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Kommunens överskott blev dubbelt
Publicerar: ki 15:34, Nyh€ter P4 Oebro (onment€rå oela

Nyligon upptllckb ljånstemånnen i Kärlsko96 ett komrnunon kommer 96rå etl th/€.tkon på 54
mlljoner l(r!nor. Dubba{t 3å mycket aom hdningen aåKlat mod,

Avsatl6 p€ngar till pensioner tvä 9ån9er

Eålnre .r'rkvtr pg6 L&Ep€ndoln
Dågllg€n lås€r vi o|n bdsrand€ €ejls€r inom ltiukvå&n. P€rsonål som kmpn hinBr tå l.a€t octr hår
str€srelåteEde Fobl€{i. PåUonter som får ligpa i koflidor€r. Låkarc soo hår så myd€t Överlid ålt de
l& rBdkå om disp€ns srntidigi som (b mtut€ la d e,v€rtid€n i l6dighat öci inl€ i p€ngar dv6 €lt
mom€ni22 VåkE t pp JoEs lGtusdl och Mad+Louis€ Forsbsg.FEn$on, nihen!s.a. våä
skstt€p€ngår ocir d€t ar oi*|komlig€.r 3om så ått Nr må{6 la p€ngtr rrån sj|*våd€n lör atl fnansi€r€
d€ft dn Ni inle lånkår hoja 31dt6n. I uncsrsölfiir|g sns un(blsotnira år vi skåtreb€talao hagst
villiqa et b€&la f$ våftl skols och omsdg hm d få sånr€ sj*vård tör at nå9.å hundra sl<all åka
tåg 1år dsl int€ vå|å mångF lom srpportar- Reåli$an nån Ervålla
P.r Anditloi. 2012'02'23 09:01 Anmål

H6lå 
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m€d g| sk lånsp€ndsln år b6rs borlkasEde p6ngar.
varfalr kallås (bt lårupoftbln fdr d€n dsl6n? låg€.r gårju r€dan ER g€ndn lån€t ftån sLtlldålen i tlor
iörbi hålbb€lg o vLlåro s6(brut
En biff rnsllån no€ ocrr d.€b.o iär sig tlsm forter€ th v€d €n E9 gö..
tro inl€ at tanken år s€n åtl tågBt stå foftåtlå till hålhfoB, nå dsl skufle koga 10-15 mlljardef åtl
byggå €t spå. dit. d6t f& ndr m)*€t vå.d och må.ua b$.twer fff dem pengama. satsa På dE spår
som r€dan fnns, lä int€ so3€ama €fÖ skalt€pångåt omking sigll
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Vatt n, €1, t lo otc, Jusl nu in€|a storå

llerom,..

GEmkning FöFkolan, Omvalet i örsbrc ,
Omvålsquiz, Spådb6msfi ordet,
Styckmordot,Tvillingmlsshand9ln,
vivållabrånd6n.våldtåKomåi Or€bro,vårå

Snuniga val genom tidema
MÄng€ & nog d€m som skiv€r und8r på at
följd€rm €v höslerE v€|2010 bl€v nin8t sågt
snunigå. Hoppas det gdr böitrs den håt oärUen i
omwlål i Or€brcs norösta valk€ts.

P4 Mor€p'| hår b€t ilat! Hrdb..g, plofa$or i
slåFv€isnskaD vd ö6bro univ€€nd.
prG€nl€ra srdra snrfiigå vålsom vår sv€{Ekg

I forsla dåbn b€råtler Md! lln lbd! oln
f olkomroshanlEn aEåen& kåmkrfr 6n.

Snunigå val - allmånna ljånstsp€nslonen
1957

Andrå d€l€n vigdå! åt tur€ma kjng d€n
ållmånra ljånsl€p€ruion€rl - ATP. En tråg€ som
blånd ånnål l€dda lill nwå|.

Snunigå val - Kåmk.atuomr(€tningen
1980

lvargens spår
lng6! ånnat dju vå.ker 3å my.rd kåislo. som
vår€Fn, Gamm ov$ 30 nyh€birulåg och
r€portagE . forskånrppond och d€båtlartiKar på
w€bö6n - så hoppå6 $ alt du skå tunm bildå dio
ei €gorl Wpfåtnii€ on vår€ftågsn 6om by€g€r
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i. Kommunen åvsatte p€ngar till psnsioner

VARNING FÖR X)UNSK PRE6TIGEIII
BRA 5R Öl€brorlJa ing€n N€kån orn ai (bt b€hövq uwn&llsmmas i mediå vsd Joms KåEson
odr i bndslirn€n försök€r driva ioerlo|n trctu atl dcl ko6tår en hålv mili€ft| och att öBludigr rrån
tltikvdtcr ryilist weål.tt d€l dönomiekl OFÖRSVARAART. 'LuKaipohtbk pr€stig€ håi rycl(€rjåg.

Skå d€t vdä €n l€nsp€rlöl våd mmn€t då skå vål slla som bor !ÄNGS MEO 8lråcl(ån od(så gnrE6
och int€ b8ra alla som bor i€tåd€rna lårEF stråckån
MEn d6t har d6 INTE tånK. JAg hår gåiat pssonlig€n m€d i€ra inblåndads i förstudi€n o<fi m€d
Jonas KåIlsson siålv som b€kånar d€llå.
Låfibbygobo |J!.ntör EfyJ|', 2412-42-21 11 51 anmål

Jon€s Ksrlsson kån rdftna m€d åfl lånsp6ndåh komm€r åt fä många p€3s€g6!E€. Tågon ko.nBål au
fylles åv åö€1616! vår@lsdlal odr svåd 4uka 3om .rj t& pbts på vårs sjr-{Ous.N€tdsgnlng6lrla
komm€r €dån höst6n 2012 åt måd.s! på bl a USO, snliqt d€ spårtEv lom Jonå6 K€rlsson år
åmvå g fa.. Bygg tågvagnar€ på en sån så kan mår| slarta €ti rultsn(b dukhus lör & plå$Ökend€
på lås61. (Md€ p6l6onålodt sjuks)
Hrir<.i92o12-c2-211a:11 atrmål
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