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Turgumma vann
10 000 kr IGEN!

Lokalt 14

Inget regn i sikte,
säger SMHI

Vädret 39

Café Monique går
i graven

Nyheter 6

Lätt för unga att
få tag på sprit

Nyheter 7

Dags för skolstart!

Imorgon tisdag börjar skolorna i Engelsfors. Vi har finkammat
de bästa butikerna i Bergslagen. Här hittar du allt du behöver
för en ny, fräsch termin! Läs mer på mittuppslaget

Grillare låg
pyrt till.
Ett berusat gäng försökte
på lördagsnatten grilla korv
på Olssons kulle.
Ett berusat gäng försökte
på lördagsnatten grilla korv
på Olssons kulle. Boende i
området larmade polisen, som
genast ryckte in och
satte stopp för upptåget.
– Vi förstår att folk tycker
att grillande hör sommaren
till, men det räcker med en
enda gnista för att katastrofen
ska vara ett faktum, säger
Engelsfors-polisens Paula
Thunman.
Sidan 11

Pensionär
hittades död i
sitt hem.
En 85-årig kvinna hittades
död i sitt hem i helgen.
De anhöriga kräver nu att få
veta varför hemtjänsten inte
upptäckte i tid att hon varit
uttorkad.
Fler liknande fall har inträffat
under den heta sommaren.
Engelsforsbladet har listat
varningstecknen du behöver
känna igen.
- Så här får det inte gå till. Det
är omänskligt, säger en av
kvinnans anhöriga.
Sidan 12

Ännu en lantbrukare
hotas av konkurs
För lantbrukaren Karl-Ove Bengtsson har årets rekordsommar varit en katastrof. Torkan innebär ebb i kassan också. På
hans 10 hektar utanför Riddarhyttan slokar säden. Normalt sett brukar han räkna med en skörd på 4 ton spannmål per hektar.
Nu vet han inte ens om han kan producera hälften av det.
SID 5, 6 OCH 7

Positiva Engelsfors!

Nu vänder vi på skutan!
Positiva Engelsfors öppnar snart
sina lokaler i centrum!

Alla är välkomna till Positiva Engelsfors!
Man som kvinna, ung som gammal!
Positiva Engelsfors – för en positiv framtid!

