan. Sedan ﬂera år tillbaka inleder lärare och elever terminen med
en så kallad kick-off där de lär känna varandra under trevliga former
– från smått till stort. Marinteknikprogrammet väljer det sistnämnda
och kör ett tredagarsläger.
När MT kommer till Skeberga på
Torsö på fredagsmorgonen sitter
tio grabbar på bryggan och får en
liten lektion i knopkunskap.
De säger inte mycket, men det
beror knappast på att de är blyga
inför varandra, vilket säkert var fallet i början av veckan. Nej, genom
samarbete i både sovlag och matlag
har de lärt känna varandra riktigt
bra. Nu handlar det mer om trötthet – och kanske lite hemlängtan.
Av programmets 16 platser har
bara tio blivit besatta. Nio av eleverna kommer från skolans vanliga

VILL
LOCKA
FLER
”Vi måste
bli mycket
bättre på
marknadsföring.”
Per-Arne
Löfborg

W

ÄR SÄKER. – Det känns jävligt
bra.
Ludvig Gadelius svarar snabbt
och ärligt. Han är säker på att han
valt rätt program.
Men det var ren tur att han ﬁck
nys om Vadsbogymnasiets
marinteknikprogram.

W

Bra start på gymnasiestudier

För Albin Davidsson var det båtintresset och brorsan
Carls positiva erfarenheter som gjorde att valet föll
på marinteknik.

Irenes Bar
Dagens lunch
Serveras mån-fre kl 11-15
Inkl smör, bröd, kaffe & kaka.

Dagens pasta 79:Mån Pasta Paradisio
Tis Thaikycklingpasta
Ons Kräftpasta
Tor Pasta Carbonara
Fre Vegetarisk pasta
Vi har även sallad, bakpotatis
med röra, varma mackor och
hemmagjorda pajer .
Torsdagar kvällsöppet till 23.00 i
vårt orangeri och uteservering.
À la carte serveras kl 19-22.
Välkommen!

W

W

W

W

Tel. 0501-176 60, Industrig. 1
Lunch - Meny

Lunchbuffé vard. kl 11-14
Frukostbuffé vard. kl 8-10
Måndag:
Lökfylld lunchkorv, hemlagat mos
Skinkgratinerad broccoli
Tisdag:
Stekt fläsk löksås
Fiskpudding, skirat smör
Onsdag:
Hemlagad pytt i panna
Kokt fisk m hummersås
Torsdag:
Ärtsoppa/Köttfärssoppa
Pannkaka, sylt, grädde
Kotlett i ugn
Fredag:
Fläskfilégryta med ädelost
Stekt spätta, kall sås
Avhämtning av matlådor. Ring så
är det klart när du kommer.

Tel: 0501-102 50
www.lundstedtskonditori.se
Vi ﬁnns även på Facebook

DAGENS LUNCH 80:-

Må: Falukorvsstubbe m mos
Strömming m skirat smör
Ti: Fläsk m raggmunk/löksås
Örtbakad torsk
On: Kålpudding m gräddsås
Stekt rödspätta m remouladsås
To: Kyckling m dragonpotatis
Stekt ﬁsk m stuvad spenat
Fr: Fläskytterﬁlé Picata
Fiskgratäng m räkor

Alla vardagar kör vi dagens pasta
Lördag & söndag STÄNGT

Varmt välkomna!

Vi gör smörgåstårtor
och har catering.

För beställningar och
konferenser ring

Öppet vard 8.00-15.00
Lörd & sönd catering, beställningar
Tel/fax 0506-162 00

Lunchhäfte 720:www.karlsholme.nu

N

Fre: Fläskytterﬁlé black & white på
husets vis
Kaviarströmming m hemlagat potatismos

Välkomna!
hälsar Mai m medarbetare

Måndag
Korv stroganoff med ris
Stekt makrill m stuvad spenat
Tisdag
Blodpudding med stekt ﬂäsk, stekt pot.
Burgundisk köttgryta md ris
Onsdag:
Kålpudding med lingon
Gratinerad torsk m gröna ärtor
Torsdag
Kycklingsoppa med sting och pannkaka
med sylt
Isterband med dillstuvad potatis
Fredag
Skinkstek med äppelmos
Paella m salsa
Månd - torsd. alt. - Dagens pasta
Ring gärna och beställ frukost/lunch/
sallad för hämtning.
hollandaren@telia.com
Välkomna önskar
Anna-Karin med personal

Kl 11-14
fr 60:-

Thailändsk, kinesisk &
Svensk

Pizza, Kebab
Sallad & Grill
Kycklingkebab
Lövbiff/Schnitzel

Stor lunchbuffé

Dricka, sallad, smör,
bröd & kaffe ingår.

Sallad - välj 5
ingredienser (gurka, tomat
ingår)
Fullständiga rättigheter

Alla hjärtligt välkomna!

Alla hjärtligt välkomna!

Dagens
lunch

Alltid 4 rätter
med vår stora
SALLADSBUFFÉ

89:inkl. dryck,kaffe,kaka

Uppdateras på vår hemsida
www.stadtmariestad.se
Onsdagar på Harry´s med bar
meny. Onsdagserbjudande
Stadt-burgare (allt ingår) 99:Fredagar afterworkbuffé
med trubadur. Boka bord!
H OT E L L R E S TA U R A N G P U B N AT T K LU B B

STADT
C E N T R U M I M A R I E STA D 0 5 0 1-1 3 8 0 0

Restaurang
Sin Thai

Hjärtligt välkommen
till
www.kinnekullegarden.com 0510-54 40 40

DAGENS LUNCH

Tel. 0501-779 20

inkl. salladsbuffé, bröd,
dryck, kaffe & kaka

Paltbröd m ﬂäsk, vitsås
Spagetti m köttfärssås, rårivna morötter
Ons: Isterband m dillstuvad potatis, rödbetor
Mamma Maisans hemtrillade köttbullar m
gräddsås, lingon
Tor: Ärtsoppa/gulashsoppa m creme fraichetopping samt tunnpannkakor, sylt o grädde
Karlssons frestelse m rökt skinka, grönsaker

Beställ gärna Er cateringmat från oss!

SMASCH

MÅNDAG-FREDAG

80:10 varmrätter

Öppet: Mån-fre 8-15.30
Dagens rätt serveras 11-14.30

Tis: Stekt ﬂäsk m löksås

Lördag = stängt under sommarperioden!

0501-102 78

Lunchbuffé inkl smör, bröd, soppa,
vatten, salladsbuffé, kaffe 89:Vardagar 11.30-15.00 Helger 12.00 - 17.00
Må: Stekt spätta m gräslökssås
Bacon- o champinjongratinerad ﬂäskﬁlé,
stekt potatis
Ti: Stekt ﬂäsk m löksås, kokt ptoatis
Fiskgratäng m kräftsås
On: även kvällsöppet
Fetaostfylld köttfärslimpa, tzatziki, klyftpot.
Ugnsbakad kapkummel m kantarell, salladslök, vitt vin.
To: Panerad spätta m skarpsås, kokt pot.
Cajunkryddad kycklingﬁlé m honungs- o
limesås, rostad pot.
Fr: Fläsknoisette, vår bearnaise, pommes
Ädelostgrat. kapkummel, broccoli, grädde
Lördag-söndag: Helgbuffé
Kantarellsoppa. Herrgårdsstek m gräddsås, potatisgratäng, inlagd gurka, gelé.
Ugnsbakad lax m basilikaphiladelphia;
rostade tomater
149:an Onsdagskväll: Medelhavsbuffé
Öppet: Mån-fre 10-16, ons 10-21,
lör-sön 10-18

Vår välsmakande

THAIBUFFÉ
månd-fred
kl 11.00-14.30

80:Även
Take away meny
och à la carte!
Fr.o.m 21/8 har
vi öppet som vanligt.
Hertig Karls torg 6
Mariestad
tel 0501-151 23
Välkommen önskar Wilai

53 53

Restaurangen vid Katrinefors

Kycklingﬁlé m mangochutney

Må-fr kl 11-14

,k
,,,,,,,,,,,,,,,
A
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Y

Viktoriag. 15, (fd Continental) Mariestad
Öppet: Månd-fred 11-14,30

Rickard Hedlundsv. Tel. 0501-27

Mån: Torsk i ugn m smak av pepparrot

Välkomna!

W

W

X-Baren

Töreboda

W

W

Lunchguiden vecka 35

MARIESTADS
GOLFRESTAURANG

Sandbäcksv. 63B, Mariestad

Tel. 0501-773 99
Tisdag-fredag kl 11-14

Thailunchbuffé

Lunch
mån-fre 11.30-14
i fantastisk miljö!

80:inkl. sallad, bröd,
dryck, kaffe & kaka

85:-

10 st lunchkuponger
750:- (ord. 800:-)

Välkomna!

0501-39 49 10

Lunch Måndag-fredag
Dagens färska pasta
89:Detta ingår:

salladsbuffé, bröd, vatten alt.
lingondryck, kaffe & kaka
Serveras 11,30-14.00 mån-fre

Vi har även sallader
Sommar öppet:
Måndag-söndag

Endast

HELGÖPPET
lördagar
&
söndagar.
Ring och boka bord!

Varmt välkommen
önskar personalen
på Laxhall!
Laxhall, Torsö
0501-221 20

Följ oss gärna på facebook

Klipp ut & häng upp på anslagstavlan!
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SKÖVDE. Militärer från Trängregementet skickas utomlands

Förbereder sig
inför uppdrag
i Uganda

W

FÖRBEREDELSER. Lektioner genrepas, mediciner
förbereds och engelskan ﬁnslipas. Just nu pågår intensiva
förberedelser för den grupp av ofﬁcerare från Trängregementet som inom ett par veckor skickas på ett
utbildningsuppdrag i Uganda.

Återkommande uppdrag

Major Tony Bohman

Peter Asp

Gruppen går igenom de mediciner som ska tas med. En viktig del då möjligheten till akut
FOTO: PETER ASP
sjukvård kommer att vara begränsad.

W

”

Säkerhetsläget i landet bedöms
av gruppen vara bra förutom i de
nordöstra delarna av landet som
gränsar mot Kenya och Etiopien.
Där ﬁnns en tydlig hotbild från den
militanta Islamistgruppen gruppen Al Shabab.

W

Det är ju
verkligen ett
bevis att vi är duktiga på det vi gör.

Bra säkerhetsläge

W

MÅNGA UPPDRAG

W

– Det kommer vara en del språkliga utmaningar och kanske lite kulturkrockar som kan uppstå. Men vi

har anpassat vår utbildning så att vi
kan vara ﬂexibla. Man måste både
kunna gasa och bromsa, förklarar
kurschefen och kaptenen Tommy
Hallgren.
Efter ett regeringsbeslut 2009
avsattes totalt sex miljoner kronor till stöd för samarbetet med
EASF, East African Standby Forces. Trängregementet har vid ﬂera
tillfällen varit en del av denna satsning och utbildat militär personal
i östra Afrika. Uppdragen har nyligen förnyats och enligt major Tony
Bohman tyder detta på ett tidigare
väl genomfört arbete.
– Det är ju verkligen ett bevis på
att vi är duktiga på det vi gör, konstaterar han.

W

Under fyra veckors tid kommer en
grupp på fem personer från Trängregementet och Logistikskolan
att vara på plats i Uganda för att
utbilda afrikanska styrkor i logistik. Även två ofﬁcerare från Norge
har anslutit till gruppen och totalt
40 ofﬁcerare från sju afrikanska
länder kommer att delta i programmet.
Den svensk-norska gruppen
kommer vara baserad på landsbygden i närheten till Victoriasjön. Utöver klimatomställningen
kommer uppdraget att kräva mer
av gruppen än vanligt.

NOTERAT.
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Under dagen bedriver vi normal verksamhet och har dessutom:
t
t
t

Flyguppvisning med bl.a JAS Gripen och veteranflygplan.
Utställning av flygplan, t.e.x JAS Gripen, Tp84 Hercules och veteranflygplan.
Utställning av räddningsfordon, flygstridsledning, säkerhetsmaterial och mycket annat.

skivor har blivit en politisk
snackis i Lidköping sedan
Folkpartiet föreslaget att
p-automaterna skrotas
till fördel för p-skivor i
centrum. Flera partier är
försiktigt positiva till idén,
uppger NLT.
– För oss är det ingen
tvekan, vi tror det är ett bra
sätt att få en högre aktivitet i centrum, säger oppositionsrådet Bertil Jonsson
(M) till tidningen.
– Det viktigaste är att
vi har samma system i
stadskärnan. Med ﬂera

olika system blir det rörigt
för besökarna, säger Kent
Folkesson (C).
Kommunalrådet Kjell
Hedvall (S) värnar om att
behålla p-automaterna.
– Vi tycker inte att
skattebetalarna ska stå
för parkeringsplatser. Vi
har tagit in avgifter för att
kompensera för kostnader som parkeringsvakter,
snöröjning och sopning.
Parkeringsavgifter
fungerar i andra städer så
varför skulle det inte göra
det här, säger Hedvall.

Pilotstudie på cancersjuka hundar
UPPSALA . Hundar med
malignt melanom levde
längre efter att ha behandlats med en ny form av
immunstimulerande
genterapi. Några tycks ha
blivit botade.
19 hundar med aggressiva form av cancer ingick
i pilotstudien. De var

sällskapsdjur vars ägare
sökt hjälp på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Nio av dem opererades
även för sin cancer.
– Tre av hundarna lever
fortfarande upp till tre år
efter avslutad behandling,
säger Henrik von Euler på
SLU till UNT. (TT)

W

Den 31 augusti är du varmt välkommen till F7 och Flottiljens dag.
Vi visar upp vår verksamhet, vår vardag och våra flygplan. Vi berättar
även om hur du inom försvaret kan få en möjlighet att göra skillnad
på riktigt, både inom rikets gränser och i de länder i världen där
demokratin behöver försvaras. Öppettider: 10.00 -15.00. Fri entré.

LIDKÖPING. Parkerings-

W

P-skivor diskuteras i Lidköping

W

W

W

W

W

W

W

W
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Suzuki visar ny suv

Runt halva jordklotet.

Vanligtvis fraktas nya bilmodeller till bilsalongerna runt om i världen med ﬂyg och i väl skyddande
emballage, men Mazda har valt att köra sin nya 3-serie landvägen
från Hiroshima i Japan till Frankfurt i Tyskland. Utställningsbilarna
körs genom nio olika tidszoner, tvärs genom Ryssland och vidare
genom Vitryssland och Polen. Den 7 september når bilarna Frankfurt, bara några dagar innan den stora bilsalongen öppnar. (TT Spektra)

?A4<8¥APå den internationella
Än så länge den enda bilden av nya Suzuki iV-4.

bilsalongen i Frankfurt den 10–22
september kommer Suzuki att premiärvisa sin nya kompakta suv iV-4. De
nya modellen kommer enligt Suzuki

att ärva ett antal designelement från
tidigare suvmodeller, som exempelvis
den typiskt formgivna motorhuven,
men innebär en genomgripande uppdatering av formgivningen. (TT Spektra)

TEST. Svenskarnas favoritkombi

Sista versen för V70
LITEN SKILLNAD. Nu sjunger
svenskens favoritbil på sista versen.
Om helt nya Volvo V70 blir lika folklig
när den gör entré om ett par år
återstår att se.
Volvos stora kombivagn
har varit Sveriges populäraste bil i evigheter. Ända
sedan den hette Volvo 145.
Beteckningen V70 ﬁck den
först 1997, efter en uppdatering av föregångaren Volvo
850. Under de första sex
månaderna 2013 registrerades 9 444 exemplar av V70
i Sverige. 2014 års modell,
som jag kör, hinner inte in
i statistiken förrän i höst.
Och den kommande V70,
där allt från Ford-epoken
har rensats bort, lär inte
hamna i försäljningsstatistiken förrän tidigast hösten 2015.

Rattvärme nyhet
Volvos avdelning för exteriör
design måste ha fått stränga
order från högste chefen om
att ändra så sparsamt som
möjligt på den här bilen – den
ska ju ändå snart tas ur produktion. Några nya kromlister, blanka ribbor i grillen
i stället för svarta rutor, plus
en spoiler fram som verkar
lånad från värsta konkurrenten VW Passat. Det är allt.
Enda komforthöjande nyheten är värme i ratten. Det
har ﬂera konkurrenter haft
i ett par år. Jag körde visserligen en Volvo 740 med rattvärme redan på 1980-talet,
men den ﬁnessen kom aldrig i produktion.

Den samma
Provbilen heter D3 och
hade förr 163 hästkrafter.
I fjol ändrade man så att
D3-motorn nu har 136 hästar. För att få 163 hästar
måste du i dag beställa en
D4-modell.
Tekniskt sett är det samma
femcylindriga dieselmotor,
men med olika effektuttag.
Om du däremot väljer D5motorn, så får du en femma
med större cylindervolym
och 215 hästar.

Som vanligt
Jo, det ﬁnns en fyrcylindrig D2-variant också, med
1,6-liters PSA-diesel på 115
hästkrafter som klarar miljö-

bilsgränsen. Till detta kommer bensinmotorerna T4,
T5 och T6. Plus en etanoloch en gasvariant.

Komfort
Men hur är den att köra då,
nya Volvo V70?
Tja, precis som tidigare.
Komfortabel, fantastiska
stolar, pålitliga köregenskaper och mycket hög säkerhet
redan som standard. Det har
säkert ﬁlats och förbättrats
lite här och där under skalet, men det är saker som
inte syns.
Förmodligen gäller samma oskrivna lag för den här
bilen som för många andra
bilar som sjunger på sista
versen: Barnsjukdomarna
är avklarade, svagheterna
är åtgärdade och allt är slutgiltigt ﬁnjusterat.
Så nu är bilen i mål och nu
är den som allra bäst.

Rolf Gildenlöw
TT Spektra

Volvo V70 D3
Motor: Femcylindrig
2,0-liters diesel
Tjänstevikt: 1 812 kg
Maxlast: 498 kg
Max släpvagnsvikt: 1 600
kg
Pris från: 355 900 kr
Skatt: 1 881 kr
Garantier: 2 års nybil, 3 års
vagnskade, 12 års rostskydd
3-punktsbälte alla
platser.
Krockkuddar: 6
Aktiva nackskydd: Fram
Antisladd: Ja
Förbrukning: 0,51 l/mil
CO2-utsläpp: 134 g/km
tällbar ratt: Höjd/längd
Bagageutrymme (VDA):
555–1 600 liter
Toppfart: 195 km/t
Effekt: 136 hk vid 3 500
varv/min
Vridmoment: 350 Nm vid
1 500 varv/min
Acceleration: 0–100 km/t
på 10,6 s

HERRGÅRDSVAGN.

