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krönika:
”Men att det ska vara så förbaskat svårt
att uppskatta det som sker och görs i nutid
begriper jag inte.”
sidan 12

ÅRGÅNG: 145

lördag 8 mars 2014

insändare&debatt: ”Försök att ta lite hänsyn,
bara nån gång ibland”

dagens väder:

Helg med starka våraningar
Rapportera in era vårspaningar!
sidan 31

sidan 15

Männen i majoritet
i den lokala politiken
idag är det internationella

kvinnodagen, och runtom i världen
uppmärksammas ojämställdheten.
UT har granskat hur det ser ut i
Ulricehamn. Är vi jämställda?

På den politiska arenan är männen i
klar majoritet. Ett problem, tycker de
två politikerna Birgitta Molander (M)
och Ulla Sundhage (V).
Enligt dem blir det nämligen svårt att

PRIS: 12 kr

AA nyheter
Nya Ulricehamn
vill in i fullmäktige

få en helhetsbild av samhället om det
inte är en jämn könsfördelning bland
makthavarna.
sidorna 4-6

Nya partiet Nya Ulricehamn
siktar på att komma in i
kommunfullmäktige i
höstens val till kommunfullmäktige.
I ett pressmeddelande
från Nya Ulricehamn sägs
att initiativtagarna är
vanliga medborgare som
anser att Ulricehamns
kommun ”kan bättre”.
sidan 8

Vattnet sinade vid
Lassalyckan
Efter att ha levererat vatten i
decennier sinade plötsligt
brunnen i samband med
byggandet av idrottsanläggningen Lassalyckan.
Nu kräver fastighetsägaren kompensation av
Ulricehamns kommun.
Kommunen har tidigare
medgett att sprängningarna
kan vara en orsak till att
tillflödet till fastigheten har
påverkats.
sidan 10

Änglagårdsgrupp
ställer ut på Årås
Konstnärerna Stefan
Sandström, Egon Johansson, Sven Bertil Mårtensson
och Berit Frändås ställer
under helgen ut på Årås
kvarn.
sidan 10

AA sport
JSM-guld till
Viktor Thorn

FOTO: Pernilla rudenwall PeTrie

PRO tog debatten i egna händer

sidan 8

Två JSMguld har
UIF:s Viktor Thorn
åkt hem
hittills.
Skidmästerskapet
fortsätter
med skiathlon i
dag.
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Räntevillkor:
Bil upp till 75.000:- avbetalning
36 månader. Över 75.000:max 60 månader.
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Happy hour!

VARDAGAR 9-18. LÖRDAGAR 10-14
I BORÅS ÄVEN SÖNDAGAR 11-14
SE UTFÖRLIGARE UTBUD PÅ borasbil.se
– och vårt femte märke begagnat!

Köp beg. bil få matkasse för 3.000 kr.
Nu är det din tur att fynda. Vi har just nu välfyllda lager tack vare vår fantastiska nybilsförsäljning, som givit oss många fina inbyten.
Dessutom byter vi ut våra demo- och tjänsDess
Des
ttebilar, nästan nya bilar till fantastiska priser.
te
teb

Din t
u

r

