
FREDAG
30 mars
2012

Vecka 13

Nr 76

Isolera med lösull!
- Den ”ultimata” energibesparingen 
för din fastighet!

Utnyttja ROT-avdraget! 016-34 70 76 • 08-26 62 44

016-34 37 44
www.ellfolk.se
info@ellfolk.se

Letar du
bra affärsläge
Nytt kommersiellt hus vid 
Torshällavägen i Slagsta.

• Passivhuskonstruktion • 700 kvm lokalyta • Parkering • Takhöjd 5m

Letar ni bra affärsläge?
Nybyggnation på Torshällavägen i Slags ta.

Lokaler på 100-750 kvm för butiker, kontor m m .

Takhöjd 5 m eter, parkering.

För mer info, se www.ellfolk.se.

A�  bara se på Sten Tolgfors kan leda 
väldigt vilse. LEDARE SIDAN 2

GRUNDAD 1846
Pris 15 kr
(Hemburen
7,56 kr)
0152-474 00
ekuriren.se 

Strängnäs Mariefred Åker Stallarholmen

Isak Ryding och Ida Belander bakom var sin mask. FOTO: LARS KILSTRÖM

Gripsholmsskolan hade fi nt främmande i onsdags. 1700-talskungen (!) Gustav III gästade en 
maskeradbal som anordnades i gymnastiksalen. Omkring 120 barn fanns på plats. NYHETER SIDORNA 4–5

Maskeradbal som på
1700-talet i Mariefred

H&M och Mekonomen kan tas ut i strejk
Fackförbundet Handels är redo a�  gå ut i strejk för högre löner. Finns inget ny�  avtal den 13 april 
stannar arbetet på H&M:s lager i Eskilstuna och hos Mekonomen i Strängnäs. JOBB & PENGAR SIDAN 12

A�  skriva kan 
ge lust a�  läsa 
A�  sig till läsning och läslust 
är vad den norske pedagogen 
Arne Tragetons fi losofi  handlar 
om. I går spreds kunskapen till 
fl er lärare i Strängnäs. 

NYHETER SIDAN 7

Danielsson 
skyller på
partikamrater
NYHETER SIDAN 8

”Produktionen av 
kö� , ägg och mjölk 
står för 18 procent 
av den mänskliga 
klimatpåverkan.”

DEBATT SIDAN 26

Motionsspåret 
i Stadsskogen
kantas av sopor
E�  stycke av Stadsskogens 
motionsspår ligger granne 
med Kvi� en. Den delen har 
på sistone se�  ut som en extra 
soptipp. 

NYHETER SIDAN 6

De tränar fl itigt tack vare en 
arbetsgivare som bryr sig SPORT SIDAN 39

Påsk
med
örter
BILAGAN vår!

Jonas är åretsstjärnskott

Karin tar örterpå al(l)var Jessicas öl
tar alla priser

Rachel är 
road av mat
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