Svenskens herrgårdsvagn nummer ett. På utsidan är det främst de
kromade ribborna i grillen och dagsljusbelysning i nya
spoilern fram som skvallrar om att det här är 2014 års
FOTO: ROLF GILDENLÖW
modell av Volvo V70.
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TIPSA OSS! Redaktör: Jenny Allvin telefon: 0506-74 79 61 e-post: toreboda@mariestadstidningen.se
Annonsservice: Annidas bok & papper telefon: 0506-100 87

MOTION. Protest hjälpte – nu har de en egen simtid

W

Utan kamp mot tiden simmar Anne-Marie Christiansson, njuter av att ha stor del av bassängen för sig själv. Pensionärssimmet återinförs nu på försök i Töreboda.

FOTO: JENNY ALLVIN

”

Monika Eriksson

Frejdigt hopp

Jenny Allvin
jenny.allvin@
mariestadstidningen.se
0506-74 79 61

W

Britt-Marie Alt instämmer.
Hon vill ha det stillsamt
i bassängen, utan plaskande.
– Det är jättebra att det

älskar att bada och tycker
att det är lättare att komma
igång om hon hoppar i.
Aktiviteten betyder att
endast pensionärer är välkomna. För att kunna tillmötesgå önskemålet har
barnfamiljerna fått lite
mindre tid i simhallen.
– Vi gör det på försök,
framhåller föreståndare
Kerstin Svensson.

W

Vilket personalen i simhallen bekräftar:
– Männen tycker om att
bada bastu och de bastar
länge, konstaterar Hanna
Lundin och Ingela Sandholm
som tar emot i entrén.

bara är för pensionärer.
Sedan går det undan. Vips
har alla bytt om och klättrar
ner i vattnet. Monika Ericsson huttrar vid bassängkanten. Det är inte så varmt
som hon är van vid från bassängen på KSS där hon badar
annars.
– Jag kommer att sprattla
vid kanten, ha lite egen vattengympa. Simningen mäktar jag inte med, säger hon.
Ett och annat plask blir
det trots allt. Hillevi Karlsson kastar sig frimodigt i och
försvinner med hela kroppen under vattenytan. Hon

W

simmar i mer långsamt
tempo, säger Tora Blom,
en av damerna som är med
under premiärkvällen.
För det är damerna som
är i klar majoritet när det
gäller pensionärssimmet.

Jag
kommer
att sprattla vid
kanten

En kvinna berättar att
hon provade vattengympa.
Men det var inte alls hennes
melodi.
– Förr simmade jag och
min man varje lördag. Det
var härligt, fast jobbigt när
det blev för trångt och stimmigt. Därför välkomnar jag
den här tiden på torsdagarna, säger hon.

W

När pensionärernas egen
simtid försvann ur den kommunala simhallens utbud
lät protesterna inte vänta
på sig.
– Det här har vi slagits för
i Kommunala pensionärsrådet. Simningen betyder
jättemycket. Jag går själv
hit ﬂera dagar i veckan men
när de mer duktiga motionärerna tränar så är det lätt
att känna sig dålig när man

GYMPA

W

EFTERLÄNGTAT. Det är torsdag och
nypremiär för pensionärssim i Töreboda simhall. En efterlängtad aktivitet:
– Jag har inte simmat på två år,
säger Margit Larsson som hänger
på låset.

W

Pensionärsstyre i bassängen

POLISRONDEN.
Skadegörelse på personbil. En bil som måndagen
den 12 augusti stod parkerad
vid Storgatan repades i
lacken längs hela högersidan.

EmPe´s

Bowlinggrupp

För barn och ungdomar
Start:

Onsd 4/9 kl 16.45-17.45

n!

Välkomme

Hoppsan – här var det inte så stillsamt. Hillevi Karlsson inleder med att ”göra bomben”.

FOTO: JENNY ALLVIN

W

Prova på de två första
gångerna och därefter
500 kr/termin.
Terminsavslutning
11:e december.
Anmälning sker till bowlinghallen på 0506-713 56
senast den 30/8.

Fick besök av grannen.
Vid 20-tiden på torsdagskvällen inträffade en uppseendeväckande händelse
i Töreboda när en manlig
hyresgäst ﬁck besök av
en kvinna från en grannlägenhet. Kvinnan hoppade
in på mannens balkong.
Där plockade med sig en
av hans blomkrukor och
kastade den rakt in i hans tv
innan hon sedan hoppade
tillbaka till sin egen balkong.
Tv:n blev förstås skadad,
men annars drabbades ingen av några personskador.
Polisen var på plats men
ingen av de inblandade ville
göra någon anmälan.
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TIPSA OSS! Redaktör: Owe E Hermansson, tel: 0506-74 79 65,

Gullspång/Hova

e-post: owe.hermansson@mariestadstidningen.se

HOVA. Hållbarhetsfestival vill få människor att tänka till

Vill skjuta upp domedagen
– Black Market Karma
från London är vi speciellt
glada för liksom Humfree
Bug Art.

I helgen hölls en tvådagarsfestival med
hållbarhet i fokus.
– Vi gör det här för att
vi alla måste komma till
insikt om att vi måste
ändra vår livsstil, sa Ellen
Theander och Emelie
Rye.

Späckat program
Ett afﬁschnamn bland föreläsarna – Alva Snis Sigrtyggsson – ﬁck dock lämna återbud.
– Hon blev sjuk men det
kom ändå folk från fältbiologerna så det blev ett bra
samtal iallafall.
Festivalen med sitt späckade program har inneburit
mycket slit för de unga
arrangörerna.

I ledningen för ”Idévärlden”,
en ideell kulturförening för
gränsöverskridande interaktion, sitter Ellen och Emelie
samt Marianne Ehrlich.
Under fredag och lördag
arrangerade de en festival på
Gamla bion, och det var ett
imponerande program som
de satt samman.
Politiker som jobbar med
energi och miljö hade bjudits in.
– De presenterade hur de
arbetar, därefter blev det ett
samtal om energi och klimatfrågor. Sedan hakade
Karl-Erik Eriksson, Södra
Råda, som också jobbar med
dessa frågor, på.

Andas ut

Kan förändra
Kontentan var den lilla människans livsstil, att det gäller
att bryta ett system.
– Vi måste förstå att vi kan
förändra saker och ting, men
att bara träffas här och nu är

Till höger i bild syns Marianne Ehrlich, Emelie Rye och Ellen Theander från föreningen Idévärlden.

positivt, ett steg i rätt riktning, sa Ellen Theander.
– Många kanske tänker:

”mina enskilda handlingar
påverkar inte något”. Men
inser vi att våra gemensam-

ma handlingar kan förändra
allt så har det stor betydelse,
menade Emelie Rye.

FOTO: OWE E HERMANSSON

Flera band underhöll
under tvådagarsfestivalen
på Gamla bion

– ”Aldrig mer”, så kändes
det fram till och med torsdagen. Vi har jobbat med
detta sedan oktober 2012,
och väldigt intensiv sista tiden. Men när allt föll på plats
på fredagen, det var så skön
stämning, allt var över förväntan, hög kvalitet på allt,
ja då kändes det ”yes”.
– Vi får se var Idévärlden
landar nästa gång. Vi har
talat om en feministfestival.

Owe E Hermansson

Inspiratör
som gjorde
en inre resa
Pêl Rostam, nomad, föreläsare, kursledare och
inspiratör, hade workshop med deltagarna.
– Det handlar om att
hitta sig själv.
Pêl Rostam gästade Ekolyps
under lördagen. Det började
med rörelser, fortsatte med
avslappningsövningar, allt
för att komma i balans.
– Det handlar om att försonas och hitta sig själv, förklarade Ellen Theander.
En försonad människa
med frid inombords är näm-

INRE RESA

Det handlar om att
försonas med sig
själv men också
att hitta sig själv.

”

Ellen Theander

ligen kapabel till fridfulla
gärningar utåt också.

Möjligheter
Pêl Rostam föreläsningar
och workshops inspirerar
han till detta. Enligt inre försoning, inre förlåtelse ﬁnns
inga “dåliga” eller förkastliga erfarenheter, allt vi har
varit med om är en potentiell kraft som kan vinnas över
till vår styrka.
– Konﬂikter, svårigheter
och utmaningar inom grupper, organisationer och på
arbetsplatser. Vi har fantastiska möjligheter att hämta
klarhet och kraft med hjälp
av inre försoning och inre
förlåtelse.

Inre förlåtelse
Under workshopen ﬁck deltagarna en praktisk session
i inre förlåtelser och inre
försoning och ta med sig
tydliga verktyg för en personlig användning framöver.

Pêl Rostam hade en tvåtimmars workshop.

FOTO: OWE E HERMANSSON

Musikcafé
Pêl Rostam föddes som
nomad i Kurdistan och växte upp under bar himmel
i jungfrulig natur.
Med skarp blick och mycket humor genomskådar
Pêl vår civilisations illusioner.

Owe E Hermansson

Har du en nyhet?
Ring eller skriv till MT. Telefon: 0501-687 00
E-post: redaktion@mariestadstidningen.se
sms/mms: 073-012 08 25 Fax: 0501-167 00
Adress: Mariestads-Tidningen, Box 242, 542 23 Mariestad

Gullspång
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Torget Gullspång i morgon tisdag

Kanelbullar
Stenugnsbakat bröd

8-pack

20:-

MARIESTAD: Johannesberg, 0501-138 10

Onsdag 28 aug.
Otterbäckens kyrka
kl.19.00

”Friare Tyglar”
Kaffeservering, lotterier
Sackeusboden är öppen

Välkommen!
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I DAG ....

Familj

... är det slut på sommaren i Karesuando,
enligt meteorologisk statistik. Klimatologiskt är det sommar när dygnets medeltemperatur stadigvarande överstiger tio
plusgrader. Det gör den enligt statistiken
från och med 15 juni i Karesuando. Men
efter två månader och elva dagar är sommaren slut på dessa nordliga breddgrader.

REDAKTÖR: JENNI AHLIN
TELEFON: 0501 -687 42
E-POST: FAMILJ@MARIESTADSTIDNINGEN.SE
ANNONSER: 0501-687 15
WWW.MARIESTADSTIDNINGEN.SE

BEGRAVNING.

På fredagen ägde begravningsgudstjänst rum för
Stig Orheim, Mariestad.
Akten omramades av
orgelmusik framförd av
organist Anders Börjesson.
Ofﬁciant var komminister
Olle Ohlsson som höll ett
personligt griftetal, förrät-

DÖDA

DAGENS ROS
Karl Seger
som är en duktig och intresserad sportkille. Lycka till i
5:an. Kram mormor Agneta.

Doris
Juhlin

UPPVAKTNING

All uppvaktning

Ett varmt och innerligt
TACK till personalen
Äldreboendet och avd.
Björkskär Amnegården
för god och kärleksfull
omvårdnad

TACK
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Tyra Jernetz
fyller 5 år! Grattiskramar från
mamma, pappa,
Maja och Melker!






















Olle Eriksson
Hipp hipp hurra för
vår Olle som fyller
7 år idag. Grattiskramar från Moa,
mamma och pappa.






















Alice Ros
Hipp hipp hurra för
vårat busfrö på
2-årsdagen.
Önskar mamma,
pappa, Ellen och
Titti.






















Elize Kallojärvi
Ett stort grattis till
vårt lilla busfrö
Elize som fyller 2 år
idag. Önskar
storebror Ville,
mamma och pappa.






















Helmer Blom
Rotmark
Idag fyller vårat
charmtroll Helmer
2 år. Många grattiskramar från
mamma, pappa och
storebror Wilmer.






















Stina Rosell
Underbara Stina
redan 8 år. Ännu ett
år med härliga minnen. Firas med ballonger och snören.
Kram från Albin,
mamma och pappa.






















Elise Forsberg
Vi vill gratta vår lilla solstråle Elise på
hennes 7-årsdag.
Kramar från pappa,
mamma och syster
Evelina.






















Frida Andersson
Grattis på
6-årsdagen! Många
kramar och pussar
från Johanna,
Micaela, mamma
och pappa.






















Lillie Johansson
Hipp hipp hurra för
vårt busfrö som
blir 1 år i dag,
önskar mamma
pappa och syskonen.

Anhöriga får dela
avliden mans aska
STOCKHOLM . Anhöriga
till en avliden medelålders
man från Stockholm får efter över ett års kamp rätt att
dela på mannens aska och
sprida den på två platser.
Familjen nekades att dela
askan av länsstyrelsen, och
ﬁck även nej i förvaltnings-

rätten. Senare ändrades
beslutet till de anhörigas
fördel i kammarrätten. Nu
meddelar Högsta förvaltningsdomstolen att man
inte ger prövningstillstånd,
och därmed står sig kammarrättens beslut. (TT)

Vingåkersband gästar PRO-dans
MARIESTAD. Holens
orkester från Vingåker
spelar på PRO:s trivsel-/
motionsdans på onsdag,
den 28 september. Holens
orkester har funnits sedan
1999 och spelar svensk traditionell mogen dansmusik. Medlemmar är Monika

på gitarr, saxofon och sång,
Kent på bas, gitarr och
sång, Roger på klaviatur
och dragspel samt Jerka på
trummor och sång.
Det är första gången som
Holens orkester gästar PRO
och Karlsholme.

Syförening på mc-museum
RESEBREV. Björsäters
kyrkliga syförening har
varit på resa till falbygden
och Falköpings motorcykelmuseum.
På museet blev vi välkomnade och väl mottagna
av Marita och Lennart
Magnusson som bjöd oss
på en intressant, rolig och
historisk guidning som
passade för både ung och

gammal liksom damer och
herrar.
Efter besöket på museet
intogs lunch på Bredablick
på Mösseberg som också
bjöd på en fantastisk utsikt
över falbygden i det vackra
vädret.

Monica Petterson
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På Töreboda kyrkogård har
urnan med stoftet efter
Bengt Karlsson, Töreboda,
gravsatts. Akten, som omramades med diktläsning
och bön, förrättades av
Weine Nilsson.

W

Begravningsgudstjänsten
kommer att äga rum i
kretsen av de närmaste.
Den som vill hedra Doris
minne kan göra det
genom en gåva till
Barncancerfonden på
gåvotelefon 020-902090

Bengt Karlsson
Töreboda

W

Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar.

FIRARHÖRNAN

URNNEDSÄTTNING.

W

DÖDA

I Amnehärads kyrka ägde
på torsdagen begravningsgudstjänst rum för John
Adamsson f Grundel,
Otterbäcken.
Akten omramades med
orgel- och pianomusik
framförd av musikdirek-

över John Adamsson, frambar de anhörigas tack för
visat deltagande och inbjöd
till den efterföljande minnesstunden i församlingshemmet.

W

undanbedes.
Ann-Marie Måsberg
Mariestad

John Adamsson
Otterbäcken

tör Lars Kullnes och med
solosång av Alexzandra
Sandström. Vidare medverkade Tomas Feltsten
med diktläsning. Gudstjänsten leddes av kontraktsprost Eva Posth som
i sitt griftetal utgick från
orden i 1:a Kor 13:12, förrättade överlåtelsen och
sjöng begravningsbönen,
samt framförde musik på
kornett. Vid den vackert
blomstersmyckade båren
tog mamma och pappa,
mormor, farmor och släkt
ett sista farväl av John
under orgelmusik. Minnet
hedrades även med gåvor
till Skagersviks bordtennisklubb från bland annat
Partex Gullspång, SBTK’s
A-lagspelare, Amnehärads
kyrka och Bills arbetskamrater.
Som avslutning lyste
kontraktsprost Posth frid

W

* 27 juni 1929
har idag stilla insomnat
och lämnat oss i stor
sorg och saknad.
Brattberg Gullspång
14 augusti 2013
Barnen med familjer
Systrar
Övrig släkt och vänner

På fredagen ägde i Töreboda kyrka begravningsgudstjänst rum för Arne
Stark, Töreboda.
Akten omramades med
orgelmusik framförd av
kantor Inger Karlsson.
Gudstjänsten leddes av
komminister Hans
Kristoffersen som i sitt
griftetal utgick från orden
i Psalt 90:10, förrättade
överlåtelsen och sjöng
begravningsbönen.
Vid den vackert blomstersmyckade båren tog under
stilla orgelmusik makan,
barnen med familjer, övrig
släkt och goda vänner ett
sista tack och farväl av
Arne Stark.
Personliga tack och hälsningar frambars.
I blomstergärden märktes
blommor från bland annat

Kamraterna på Moelven.
Minnet hedrades även med
gåvor till Cancerfonden,
Föreningen Cancerhjälpen
och Diakonins handkassa
från bland andra Grannarna, Byggkomponenter
Limträ Teknik i Falun och
Moelven Töreboda AB.
Komminister Kristoffersen lyste som avslutning
frid över Arne Stark och
frambar de anhörigas tack
för visat deltagande samt
inbjöd till minnesstund i
Töreboda församlingshem.

John Karlzén, svensk författare,
1903-1960
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Vår Kära Mamma

Filippa Seger
är en glad och positiv tjej
som längtar till skolan.
Lycka till i 3:an.
Kram mormor Agneta

Arne Stark
Töreboda

Vi vill gärna vara
oss själva, men
också som alla andra.
Lustigt nog lyckas vi bäst
med det senare.”

W

Stig Orheim
Mariestad

tade överlåtelsen och bad
begravningsbönen. Vid den
vackert blomstersmyckade kistan tog sonen med
familj, släkt, vänner och
grannar ett sista tack och
farväl av Stig.
I aktens avslutning lyste
ofﬁcianten frid över Stig
Orheims minne. Hans minne hade även hedrats med
gåvor till Cancerfonden och
Lions Cancerfond Väst.
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DAGENS NAMN
Östen
Östen är fornnordiskt. På runstenar ﬁnns namnet
Aystain som är Östens föregångare. Namnet består av ord som betyder ”lycka” och ”sten”, i överförd betydelse ”lyckobringande sten”. Det hade
en liten popularitetstopp under 1930–1950talet. Cirka 4 200 bär namnet, omkring 1 100
kallas så eller har det som första förnamn.
I morgon: Rolf Raoul

Födelsedag.

För
36 år sedan, 1977, föddes
simmaren Therese
Alshammar. Hon har
under lång tid varit en
av Sveriges bästa simmare med ﬂera satta
världsrekord och många
mästerskapsmedaljer i
OS, VM och EM. I årets VM
i Barcelona var hon inte
med då hon var gravid.
Therese Alshammar

DET HÄNDE ...

1963

1883

För 50 år sedan, kvävdes en tiomånaders pojke sedan han trätt
en plastpåse över huvudet som
han dragit fram ur ett köksskåp.
Det startade en kampanj för
att göra svenskarna medvetna
om riskerna med de oförargliga
plastpåsarna.

För 130 år sedan, hade vulkanen på ön Krakatua
mellan Java och Sumatra ett av historiens våldsammaste utbrott. Vulkanen hade sovit sedan
1680, men vaknade i maj med eruptioner som
fortsatte hela sommaren. Det värsta kom denna
dag. Explosionen kunde höras 400 mil bort och
en tsunami på 40 meter dödade 36 000 människor längs Javas och Sumatras kuster.

SOMMARBILDEN. Mys i mattan

W

NOTERAT.

