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VARDAGAR 9-18. LÖRDAG 10-14. 

I BORÅS ÄVEN SÖNDAG 11-14

Vi hjälper dig 

med din nästa 

företagsbil!
MICHAEL BENGTSSON

033-15 14 36

m
ic

ha
el

.b
en

gt
ss

on
@

bo
ra

sb
il.

se

ANDREAS JOLOF

033-15 16 37
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Kontakta oss 

gärna för ett skräddarsytt 

upplägg för dig och ditt  

företag. Välkommen!
PEJMAN PHILIPSSON

033-15 16 33
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Glädje. Passion. Trygghet – Vi visar vägen!  borasbil.se

HelaHelgen

 » Ledare

’’
Vi saknar kultur- 

politiker som förstår 

 kulturens värde.

Stefan Eklund, om en dyster valrörelse för kulturen.  DEL 1, SID 2

FOTO ANTON HEDBERG

NYCKLAR BORTA. Obehöriga har 

tagit sig in på äldreboendet Distansga-

tan 7 nattetid. I samband med en stöld 

upptäcktes det att huvudnyckeln var 

borta. Även nycklar till 20 lägenheter 

saknas. 
DEL 1, SID 4

Obehöriga  

tar sig in på 

äldreboende

Nyanlända vill 

lära sig språket

Stort test av 

cykellampor

Hustillverkare 

går i konkurs

Ett par veckor i förberedelse-

klass är för lite tycker nyan-

lända elever BT pratat med. 

Alla önskar mer undervisning 

i svenska. ”Det var konstigt 

och svårt att inte förstå vad 

som sägs”, säger Megan Lid-

berg som kom hit från Austra-

lien. 
DEL 1, SID 8–9

En bra cykellampa ska inte  

bara göra att du ser vägen 

framför dig, även bilisterna 

ska se dig. 
I ett stort test har ljusegen-

skaper, hållbarhet och batteri- 

tid undersökts.
DEL 2, SID 18

Trenden gick inte att vän-

da. Nu har småhustillverka-

ren Bollebygdshus begärt sig 

i konkurs.
Företaget varslade för ett 

år sedan alla de 20 anställda 

om uppsägning.  DEL 1, SID 21

Leende 

stjärna
JJ Miller älskar Borås, men  

saknar hustrun och dottern

Bokmässan
Fyra sidor om årets litterära höjdpunkt

procent säkra är forskarna 

på att det är människan som 

är anledningen till uppvärm-

ningen. Men trots dystra siff-

ror finns det tid att avvärja 

det värsta hotet. DEL 1, SID 24

95

Mer i bilagan:

l Hoten vardag för homosexuella

l Genvägarna för bästa ljudet

l Hitta rätt på stjärnhimlen

µ Hanne Kjöler medger bara ett fel

µ Många chanser till mässfynd

µ Inger Melin om romernas ställning
DEL 2, SID 2–5
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ONSDAG 2 OKTOBER 2013

Han har dragit  
svärdet ur stenen
JOEL SJÖÖ, imponeras av Bill Callahans texter. DEL 2, SID 6

Nya Renault Clio 1,2 75 hk: Bränsleförbrukning vid blandad körning: 0,55 l/mil. CO2 utsläpp: 127 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. 

Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen på bilden är extrautrustad.

DU GLÖMMER ALDRIG FÖRSTA GÅNGEN DU SÅG DEN  NYA RENAULT CLIO
www.renault.se

FINANSIERA MED 

RENAULT RELAX 

Pris 1.256:-/månad* 

Inklusive service!
*Pris 115.800 kr. 30% kontant eller inbytesbil, service 

1.500 mil/år, fri lånebil vid service och full tank vid 

leverans av din nya bil. Försäkring tillkommer.
Glädje. Passion. Trygghet – Vi visar vägen!  borasbil.se

Vardagar 9-18. Lördagar 10-14

I Borås även söndagar 11-14

NYA RENAULT CLIO 75 HK MED AC

NU FRÅN 115.800 KR

Ord. pris 135.800 kr

KÖP TILL KOMPLETTA VINTERHJUL

NU ENDAST 4.999 KR

Äldre drabbas 
av kommunens 
sparplaner

Ingesson  
byter taktik

KD vill prata 
äldreomsorg

Nye Elfsborgstränaren Klas 

Ingesson byter spelsystem 

till Europa League-matchen 

mot belgiska Standard Liege 

i morgon. ”Vi har inte spelare 

för 4-4-2”. DEL 2, SID 8–9

KD:s gruppledare Falco Gül-

denpfennig hoppas att äldre-

omsorgen blir en stor valfrå-

ga nästa år. ”Den är sorgligt 

bortglömd”, säger han i en 

BT-intervju. DEL 1, SID 8–9

 » Ledare

’’
S bäddar för besvikelse 

om man väl får chansen 

att genomföra sin politik.

