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Hjärnskada
inget hinder
för heltid

Vill jobba
med barn
i framtiden

SISTA SIDAN

Berättar om
tuff uppväxt
Linda, 35 år har vuxit upp med en
alkoholiserad mamma.
Hon önskar att fler lärare lär sig
att se de barn som behöver hjälp,
precis som hennes hemkunskapslärare gjorde.
Serietecknaren Malin Biller och
frilansjournalisten Helena Wannberg har länge jobbat med frågor
om barn som växer upp med missbrukande föräldrar. Nu har de tillsammans med NBV Väst startat ett
projekt baserat på Malin Billers
senaste serieroman Om någon vrålar i skogen.
SIDORNA 6–7
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Rörstrand
museums
nya vd

FAMILJ/SIDAN 23

SIDAN 18

Värmeverket kan
fortsätta bygget
Efter att miljö- och byggnämnden i Lidköping snabbinkallats
och givit bygglov för den nya
pannan kan värmeverket i Lid-

köping bygga vidare. Skälet till
att man gav ett snabbt bygglov
är säkerheten på bygget och de
stora pengar som står på spel

om 400-miljonersbygget ska stå
stilla.
– Men ett svartbygge är det
och det kommer att bli en sank-

tionsavgift, hur stor den blir vet
vi inte i dag, säger miljöoch byggnämndens ordförande
Poul Rask (S).
SIDAN 5

Hastigheten sänks
för tåg till Gårdsjö?
På grund av bristande underhåll
kan hastigheten
på Kinnekullebanan norr om
Lidköping komma att sänkas från
100 till 80 kilometer i timmen från
och med nästa tidtabell som kommer i december. Enligt Benny Harrysson på Trafikverket i Falköping
är sänkt hastighet ett förslag men
det kan dras tillbaka om man får
loss pengar till förbättringar som i
så fall måste påbörjas i sommar.
LÄNET/SIDAN 20

Satsar 90 miljoner
på jobb efter Saab
Västra Götalandsregionen satsar 90
miljoner under tre år på att skapa
nya jobb efter Saab-konkursen.
Pengarna läggs till de 75 miljoner
regeringen utlovat. Regionens
pengar inriktas på tre områden:
Näringslivsutveckling, handlingsprogram för energi och klimat samt
förstärkt pendling. Åtgärderna ska
framför allt skapa sysselsättning i
Fyrbodalsområdet men även i Essunga och Grästorp. LÄNET/SIDAN 19

Protesterar mot
städneddragning
Vid årsskiftet drogs det ner på städningen i förskolor, på fritids och
i grundskolor i Lidköping.
Lidköpings samtliga föreningar
för funktionsnedsatta går ihop för
att protestera mot förändringarna.
– Vi lutar oss bland annat mot
socialstyrelsens allmänna råd om
städning, säger Leif Henriksson,
ledamot i Astma- och allergiföreningen i Lidköping och förste vice
förbundsordförande i Sverige.
SIDAN 8

HALVT HJÄRTA – HELHJÄRTAT ENGAGEMANG
Filippa, två år och fyra månader gammal, föddes med ett
halvt hjärta. Tack vare hjärtforskningen kan Filippa leva
som andra barn, men med sämre ork.

Inför alla hjärtans dag anordnar pappa Rickard och
mamma Louisa Wisemark en insamling till stöd för forskSIDORNA 12–13
ningen.
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Ansvariga Grästorpspolitiker har visat sin
inkompetens genom att vara hjärtlösa mot
några få människor som behöver allt stöd
och uppmuntran.
FRIA ORD/SIDAN 22

Simdebut för spädbarn
Det är babysimsdropin i badhuset och
i det varma vattnet står mammor och
pappor med sina spädbarn. NLT gjorde
ett besök.
SIDORNA 14–15

Nyutgåva
på väg
att ta slut
SIDAN 21