W

Det bjöds på Elvislåtar vid PRO:s höstupptakt. Lennart och
FOTO: STIG KARLSSON
Conny underhöll.

W

W

W

W

W
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Höstupptakt med
Töreboda PRO

”HANG OUT”. Rosalie Wallin har skickat in en bild på sina
barnbarn Vinga och Lowe då de ligger i farmors hängmatta

NAMNSDAGSKRYSS.

och myser. Hängmattan ﬁnns på Harpunvägen i
Otterbäcken.

SKOLMAT. V35
MARIESTAD
Måndag: Ugnspannkaka/
ﬂäskpannkaka. Veg alt: Ugnspannkaka. Tisdag: Stekt sej
med örtsås och potatis/ris.
Veg alt: Stekt morotsbiff, sås,
potatis/ris. Onsdag: Afrikansk
köttfärsgratäng med tillbehör.
Veg alt: Vegetarisk röra.
Torsdag: Kycklingsoppa. Veg
alt: Rotfruktssoppa. Fredag:
Varmkorv/köttbullar och
potatismos. Veg alt: Falafel,
mos.

TÖREBODA
Måndag: Stekt korv och
pasta. Tisdag: Köttfärsrutor,
sås och potatis. Onsdag:
Potatisgratäng och kallt

kött. Torsdag: Fisk med
frasigt täcke, sås och potatis.
Fredag: Köttsoppa med
grönsaker.

GULLSPÅNG
Måndag: Färsbiffar med
tomatsås och ris. Tisdag:
Potatisbullar, lingonsylt, keso.
Onsdag: Ugnstekt ﬁsk med
potatismos. Torsdag: Kocken
överraskar. Fredag: Cowboysoppa med bröd och ost.

KARLSBORG
Måndag: Stekt falukorv med
persiljestuvade morötter och
potatis. Tisdag: Sprödbakad
sejﬁlé med stuvad spenat
och kokt potatis. Carl Johan:
Alternativrätt. Onsdag:

Pannbiff med kokt potatis,
skysås, lingonsylt. Torsdag:
Munksoppa med mjukt bröd,
smör och pålägg. Fredag:
Isterband med stuvad vitkål,
kokt potatis och rödbetor.
Mölltorpskolan: Grillad ﬂäskkarré med potatissallad.

GÖTENE
Måndag: Pasta Carbonara.
Tisdag: Fiskpanetter, stuvad
spenat/kall sås, potatis.
Onsdag: Tacokryddad köttfärsröra, mezeyoghurt, ris.
Torsdag: Fisksoppa, mjukt
bröd, ost. Fredag: Helstekt
kotlettrad, gräddsås, potatis,
pressgurka.

SPRF korade Skaraborgs mästare i boule
LIDKÖPING. I ett strålande
augustiväder samlades tio
lag med 20 tävlande till
Skaraborgsmästerskap i
boule för SPRF-avdelningar
och klubbar i Stadsträdgården, Lidköping. Som
tävlingsledare tjänstgjorde
Folke Åhs, Lidköping, med
assistans på olika sätt av
några av Skara-Lidköpingsavdelningens medlemmar.

Dagen inleddes med
kaffe och smörgås och efter
tre tävlingspass serverades
lunch ute i det vackra vädret. Så återstod två tävlingspass före avslutning med
kaffe och prisutdelning.
Segrande blev lag nr 4
(Ingrid Eriksson och Birgit
Stenberg, Karlsborg) och
tvåa blev lag nr 8 (Siv och
Ingvar Silfver, Skövde).

Trea kom lag nr 10 (Marianne Lorentzon och Barbro
Nilsson, Lidköping) och
fyra blev lag nr 9 (Lennart Andersson och Ingvar
Krantz, Lidköping). Även
övriga deltagande lag (Falköping, Mariestad, Skövde)
ﬁck priser.
Folke Åhs belönades med
en varm applåd efter prisutdelningen.

TÖREBODA. Ordföranden
Mariann Blom hälsade
välkomna när PRO Töreboda höll sin första träff för
hösten. Hon informerade
också om kommande aktiviteter. På torsdagar är det
pensionärsbad i simhallen,
en seniormässa är på gång
i Mariestad i början av september och så ska Veteranvetartävlingen avgöras på
PRO:s medlemskryssning i
slutet av oktober.
Jan-Erik Rosander
meddelade att han ska på
traﬁkkurs som sedan följs

upp med en studiekurs i
föreningen. Han önskade
synpunkter på sådant som
behöver åtgärdas i samhället.
Lola Andersson påminde
om stavgången på måndagar i gästhamnen. Åtta
nya medlemmar hälsades
välkomna.
För underhållningen
svarade Conny och Lennart med ett uppskattat
program, bland annat med
Elvislåtar. Det hela avslutades med dragning av åror.

Vargar ylar för att visa omtanke
STOCKHOLM. När en varg
lämnar ﬂocken och resterande individer börjar yla
beror inte det på att separationen stressar dem, utan
är ett tecken på att de bryr
sig om varandra. Det visar
en österrikisk studie som
presenteras i tidskriften
Current Biology.
Forskarna studerade hur
en grupp om nio vargar
reagerade och ylade när en
av dem togs i väg en stund
från ﬂocken. De listade
också alla individers status
och vilken partner de föredrog. Det visade sig att

djuren ylade mer när en
varg de hade en bättre
relation med, eller när en
individ med hög status,
lämnade gruppen. Forskarna mätte också nivåerna av
stresshormoner i vargarna,
och kunde se att stress på
grund av separationen inte
hade något med ett ökat
ylande att göra.
Forskarna tror att vargarna låter mer när en
”favorit” försvinner för att
de ska kunna hålla kontakt
och hitta tillbaka till varandra. (TT)

Minnesgåva
Hedra minnet av en närstående. Skänk en minnesgåva
eller starta en minnesinsamling på cancerfonden.se

020-59 59 59 | pg: 90 1986-0

Mariestad
0501-702 08
www.dina.se

I dag 14.00

Hova
0506-300 87

Stort sortiment av

TRYCKIMPREGNERAT
Öppet: Vardag 7-18, Lördag 9-12
Skövdev. 27, Töreboda
Tel: 0506-161 90
info@xltoreboda.se
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LYRESTAD. 32 anställda berörs

Ohlsson ny ordförande i S-kvinnor

IPP i Lyrestad
går i konkurs

– Nej, absolut inte. Jag
är feminist och har jobbat
mycket med feministiska
frågor under min fackliga
tid.

Tomas Bengtsson
TT

Företagets verkställande
direktör förklarar att det
ﬁnns ﬂera bidragande orsaker till att han i fredags
såg sig tvungen att begära
IPP i konkurs. En av dem är
att man under året haft ett
antal stora projekt som dra-

git stora resurser men som
kunderna skjutit fram. Det
handlar om projekt med
omkring 15–20 miljoner
kronor i omsättning.
– Normalt har vi ett sådant stort projekt på ett år.
Nu hade vi tre. Två av dem
har förskjutits av kunderna. Där det var tänkt att de
skulle vara klara i januari
eller mars har det ﬂyttats
fram till december, säger
Mikael Lundqvist.
En annan stor smäll för
IPP var när Falköpingsföretaget Arkivator gick
i konkurs tidigare i sommar. Arkivator var en viktig
kund för IPP. Att det före-

taget ﬁck en ny ägare i fredags hjälper inte fabriken
i Lyrestad där 32 anställda
fick det dystra konkursbeskedet samma dag.
I dag, måndag, tar konkursförvaltaren över verksamheten och Mikael
Lundqvist hyser trots allt
gott hopp om att ﬁnna lösningar för framtiden.
– Affärerna är i grunden
goda. Driften kommer att
ﬁnnas kvar, det är jag övertygad om. Av vem eller hur
vet jag inte i dag. Vi jobbar
på olika spår.

W

Känns det extra viktigt
på grund av kritiken?

Industriell Plåtproduktion, IPP,
i Lyrestad lämnade in
ansökan om konkurs
i fredags. I dag tar
konkursförvaltaren
över.
– Som det ser ut i nuläget kan vi inte betala
våra fakturor, säger
vd Mikael Lundqvist.

W

M åndag

att nyligen öppet ha kritiserats av tidigare ordförande
Mona Sahlin för att under
sin tid som bas för IF Metall
ha motarbetat LO:s jämställdhetspotter, som skulle
jämna ut löneskillnader.
Löfven sade på lördagen
att det är viktigt att han som
ordförande besöker alla partiets organisationer.
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Ohlsson, riksdagsledamot
från Skaraborg, valdes vid

förbundsmötet i Stockholm
på lördagen. Hon efterträder
Lena Sommestad som avböjt
omval.
Carina Ohlsson sade att
hon internt ska jobba för att
förbättra stödet till lokala
klubbar och distrikt från
centralt håll inom S-kvinnor.
Inför riksdagsvalet nästa år
ska förbundet lägga mycket
fokus på jämställda löner,
nerdragningar i offentlig
sektor och inte minst kvinnors otrygga arbetsvillkor.
– Det är det som har försämrats så mycket under
de borgerliga regeringarna,
sade hon till TT.
Löfven höll ett tal inför
förbundsmötet. Detta efter

W

Carina Ohlsson från
Lidköping har valts till ny
ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund S-kvinnor.
Förbundsmötet ﬁck
besök av partiordförande Stefan Löfven
– vars insatser för
feminismen nyligen
ifrågasatts internt.
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STOCKHOLM.

Jenni Ahlin

NOTERAT.

Tekakor

20:SKÖVDE:
Norrmalm 0500-48 05 60
MARIESTAD: 0501-138 10

MARIESTAD. Räddningstjänsten i Mariestad

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Ohlsson från
Lidköping valdes på lördagen till ordförande för S-kvinnor.
Hon gratulerades bland annat av partiledare Stefan Löfven.
FOTO: FREDRIK PERSSON/SCANPIX

ﬁck rycka ut till Brodderudskorset på väg
202, i höjd med avfarten mot E20, tidigt på
söndagskvällen. Larmet gällde en personbil
vars instrumentpanel hade börjat brinna
under färd. Bilens förare hann köra bilen åt
sidan, ta sig ur och därefter ringa efter hjälp.
Han klarade sig utan skador.
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Bilbrand på 202:an

18-pack
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FOTBOLL. Division 5

Spelavbrott som gynnade Jula
En man mindre, men ledning.
Då kom ett spelavbrott
på några minuter orsakat av
några MBK-anhängare.
– Avbrottet kom lägligt för
oss. Då kunde vi snacka ihop
oss, säger Julas tränare Henrik
Josefsson.
Jula BK är nu ensam
serieledare när sex
matcher återstår av
MBK
serien. Fredagskvällens egna seger och
Skultorps poäng mot
Jula
topplaget Hjo var
mycket bra för Jula. Desto sämre
för MBK som krigar med Skultorp
kring nedﬂyttningsstrecket.
Vårderbyt vann MBK med 2–1
och det blev en liknande vändning
den här gången, fast åt andra hållet. MBK ledde med 1–0 innan Jula
både kvitterade och tog ledningen
med en man mindre (Kristoffer
Blom utvisad).
Eftersnacket kom bland annat
att handla om det avbrott som
skedde i spelet när Jula just gjort
2–1 genom Mikael Johansson.

1

2

Domarna konfererade
Linjedomaren påkallade huvuddomaren Mattias Olofssons uppmärksamhet sedan MBK:s supporterklack stört ordningen vid
långsidan. Spelarna samlades vi
avbytarbänken och domarna samlades i mitten för att konferera.
MBK:s tränare Per-Arne Lundkvist berättar:
– Linjedomaren kände sig inte
säker och de undrade om vi kunde
lösa det på ett bra sätt för att inte
behöva bryta matchen.

Valdemar Landgren gjorde mål för sitt Jula i derbyt på Vänershof efter en dramatisk avslutning där domaren bröt matchen i några minuter.
Han fortsätter:
– Efter en stund ﬁck jag gå till
supportrarna och be dem att ﬂytta
sig bort. Då var domaren nöjd.
Under kvällen hördes smällare
och olika ramsor.
– Okvädesord. Det blev inte bra
ramsor, anser MBK:s tränare.

Hur påverkade avbrottet er?
– Det kom inte bra för oss.
MBK gjorde en bra första halvtimme av matchen. Daniel Larsson gav laget ledningen efter 14
minuter genom ett mycket vackert mål.
– MBK var hetare och vi var ängs-

liga och hade för bråttom när vi
hade bollen. Det var rättvist med
1–0 i paus, säger Henrik Josefsson.
Jula korrigerade en del under vilan för att få ut mer energi och offensiv. Det blev bättre sett med Ullervadsögon, kraften började sina
hos hemmaspelarna. Med kvarten
kvar ﬁck dock MBK ”hjälp” av utvisningen.
– När utvisningen kom var det
precis som att anspänningen försvann och det släppte för oss då vi
inte hade något att förlora.
Valdemar Landgren kvitterade

med ett välplacerat skott mot Fabian Knutsson i målet. Inte nog med
det så ﬁck skyttekungen Mikael
Johansson till 2–1 för Jula på en
omställning.

Fick utdelning
– Vi malde på och ﬁck utdelning.
Motﬂytet vi hade i våras har vänt
och vi får in målen nu, säger Josefsson, som kommenterar spelavbrottet så här:
– Det fanns en liten klick som
förstörde och tog udden ur det
hela. Synd när det är folk, festligt
och derby.

FOTO: JAKOB BOJIE

I MBK var Morgan Landenmark
dominant i första. Backen Daniel
Welamsson var stabil och hade en
nygammal mittback vid sidan då
Erik Sjöberg ersatte avstängde Anders Peltola.
I Jula ska Mikael Johansson hyllas för sin näsa för mål.
Mål, MBK: Daniel Larsson.
Jula: Valdemar Landgren, Mikael
Johansson.

Peter Gustafsson
0501-687 23
peter.gustafsson@
mariestadstidningen.se
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Joshi Helgesson skadad
KONSTÅKNING. Joshi Helgesson är skadad och måste
hålla upp med konståkningsträningen ett tag. Ett ben
i foten är brutet och nu kan det dröja sex veckor innan
hon är på is igen. Det var i förra veckan som Joshi
skadade sig i samband med att hon gjorde hoppet
trippel lutz. Läkare kunde konstatera att det rörde sig
om ett brott på ett ben i foten.
– Jag kommer att ha gips nu i cirka två veckor och
sedan en ortos i cirka fyra. Förhoppningsvis kommer
jag att kunna gå på is igen om sex veckor.

MT

1–2

Daniel Sliper gav GIF Sundsvall
ledningen efter en kvart i toppmötet
mot Degerfors. Pontus Jakobsson kvitterade efter en halvtimme
men Eric Larsson ﬁxade segern till
gästerna i början av andra. Degerfors
huserar på fjärde plats i
superettan. (TT)

ENDURO. Junior snabbast i Oxjakten

Chansning som gick hem

VÄLKÄNT. 18-årige Anton
Sandstedt är bekant med banan vid
Bångahagen. I lördags avverkade
han den på tiden 1.24.16 och blev
FOTO: JAN FLEISCHMANN
totalvinnare.

Töreboda MK:s Daniel Johansson placerade sig som femma i breddklassen.

Jan-Olof Wallskog från Töreboda kämpade på i kurvorna.

Ola Önnefors, Mariestad, enda deltagare i hemmatävlingen.
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Medaljläge i Las Vegas

Willian till Chelsea

Fullträff för Telde
och Santana. Minna Telde

BOWLING. De båda svenska lagen i damernas

FOTBOLL. Brasilianske fotbollsspelaren Willian var
så gott som klar för Premier League-klubben Tottenham. Men trots avklarad läkarundersökning inleddes förhandlingar med Chelsea och på söndagen
bekräftade klubben som tränas av José Mourinho att
de nått en överenskommelse med 25-åringen som
senast spelade för ryska Anzji Machatjkala.
”Chelsea har kommit överens med Willian och
hans klubb Anzji Machatjkala om en övergång”,
skrev Chelsea på sin webbplats i går. (TT)

ﬁck till en fullträff i söndagens
EM-dressyr på hingsten Santana.
– Jag är jättenöjd. Han var
fantastisk att rida, säger hon
efter küren. 76,589 procent är
ett toppresultat för henne, men
rätt många var överens om att
det inte riktigt var i paritet med
prestationen. (TT)

tremannaspel i bowling-VM i Las Vegas har bra läge
för medalj efter de första tre serierna. Laget med
Victoria Johansson, Caroline Jonsson och Sandra
Andersson ligger på femte plats, bara fem käglor
från fjärde plats som garanterar medalj.
Även det andra svenska laget, Joline Persson
Planefors, Isabelle Hultin och Rebecka Larsen, har
medaljchans på nionde plats, 35 käglor efter sina
lagkamrater.

Willian.

FOTBOLL. Division 3

för Anton
SNABBAST. Det blev bortavinst, fast ändå
lite hemmavinst då Oxjakten dammade runt
på Bångahagen.
Junioren Anton Sandstedt från Tibro MK
satte alla på plats.
– Det blev en ofrivillig chansning att inte tanka, men det gick hem, ler Anton Sandstedt.
Två juniorförare var snabbast runt
milspåret vid Bångahagen där 230
förare ställde upp.
När dammet lagt sig kring Anton Sandstedt och Linus Fasth
från Linköping, visade det sig att
Sandstedt var 1,5 minut snabbare
än närmaste förare, Fasth.
De båda killarna håller till i tätstriden i JSM-tabellen där Anton
Sandstedt ligger trea och Linus
Fast sjua. I USM leder Sandstedt.
– Målet var att vinna båda, men
jag har inte fått till det i JSM. Det är
för långt upp till förstaplatsen med
en tävling kvar, säger Sandstedt.
En del i framgången går att hitta
i Mariestad. Här har Anton stora
delar av släkten och mekanikern
Johan Karlsson, som även syns i
speedwaydepån på Canvac arena.
– Jag tränar här på Bångahagen
ibland och körde Bånga Grand National i vintras. Jag känner folk i
Mariestad och det är en ﬁn enduroklubb, berättar han.

Tidigt fall
Anton har en bakgrund inom crossen och menar att han egentligen
inte är så van vid bök och stök i endurospåren.
Duon startade samtidigt i lördags, men Linus la sig i första
sväng. Då fick Anton ett försprång.
– Vi anmälde oss sent. Jag ville
vara först ut, för det är många att
köra om i dammet.
Fast det kunde gått illa. Han
missade att tanka, vilket kunde
kostat totalvinsten.

– Jag ﬁck åka runt och vara livrädd för stopp, berättar han om
slutvarvet.
Anton Sandstedt är för första
gången uttagen till juniorlandslaget som ska iväg till Sardinien på
Sixdays. I framtiden siktar han på
att bege sig utomlands.
– Jag går sista året på Volvogymnasiet och får prioritera studierna
det här året. Sedan vill jag köra utomlands och VM.