Borås Tidnings ledare, om att S tonläge inte stämmer överens med 

deras budgetalternativ. 
DEL 1, SID 2

Rådet till  
sjuka Annika:  
Säg upp dig
Bättre att bli arbetslös, tycker Försäkringskassan

DEL 1, SID 6–7

Anklagas för 
kupp på nätet
Boråsföretaget Svenska fol-

kets ombud anklagas för att 

utan tillåtelse ha utnyttjat 

Brottsofferjourernas riksför-

bund och Kvinnofridslinjen i 

sin marknadsföring på nätet. 

Nu har uppgifterna rensats 

bort från hemsidan.
.  DEL 1, SID 4

miljoner om året kommer 

Textilmuseet att få i bidrag 

från regionens kulturnämnd.

Genom flytten från Druve- 

forsvägen till Simonsland 

kommer dessutom statusen 

höjas till nationell nivå.

 DEL 1, SID 10

2

STOR BESVIKELSE. Alla äldreboen-

den i Svenljunga blir av med sina öppna 

terapiverksamheter när kommunen ska 

spara. Beslutet får hård kritik av de äld-

re. ”Det här är det enda roliga vi har, jag 

går hit varje dag”, säger Ewy Bolander 

på Klockaregården i Svenljunga. DEL 1, SID 12

µSJUKPENNINGDAGARNA SLUT

Arbetet igång med  
en ny skejtpark

DEL 1, SID 10
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TORSDAG 3 OKTOBER 2013

BORÅS. De senaste tre veck-orna har polisen beslagtagit åtta pistoler och revolvrar i Borås. Tillgången på skjutva-pen anses god – och mycket oroande.
– Vi arbetar för att det in-te ska bli en situation som på-minner om den i Göteborg. Vi försöker jobba offensivt mot problemet, säger Magnus 

Dahl, chef för länskriminalens narkotikaenhet i Borås.
DEL 1, SID 6
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Skrällkontrakt förlekfullt Boråsband
DEL 2, SID 2

Det kan aldrig bli vardag med en hummer på fatetMIA GAHNE, ger tips om recept för lyxiga skaldjur. DEL 1, SID 25

 » Sport

Svensson ser fram emot ny rollElfsborgs mittfältsstjärna An-ders Svensson får sin favorit-roll när laget möter belgiska Standard Liége i Europa Lea-

gue i kväll. ”Det här är bästa vägen att gå för att klubben ska fortsätta utvecklas”, sä-ger Svensson. DEL 2, SID 4–5 ’’
Vi vinner om vi håller vi oss till vårt spel och lyssnar på coachen.Chris McKnight, powerforward i Borås Basket ger sitt tips om hur  årets svenska basketlliga slutar.                                       DEL 2, SID 8–9

’’
Miljö-
partiet 

måste göra det 
enklare för hus-
hållen att räkna 
hem bra klimat-
val.
Borås Tidnings ledare, om Mil-jöpartiets alternativa budget-förslag.

DEL 1, SID 2

FOTO POLISEN

µOVISS FRAMTID

FOTO LARS-ÅKE GREEN

Orolig väntan på ny biogaskund

Anna Svalander från Borås kan bli ledamot i Folkpartiets partistyrelse. I går offentlig-gjordes valberedningens för-slag. ”Väldigt roligt”, säger Svalander om nomineringen.
DEL 1, SID 9

Det var fel av Skolinspektio-nen att stänga Lundsberg, enligt förvaltningsrätten.Nu är utbildningsminister Jan Björklund (FP) beredd att ändra lagstiftningen.
DEL 1, SID 21

1,2
miljoner kronor kostar det att införa skolfrukost i Herrljunga kommun. Nu har det blossat upp en debatt kring frågan i den ekonomiskt hårt ansatta kommunen. DEL 1, SID 16

Svalander nära partistyrelsen

Fel att stänga 
Lundsberg

Oro efter ökade fynd av vapen  » Ledare

Risk för ny miljonsmäll för Borås energibolag
DEL 1, SID 4

Vill du bli Borås Tidnings sportchef?
Vi söker en skrivande sportchef som vill profilera sig som krönikör och reporter samt leda och utveckla sport- 
redaktionens arbete. Vi söker dig som är en god stilist med förmåga att arbeta snabbt och effektivt, 
har arbetsledarerfarenhet och vana vid att arbeta digitalt. Du ska förstås också vara väl förtrogen med 
och ha en bred kunskap om idrott, både på lokal- och elitnivå. Tjänsten är en tillsvidareanställning. 
Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan och kontaktpersoner
Ansök via gotamedia.se/ledigajobb senast den 25 maj 2015.
Vid frågor kontakta: Chefredaktör Stefan Eklund, stefan.eklund@bt.se, 033-7000708
SJF-klubbens ordförande Niclas Sennerteg, niclas.sennerteg@bt.se, 033-7000754

Borås Tidning ingår i Gota Media. 

Borås Tidning har  dagligen ca 100 000 
läsare av morgon tidningen och 150 000 
som veckovis besöker bt.se. Dessutom 
kommer vår gratis tidning XtraBorås ut 
i ca 55 000 exemplar varje vecka. Vi är 
därmed Borås och Sjuhärads-bygdens 
viktigaste nyhetsförmedlare och 
marknads föringsorgan.


