Tidning för Värmlands bergslag. Grundad 1850.
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TISDAG

Molnigt och ostadigt med tidvis regn.
18–19 grader.
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Plundrat sågverk
upprör i Lesjöfors
farhågor om att nyfikna barn tar sig in och
riskerar livet.
Samtidigt pågår nu en process mellan byggnadens ägare och den tidigare hyresgästen.
Ägaren hävdar att hyresgästen plundrat huset,
men en polisanmälan de gjort har lagts ner.

Samme hyresgäst riskerar också böter på
en halv miljon, sedan Filipstads kommun
tröttnat på att vänta på att ett sopberg som
lämnats kvar ska tas bort. Soporna skulle
bli pellets, men företaget bakom den idén förSIDAN 4
svann.
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Av det som tidigare var sågverket i Lesjöfors
återstår ett sargat skal. Två stora hål finns i
byggnaden och delar av väggarna ser ut att
kunna falla ner vilken sekund som helst.
Dessutom är byggnaden inte avspärrad,
vilket fått folk i bygden att reagera. Det finns

Metallfacket vid Outokumpu
i Storfors och Molkom sa nej
till sänkt arbetstid och lön –
då väljer företaget att varsla
i stället.
14 anställda i Molkom och
19 i Storfors riskerar att förlora jobben.
Tjänstemannasidan sa
däremot ja och där blir det
inga varsel.
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Marian har sålt
sitt älskade hus
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Kulturprofilen Marian
Väpnargård har bestämt sig –
hon ska flytta från Filipstad.
Huset är sålt till en norrman och nu håller hon på att
säga upp sig från sina politiska uppdrag, och ta adjö av
vänner.
Nästa anhalt? Stockholm.
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GRATTIS ROLF,
ÅRETS GUNDE
JOHANSSONPRISTAGARE
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Stackars PSK,
så nära poäng
Det går inte att låta bli att
tycka synd om fotbollsspelarna i Persberg just nu.
De var ju så nära, så nära
första poängen.
Men nej, till sist gick det
som vanligt...
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Joakim Ståhl från Örebro ska delta i VM som avgörs i Tjeckien i augusti. I helgen värmde han upp med en flygträff på Brattforsheden.
FOTO: FILIP KOWALSKI
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Fick nej till
sänkt lön
– varslar

Jordnära pilot
siktar uppåt

Tyngdlagen ska utmanas – det är mottot när modellsegelflygarna samlas till tävling. Så skedde på Brattforsheden i helgen och det blev en
spännande helg med bra termik och chans till långa flygturer.
Följ med på ett besök till piloterna som står med fötterna stadigt på
marken!
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Graffitiplaner
kräver eftertanke
Graffiti på bron över genomfarten, eller inte?
Kommunens nya tekniska
chef funderar över förslaget
som FT skrev om i förra veckan. Han stöttar grundtanken,
men vill tänka lite till innan
färgburkarna eventuellt får
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komma fram.