Svårt i dammet
I lördags var det torrt. Så torrt att
det var svårt för bakomvarande
förare att verkligen se något. Seniorklassens Andreas Toresson, Lilla Edet, och Danne Åkesson, Karlskoga, intygade att det var lurigt.
– Jag körde omkull tre gånger i
dammet, säger Åkesson som låg
hack i häl på Toresson.
Det skiljde elva sekunder. Danne
Åkesson har tidigare vunnit Oxjakten, medan Toresson däremot gjorde sin första tävling i Mariestad.
– En riktigt ﬁn bana. Längesedan
jag körde så lång tid i sträck, säger
seniorvinnaren, som var två minuter efter Sandstedt i totalen.
I breddklassen kom Töreboda
MK:s Daniel Johansson femma och
Jan-Olof Wallskog tia. I klassen över
40 år blev Mikael Persson trea.
Damklassen vann Martina Reimander, SMK Östgöta.

Peter Gustafsson
0501-687 23
peter.gustafsson@
mariestadstidningen.se

Tufft lopp
för Önnefors
ENDURO. Mariestads enduroklubbs ende deltagare var Ola Önnefors i klassen under 40 år.
Han körde in som fyra, en och
en halv minut efter segraren.
– Jag är glad både över placering och själva loppet. Jag orkade
inte hålla styret i slutet, säger Ola
Önnefors, som ﬁck kramp.
Han ﬁck tiden 1.35.22 och försökte öppna i ett lugnt tempo.
– Men det fungerade bara till
första kurvan, ler han.

Julas Lisa Persson nickar in 3–2 mot Floby på Ullervads IP. Matchen
slutade 4–2 och Jula klättrade med det förbi Floby i tabellen.

Andreas Toresson från Lilla Edet var snabbast av seniorerna, men hade
två juniorer framför sig tidsmässigt.

FOTO: JAN FLEISCHMANN

Lisa Persson
hjältinna för Jula
Toppmatchen mellan Jula
och Floby stod och vägde
när Jula BK:s egen skyttedrottning Lisa Persson satte
pannan till.
– Jag ﬁck en yta i mitten
där och visste att jag skulle
göra mål om bollen bara kom
dit, säger matchvinnaren om
3–2-målet.
Serietvåan Floby
var inför matchen
tre poäng före Jula
Jula
BK i den jämna division tre-tabellen. En
Floby
seger för Jula skulle
innebära att man
klev förbi Falköpings-laget tack
vare bättre målskillnad. Efter den
första halvleken var Jula i förarsätet med 2–1 efter att Carolina
Holm och Frida Holmén stått för
hemmalagets mål.
– Floby är tuffa och det var vi
beredda på efter förra mötet. Det
var precis så fysiskt och svårspelat som vi trott innan, säger Lisa
Persson.
Vars Jula BK inte kunde behålla
ledningen längre än fem minuter
in i den andra halvleken. Lite taffligt försvarsspel följt av ett bra avslut av Anna Apel gjorde att kvitteringen till 2–2 var ett faktum.
Matchen föll sedan in i ett

4
2

klassiskt ställningskrig där Jula
kändes aningen mer bollskickliga utan att för den delen skapa
några vassa målchanser. Något
det skulle bli ändring på i den
76:e matchminuten då Kajsa
Stern slog en precis frispark från
vänster.

Ny serietvåa
– Frisparken var perfekt och jag
kunde bara sätta dit pannan. Det
var riktigt skönt, säger Lisa Persson.
Och ännu bättre skulle det bli
bara några minuter senare. Lisa
Perssons fina inspel gick fram
till rätt adress i form av Steffanie
Johansson som sköt ett distinkt
skott. Med målvakten bortspelad valde en Floby-försvarare på
mållinjen att sätta upp handen
och stoppa skottet – rött kort och
straff.
– Jag missade min förra straff
så jag hade bestämt mig tidigt.
Den skulle bara sitta och det gjorde den ju, säger Lisa Persson om
4–2-målet som var hennes sextonde totalt och gör henne till
tvåa i skytteligan.
Jula är alltså efter segern ny
serietvåa, sex poäng bakom Falköping.

Richard Hermansson
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FRIIDROTT. Åsa laddade på Mallorca

Tog sig i mål i maratondebuten

77

personer
kom till start i
maraton- och
kvartsmaratonklasserna.

W

LYCKADES. Mariestadslöparen
Åsa Blom tog inte den enkla vägen.
Men nådde sitt mål att springa
under fyra timmar i Mariestads
marathon.
– Det var inte farligt med värmen. Jag kom hem från Mallorca
klockan fem i morse, skrattar
36-åringen på lördagen.

W

I den nionde upplagan av Mariestads marathon kom det med efteranmälningar 77 personer till start
i antingen maraton eller kvartsmaraton.
Åsa Blom hade tidigt bestämt
sig för att springa de 4,2 milen på
hemmaasfalten i Mariestad.
Fast det blev en lite annorlunda
uppladdning med tanke på att hon
på morgonen kom hem till Mariestad efter en ﬂygresa från Spanien.
Att vara hyggligt utvilad och infria
sina förväntningar var det inga
problem med.
– Det gick ju att sova på planet
hem.
Väl ute vid varvloppet med start
och mål vid Snapen, var det raka
rör. Åsa hade som mål att slippa
en fyra som första siffra i resultatet. Det blev 3.41.47, vilket gladde
väldigt.
Vinnaren av damklassen tackar
medtävlaren Soﬁa Key från LK TV88 för hjälpen.
– Jag och Soﬁa sprang ihop i tre
vändor. Hon är mer rutinerad och
utan henne hade det inte gått.
Åsa har som längst sprungit 15
kilometer på tävling tidigare (Sörörundan) och visste inte riktigt hur
kroppen skulle svara på utmaningen. Men det höll hela vägen
till målet.
– Det var skönt på första varvet
och blåste inte så mycket. Mentalt
känns det gott. Fysiskt ﬁck jag blåsor på tårna, berättar Åsa Blom.

W

W

W

W

W

Åsa Blom från Mariestad gjorde sitt första maratonlopp och ﬁck mersmak. Maifaren vann damklassen.

FOTO: PETER GUSTAFSSON

Carlsson ﬁck ge sig
Viljan och tävlingsinstinkten kom
fram under slutet av loppet. När
den nyrenoverade fyren vid Snuggen syntes för sista gången var det
ju nästan bara en nedförsbacke
kvar...
– Bra att springa första gången då
det inte är ett så stort arrangemang.
Det är inget jippo av det.
Åsa springer i långloppscupen

och tänker vara med i resterande
lopp där under hösten.

Blir det någon mer mara?
– Det går en helmara om två veckor,
men jag orkar nog inte den. Sedan
en halvmara i Skara.
Fast nästa år verkar hon laddad
att försvara sin vinst. I år hade hon
två minuter ner till tvåan Barbro
Liljequist.

LITE SKAVANKER
”Jag ﬁck
blåsor på
tårna.”
Åsa Blom

På herrsidan stod hemmaklubben, Maifs, hopp till Per Carlsson.
Per hoppades nå under tre timmar,
men det ville sig inte riktigt. Det
blev 3.04.37 och en andraplats.
Snabbast var Andreas Djurberg
från Karlstad som ﬁck 2.54.57. Han
ställde upp i motionsklassen och
har en bakgrund i Göta.
Kvartsmaran togs hem av Ulf

Larsson från SOK Träff i Karlsborg.
Han var åtta sekunder före David
Pettersson från Lerum med tiden
39.20. Trea kom Asko Sarja från
Maif.
– Jag var med i några kilometer,
men sedan ökade de andra, säger
Asko Sarja.

Peter Gustafsson

W

Mr 100. Jörgen Nilsson från Vi som springer, gjorde sin 100:e mara i lördags. Lennart Skoog från Stenungsund gjorde sin 850:e mara.

Tät strid i kvartsmaran mellan David Pettersson, Lerum, och Ulf Larsson,
SOK Träff, till höger.

W

W

Borträknat IFK Mariestad föll igen
IFK Mariestad har inlett
höstsäsongen på sämsta
tänkbara sätt. Fyra matcher
har resulterat i lika många
förluster.
– Spelmässigt var vi lika bra
som Kållered men straffades
hårt för våra misstag, säger
tränaren Roberth Jacobsson.
Sedan några matcher tillbaka
har IFK insett att division
tre-kontraktet i det närmaste är
omöjligt att förnya.
Med 18 poäng kvar
att spela om har
IFK Mstad seriejumbon IFK
Mariestad 13 upp till
en kvalplats.
– Vi har tagit ett
Kållered
nytt avstamp. I
tisdags samlade vi gruppen och
hade ett möte för att hitta en
mening med fortsättningen och
sätta upp nya målsättningar, säger
Jacobsson.
Han fortsätter:
– Målsättningen är att vinna
varje match, även om det givetvis
blir svårt. Men vi ska ha den inställningen och om det slutar
med tio, fem eller en poäng spelar
egentligen mindre roll i slutändan,
säger han.

1

3

W
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Misstagen utnyttjas

FOTBOLL.

W
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FOTBOLL.. Division 3 Mellersta Götaland

Någon seger blev det inte
mot Kållered i lördags, men
inställningen och kunnandet fanns
bitvis där.
– Vi gjorde en jättebra match.
Spelmässigt var vi minst lika
bra men var för tama i motståndarnas straffområde och straf-
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Weimer vann klart
DIV.6. Formtoppade IF Weimer
Lyrestad var överlägset
seriejumbon Trix/Forsvik som
enbart skrapat ihop en enda
poäng hittills.
– Vi gjorde en
väldigt bra första
halvlek. Rullade
Weimer
boll och höll uppe
intensiteten, säger
BK Trix
Weimers tränare
Rolf Larsson nöjt
efter att man gjort sex mål så
långt.
I den andra halvleken tappade
man lite skärpa och då uteblev
målfabrikationen till en början.
– Där ﬁck vi se hur det blir när
man inte lägger ner det jobb som
krävs. Men den sista kvarten kom
vi i gång igen och kunde göra tre
snabba mål, berättar Rolf Larsson.
Mål, Weimer: Jimmy Landin 3,
Johan Hermansson 2, Henrik Williamsson 2, Jens Rydh, Simon Andersson.

9
0

Tungt fall
för Björsäter
DIV. 6. Björsäter missade chansen
att hänga på Töreboda i toppen.
Nu är det åtta poäng upp.
– Ja, nu ser det ut som att vi får
spela av det här på ett bra sätt.

18-årige Alexander Odh stod för en bra insats i hemmamålet trots att IFK föll med 1–3 mot Kållered.
FOTO: JAN FLEISCHMANN

fades hårt för våra misstag,
säger Roberth Jacobsson.
Mot Kållered stod matchen och
vägde till den 42:a minuten då
Jetmir Kurti utnyttjade just ett
misstag.
– Var lite enkelt bollrull i
backlinjen, plötsligt slog vi en
passning rakt på en av deras

spelare och så blev det uppförsbacke. Innan dess hade vi skapat
många ﬁna målchanser, men det
spelar ju mindre roll när man bjuder på sådana enkla mål, säger Jacobsson.
Kållered vann till slut med 3–1. IFK
Mariestads mål gjordes av Astrit
Azemi på en straffspark. IFK:s mål

vaktades av 18-årige Alexander
Odh.
– Han gjorde en bra match och
ska absolut inte lastas för målen, säger Jacobsson om den
reﬂexsnabba keepern.
Beröm får också backen Erik
Olofsson.
– Han har varit riktigt bra de

senaste matcherna och har klarat
omställningen från division fem till
tre på ett imponerande sätt. Simon
Möller har också varit väldigt bra
den senaste tiden och Astrit Azemi
var duktig mot Kållered, säger Roberth Jacobsson.

Andraplatsen är ju
inget värd nu, säger
Björsäter tränaren Ulf Johansson.
Redan efter fyra
minuter stod det 0–2
Fagersedan BIF gått på ett
sanna
inkast och en spelvändning. Den öppningen kunde
man inte hämta sig ifrån. Det stod
1–4 i paus och det var inte mycket
att hurra för.
– Vi slarvade för mycket och
hela laget bjöd inte på något bra
försvarsspel.
BIF gjorde en bättre andra
halvlek och hade lägen på att till
och med krypa upp till kvittering, men det stannade vid ett
gjort mål i andra. Hösten har inte
varit lika bra spelmässigt som då
laget verkligen höll i kampen om
förstaplatsen under våren.
Mål, BIF: Olof Boman, Anton Gustavsson.

väldigt pigga, säger
Michael Ramberg.
Som ändå var
Mölltorp
överraskad över att
det gick så lätt för
Töreboda serieledaren.
–Mölltorp kändes
väldigt tamt trots att de har en hel
del skickliga spelare. Men vi är
glada att vi kunde hålla fokus hela
vägen och att få hålla nollan är alltid skönt, säger Ramberg.
Mål, Töreboda: Michael Ramberg
3, Roger Mann 2, Jan-Robert Nilsson, Fredrik Hermansson, Martin
Karlsson.

tre. Moholm är nu tvåa, sex poäng
efter Töreboda.
– Vi förlorade ju mot Weimer
och det kändes tungt.
Hela laget får beröm, men
störst beröm går till Rickard
Eriksson.
Mål: Dan Carlsson 3, Viktor Wiberg.

väl 70–30 i bollinnehav och massor av chanser. Men grabbarna
stod för en riktigt bra insats och vi
är nöjda med allt förutom effektiviteten, säger Hanack.
Mål, Tidavad: Markus Friberg.
Mål, Gullspång: John Feltsten, Anton Johansson.

DIV.6. Gullspång, med 16-åring-

gjort 10–0 på de två första matcherna på hösten och skaffat sig
självförtroende.
I Tidan blev det
däremot stopp. Att
Tidan
det skulle bli svårt
visste Hovas tränare, Benny Kylén,
Hova
på förhand.
– Vi har haft många jämna
matcher mot dem. De är bra och
individuellt duktiga, säger han.
Hova gick upp i ledningen, men
Tidan tog över spelet lite mer
längre fram i matchen. 2–1 kom på
ett inlägg efter 70 minuter.
– Sedan försökte vi ﬂytta upp,
men vi kom inte upp i nivå.
Mittbacken Simon Nilsson för
plusbetyg.
Mål, Hova: Hamed Heidari

2

4

TIK utklassade
Mölltorp
DIV.6. Töreboda befäste sin serieledning genom att göra processen
kort med bottenlaget MölltorpBrevik. Efter tio minuter hade
man redan gjort tre mål.
– Vi brukar vara lite sega inledningsvis, men den här gången var
vi med från start och alla kändes

0
8

Moholm tog
poängen på ön
DIV. 6.. Moholm gjorde en stabil
insats på söndagen, men det tog
ett bra tag innan man kom loss
från Torsö.
Resultatet 1–0 höll
sig nämligen till den
69:e minuten då
Torsö
Viktor Wiberg slog
in 2–0.
– Vi hade övertaMoholm
get, men så länge
det står 1–0 vet man aldrig, säger
tränaren Lasse Eklind.
Eklind menar att det kändes
ganska så lugnt och nu när Dan
Karlsson hittat målet ordentligt,
blev det till slut fyra. Dan satte

0
4

Richard Hermansson

Hovas första
Ungt Gullspång
höstförlust
besegrade Tidavad DIV 6.. Tabellfyran Hova hade
arna Jakob Karlsson, Filip Larsson, Jonatan Enoksson, John
Feltsten och Anton
Johansson i laguppställningen, slog
Tidavad på SkogsboTidavad
vallen i en match där
hemmalaget förde
Gullspång spelet.
– Vi satsade på
omställningar. De hade greppet
om matchen men det handlar
trots allt om att göra mål, säger
Gullspångs Jerry Gustafsson
som berömmer ynglingarna och
Sebastian Gustavssons målvaktsspel.
Tidavads tränare Mikael
Hanack kunde inte förstå hur
Gullspång stod som segrare efter
matchen.
– Ett av de mest orättvisa resultaten jag varit med om. Vi hade

1

2

2
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RESULTAT
BASKET

FOTBOLL

Husqvarna

17 10 5 2 24– 11

35

LUBLIN, Polen
Int turn, herrar
Polen–Sverige
73–57
(19–13, 24–15, 16–18, 14–11)
Sverige: Jeffery Taylor 15, Jonas Jerebko 14, Brice Massamba 7, Viktor
Gaddefors 7, Kenneth Grant 5, Joakim
Kjellbom 4, Ludvig Håkansson 3, Anton
Gaddefors 2.

