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Så får vi de unga
att stanna

Ledare 2

Så minns vi
bruket

Bildspecial 9

Rekordhösten
fortsätter

Vädret 16

Hon vann 10 000
- två gånger!
Nyheter 7

Stort slagsmål på Götvändaren

Ett svartsjukegräl på Götvändaren mellan två män i 30-årsåldern urartade till knivslagsmål natten till torsdag. En man
fick sys med sju stygn
En av männen fick föras till
- Det bara slog slint i skallen
sjukhus efter att ha blivit illa
på den ena av dem, helt utan
tilltygad. Sju stygn blev det
förvarning. Engelsfors-bladet
allt som allt.
har talat med den skadade
- Jag har aldrig sett något likmannen. Han hävdar att han
nande, säger Ubbe Månsson,
inte minns något av händelsen.
47-årig dörrvakt på Götvändaren.
Sidan 11

Misshandlade
sin fru - med
het stekpanna

Kvinna på sågverket kapade
sin egen hand

En 34-årig man har häktats
misstänkt för grov misshandel.
Det var sent på onsdagskvällen som han gav sig på sin
33-åriga hustru med en het
stekpanna – för att hon hade
bränt vid hans fläskfilé.
Grannarna säger att de aldrig
tidigare hört paret bråka.
- Det här låter kanske underligt
men jag tror fortfarande inte
att det var han som gjorde det,
säger en 54-årig kvinna som
föredrar att vara anonym.
Sidan 9

En 22-årig kvinna anställd
vid Engelsfors Sågverk AB
miste hela sin vänsterhand
i en olycka som hennes
arbetskamrater beskriver
som ”bisarr”.
Nu kräver de svar från sin VD,
Bengt Sveding. Men han vill
inte tala med Engelsforsbladet
när vi söker honom för en
kommentar.
- Den här saken ska utredas
ordentligt först, låter han
hälsa via sin sekreterare.
Sidan 12

Rekordmånga fyllebråk

Polisen fick göra utryckningar
hela natten
Det var sannerligen livat i Engelsfors natten till torsdagen. Polisen Niklas Karlsson beskriver det som ett arbetspass
som ”saknar motstycke” i hans tretton år långa karriär inom Engelsfors poliskår.
- Det var inte tyst en sekund på polisradion, säger han till Engelsforsbladet.
- Vi vet ju alla att Engelsfors är en lugn och trygg stad. Vi må ha ett och annat rötägg här, men på det stora hela kan våra invånare känna sig säkra på gatorna. Det här är mycket märkligt. Nattens rapporter talar sitt tydliga språk. Förutom slagsmålet på
Götvändaren, där en person skadades allvarligt, fick Niklas Eriksson och hans kollegor göra inte mindre än tolv utryckningar
i Engelsforsområdet under natten. Många av bråken hade tydliga kopplingar till alkoholkonsumtion, och Engelsfors IOGTNTO vill nu satsa på en upplysningskampanj om alkoholens skadliga inverkan på både hälsa och omdöme.
SID 3, 4, 5, 6 OCH MITTEN

Spådomar
Drömfångare (stora och små)
Kristaller (alla färger och storlekar)
Änglar
Pyramider
Rökelse och doftljus
och mycket mer!
Öppningserbjudande!
Köp 2 spådomar till priset av en!

Mån-fred 10-19, lör 11-14, sön stängt.

