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Före detta skolkare i Norberg: ”Hjälp hellre
elever som skolkar!” DIALOG Sidan 10

NÄRA&kära
Möt Aref Moradi, Fagersta, som fyller
18 år den 1 juni. Sidan 38-39

Somaliland firade nationaldag, PRO-möte i
Kolarbytorpet, m.m.
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Evas luftgitarr är ett konstverk fullt av energi

ÄNGELSBERG. Eva Högberg säger att hon inspirerades av ickemusik när hon skapade ”luftgitarren”, som var ett av många konstverk som
avtäcktes vid den nionde skulpturparken i Ängelsberg under temat energi. ”En luftgitarr är spännande eftersom den egentligen inte finns utan
är en dans. Jag tänkte att gitarren skulle hänga i vinden så det såg ut som en dans”, förklarar hon.

FAGERSTA. Om den finska ägaren Vaasan Sverige väljer att flytta bageriverksamheten
till någon av de baltiska staterna, som det enligt uppgift finns planer på, hotas 94 jobb i
Fagersta. Men vd Jonas Åberg vill varken bekräfta eller dementera planerna på flytt.

Nordic Bake Off

kan flytta utomlands

NORBERG. I sommar går
Mimermeet av stapeln,
dagen då ortens snyggas-
te bilar radar upp sig vid
Mimerlaven.

”Bilintresset är stort
här för att vara en så li-
ten by”, säger Johan Bo-
ström, en av arrangörer-
na.

Sidan 4

De ordnar

träff för

bilälskare

FAGERSTA. Familjedagen
på Lövparkens trädgård
lockade såväl unga som
gamla. Besökare fick åka
upp i brandbilens lyft-
kran, kasta stövel, tit-
ta på kaninhoppning och
tävla om att komma på
namn till tre små lamm.

Sidan 14

Många ville

döpa lamm

Sidan 6

FOTO: SARA ÄNGFORS
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ÄNGELSBERG. I år var temat
”Energi – ta i trä”, något
som de många konstnärer-
na tagit fasta på genom
att skapa verk där rörelsen
och människans förhållan-
de till naturen stod i fokus.
Invigningstalare var Christina Jo-
hanesson, som är ny ägare av
Odensnäs herrgård. Som vanligt

fanns också konstnärerna på plats
för att avtäcka sina verk.

–Eftersom temat var energi så
associerade jag till ljudvågor. Jag
tänkte på det som en slags energi-
överföring, förklarar Sanne Sihm
om sitt bidrag ”Visuell musik”.

NYTT FÖR I år var att fyra elever från
Risbroskolan estetiska linje ska-
pat varsitt konstverk.

–Jag tänkte att eftersom vi är

beroende av naturen så gjorde jag
en hand med skogen. Handen re-
presenterar oss, berättar Frida
Hallgren.

FELICIA KNUTSSONS ”LIVETS energi”,
som avspeglades i ett stort rött
hjärta, och Lydia Erikssons ”Be-
friande andetag”, två ansikten,
ett som andas in och ett som an-
das ut, hängde i grenar och fick
många besökare att höja såväl

blicken som kameran upp mot
träden.

En danskvartett, som bland an-
nat bestod av Matilda Lidberg
och Olle Söderström, underhöll
med vad de kallade för ”kontak-
timprovisation” bland konstver-
ken.

Måndag 30 maj 20116 NYHETERNYHETER

FAGERSTA. På måndag kväll
möts partierna i fullmäk-
tige återigen för att täv-
la i en frågesport med al-
kohol- och drogtema. För-
ra året var det Moderater-
na som knep förstaplatsen.
Allmänheten är välkom-
men till Sveasalongen för
att heja på de olika parti-
erna – och se vilka kun-
skaper de har. Partierna
får också berätta vad de
gjort i alkohol- och drog-
frågan under den pågåen-
de valperioden. Förra året
var publikintresset glest.

–Hoppas ryktet spri-
dit sig något. Det var en
kul tävling. Vänsterpartiet
har hälsat att de inte tän-
ker nöja sig med en andra-
plats i år, säger Bo Axels-
son, ordförande för IOGT-
NTO i Västmanland.

Frågesporten arrange-
ras i samband med Folk-
nykterhetens vecka, en
vecka som går under pa-
rollen ”Minska alkoholvål-
det!”. På tisdag kväll bjuds
det på godtempladricka,
alkoholfri cider, i sam-
band med pannkaksbak-
ning över öppen eld vid
Eskiln. Under dagen på
måndag och tisdag kom-
mer IOGT-NTO finnas på
hälsocentret för att sam-
tala och dela ut informa-
tion om bland annat dro-
ger och idrott.

Testar sina

kunskaper

om droger

FAGERSTA. En man i 50-års-
åldern ska böta 11000
kronor efter att i ett vinds-
förråd på en adress i Fa-
gersta ha förvarat 120 ku-
lammunition av kaliber
7,62 och en patron av kali-
ber 9 millimeter.

Man hade

ammunition

på vinden

FAGERSTA. En 53-årig man
från Fagersta döms att be-
tala 5000 kronor i dags-
böter efter att ha kört bil
på Västeråsleden i Sura-
hammar utan att ha rätt
till det. 53-åringen dömdes
i november 2009 för miss-
handel, skadegörelse, grov
olovlig körning, rattfylle-
ri och ringa narkotikabrott
till fängelse i sju månader.
När det var ungefär tre
månader kvar av fängelse-
straffet blev han villkorligt
frigiven. Eftersom mannen
denna gång körde en kort
sträcka stannar straffet vid
dagsböter.

Mannen, som förnekar
brott, ska även betala 500
kronor till brottsofferfon-
den.

Döms för

olovlig körning

IMPROVISATION. Matilda Lidberg
och Olle Söderström visade
konstnärlig akrobatik.

VENUS FÖDELSE. Del av Kent Wahlbecks konstverk
Venus födelse. ”Det är genom smärtan vi lär oss
saker”, säger han.

MIRAKEL. Geo Sibola Hansens
”Mirakel” vilade ute i vattnet.

LJUDLÖS MUSIK. Sanne Sihms ”Visuell musik” ska
föreställa musik utan ljud och skapades av
hemsågat trä som tjärats för att tilltala fler sinnen.

Energi inspirerade till
fantasifulla konstverk
Solen sken över Ängelsberg när den nionde skulpturparken invigdes.

RISBROELEVER. Lydia Eriksson, Felicia
Knutsson och Frida Hallgren sitter vid
Fridas konstverk ”Ett med naturen” som
är gjord av papier mache. ”Eftersom vi är
beroende av naturen gjorde jag en hand
med skogen. Handen representerar oss”,
säger hon. FOTO: SARA ÄNGFORS
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