Allsvenskan
Gefle–Helsingborg
Halmstad–AIK
Malmö FF–IFK Göteborg
Elfsborg–Öster

Oddevold

16 8 5 3 26– 15

29

ENDURO

Malmö FF
Helsingborg
AIK
IFK Göteborg
Elfsborg
Kalmar FF
Norrköping
Mjällby
Åtvidaberg
Öster
Djurgården
Gefle
Häcken

21
21
21
21
21
20
20
20
20
21
20
21
20

5
5
5
5
7
7
5
4
4
6
5
10
3

3
4
5
5
6
5
7
8
8
9
9
7
11

42– 23
45– 20
34– 23
34– 23
35– 25
23– 19
31– 31
36– 32
25– 23
21– 27
18– 34
25– 32
23– 32

44
41
38
38
31
31
29
28
28
24
23
22
21

Halmstad

21 4 9 8 20– 30

21

Brommapojk. 20 4 6 10 22– 38 18
Syrianska FC 20 2 4 14 14– 36 10

Superettan
Degerfors–Gif Sundsvall
1–2 (1–1)
0–1 Daniel Sliper (15), 1–1 Pontus Jakobsson (31), 1–2 Eric Larsson (56).
Publik: 2 970.
Ängelholm–Jönköpings S
2–2
Ljungskile–Brage
4–1
Östersunds FK–Gais
2–0
Värnamo–Assyriska
2–2
Varbergs Bois–Örebro
1–2
Örebro
20 13 4 3 34– 13 43
Gif Sundsvall 20 13 4 3 41– 26 43
Falkenberg

19 12 3 4 40– 21

Degerfors
20
Gais
20
Assyriska
20
Hammarby 19
Ljungskile
20
Ängelholm 20
Landskrona 19
Östersunds 20
Varbergs Bois 20

10
9
9
7
9
7
7
6
7

4
4
4
7
1
6
3
6
2

6
7
7
5
10
7
9
8
11

34– 29
32– 30
28– 28
18– 12
24– 21
34– 29
30– 26
24– 28
31– 43

39
34
31
31
28
28
27
24
24
23

Jönköpings S. 20 6 4 10 26– 32 22
Värnamo
20 5 5 10 16– 32 20
19 4 6 9 15– 29 18
20 1 3 16 12– 40 6

Division 1 södra, herrar
Kristianstad–Husqvarna

IFEHJ?JL

2–2

CvD:7=

2
6
5
3
4
5
4
4
4

5
3
4
6
6
5
7
8
7

23– 18
27– 20
18– 13
23– 24
20– 21
14– 21
18– 17
19– 21
21– 28

16 4 4 8 30– 29 16
17 3 5 9 17– 30 14
16 2 4 10 14– 26 10

Div 2 Norra Götaland, herrar
Gauthiod–Nordvärmland
Sävedalen–Tibro
Götene–Åmål
Uddevalla

29
27
26
24
22
20
19
19
19

1–3
5–1
3–0

14 9 2 3 40– 16 29

Gauthiod
15
Nordvärmland 15
Carlstad U
14
Ytterby
15
Rynninge
14
Tibro
15
Jonsered
15
Åmål
15
Sävedalen
15

6
6
6
6
6
6
6
5
5

6
6
5
3
2
2
2
3
1

3
3
3
6
6
7
7
7
9

32– 21
26– 19
27– 17
19– 30
18– 19
24– 30
20– 32
26– 22
23– 34

24
24
23
21
20
20
20
18
16

Götene

15 4 3 8 20– 24

15

Karlslund

14 4 3 7 18– 29

15

Div 3 Mellersta Götaland, herrar
Lidköping–Kinna
0–1 (0–0)
Kinna: Jonathan Björk. Publik: 150.
Mariestad–Kållered
1–3 (0–1)
Mariestad: Svante Möller. Kållered: Per
Bergström, Jetmir Kurti, Jonathan Cameras. Publik: 150.
Holmalund–Falköping
1–3 (0–1)
Holmalund Alingsås: Sebastian Mårtensson. Falköping: Christian Notaro,
Joakim Sundh, Edvin Olsson.
Publik: 100.
Lerum–Skara
1–0 (0–0)
Lerum: Henrik Forsberg. Publik: 105.
Fristad–Vara
3–1 (2–1)
Fristad: Ronie Islam, Andreas Nyman,
Oskar Pettersson. Vara: Robin Johansson. Publik: 125.
Lidköping

16 10 3 3 34– 17

Lerum

16 10 2 4 35– 20 32

Fristad
Alingsås IF
Falköping
Kållered
Hestrafors
Kinna
Skara

16
16
16
16
16
16
16

10
9
8
7
6
5
5

2
3
3
5
4
3
3

4
4
5
4
6
8
8

33
32
30
27
26
22
18
18

Holmalund

16 4 5 7 18– 22

17

16 2 4 10 16– 32 10
16 1 1 14 14– 50 4
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Division 4 norra
Halvorstorps IS–FC Corner
2–1
Åsarp-Trädet FK–Falköpings FK 0–1
Lidköpings FK–IFK Skövde
0–3
IFK Trollhättan–Tidaholms GoIF 1–1
Vänersborgs FK–IFK Värsås
4–0
Vänersborg

14 13 0

L_WiWjCejeh

IFK Skövde
Ulvåkers IF

15 12
14 10
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Falköpings
IFK Värsås
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15
15
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7 1 6 24– 23
6 1 8 23– 29
5 4 6 26– 35
6 1 8 30– 40
5 1 9 15– 45

22
19
19
19
16

Åsarp-Trädet 14 5 0 9 34– 33
IFK Trollhätt. 15 3 5 7 19– 28

15
14

Lidköpings FK 14 0

1 13

8– 43

Division 5 Nordöstra
Sandhems IF–IF Tymer
Värings GoIF–Sils IF
Mariestads BK–Jula BK
Kinne-Vedums IF–Valtorps IF
Lundsbrunns IF–Ardala GoIF
IFK Hjo–Skultorps IF

1

0–2
2–2
1–2
1–2
4–1
1–1

Jula BK

16 11

1 4 39– 21

34

IFK Hjo

16 9 5 2 34– 16

32

Lundsbrunn
Sils IF
IF Tymer
Kinne-Vedum
Valtorps IF
Ardala GoIF
Skultorps IF

16
16
16
16
16
16
16

29
28
21
21
20
20
18

9
8
5
6
5
4
4

2
4
6
3
5
8
6

5
4
5
7
6
4
6

37– 25
26– 22
30– 29
29– 32
29– 30
21– 26
26– 23

Sandhems IF 16 5 3 8 23– 31

18

Mariestads BK 16 4 4 8 31– 32
Värings GoIF 16 1 3 12 15– 53

16
6

Division 6 Mariestad
Torsö BIF–Moholms SK
0–4
IF Weimer Lyrestad–Trix/Forsvik 9–0
Tidans IF–Hova IF
2–1
Björsäters IF–Fagersanna IF
2–4
Mölltorp-Breviks AIF–Töreboda IK 0–8
Tidavads IF–Gullspångs IF
1–2
Töreboda IK 16 14

1

Moholms SK
Björsäters IF
Hova IF
Fagersanna IF
Gullspångs IF
IF Weimer
Tidans IF
Mölltorp
Tidavads IF
Torsö BIF
Trix/Forsvik

3
2
0
0
2
4
1
1
2
1
1

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
10
10
9
7
6
4
3
2
0

1 68– 19 43
2
3
6
6
5
5
9
11
11
13
15

Division 6 Skara
Källby IF–FK Bosna Skövde
Lerdala IF–Saleby IF

54– 26
58– 26
48– 24
51– 39
45– 28
40– 25
43– 44
21– 57
17– 56
18– 60
13– 72

36
35
30
30
29
25
19
13
11
7
1

0–3
1–2

Division 6 Tidaholm
Falköping United FC–Folkabo IK
Norra Fågelås IF–Borgunda IK
Stenstorps IF–Falköping FC
Kinnarp-Slutarps IF–Hörnebo SK
Igelstorps IK–Korsberga IF
Stenstorps IF 16 12 3
Falköping
Folkabo IK
Kinnarp-Slut.
Tomtens IF
Norra Fågelås
Korsberga IF
Fröjered
Igelstorps IK
Ekedalens SK
Borgunda IK
Hörnebo SK

15
15
16
15
15
16
15
16
15
16
16

11
11
9
8
7
6
4
4
3
2
1

4
1
0
2
2
1
3
3
3
3
5

4–1
1–2
2–2
3–1
7–0

1 58– 15
0
3
7
5
6
9
8
9
9
11
10

39

75– 26
60– 19
29– 22
24– 31
26– 26
21– 51
38– 42
29– 45
24– 40
17– 54
22– 52

37
34
27
26
23
19
15
15
12
9
8

Utveckling Elit Östra
IFK Falköping FF–Tidaholms GoIF 4–3
Skara FC–IFK Tidaholm
3–1
Tibro AIK FK 10
Skara FC
11
IFK Falköping 11
Skövde AIK
9
IFK Tidaholm 11
Åsarp-Trädet 10
Ulvåkers IF
8
Tidaholms. 10
Falköpings FK 10

9
7
6
4
4
3
3
2
0

0
1
2
3
2
2
0
2
2

1
3
3
2
5
5
5
6
8

34– 11 27
29– 21 22
39– 26 20
16– 9
15
25– 34 14
21– 24 11
21– 25 9
19– 26 8
15– 43 2

Utveckling A Östra
Värings GoIF–IFK Hjo
Mariestads BK–Värings GoIF
Jula BK–Skultorps IF
IF Tymer–Jula BK
IF Tymer
10
IFK Värsås
8
Skultorps IF 9
Mariestads BK 10
IFK Hjo
9
Jula BK
11
Varnhem
8
Värings GoIF 11

9
6
4
4
3
4
2
1

0
1
2
0
3
0
2
2

1
1
3
6
3
7
4
8

4–4
6–4
2–1
4–2

34– 14 27
35– 12 19
27– 20 14
33– 29 12
27– 27 12
26– 42 12
12– 25 8
18– 43 5

Damallsvenskan
Tyresö FF–Jitex BK
Kif Örebro–Sunnanå
10
10
7
7
6
6
4
4
4
3

5–0
6–1

Tyresö FF
LDB Malmö
Göteborg
Linköping
Kif Örebro
Umeå IK
Vittsjö
Jitex BK
Kristianstad
Piteå IF

15
14
14
14
15
15
14
15
13
14

4
3
5
4
6
3
5
3
2
3

1
1
2
3
3
6
5
8
7
8

48– 15
38– 11
25– 17
21– 16
27– 17
22– 19
20– 24
17– 29
24– 30
20– 26

34
33
26
25
24
21
17
15
14
12

Mallbacken
Sunnanå

15 3 3 9 13– 27
14 0 3 11 12– 56

12
3

Division 1 Norra Götaland, damer
Rössö–Stångenäs
2–1 (0–0)
Rössö: Rebecka Christensson, Rebecka
Blomqvist. Stångenäs: Karin From.
Publik: 140.
Lidköping

16 11

1 4 42– 32 34

Falköping
Torslanda
Sil
Gauthiod
Rössö
Mariestad
Stångenäs
Vara

15
15
15
16
16
16
16
16

3
3
3
4
0
2
4
1

Eda
Qviding
Mossen

15 4 1 10 24– 47 13
15 3 3 9 28– 34 12
15 3 1 11 22– 43 10

10
8
8
7
8
7
5
6

2
4
4
5
8
7
7
9

50– 22
34– 23
31– 20
27– 23
29– 31
24– 20
35– 29
24– 46

33
27
27
25
24
23
19
19

Division 2 Norra damer
Hörnebo SK–Töreboda IK
1–0
Jung/Kvän.–Fagersanna/Mölltorp 1–4
Råda BK–Våmbs IF
3–2
Skövde KIK

13 13 0 0 66– 11

39

Töreboda IK
Fagersanna/
Skoftebyns IF
Hörnebo SK
Råda BK
Våmbs IF
Ulvåkers IF

13
13
12
13
13
13
13

24
24
22
21
21
14
14

8
8
7
7
7
4
4

0
0
1
0
0
2
2

5
5
4
6
6
7
7

36– 16
32– 26
30– 20
36– 24
29– 22
17– 32
16– 43

Jung/Kvänum 13 3 1 9 18– 39 10
Rackeby IK
12 0 0 12 5– 52 0

Division 3 Norra damer
Skultorps IF–Vartofta SK
Falköpings FK–Tidaholms GoIF
Gullspång/H/W–Skultorps IF
Jula BK–Floby IF
Vartofta SK–Norra Fågelås IF
Skarke KIK –Kinne-Vedum/Källby

4–2
9–0
1–4
4–2
2–4
2–1

Falköpings FK 13 10 0 3 51– 17

30

Jula BK
13
Floby IF
13
Gullspång
13
Vartofta SK 13
Skultorps IF 13
Norra Fågelås IF13
Kinne-Vedum 13
Skarke KIK
13

46– 20
48– 39
29– 33
35– 38
33– 40
28– 38
30– 22
27– 34

24
24
21
18
17
16
15
12

Tidaholms GoIF13 1 3 9 10– 56

6

7
8
6
4
5
5
4
3

3
0
3
6
2
1
3
3

3
5
4
3
6
7
6
7

Division 4 Norra damer
Björsäters IF–Vretens BK

3–1

IFK Tidaholm 10 10 0 0 51– 7
IFK Värsås
11
Björsäters IF 11
Tymer/Lerdala 11
Vretens BK
11
Åsarp-Trädet 11
Igelstorps IK 11
Tidavads IF 10
Valtorps IF
10

8
7
6
5
3
2
0
0

1
1
0
2
4
0
5
1

2
3
5
4
4
9
5
9

46– 20 25
29– 21 22
36– 28 18
28– 27 17
18– 24 13
13– 38 6
12– 21
5
9– 56
1

Utveckling A Norra damer
Norra Fågelås IF–Fagersanna
Töreboda IK–Ulvåkers IF
Hörnebo SK–Jula BK
Jula BK–Töreboda IK
Fagersanna–Hörnebo SK
Hörnebo SK
Töreboda IK
Fagersanna
Ulvåkers IF
Våmbs IF
Norra Fågelås
Jula BK

9
10
9
9
8
8
9

30

7 1 1 39– 9
7 0 3 27– 15
6 2 1 31– 18
5 1 3 32– 31
2 0 6 15– 19
1 1 6 17– 40
0 1 8 11– 40

2–7
6–1
2–1
0–2
0–7
22
21
20
16
6
4
1

FRIIDROTT
MARIESTAD: Mariestads marathon:
Män: 1) Fredrik Johansson, Mariestads
AIF, 3:48:49.68, 2) Christer Mattisson,
Uppsala, 4:56:32.00.
M35: 1) Peter Svensson, Örebro AIK,
3:16:13.62, 2) Nils Diehm, IFK Skövde,
3:29:48.89, 3) Olof Torbrad, IFK Skövde, 3:35:52.57.
M40: 1) Per Carlsson, Maif, 3:04:37.82,
2) Thomas Stüker, Tranås, 3:40:39.51.
M45: 1) Magnus Hollander, Hammarön,
3:05:57.88, 2) Wolfgang Malik, Maif,
3:24:52.03, 3) Anders Eriksson, Maif,
3:45:04.14, 4) Anders Håkanson, SOK
Knallen Borås, 3:49:12.11.
M50: 1) Julius Hreinsson, Huddinge,
3:50:42.84, 2) Leif Julin, Team Skavsåret, 4:06:18.39, 3) Johan Olausson,
do, 4:11:25.84, 4) Ulf Åhman, Täby,
4:18:49.02, 5) Bengt Göransson, Falu
IK, 4.42:51.88, 6) Hans Nyberg, Ale 90
IK, 4:48:15.08.
M55: 1) Anter Berzani, Solvikingarna,
3:31:39.68, 2) Marnix Schussler, Sunne
LK, 4:25:43.87, 3) Peter Svensson, IFK
Skövde, 4:30:44.84, 4) Kent-Åke Eriksson, Arvika LK, 4:34:10.69.
M60: 1) Börje Haglund, Vedums AIS,
3:39:59.06, 2) Jan Paraniak, Team
Skavsåret IF, 3:51:09.87, 3) Christian Ekblom, IK Wilske, 4:05:57.94, 4) Kristian
Waalen, Spiridon Norge, 4:06:40.09,
5) Jörgen Nilsson, Vi som springer,
4:30:37.05, 6) Hans-Inge Lindeskov,
Team Ultrasweden, 5:17:08.08.
M65: 1) Kjell Hågestad, IFK Borgholm,
4:24:00.35, 2) Lennart Skoog, Stenungsund 4:29:19.16, 3) Lars Agnezon,
Kongahälla AIK, 4:33:28.82.
M70: 1) Stig Söderström, Kvarnvedens
GoIF, 4:59:12.52, 2) Håkan Sjö, Växjö,
5:10:38.62, 3) Anders Hidefjäll, Västerås FK, 5:52:00.88, 4) P-O Hvitfeldt, IFK
Mora, 5:59:24.45.
K35: 1) Åsa Blom, Maif, 3:41:47.91, 2)
Sofia Kay, LK TV-88, 3:54:59.37.
K50: 1) Ann-Kristin Forsberg, Hemlingby LK, 3:45:58.04.
K55: 1) Barbro Liljequist, Elmhults
Sport Club, 3:43:17.62, 2) Barbro Paraniak, Team Skavsåret IF, 5:25:31.57.
Motion män: 1) Andreas Djurberg,
Karlstad, 2:54:57.64, 2) Leif Karlsson,
V Frölunda, 3:18:33.59, 3) Magnus
Juteborn, Örebro AIK, 3:44:14.27, 4)
Tommy Orskarsson, Kristinehamn,
3:46:37.88, 5) Mattias Sjöström, Kungälv, 4:15:27.72, 6) Jan-Erik Ullström,
Säffle, 4:24:20.43, 7) Owe Gustavsson, Kaxholmen, 4:42:08.79, 8) Sören
Fransson, NT-Etikett AB, 4:58:54.41, 9)
Tommy Englund, OK Grane, 4:59:28.57,
10) Stefan Ödman, Ekeryd, 5:12:30.93,
11) Jan Halldén, Lean Nova Engineers,
5:32:59.55, 12) Lars Lönneberg, Kristiniehamn, 5:37:49.64, 13) Karl-Johan Gustafson, OK Skogsstjärnan, 5:40:39.66.
10,5 km:
Motion män: 1) Ulf Larsson, SOK Träff
Karlsborg, 39:20.22, 2) David Pettersson, IK Lerum FI , 39:28.89, 3) Asko
Sarja, Mariestads AIF, 41:17.19, 4) Björn
Karlsson, Mariestad, 41:42.15, 5) Jonas
Boman, Solvingarna, 42:33.34, 6) Edvard Larsson, 42:56.52, 7) Peter Van
der Tol, Mariestad, 43:32.18, 8) Tord
Trolin, Mariestads AIF, 43:52.82, 9)
Christer Jansson, Mariestad, 51:53.82,
10) Sven-Inge Jansson, Maif, 52:40.47,
11) Per Bergström, Skövde, 54:18.62,
12) Tomas Ljungström, IFK Skövde,
54:36.27, 13) Olavi Sirén, Mariestad,
56:35.52, 14) Rune Svensson, Maif,
58:46.07, 15) Christian Stüker, Tranås,
1:00:02.38, 16) Lennart Hjalmarsson,
Lidköpings IS, 1:04:48.34, 17) Lennart
Johansson, Mariestads AIF, 1:16:49.61.
Motion kvinnor: 1) Anna Van der Tol,
Mariestad, 52:24.01.

TRAV
BERGSÅKER, Fredag 23 augusti
DD–1: 6 Drillbit Ås (8,51), Struken nr 4
DD–2: 7 Ariel Boko (8,33), Struken nr 13
Odds: 64,49, Oms: 4 899 752 kr.
BERGSÅKER: V64, V64–raden: 2–10–
12–6–6–7 (lopp 3–8), 6 rätt: (97,62)

FOTBOLL.

Töreboda
fortsatt mållöst
DIV. 2 DAM. Andraplacerade Töreboda
har inte fått
någon rolig
Hörnebo
start på höstsäsongen och
Töreboda har varken
tagit någon
poäng eller gjort mål på två
försök. I fredagens drabbning mot Hörnebo inledde
man segt.
– De vann ﬂer dueller och
var det spelförande laget i
första halvlek, säger tränaren Magnus Olofsson.
Han fortsätter:
– I den andra spelade vi
bättre och hade ett litet
grepp om spelet. Vi kunde
dock inte förvalta våra
chanser medan Hörnebo
ﬁck utdelning på en hörna
med 25 minuter kvar att
spela, säger han.

1

0

Det rasade
för G/H/W
DIV. 3 DAM. Hemmalaget
tappade viktiga poäng i
Gullspång kampen om
första platsen
och även
andraplatsen.
Skultorp
Ett inledande ras med 0–4 efter bara 35
minuter.
– De gjorde mål på våra
tabbar även om det var
jämnt spelmässigt, säger
spelaren Ida Larsson.
I andra halvleken dominerade G/H/W och reducerade, men mer än ett mål
blev det inte.
M å l , G / H / W:
Olivia
Karlsson.

