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Hunden Watson
upphittad vid
hembygdsgården

Ledaren SIDAN 2

SIDAN 9

Inga spår efter
försvunna Olivia

Så blir vädret
i Valborg

SIDAN 3

SISTA SIDAN

Oroliga föräldrar
ställer rektor mot
väggen
Efter de upprepade tragedierna på Engelsfors gymnasium
under de senaste två åren är många föräldrar rent utav
oroliga för att skicka sina barn till skolan.
Annika Larsson är en av dem.
– Vi vet att till och med personalen är oroliga för säkerheten.
Tommy Ekberg, rektor för Engelsfors gymnasium, har en annan bild.
– Jag har en mycket god relation med personalstyrkan och vi är
överens om att skolan är trygg. Det har varit tufft, men vi får inte
bara blicka bakåt.
Men Annika Larsson är inte övertygad.
– Vi har fortfarande inte fått någon förklaring på det som hände på
vårdagsjämningen, rasar hon. Så hur kan han stå och lova att det ska
bli annorlunda i höst?
SIDAN 20–22

Ryska smuggelcigaretter hittade
i Engelsfors
Under torsdagsnatten hittade polisen en övergiven minibuss i skogen vid vägen mot Riddarhyttan.
Men det verkliga fyndet låg på marken intill: några limpor med cigaretter från Ryssland. Polisen misstänker nu att smuggelcigaretter är
i omlopp i Engelsfors.
– Den stora marknaden är förstås ungdomar som inte kan köpa cigaretter på laglig väg, säger Paula Thunman på Engelsforspolisen
och vädjar till allmänheten att hålla ögonen öppna efter de ryska rökverken.
SIDAN 7–8

Så rustar polisen
för Valborg
Härligt härligt, men farligt farligt.
Så kan man beskriva Valborgsfirandet, en anrik svensk tradition
som är omtyckt av många. Men medan Engelsfors förbereder sig för
festligheter gör polisen detsamma:
– Det är amatörernas afton, säger Niklas Karlsson på Engelsfors
polisen och tillägger att ”det finns gott om rötägg som inte tål sprit”.
SIDAN 10

Bästa bondauktionerna
i Bergslagen
Snart är sommaren här och det är dags att fynda till
hemmet, bilen eller sommarstugan!
Bondauktionerna är inte bara ett tillfälle att leta skatter och sälja av
sitt eget överflöd – det är en folkfest! Engelsforsbladet har hela listan.
SIDAN 19

Kom och sjung
in våren!
Traditionsenligt valborgsfirande på Olssons kulle!
Engelsfors manskör sjunger i skymningen.
Grillkorv och saft till alla stora och små barn.
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