
Sol underdagen ochsydvästligavindar somökar, sommest 23grader. Sista sidan

Polisen för-
hör folk om
djurstölden 
En person i Degerfors har pe-kats ut för att han kan hamed djurstölden i Degerforsatt göra. Mannen ska höras av poli-sen. Vi syftar förstås på falletmed minigrisen Leffe och ka-ninen Mysis som stals förrahelgen från kulturcentrumBergets djurhagar.

Degerfors, sidan 8

Kopparstöld för
minst 15 000 kr
Under helgen har någon bru-tit sig in på Degerfors Ener-gis område och stulit mellan500 och 1 000 kilo koppar. En-ligt arbetsledaren Conny Hol-mertz är värdet på det stulnaminst 15 000 kronor.

Degerfors, sidan 8

Planerar för
chokladfabrik
Till hösten kan Karlskogaboroch andra som är sugna påchoklad åka till Strånings-torp och köpa direkt från fa-brik. Då planerar nämligenPingstkyrkan att starta cho-kladtillverkning.

Sidan 6

Nya grepp med
julkalendern
I år provar man nya greppmed julkalendern. Eller gam-la om man så vill. ”Skägget ibrevlådan”, som julkalen-dern heter kommer att sän-das både i radion och i tv. Li-te läskigt blir det trots alltmed en thriller för barn.

Sidan 24

Matpriserna har ökat kraftigt under det se-naste året. PRO:s årliga matprisundersökning visaratt en genomsnittlig matkasse i Örebro län
har blivit 82 kronor dyrare än i fjol. Några av de varor som ökat mest i pris ärkärnvetemjöl, herrgårdsost och Bregott.Undersökningen visar också att storle-

ken på butikerna har stor påverkan på pri-set.Billigaste lokala matkassen plockadesihop hos Willys i Karlskoga. Sidan 2

PRO:s matkasse är
mycket dyrare i år

Det sägs att vissa människor är kattmän-niskor och andra hundmänniskor. Men ut-över det finns det också människor som en-gagerar sig olika mycket i sina djur.
Ewa Lundin, Pär Apelbring och Anna-Karin Risberg tillhör alla tre de engageradedjurägarna.Varje sommar reser de med sina husvag-

nar runt nästan hela landet för att tävlamed sina hundar i agility.
Sommar, sidan 14

Agility: Med blick för enbart husses och mattes order

DAGENS VÄDER

Dags för Daria 
resa till kemi-OS  

Sidan 6

Nu gäller det för 
Åsa Karlström   

Sidan 4
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Pris: 10 kronor

De flesta agilityhundar går så totalt upp i sin uppgift att de stänger ute allt annat. Pär Apelbrings tik Lady håller husse under uppsikt medan Tilda och
Xie väntar på matte Ewa Lundins order. Bild: Anna Hultkrantz
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