1

4

19 341 kr, 5 rätt: (2 730) 229 kr, 4 rätt:
(47 808) 26 kr, V4–raden: 12–6–6–7
(lopp 5–8), 4 rätt: (22,07) 13 188 kr.
V3–raden: 3–6–8 (lopp 9–11),
3 rätt: (137) 1 310 kr. V64: 5 803 031 kr.
V4: 388 187 kr. V3: 239 460 kr.
BERGSÅKER: Trio, lopp 6, 1) Criminal Minds (4,03), 2) Julia Hills, 3) Nova
Yamoz, Struken nr 12, Komb: 6–1–9
Odds: 626,70, Oms: 307 369 kr.
Lopp 11, 1) Juni Kongen (11,12), 2) Mitt
Hjärtas Lilja, 3) Vildhussen, Komb: 8–1–
3, Odds: 332,40, Oms: 222 876 kr.
KALMAR: V5–raden: 10–10–7–3–2
(lopp 4–8), 5 rätt: (4,00) 73 635 kr.
V4–raden: 7–3–2–6 (lopp 6–9)
3 rätt: (125,3) 687 kr, V5: 453 137 kr. V4:
114 835 kr.
KALMAR: Trio, lopp 7, 1) Elegant
Machinery (4,33), 2) Tom Raider, 3)
Lass Inspiration, Struken nr 5, Komb:
3–11–13, Odds: 279,43, Oms: 69 388 kr.
Lopp 10, 1) Beau Duc (12,89), 2) Navigator Face, 3) Sorridere, Struken nr 6,
Komb: 7–1–13, Odds: 793,75
Oms: 77 033 kr.
SOLVALLA: ld-odds, LD–1: 11 First Glory (4,72), Struken nr 9, LD–2: 5 Big Ben
(2,45), Struken nr 8, Odds: 13,48
Oms: 1 721 444 kr.
SOLVALLA: V5–raden: 5–6–6–1–1
(lopp 5–9), 5 rätt: (1 321) 509 kr, V4–
raden: 4–11–5–6 (lopp 1–4), 4 rätt:
(3 385) 612 kr, V3–raden: 6–1–1 (lopp
7–9), 3 rätt: (201) 213 kr, V5: 1 036 324
kr. V4: 2 766 379 kr. V3: 57 330 kr.
SOLVALLA: Trio, lopp 4, 1) Next Kronos (2,00), 2) Bicc’s Hotshot, 3) Digital
Blasphemy, Komb: 6–5–8, Odds: 43,44
Oms: 759 235 kr, Lopp 9, 1) Bacardi
Razz (1,67), 2) Wojtyla Gene, 3) August
K.., Strukna nr 3 och 6, Komb: 1–4–2
Odds: 97,02, Oms: 265 430 kr.
FINLAND: Trio, 1) Gia Laurelton (FI)
(4,49), 2) Baker Birdland (FI), 3) Giant
Profit (FI), Struken nr 12, Komb: 9–5–2
Odds: 202,69, Oms: 220 661 kr.
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Hällekis/Trolmen139
Axvalls IF
12 9
Saleby IF
13 5
Lerdala IF
14 5
FK Bosna
13 5
Källby IF
14 4
Jung/Kvän.
13 4
Varnhems IF 13 2
Våmbs IF
13 0
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Karlstad BK
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IFK Värsås–IFK Tidaholm
Tidavads IF–Igelstorps IK
Tymer/Lerdala–Valtorps IF
Igelstorps IK–Åsarp-Trädet
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Örgryte
Brage

Trelleborgs FF 16
Sylvia
16
Halmia
16
FC Trollhättan 16
Utsikten
16
Skövde
15
Torslanda
16
Kristianstad 17
Limhamn/B. 16

9–1
0–1

W

MARIESTAD: Oxjakten.
Bredd: 1) Johan Edfeldt, Falkerud,
1:34:03,5, 2) Peter Larsson, Götene,
1:34:35,1, 3) Andreas Funke, Laxå,
1:35:17,6.., 5) Daniel Johansson, Töreboda, 1:36:49,5.., 10) Jan Olof Wallskog,
Töreboda, 1:41:28,8.
Dam: 1) Martina Reimander, SMK Östgöta, 1:51:59,7, 2) Monika Ivarsson, SMK
Trollhättan, 2:05:17,5, 3) Emilia Reimander, SMK Östgöta, 2:17:40,1, 4) Åsa Cajander, Göta, 1:31:57,6.
Junior: 1) Anton Sandstedt, Tibro,
1:24:16,5, 2) Linus Fasth, Linköping,
1:25:48,2, 3) Rasmus Stenbacks, Botkyrka, 1:29:12,2, 4) Erik Wahlström,
FMCK Skövde, 1:31:03,5
M under 40 år: 1) Björn Schilobolski,
Team Värmland, 1:33:50,4, 2) Fredrik
Karlsson, Åbågen, 1:34:25,0, 3) Mikael
Bertilsson, Götene, 1:34:26,6, 4) Ola
Önnefors, Mariestad, 1:35:22,9, 5) Fredrik Jarveby, SMK Vingåker, 1:36:19,6.
M över 40 år: 1) Sven-olof Larsson,
MK Pionjär, 1:34:58,7, 2) Tommi Ragnarsson, Skene, 1:36:40,5, 3) Mikael
Persson, Töreboda, 1:36:59,6, 4) Mathias Edhammer, LMSK KTM, 1:37:11,8,
5) Jan-Ove Sjöberg, Eda, 1:37:28,1..,
55) Sven-åke Karlsson, Töreboda,
1:48:36,3.., 86) Daniel Johansson, do,
2:03:33,4.
Senior: 1) Andreas Toresson. Lilla Edet,
1:26:21,4, 2) Danne Åkesson, Karlskoga, 1:26:32,5, 3) Pär Olsson, Sunne,
1:29:41,5, 4) Jim Rundblad, SMK Östgöta, 1:37:18,2, 3) Andreas Svensson,
Finspång, 1:39:28,1, 6) Johan Gustafsson, do, 1:52:46,8.
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Sport

Måndag 26 augusti 2013

RESULTAT
TRAV
BERGSÅKER, Lördag 24 augusti
DD–1: 11 Ed You (4,70)
DD–2: 9 Panne de Moteur (6,74)
Odds: 40,14, Oms: 11 007 028 kr.
BERGSÅKER: V5–raden: 7–12–1–11–9
(lopp 7–11), 5 rätt: (64,89) 20 786 kr.
V4–raden: 2–5–6–4 (lopp 1–4), 4
rätt: (5 110) 230 kr, V3–raden: 9–7–8
(lopp 11–13), 3 rätt: (45) 4 019 kr, V5:
2 075 073 kr. V4: 1 572 243 kr. V3:
241 140 kr.
BERGSÅKER: ld-odds, LD–1: 5 Masse
Palema (4,20), LD–2: 6 Rolex Bigi (1,49)
Strukna nr 4, 11 och 12, Odds: 4,84
Oms: 1 166 815 kr.
BERGSÅKER: Trio, lopp 4, 1) Pacific
Hurricane (4,68), 2) Home Malou, 3)
Pedro Bi. Strukna nr 13 och 15
Komb: 4–1–3, Odds: 385,75, Oms:
485 327 kr, Lopp 9, 1) Ginala (5,27), 2)
Pantholops, 3) Lady Lee. Strukna nr 4,
5 och 6, Komb: 1–8–2, Odds: 293,64
Oms: 446 754 kr, Lopp 13, 1) I’ll be
back Kemp (14,91), 2) Horton, 3)
B.B.S.Mandarino, Komb: 8–6–13
Odds: 1627,51, Oms: 229 235 kr.
NORGE: Trio, Lopp 5, 1) El Arnold (FI)
(4,16), 2) Secret Power (NO), 3) Prestile
(NO), Komb: 2–6–9, Odds: 1275,72
Oms: 30 326 kr. Lopp 6, 1) Next Step
(NO) (11,99), 2) Onimusha (DK), 3) J.T.’s
Sunshine (NO), Komb: 2–5–8, Odds:
1406,92, Oms: 40 659 kr, Lopp 7, 1) Ulfaks (NO) (7,80), 2) Tøv Sjura (NO), 3)
Trø Stilig (NO), Komb: 8–6–4, Odds:
939,47, Oms: 45 658 kr, Lopp 8, 1) Odin
Rival (NO) (3,33), 2) Prinsesse Leia
(NO), 3) Salomone (NO), Komb: 4–3–6
Odds: 966,38, Oms: 35 479 kr.
BERGSÅKER: V75-lopp för lopp, Avd 1
1) Västerbo HighFlyer, Daniel Redén,
1.13,6 (50) 2) Pink Elephant, 13,6 (31)
3) Tresor d’Inverne, 13,8 (28) 4) Zjanti
River, 13,8 (141) 5) Maillot, 14,1 (604) 6)
Celeber Sund, 16,0g (974). Opl: New
York U.S. (51), Un Sacco di Soldi dug
(217), Rite Key d3g (373), Zizou Limburgia d7g (514). Tvilling: 2/4 9,43. Odds:
5,09. Plats: 1,50–1,36–1,23. Strukna
nr 1 och 5.
Avd 2, 1) Yours Sincerely, Robert Bergh,
1.13,8 (294) 2) Quick Change, 13,8 (721)
3) Sarah Lena, 14,2 (411) 4) Elegant,
14,6g (106) 5) Charlie Trotter, 14,6g
(12) 6) Love Lini, 14,7 (83). Opl: Victory Va Bene (499), Ulrika Sisu (239),
Long Night Face (480), Flyson ug
(350), Jeepster d10g (143). Tvilling: 4/8
477,47. Odds: 29,48. Plats: 6,57–8,57–
6,53. Struken nr 3.
Avd 3, 1) Månprinsen A.M., Gunnar
Melander, 1.23,3 (18) 2) Faksen J:r, 23,5
(34) 3) Lomar, 23,8 (408) 4) Hallsta Lotus, 24,4 (39) 5) Snygg, 24,5 (1 051) 6)
Hibogubben, 24,6 (1 153). Opl: Rino Dox
(709), Guli Järven (157), Järvsö Rune
(356), Stamping dug (352). Tvilling: 3/7
3,01. Odds: 1,89. Plats: 1,39–1,54–3,23.
Strukna nr 6 och 8.
Avd 4, 1) Acriter, Peter Eriksson, 1.12,9
(247) 2) Krypton Eye, 13,0 (194) 3) Nimble, 13,1 (99) 4) Berkut Boko, 13,1 (117)
5) Kaiser Broline, 13,3 (21) 6) Knight Indika, 13,8 (639). Opl: Monterey (341),
Remember My Name (453), Satisfied
la Marc (85), Mareld (405), Kentucky
Love (36), Guiding Star ug (710). Tvilling: 10/12 126,55. Odds: 24,75. Plats:
5,67–3,92–3,63.
Avd 5, 1) Ginala, Helena Johansson,
1.13,3 (52) 2) Pantholops, 12,8 (62) 3)
Lady Lee, 13,5 (246) 4) Bell, 13,0 (153)
5) Dance Photo, 13,8 (270) 6) Vincennes, 13,3 (30). Opl: Check in Blågul
(536), Chiara Sisu (584), Global Midnight (53), Braås Palema (130), Mousse
(206), Aloe Vera (119). Tvilling: 1/8
14,63. Odds: 5,27. Plats: 2,10–2,19–5,24.
Strukna nr 4,5 och 6.
Avd 6, 1) Ed You, Robert Bergh, 1.12,7
(47) 2) Quick Razz, 12,9 (248) 3) Sundsvik Saigon, 12,9 (45) 4) Outlaw Merci,
13,0 (65) 5) Robin Ru, 13,1 (44) 6) Simoun, 13,1 (200). Opl: Latitude Broline
(308), Notre Crown (253), Across the
Bridge (389), Montgomery Gel (182),
Sandrngham Hanover dtr4 (526), Uranus de Tyrole dp2 (55). Tvilling: 10/11
56,18. Odds: 4,70. Plats: 2,21–3,76–2,16.
Avd 7, 1) Panne de Moteur, Örjan Kihlström, 1.10,9 (67) 2) Sebastian K., 11,0
(34) 3) Save the Quick, 11,0 (73) 4) Formula One, 11,1 (145) 5) Monster Drive,
11,1 (379). Opl: Raja Mirchi (96), Nahar
(29), Shaq is Back (427), Sanity (123),
Friction (269). Tvilling: 5/9 11,79. Odds:
6,74. Plats: 1,92–1,61–1,78.
V75–raden: 4–4–7–12–1–11–9.
Utdelning: 7 rätt: 7 248 030 kr. 6 rätt:
10 925 kr. 5 rätt: 369 kr. Strukna avd 1
nr 1 och 5, avd 2 nr 3, avd 3 nr 6 och 8,
avd 5 nr 4, 5 och 6. Oms: 78 241 210 kr.
Avd 1: (620 428) 35 kr. Avd 2: (15 152)
1 435 kr. Avd 3: (9 661) 2 250 kr.
Avd 4: (459,1) 47 352 kr. Avd 5: (70,08)
310 233 kr. Avd 6: (25,38) 856 425 kr.
Avd 7: (3) 7 248 030 kr.
GÖTEBORG, galopp: V65–raden:
6–7–3–7–1–9 (lopp 3–8), 6 rätt:
(0,00) 0 kr, 5 rätt: (2,00) 148 622 kr,
V4–raden: 3–7–1–9 (lopp 5–8), 4 rätt:
(4,06) 62 492 kr, V65: 937 092 kr. V4:
338 632 kr.
GÖTEBORG, galopp: Specialkomben,
7 Romanoff–6 Senator Sam, Struken
nr 4, Odds: 75,32, Oms: 86 387 kr.
GÖTEBORG, galopp: Trio, 1) All In

23

INNEBANDY. Dubbel träningsförlust
All (23,93), 2) Zaphir, 3) Me El Mago,
Komb: 1–8–10, Odds: 1326,03, Oms:
86 676 kr.
ÖVREVOLL, Söndag 25 augusti
DD–1: 7 Berling (IRE) (20,71)
Struken nr 10,
DD–2: 13 Probably (IRE) (1,88)
Odds: 73,70, Oms: 1 979 957 kr.
ÖVREVOLL: V64, V64–raden: 3–1–
7–2–7–13 (lopp 5–10)6 rätt: jackpot, 5
rätt: 17 241 kr, 4 rätt: 806 kr.V5–raden:
11–4–1–3–1 (2–6), 5 rätt (14,77): 25 343
kr, V4–raden: 7–2–7–13 (lopp 7–10)4
rätt (12,85): 33 619 kr.V64: 4 274 413 kr.
V5: 575 831 kr. V4: 575 973 kr.
RÄTTVIK: V5–raden: 11–2–5–10–10
(lopp 3–7), 5 rätt: (71,00) 5 720 kr.
V4–raden: 5–10–10–6 (lopp 5–8)
4 rätt: (274,1) 720 kr, V3–raden: 10–6–7
(lopp 7–9), 3 rätt: (60) 889 kr.
V5: 624 867 kr. V4: 263 157 kr. V3:
71 160 kr.
RÄTTVIK: Trio, lopp 6, 1) Tia Maria
Lascaux (4,24), 2) Örbäckens Sarabi, 3)
Wellington Queen. Strukna nr 2 och 6
Komb: 10–7–1, Odds: 486,49, Oms:
63 760 kr. Lopp 9, 1) Il Pomodoro
(10,14), 2) Jeremias, 3) Super Tabac.
Komb: 7–9–10, Odds: 575,65
Oms: 94 904 kr.
VAGGERYD: Trio, , lopp 7, 1) Ines Palema (2,56), 2) Chantal Velvet, 3) My
Lulu. Komb: 11–1–8, Odds: 203,84
Oms: 55 179 kr. Lopp 10, 1) Nice Leg
(7,29), 2) Speedy Tiger, 3) Felix V.M..
Struken nr 14, Komb: 13–6–11, Odds:
321,41, Oms: 41 252 kr.
VAGGERYD: V5–raden: 5–7–1–11–1
(lopp 4–8), 5 rätt: (192,7) 2 411 kr.
V4–raden: 1–11–1–4 (lopp 6–9)
4 rätt: (5 216) 42 kr, V3–raden: 1–4–13
(lopp 8–10), 3 rätt: (58) 601 kr.
V5: 715 350 kr. V4: 295 916 kr. V3:
46 530 kr.
ÖVREVOLL, galopp: Trio, lopp 1: 1)
Omoto Sando (FR) (2,40), 2) Calvados
(), 3) Mikkelangelo (), Komb: 6–8–3,
Odds: 18,87, Oms: 49 514 kr, Lopp 2: 1)
Skrik (NOR) (2,33), 2) All Quest (DEN),
3) Desert Chicory (). Strukna nr 3, 4
och 8, Komb: 11–2–12, Odds: 419,16,
Oms: 34 737 kr. Lopp 3: 1) Marmala
(FR) (7,47), 2) Proud Possibility (USA),
3) Mill Marin (IRE). Strukna nr 2 och 8
Komb: 4–1–3 Odds: 78,54, Oms: 81 201
kr, Lopp 4: 1) Wunschkind (GER) (5,81),
2) Sweet Baby Jane (IRE), 3) Walinda
(). Komb: 1–2–6, Odds: 80,01, Oms:
65 077 kr, Lopp 5: 1) Cavorting (GB)
(8,08), 2) Dingle View (IRE), 3) Beat Baby (IRE). Komb: 3–5–10, Odds: 932,95,
Oms: 63 986 kr, Lopp 6: 1) Whisperingline (DEN) (17,10), 2) Court Circular
(GB), 3) Nataniel (POL). Komb: 1–11–10,
Odds: 513,79, Oms: 86 274 kr. Lopp 7: 1)
Tusen Takk () (11,68), 2) Cultural Desert
(GB), 3) Majestic Dowsing (IRE). Komb:
7–6–5, Odds: 7794,40, Oms: 69 593 kr.

KENO
Fredag 23 augusti
3 4 5 6 9 17 21 27 30 33 40 43 46 47 58
61 62 63 66 69. Kung Keno: 21
Lördag 24 augusti
3 4 5 8 12 16 18 20 21 39 41 43 47 51 52
53 57 62 64 70. Kung Keno: 4
Söndag 25 augusti
5 6 8 9 12 18 19 23 24 26 29 39 40 41 45
51 54 60 61 64. Kung Keno: 54

LOTT0
Lotto 1: 2–4–8–12–18–23–34.
Tilläggsnummer: 1–5–28–29.
Utdelning:
7 rätt: (2) 7 123 286 kr.
6 rätt + tillägg: (33) 32 280 kr.
6 rätt: (219) 2 837 kr.
5 rätt: (9 475) 112 kr.
4 rätt: (138 626) 21 kr.
Lotto 2: 4–5–15–18–28–33–35.
Tilläggsnummer: 14–16–22–29.
Utdelning:
7 rätt: (1) 2 563 188 kr.
6 rätt + tillägg: (29) 30 303 kr.
6 rätt: (166) 3 088 kr.
5 rätt: (8 120) 108 kr.
4 rätt: (114 825) 21 kr.

MÅLTIPSET
8–10–11–12–14–24–25–30.
Utdelning: 8 rätt: ingen vinnare.
7 rätt: (16) 16 837 kr.
6 rätt: (814) 413 kr.
5 rätt (4 frispelsrader): (14 442) 10 kr.

