Skövde: Han gillar att gå i cirkel
Ingvar Fredriksson är känd och hängiven ledare för
Ut i naturen-cirklarna, 220 stycken har det blivit sedan
2002. På sitt eget sätt försöker han råda bot på vad han
kallar ”den biologiska analfabetismen”.
Sidan 8

Sidan 16

Barnboksillustratören Anna-Karin Garhamn är hemma
i Tibro för att träffa sina läsare. Hon bor numer i Belgien
och bristen på dagliga läsarkontakter gör det extra kul
när barnen spontant pratar om Ole och Nejlika.
Sidan 21
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Elvis-musikal

Tibro: Träff med läsarna
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Rekordhög
snönota
Snöröjningen har kostat Skövde
kommun stora pengar under
2010. Notan är nu uppe i 38 miljoner kronor vilket inkluderar
väghållning samt röjning av tak.
Budgeten för hela året var på
åtta miljoner kronor.
Sidan 4

Fängelsestraff
för inblandade
i amfetaminliga
En 30-årig man från Skövde dömdes i går till fängelse i två år för
sin inblandning i en amfetaminliga där mycket stora mängder
narkotika hanterats. Ytterligare
två män dömdes till fängelse
i två, respektive fem år.
Sidan 5

Förutom allt
arbete med
Ryttmästar
bostället
målar
Bernhard
Englund
tavlor och
tillverkar
byster och
statyer.

Kommunal vd
får kritik
Carl-Johan Andersson, vd för
Skövde Värmeverk AB, får nu kritik av en Karlskronabaserad advokat. I ett brev till Skövde kommun
menar advokaten att Andersson
nonchalerar offentlighetsprin
cipen i sin roll som vd för ett
kommunalt bolag.
Sidan 4
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Vi kommer inte
att betala ut
något förrän domen
har vunnit laga kraft
Kommunalrådet Ulf Eriksson (C)
om partistödstvisten med SD
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Årets Skövdebo 2010
– en envis visionär
Bernhard Englund har byggt upp en historisk miljö uppe vid
Simsjön som förstärkt Skövde som turistmål. Ryttmästar
bostället lockar drygt 15 000 turister om året. Nu har han
utsetts till Årets Skövdebo.
– Vad ska Lorentzon och Rapp säga, de med sina moderna
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fastigheter, när jag med mina gamla hus blir Årets Skövdebo,
tänkte Bernhard Englund när han fick beskedet.
Hans vision, att visa upp hus och miljöer från indelnings
verkets tid – hur arméns män bodde och levde, har han
lyckats förverkliga.
Sidorna 14–15

SLA ser tillbaka på 2010

Att tänka på före smällen

Om några timmar är 2010 slut, och 2011 börjar. Vad
hände under året som gick? Vem gjorde vad och när?
Den som inte kommer ihåg kan läsa SLA:s nyårs
krönika på ...
Sidorna 12–13

Det nya året brukar av tradition firas med festligheter
och fyrverkerier. Innan man ägnar sig åt det sistnämnda
kan det vara bra att ha tänkt på ett par saker, som att ha
koll på vilka tider fyrverkerier får användas. 
Sidan 10