Väckarklocka för Lockerud
Lockrud Mariestad ﬁck sig en
tankeställare. Två förluster på
hemmaplan mot Ekeby och Arvika
gav missnöjda miner.
– En väckarklocka. Vi ﬁck känna
hur det är att vara dödliga, säger
tränaren Mickael Fredriksson.
Lockerud Mariestad sopade rent under
förra säsongen och tog sig till ettan.
I helgens träningsmatcher ﬁck spelarna en nyttig läxa av det nyblivna division ett-laget Ekeby och det etablerade division ett-laget Arvika. Ekeby
vann med 6–2 och Arvika med 12–10.
– Vi blev vingklippta och kom in med
ett för bra självförtroende. Vi slog ju
Kais Mora med 7–3 tidigare och kom
ner på jorden, säger tränaren.
Inför lördagskvällens match mot
Arvika anser Mickael att laget var skört
efter förlusten tidigare under dagen.
Lockerud hade dock ledningen med
4–0, men efter bara tolv stod det 4–4.
Sedan fortsatte målkavalkaden.
– Ingen skam att förlora, men jag är
missnöjd med sättet vi gjorde det på.
I går morse spelade Lockerud mot
division två-laget Tranemo och vann
med 11–3.
– Skönt att vi kom på rätt sida igen.

Erik Janssons Lockerud vann en av tre matcher.
Kim Hintsala gjorde sin första
match. Pontus Ränk, Linus Broholm
och Jacob Helander visade att de vill
vara med och kriga om platserna.
– Johan Bergstrand har sett bra ut i

matcherna. Tyvärr ﬁck han ett svullet
knä, men det är ingen fara, avslutar
Fredriksson.

Peter Gustafsson
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STRYKTIPS
X, 1, X, X, 1, 1, 1, 1, 2, 1, X, X, 2.
Utdelning: 13 rätt: (22) 500 000 kr.
12 rätt: (515) 4 485 kr.
11 rätt: (6 922) 266 kr.
10 rätt: (55 840) 68 kr.

JOKER
2781048
Utdelning:
7 rätt: ingen vinnare.
6 rätt: (2) 250 000 kr.
5 rätt: (23) 20 000 kr.
4 rätt: (282) 2 000 kr.
3 rätt: (2 516) 200 kr.
2 rätt: (25 282) 80 kr.

BROTTARLEKIS

T RÄNING

4 - 6 ÅR .
S TARTAR TISDAGEN 27/8 KL 17.30 - 18.30
I BROTTARHALLEN I VADSBOKÄLL ARE .
FÖR BARN MELL AN

Frågor? Ring Anton eller Jessica 0501-10403, 070-5336153

E


EE


Ishockey träningsmatch på Töreshov
Torsdag 29 augusti kl 19.00

Töreboda HF - Tibro IK
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Nyheter
Sverige

INRIKES I KORTHET.

Småländska glasbruk
är miljöbomber
KARTLÄGGNING. Glas från Småland må vara

S-ledaren Stefan Löfven sommartalade i VasaparFOTO: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX
ken i Stockholm.

S vill skrota pensionsval
STOCKHOLM. Socialdemokraterna vill slopa pre-

BÄSTA OSTRONÖPPNAREN

Det optimala är om man
har en typ morakniv
som gått av.

”

Johan Malm, restaurangägare i Göteborg, apropå
lördagens SM i ostronöppning.

GÖTEBORG. Tillståndet är oklart för den man
som i lördags blev biten av en kobra.
Mannen, som är i 40-årsåldern, larmade själv
om att han blivit biten av en kobra i sin lägenhet
i Göteborg. Därefter förlorade han medvetandet.
Han fördes till Sahlgrenska universitetssjukhuset
där man i går inte kommenterade hans tillstånd.
Händelsen är ovanlig i Sverige där bara ett fåtal
blir allvarligt bitna av giftormar varje år. (TT)

På frågan om hon i förväg
visste om ställningstagandet från styrelsen, vars ordförande är Engströms partikamrat Christina Johansson,
svarar hon:
– Vi för löpande diskussioner och samtal med styrelsen. Jag har blivit informerad.
Engström betonar att Bermudez-Svankvist inte får gå
på grund av ifrågasatta fak-

Men hur länge har du ansett att det är en ohållbar
situation?
– Den sammantagna bedömningen av flera olika
saker har gjort att vi har fattat det här beslutet.

Britta Lejon, fackliga ST:s
ordförande vars medlemmar kritiserat AF:s ledning,
anser att AF:s förtroende
måste byggas upp igen internt och externt:
– Det var bra att någon
slags förändring ägde rum
nu, säger Lejon till TT.
Bermudez-Svankvist skriver att hon haft ”fantastiska”
fem år på AF, som genomgått
stora förändringar:
”Jag har med stolthet
burit mitt uppdrag och fullföljt uppdragsgivarens utbudsstimulerande reformpolitik”.

Tomas Bengtsson
TT

LYCKSELE. Kraftig rökutveckling på 1 000 meters djup

Tre räddade efter
branddrama i gruva
Tre personer var försvunna efter en kraftig
brand i en gruva utanför
Lycksele.
Först efter ﬂera timmar kunde de hittas.
– De var medtagna,
men vid liv, säger Jan
Fransson, räddningschef
i beredskap för Lycksele.
Vid lunchtid på söndagen
kom larmet om att en brand
med kraftig rökutveckling
brutit ut på 1 000 meters
djup i Kristinebergsgruvan
som ägs av Boliden.
Inne i gruvan fanns
22 personer som inte kunde ta sig ut. Av dem hade
19 sökt skydd i räddningskammare, men två av Bolidens rökdykare och en

gruvarbetare saknades.
Räddningstjänsten i Lycksele kunde släcka branden
som startat i en kompressor
och sökandet efter de tre
saknade fortsatte.

Vid liv
Först efter några timmar
kom beskedet om att de hittats.
De två rökdykarna från
Boliden hittades i en räddningskammare. Gruvarbetaren som saknades hade
klarat sig genom att lägga sig
ner på marken och förse sig
själv med frisk luft.
– Han har haft en väldig
sinnesnärvaro och vetat
hur han ska bete sig. Enligt
de uppgifter jag har fått kom
han gående för egen maskin,

säger Mats Pettersson, kommunikationschef vid Bolidengruvor.

Förda till sjukhus
De två rökdykarna ﬂögs till
sjukhus med ambulanshelikopter och den tredje mannen kördes dit med ambulans för att kontrollera så att
de inte fått rökskador.
När TT talar med Mats
Pettersson vid 18-tiden är
alla gruvarbetare uppe ur
gruvan.
– Det pågår debriefing
med dem nu, säger han.
Svenska gruvor räknas
som säkra.
– Man mäter antalet olyckor per arbetade timme och
där personer fått uppsöka
vård. Tittar man på den sta-

Han har
haft en väldig sinnesnärvaro
och vetat hur han
ska bete sig.

”

Mats Pettersson
tistiken är de svenska gruvorna bland de säkraste i
världen, det är ingen tvekan
om det, säger Pär Weihed,
professor i malmgeologi vid
Luleå tekniska universitet.
Han säger att en brand i en
underjordsgruva är bland de
allvarligaste tillbuden som
kan inträffa.

Fredrik Gunér
TT

W

Ovanligt med allvarliga
ormbett i Sverige

Blev informerad

Återställa förtroendet

W

kalas på söndagseftermiddagen i Malmö, skriver
kvällsposten.se.
Olyckan inträffade när det ringde på dörren och
ﬂickan sprang dit för att öppna.
– Hon sprang då in i en glasdörr som sprack
vilket gjorde att hon ﬁck så allvarliga skärskador
att hon senare avled. Det här är en extremt tragisk
olycka, säger Nils Norling, informatör vid Skånepolisen. (TT)

efter ett möte BermudezSvankvist på söndagsmorgonen.

Bermudez-Svankvist,
som har ett år kvar på sitt
förordnande, ska nu arbeta
som generaldirektör i regeringskansliet. Biträdande
generaldirektör Clas Olsson
blir tills vidare AF:s chef.

W

MALMÖ. En ﬂicka i tioårsåldern dog under ett

I fredags uttalade Arbetsförmedlingens (AF) styrelse att
den inte längre har förtroende för Bermudez-Svankvist. Därmed blev det upp
till regeringen att besluta
om hennes framtid och efter två dygns tystnad kom
beskedet: avslutat uppdrag
med omedelbar verkan.
– Vi har en ohållbar situation på Arbetsförmedlingen.
Vi har en styrelse och en generaldirektör som måste
kunna samarbeta för att vi
ska få ett bra resultat, säger
arbetsmarknadsminister
Hillevi Engström (M) till TT

turor eller
reseräkningar.
Ministern
luftade
uttrycken
”en sammantagen
Angeles Bermu- bedömning” och
dez-Svankvist
”en samlad bedömning” ett oerhört
antal gånger vid pressträffen.
Frågan är då hur länge hon
själv, som ansvarig minister
för AF, tyckt att situationen
är ohållbar.
– Vi har gjort en sammantagen bedömning och nu har
vi kommit fram till det här
beslutet, svarar Engström
på den frågan.

W

Flicka dödades av glasdörr

INTE ARBETSLÖS. Så tog regeringen till slut bladet från munnen och
Arbetsförmedlingens starkt kritiserade chef Angeles Bermudez-Svankvist
ﬁck gå. Men hon blir knappast arbetslös – utan får fortsätta på en hög post
i regeringskansliet.

W

procent – så mycket har antalet registreringsskyltar
som är på vift ökat med under tiden juli 2006 till
juli 2013. En del skyltar tappas eller går sönder, men
många stjäls också, enligt polisen. (TT)

BermudezSvankvist
ﬁck sparken

W

34

ARBETSFÖRMEDLINGEN. Hårt kritiserad chef

W

miepensionssystemet där medborgarna kan välja
fonder. Få gör det och det är dyrt och dåligt, enligt
S-ledaren Stefan Löfven.
– PPM har blivit en riktigt dyr ﬂopp där miljarder efter miljarder går till avgifter, sade Löfven
när han, för andra året, sommartalade i Vasaparken i Stockholm i går.
Men han lär få svårt att få med sig de fyra borgerliga partier som jämte S står bakom pensionsuppgörelsen. Löfven vill också ge kommunerna
makten att stoppa nya friskolor. (TT)

MT

W

vackert – men det har också givit upphov till tickande miljöbomber. En kartläggning från landets
länsstyrelser visar att tio av landets 22 värst förorenade platser är småländska glasbruk, rapporterar SVT Nyheter.
Förr innehöll glas giftigt arsenik, bly och kadmium. Stora mängder glaskross har genom åren
kastats ut i marken kring hyttorna och på många
håll har arsenikhalter långt över gränsvärdena
uppmätts i grundvatten. (TT)

Måndag 26 augusti 2013
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Världen
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SYRIEN. Bevisen kan ha försvunnit

UTRIKES I KORTHET.

Rasistplakat
inslag i tysk
valkamp

W

POLITIK. Tyska myndigheter har fått förödande
kritik för att de försummade nazistligan NSU:s
seriemord mot invandrare. Terrorhot har man
enligt kritiken bara spanat efter på vänsterkanten och bland muslimer.
De stora partierna tar
slutsatserna på allvar
och Muslimska centralrådets ordförande
Aiman Mazyek begär att
en diskrimineringsombudsman inrättas.
Extremister väljer
motsatt väg. Inför valet
den 22 september väljer
partiet NPD att hetsa
mot asylsökande. (TT)

28
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W

W

W

W

W
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Svarta rökpelare stiger upp efter den tunga beskjutningen i östra Damaskus på söndagen. Syrien nådde en överenskommelse med FN om att tillåta att FN
FOTO: HASSAN AMMAR/AP
inspekterar platsen för en påstådd kemvapenattack.

Kemvapeninspektionen
kommer för sent
Efter utdragna förhandlingar tillåter Syrien att
FN inspekterar platsen
för en påstådd kemvapenattack. Men
godkännandet kommer
för sent – bevisen kan
ha försvunnit och USA
misstror regimen.
Fem dagar efter att en påstådd kemvapenattack ägt
rum i Damaskus får FN:s vapeninspektörer tillträde till
platsen. Men beslutet kommer alldeles för sent för att
vara trovärdigt, menar USA.
Den syriska regimen skulle
ha gett omedelbart tillträde,

säger en högt uppsatt myndighetskälla.

Inspektion på måndag
FN:s vapeninspektörer har
kommit överens med regimen om att börja inspektionen på måndagen. Regimen
lovar ett temporärt eldupphör i Damaskus för att ge
inspektörerna möjlighet att
arbeta.
Men det finns stor risk
att spåren efter en kemisk
vapenattack ägt rum har
försvunnit, säger Bo Koch,
toxikolog och forskare vid
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

– Om vi förutsätter att det
är ﬂyktig nervgas som använts så är den just ﬂyktig
och avdunstar väldigt fort,
säger Koch till TT.
Han bedömer möjligheterna att hitta spår efter så
här pass lång tid som små.
FN:s förre vapeninspektör Hans Blix tror fortfarande att inspektionen kan ge
svar på viktiga frågor kring
attacken.
– Det bekräftar i så fall påståendena om att det varit
en kemisk attack, men det
löser inte skuldfrågan. Man
får reda på något om omfattningen av det hela, men det

är inte slutet på historien,
säger Hans Blix.

Överväger ingripande
Attacken, i vilken 350 människor dödades och 3 600
människor drabbades med
neurotoxiska symptom
enligt Läkare utan gränser,
har fått USA att närmare
undersöka ett potentiellt
militärt ingripande mot
Syrien.
USA sade på söndagen att
det råder mycket lite tvivel
om att syriska regimen ligger bakom attacken, men
Ryssland varnar USA för att
inte upprepa tidigare miss-

tag med ett förhastat ingripande i Syrien.
Men det ﬁnns bara dåliga
alternativ, enligt Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk
expert på FOI. Han säger att
USA troligtvis i första hand
skulle attackera Syrien med
kryssningsrobotar och därmed jämna ut regimens militära övertag.
– Men det innebär ju också
att USA tydligt skulle gå med
i konﬂikten. Min prognos är
att även om USA ingriper så
kommer det inte att bli avgörande för inbördeskriget.
Det kommer att tugga på
ändå, säger Winnerstig. (TT)

miljoner kronor drygt misstänks den forne kinesiske
toppolitikern Bo Xilai ha
fått i mutor och förskingrat. Under rättegången
erkände Bo visst ansvar
för motsvarande nära 5,3
miljoner kronor som han
ska ha förskingrat från ett
offentligt byggprojekt. (TT)

Tidningar
stöttar
The Guardian
SNOWDEN. Chefredaktörer för fyra nordiska
dagstidningar publicerade i går ett öppet brev
till brittiske premiärministern David Cameron.
Där protesterar de mot
brittiska myndigheters
ingripande mot The
Guardians arbete med
Snowden-läckorna.
”Dessa ingripanden
kan få följder långt
utanför Storbritanniens
gränser och undergräva
den fria pressen i hela
världen”, heter det
i brevet.
Protesten publiceras
i Dagens Nyheter, Aftenposten, Politiken och
Helsingin Sanomat. (TT)

HISTORISKT TAL
KAIRO. Båda rättegångarna sköts upp

Två regimer inför rätta i Egypten
Symboliken är tung när
representanter för två
störtade regimer står
inför rätta i Kairo.
Men både rättegången
mot förre diktatorn
Hosni Mubarak och Muslimska brödraskapets
högste ledare sköts upp.
Ironin hade nog undgått få i
den egyptiska huvudstaden.

”Två regimers rättegång”,
löd rubriken på dagstidningen al-Shuruks förstasida.
En solglasprydd, vitklädd
och rullstolsburen Hosni
Mubarak framträdde i en bur
i rättssalen.
85-åringen stod inför rätta
tillsammans med sin förre
inrikesminister, sex säkerhetschefer och sina två söner.

Åtalspunkterna gäller
medskyldighet för hundratals demonstranters död
2011.

Åtalad saknades
I en annan rättssal skulle
Muslimska brödraskapets
högste ledare Muhammad
Badie och två andra ur toppskiktet i rörelsen, Khairat elShater och Rashad Bayoumi,

inställa sig för en första förhandling.
Också deras rättegång
handlar om mord på demonstranter, men under
det styre som följde Mubaraks fall.
De tre anklagas för att ha
uppviglat till mord på de
som protesterade mot Brödraskapets president Muhammad Mursi, kort innan

han avsattes av militären
den 3 juli.
Rättegången ajournerades
dock efter bara några minuter efter att den inletts, eftersom de åtalade inte var
på plats.
Ett nytt rättegångsdatum
sattes till den 29 oktober.
Också rättegången mot Mubarak sköts upp, till den 14
september. (TT-AFP-Reuters)

Vi har
fortfarande lång väg
att gå.

”

Alicia
Johnsons
mamma
växte upp i
södern
i USA. Hade
det inte varit för Martin
Luther King och hans
dröm så hade familjens situation varit svårare i dag,
tror Alicia Johnson. Men
mycket återstår 50 år efter det att Martin Luther
King höll det historiska
talet i Washington DC.

Tema Motor
i Mariestads-Tidningen
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Ta bort fett

Plastikoperationer
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Permanent Make-up

Jympastart 2/9 Trädgårdsskolan
Månd kl 17.00 Jympa Soft.....................................................................Lena
Månd kl 18.00 Cirkelfys ......................................................................Marcus
Månd kl 19.00 Jympa Medel.............................................................Ann-Sofi
Tisd kl 17.00 Jympa Bas .....................................................................Ankie
Tisd kl 18.00 Skivstång...................................................................Gabriella
Tisd kl 19.00 Jympa Medel.............................................................Rullande
Onsd kl 16.30 Jympa Medel...................................................................Anna
Onsd kl 17.30 Station Bas.............................Ankie, Maria S, Therese, Pelle
Onsd kl 19.00 Jympa Medel.............................................................Rebecka
Onsd kl 18.30 Stavcross 75 min Leksb.spåret t.o.m. 25/9.... Pelle/Therese
Torsd kl 16.30 Jympa Bas.................................................................Therese
Torsd kl 17.30 Station Soft 75 min........................................ Lena, Annica A
Torsd kl 19.00 Jympa Medel ..............................................................Yvonne
Fred kl 16.30 Medel Styrka/Box 55......................................Gabriella, Lena
Fred kl 17.30 Dans Fuego/Dans Fusion............................... Ann-Sofi, Elin
Lörd kl 10.00 Medel Puls..................................................................Lillemor
Lörd kl 11.00 Lördags-Godis..........................................................Rullande
Sönd kl 16.30 Jympa Bas...................................................................Maria S
Sönd kl 17.30 Step................................................................................Marita

Hämta schema hos oss eller
klipp ur och spara annonsen.
Välkomna till rörelseglädje!

INDUSTRIFASTIGHET
Eva Bäddar AB har försatts i konkurs. Härmed infordras
anbud på konkursboets industrifastighet.
Fastigheterna Larv 1:8, Onsjö 1:40 och Onsjö 1:41 har
en total uthyrbar yta om ca 3 255 m2 varav 1 970 m2
utgörs av kallager med invändig takhöjd om 4,5 - 5
meter, total markareal 16 857 m2 med stora hårdgjorda
ytor.
Visning av fastigheten onsdagen den 28 augusti 2013
kl. 15.00 adress Borgavägen 3 i Larv.

Besök vår hemsida
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Laserbehandlingar

Botox/Restylane

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren advokat
Johan Lindgren tillhanda senast den 3 september 2013.

Utbildning

Högskolecentrum Mariestad
”Din högskola på hemmaplan”
I höst startar dessa distansutbildningar:

Grundlärarprogrammet åk 4-6
Ämneslärarprogrammet åk 7-9
samt gymnasium
Fler program/kurser kan läsas på distans med oss
som stödresurs vid ex. tentamen/grupparbeten/
distansföreläsningar.
För mer information:
Thomas Qvick 0501-75 57 74
thomas.qvick@mariestad.se
www.komvux.mariestad.se
Ansökan: sen ansökan är möjlig via www.kau.se

http://mariestad.friskissvettis.se 0501-134 44

Anbudsunderlag kan beställas från Advokatﬁrman eller
hämtas från Advokatﬁrmans hemsida. Fri prövningsrätt
förbehålles liksom rätten att avbryta anbudsförfarandet
och försälja fastigheten före anbudstidens utgång.
ADVOKATFIRMAN LINDGREN & VON HOFSTEN AB
BOX 3, 542 21 MARIESTAD
TEL. 0501-165 45 FAX 0501-185 06
E-POST: kontoret@advokaterna-lvh.se
HEMSIDA: www.advokaterna-lvh.se

Resor och hotell
KRYSSA MED OSS
Ålandskryssning Cinderella
Avresa onsdag och lördag.
Special pris höst 2013
Onsdagar: 495:Lördagar: 795:(från och med 1 september )

inkl buss, 2-bäddshytt,
buffé inkl dryck och frukost.
*gäller endast nybokningar

Resor och hotell

W

Kyrkor och samfund
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Anbud och entreprenader

Meddelanden, kungörelser

W

W

MT
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HELSINGFORS, 3 dgr,
Avr: 9/9, 11/10, 18/10, 1/11,
8/11, 15/11, 6/12
Pris fredag: 1 150:Pris måndag 990:inkl buss, 2-bäddshytt, .
1 buffé inkl dryck, 2 frukost

Ullared
200:24/9, 22/10, 29/10, 5/11, 26/11
Karlsborg-Tibro-Hjo-Tidaholm
Baska, Krk Kroatien 10 dgr Halvp
13/9 (1 p)
5.495:Shoppingresa Puttgarden 3 dgr
25-27/10 halvp.
1895:Shoppingresa Puttgarden 2 dgr
1-2/11, 9-10/11 halvp.
1295:Julmässa på Koberg
21/11 entré, grötlunch

430:-

Julmarknad Lübeck
29/11-1/12

1995:-

Jul på Liseberg
7/12

330:-

Julmarknad i Rostock
8-10/12

2195:-

6Buss Ola6

W

Vinresor
Alsace

7 d - 5/10................6 895 kr
med Colmar och franska vinbyar
Toscana 10 d - 11/10..........8 995 kr
med Pistoia, Florens, Pisa, Siena
Rhendalen 7 d - 12/10......5 695 kr
med vindistrikten Rüdesheim och Mosel

Flerdagars- och dagsresor
Dansweekend TanumStrand
2 dagar - 24/9 för ”Mogen Ungdom”

Polenkryssning
3 dagar - 26/9, 20/10 och 1/12

Berlin
4 dagar - 31/10
Centralt hotell, guidad rundtur (tillval) m.m.

Malmö och Köpenhamn m teater
3 dagar - 22/11 Biljett: West Side Story
Hotell i city, guidad rundtur, julmarknad m.m.

Ullared - shoppingresa
1 dag - 24/9, 29/10, 26/11 och 10/12

Stockholmsweekend med teater
Hotell i city, guidad rundtur, reseledare m.m.
3 d. 25/10, 8/11, 22/11, 6/12
2 d. 12/10, 7/12
PRISCILLA - 25/10, 22/11, 6/12, 7/12,
SPÖK - 12/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 7/12
GALENSKAPARNA - 8/11, 22/11, 6/12
RAIN MAN - 12/10, 25/10,
JOE LABERO - 12/10, 25/10, 8/11, 22/11, 7/12

NYBERGs BUSS

W

Tel. 0510-70 000

Var ska vi lägga kraften?
Gör din röst hörd.
Kyrkoval 15 september.

Stroke.
Hjälp forskarna lösa stroke.
Ditt bidrag räddar liv.

Hjärnfonden
Personlig service: 020-523 523
Plusgiro 90 11 25-5 www.hjarnfonden.se

0511-34 66 60

WWW.MKBUSSRESOR.SE

HÖSTRESOR!
Berlin, 4 dgr
Avr bla: 12/9, 31/10
5/12
fr 2 595:Prag, 7 dgr
Avr bla: 6/10
4 995:Skagen, 2 dgr
Avr: 14/9
1 595:Toscana, 10 dgr
Avr: 20/9
8 495:Köpenhamn, 3 dgr
Avr: 20/9, 22/11, 13/12 1 995:Ligurien, 10 dgr
Avr: 20/9, 27/9
8 895:Kroatien, 10 dgr
Avr: 27/9
8 695:Ungerska Vinvägar, 8 dgr
Avr: 29/9
6 995:Österrikiska Vinvägar, 8 dgr
Avr: 29/9
7 995:Rhen-Mosel, 7 dgr
Avr: 22/9, 5/10
6 395:Rüdesheim, 7 dgr
Avr: 5/10
5 895:Cykel-VM i Toscana, 7 dgr
Avr: 25/9
7 950:Dubai, 7 dgr
Avr: 20/10
15 595:Oktoberfest Bremen, 4 dgr
Avr: 24/10
2 995:-

www.mkbussresor.se
Tel: 0511-34 66 60

0503-300 85
www.bussola.se

Nöjen och
arrangemang

PARKEN GÖTENE
Torsdagsdans
29/8 19-23, 150.-

Nästa dans 8/9 Voyage

TRIVSELDANS
Karlsholme, Mariestad

onsdag 28 aug
kl 18.00-21.30

Holens
Servering.
Entré 100 kr
Välkommen!
PRO Mariestad
Nästa dans 11/9 Svennes

28

Rubrikannonser

Måndag 26 augusti 2013

Nöjen och arrangemang

Motormarknaden

Bostads- och affärsmarknaden

SÄLJES

SÄLJES

Fri ent
ré!
Boka bord 0511-263 07

UTHYRES

Fin 1½ Prebende
led.omg. hyra 1.951:/mån. pris 170.000:0735-005770 e kl 16.00

TISDAG
27 AUGUSTI
KL. 12.20
MOVANO VIVARO COMBO

I Movano, Vivaro och Combo
hittar du de riktigt goda
egenskaperna. Kom in och se
närmare på en trio mångsidiga
stjärnor, med klassledande
komfort. Väljer du Vivaro eller
Movano ingår 3 års garanti,
fri service och vägassistans.

JUST NU:

Legenden från Viiiby är tillbaka. ”Gilla Hjalmar
– en trådlös revy” har premiär den 27 september
på Nya Parkteatern i Örebro. Datum och tider för
hösten/vintern hittar du på ticnet.se. Men vänta inte
för länge, biljetterna går åt i rasande fart!

SPECIALERBJUDANDE
PÅ VIVARO
LAGERBILAR!

Östra Torgg.
2:a vån, balkong.
Vasag. 10
2:a vån, balkong.
070-71 70 444

Varumarknaden
SÄLJES

Ved

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.

Björkved, blandved kapad
och klyvd, hemtransport.
070-3391442

Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se

Sommarkampanj på kvalitetsfärg utan mellanhänder

499:- 99:- 549:Väderö 9,0L 899:Akrylatfärg Vit/Bas A

Rödfärg 10L 199:Inkl mögelskydd & 8% linolja!

Koster 9,0L 999:-

W

6.9'(7(/ʘ

med flera

3 rok Töreboda

W

Biiiljetterna
går åt som
smör!

DINA
BÄSTA
ARBETSKAMRATER.

MT

Alkydfärg Vit/Bas A

Boka nu! www.ticnet.se eller 019-33 60 60

Butikerna med egen färgfabrik colorexdirect.se
SÄLJES

Tel 0512- 180 180 Vard 9-18 Lör 9-13
Tel 0500- 500 050 Vard 9-18 Lör 9-14
Tel 0515- 717 550 Vard 9-18 Lör 9-14

LEDIGA PLATSER

Barn- och utbildningsförvaltningen

W

Ny bil i höst?

TIDAHOLM

FÖRDE
L

SÅN

2,95%

Lärare i ekonomi
Tillträde omgående

Mer om tjänsten på www.tidaholm.se

W

RÄNTA

W

Vi söker
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Arbetsmarknaden

W

VARA
SKÖVDE
FALKÖPING

Motormarknaden

Säljare Colorex Direct

PRISEXEMPEL:

Avensis 1.8 Kombi Business B1
25.000 kr rabatt

Colorex Sweden AB är ett expansivt företag med ca 50 anställda
som tillverkar dekorativ färg för exteriör och interiör miljö. I vår
fabrik i Stora Levene producerades 2012 ca 4 miljoner liter färg,
lack och olja. Ca en tredjedel exporteras till bl a övriga norden, Tyskland, Island och Ukraina.
Företaget har egna butiker i Vara, Skövde och Falköping med komplett sortiment inom färg, tapet,
kakel och golv. Affärsidén för våra butiker är fabriksförsäljning av färg utan mellanhänder och stora
inköp direct från fabrik på övrigt sortiment för att kunna erbjuda både konsumenter och yrkesfolk
kvalitetsprodukter till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Nu söker vi 1 säljare till Varabutiken och 2 säljare till Skövdebutiken:

Pris Nu: 215.900 kr

Säljare Vara

(Ord. pris: 240.900 kr)

Du bör ha erfarenhet av butiksförsäljning och branschvana är meriterande. Vi värdesätter
noggrannhet och att du brinner för försäljning. Vi förväntar oss att du har ett naturligt
utåtriktat sätt samt en utpräglad känsla för service och kundorientering. Du ska ha god
datorvana, kunna arbeta självständigt samt ta initiativ och ansvar. Truckvana och truckkort är meriterande men inget krav. Kontakt: klas.bohman@colorex.se

Välkommen till oss!

Vår nya säljare, Anders Holm,
hjälper dig gärna att hitta rätt
bil till just dina behov!

Säljare Skövde
Se ovan. Kontakt: lennie.garyd@colorex.se

Säljare Vikariat Skövde
BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING (1,8 BENSIN MAN) 6,6 L/100 KM OCH 153 G/KM. MILJÖKLASS
EURO5. ERBJUDANDET GÄLLER TOM 31 DEC 2013 OCH KAN EJ KOMBINERAS MED AVTAL OCH ÖVRIGA RABATTER. VI RESERVERAR OSS FÖR
EV. AVVIKELSER OCH TRYCKFEL. BILEN PÅ BILD ÄR EXTRAUTRUSTAD.

MARIESTAD
Hammarsmedsg. 29
Tel 0501-28 00 00

ÖPPETTIDER
Vard: kl 9-18
Lörd: kl 10-14

www.toyota.nu

Se ovan. Tidsbegränsat vikariat.

Tjänsterna innebär schemalagd arbetstid där helgarbete ingår.
Tillträde snarast. Löpande urval. Kollektivavtal finns.
Skicka din ansökan senast 2013-09-01 till: jobb@colorex.se, märk din ansökan
med Vara eller Skövde.

W

Anders når du på
tel: 0501-28 00 16

ETT HUNDLIV
NJDIRSDE@M
KcSR@R@SS
CTHMSDJaMMDQ
NRRNBGJqQ
GDK@RGNVDM

NJDIUHUHKKG@U@QRHM
E@LHKIDOHYY@LDCNWEHKe
NBGAD@QM@HRDRcR
SUcBNK@U@QNBG
SHQ@LHRTSHKK
DESDQQaSSI@F@MS@Q
@SSCTAITCDQ#

UaKJNLM@I@FGDSDQ
RSDE@MRaIA@Q@SHKK
NLCDSaQMcFNS
RODBHDKKSMHqMRJ@Q

ONMSTR
RJHBJ@GHS
SHKKAQHMF@QDM
LDCHRU@SSDM

29KcSR@RG@M
UDQJKHFDM@SS
G@MHMSDJaMMDQ
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Ja. Vi
hävdar att
du var galen
vid tillfäl‐
let för dina
påstådda
brott.

Att
Vi ska INTE
förolämpa
köra med
DEN taktiken, en advokat
idiot! Vi häv‐ kan bli dyrt,
dar att jag är grabben!
OSKYLDIG!

Du ska ju plädera
för att jag inte har
varit stygg och bör
stå på tomtens
”snäll”‐lista!

Okej, innan vi börjar, får alla ställa sig
i kö för att testas för prestationshöjande
droger.

©dist. BY EUROPAPRESS

Hobbe, som
min advokat
får du se
över mitt
fall.

Oskar Linnros.

FOTO: STINA GULLANDER/SVERIGES RADIO

Oskar Linnros gästar Kronologen

Är det SÅ du
Inom en
vill ha det,
minut ska
bör du nog
du och JAG
göra upp i
göra upp HÄR
godo.
UTANFÖR.

SKIVSLÄPP. Oskar Linnros
släppte sin andra soloskiva
”Klappar och slag” i maj
2013 och har tillbringat

sommaren på turné. Nu
gästar han ”Kronologen”
i Musikguiden i P3.Under
en hel timme intervjuas Oskar Linnros om sin karriär
och barndom, och så spelas
en massa av hans musik.

NAMNKRYSSET.

P3 Måndag kl 19.30

Svalbard allt
viktigare för
hotad genbank
FRÖBANK. Det internationella frövalvet på Svalbard
får en allt viktigare roll för
vår framtida matförsörjning. Efter att unika jordbruksväxter gått förlorade
på genbanker runt om i
världen, blir intresset allt
större för att skicka säkerhetskopior till det arktiska
bergrummet, där permafrosten ska garantera att
fröerna kan användas för
framtida växtförädling.

Genevekonventionen har blivit
grinigare.

P1 Måndag kl 12.10
FUNKTIONÄRER

©Dist. by Europapress

NÄRRADIO/TV.

AFFE & EGON
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W

W
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RADIOTIPSET.

|CHRSAXDTQNO@OQDRR

FOXTROT
KALLE & HOBBE
TROLLKARLEN

W

W

W

Serier

Måndag 26 augusti 2013
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Lösning på familjesidan

SÖRENS
TV
SERVICE - FÖRSÄLJNING

Töreboda-Hova
Antenn - TV - Parabol
0506-124 38
0501-192 90
Anders Larsson Sören Larsson
fastighetsbyran.se/toreboda

HOROSKOPET.

DAGENS SUDOKU.

VATTUMANNEN
Det är bäst att du snålar ordentligt i början av veckan. Håll i pengarna
så slipper du ångra dig och det är
verkligen ingen bra affär för dig.

TVILLINGARNA
Alla vill framställa sig själva så bra
som möjligt och det är viktigt att du
tänker på det när du ska avgöra något
ganska viktigt. Din kärlek kan hjälpa dig.

VÅGEN
Det är bra om du förbereder
arbetet riktigt noga och det är
viktigt att du dubbelkollar allt du ska
göra. En vän kan hjälpa dig.

FISKARNA
Du har en bra vecka framför
dig och du har massor med tur. Tyvärr är en och annan lite avundsjuk
på dig, men det måste du strunta i.

KRÄFTAN
Allt går inte lika snabbt och
enkelt som du hoppats. Försök att
puffa på din omgivning, men bli
inte tjatig och hitta inte på några
argument för du ljuger dåligt.

SKORPIONEN
Din kärlek är en aning svartsjuk
och nu måste du försöka övertyga
om dina känslor. Du kan naturligtvis
bli lite mer uppmärksam, men ändra
inte din personlighet.

LEJONET
Dagen börjar lite segt men
framåt eftermiddagen är du blir dig
själv igen. Tack och lov var det inget
allvarligt som inträffade.

SKYTTEN
Du har fått lite ny inspiration
och det är lika bra att du försöker
testa dina egna idéer med en arbetskamrat som alltid svarar dig ärligt.

JUNGFRUN
Det gäller att du har mycket
självdisciplin för att det ska bli något
gjort. Du vet ju vad du kan och med lite
extra ansträngning blir det riktigt bra.

STENBOCKEN
Veckan blir ganska tuff och det
är bra om du tänkt igenom allt vad
du har att göra. Missa inte något som
du lovat ﬁxa och slarva inte.

VÄDUREN
Det är viktigt att du kollar allt
vad du gör en extra gång så slipper
du att få kritik för något som du är
ansvarig för. Du får oväntat beröm
från någon du ser upp till.
OXEN
Din kärlek har många önskemål och det är lika bra att du gör något ordentligt för att allt ska fungera
igen. Det är viktigt att du lyssnar.

Sommaruppehåll

www.stv-service.se
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dej$<hWdiajZhWcW\hd'//*$($&&D[#
lWZW$:hWcW\hd'//-$*$&&Å,$&&
Heec_dHec[$

J9C
,$&&C_bZh[ZF_[hY[Å[dWc[h_aWdia
al_ddW$.$'+:[d^hZWh_jj[d$/$+&H_e
8hWle$'($'&<h\b`Wh[d$'+$&&8hedYe
8_bbo$',$++IaWdZWb[hdWicWd$'.$*+

?diWji\hbehWZ$:hWcW\hd'/+.c[Z
<hWdaI_dWjhW":[WdCWhj_d$('$&&Jl
h[Zkj$Lij[hd\hd'/-'c[ZM_bb_Wc
>ebZ[d"HoWdEÊD[Wb$()$'&:[d\hbe#
hWZ[$:hWcW\hd'/++$'$&&Jlh[Z
kj$Lij[hd\hd'/-'$)$'&Å,$&&<[c
ii_b[a[d$Ah_c_dWbZhWcW\hd'/,*$
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läser MT
i Mariesta
d*

W

Torsdag 29 augusti

W

WPaeXc^cP[dcST[]X]VPe<PaXTbcPSbCXS]X]VT]
X<PaXTbcPSC×aTQ^SP7^eP6d[[b_Æ]V

W

W

W

W

W

Få total utdelning med annons i

W

Vi hjälper dig att synas vid rätt tillfälle:
1T]XcPBeT]bb^]$ %'&(~2Pa^[X]T3PV^QTac$ %'& !
CW^\Pb5T\aX]$ %'&
* Källa: TNS Sifo Orvesto Konsument 2011. Åldersgrupp 15-79 år

