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Skövde: Invigde nytt bibliotek
Ett nytt bibliotek på Norrmalmskolan i Skövde invigdesunder tisdagen med bandklippning och en ABC-teaterom figurer och deras boende. Pengar från Kulturrådethar bekostat upprustningen av biblioteket. Sidan 10
Tidaholm: Mot rasismen
Under slutet av 90-talet var rasimen större i Tidaholm änvad den är i dag. Under 90-talet fanns fyra, fem av Säporegistrerade nazister bosatta i Tidaholm. I dag finns deten. Förintelsens minnesdag är på söndag i Tidaholm.Sidan 16
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Skövde: Charlotte vannnovelltävling Sidan 12

FOTO: RUNE JOHANSSONMänskliga svagheter ligger oftare och oftare till grund för internetbedrägerier, menar Skövdebon Marcus Nohlberg, doktor inom informationssäkerhet med fokus på mänskliga aspekter. Han är världsledande på sitt forskningsområde och menar att vi nu måste fejka it-angrepp på arbetsplatser för att träna personalen, eftersom man inte alltid gör som man har lärt sig på grund av mänskliga svagheter. Sidan 6

Misstänktled av psykiskstörning
Den 55-åriga kvinna som försökteröva bort en tremånaders babyi en gångtunnel i Skövde i börjanav december, led av en psykiskstörning då hon begick gärningenoch bör därför dömas till vård. Detframgår av resultatet av den rätts-psykiatriska undersökningen avhenne. Sidan 5
Tubfabriken mot strömmen
Rapporterna om kriser i tillverk-ningsindustrin avlöser varannmed varsel och uppsägningar i spåren. Men på Tubfabriken i Hjohar man nyanställt tio personer.Sidan 15
Nya butiker pågång i Commerce
Flera lokaler står tomma i Com-merce. Men enligt EFM Sverige ABsom förvaltar köpcentrumet finnsdet flera företag som vill etablerasig där, slutförhandlingar pågårmed ett par av dem. Sidan 4

Fritidsnämnden oenseom kongresshallsbygge
En oenig fritidsnämnd i Skövde tillstyrker planerna på attbygga en kombinerad kongresshall och konsertsal samt hotelloch bostäder i ett 25-våningshus i anslutning till Arenan. Folk-partiet och Moderaterna är för en fortsättning medan Centernär emot. Socialdemokraterna har ännu inte tagit ställning och

deltog inte i beslutet. Nämndens ordförande Kaj-Eve Enroth(FP) är besviken på hur Centern har hanterat den här frågan.Han ser stora vinster i att kombinera fritids- och kulturverk-samhet i en gemensam anläggning. Sidan 4
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Skövde: Doktor som är världsledande på sitt forskningsområde

Den har inte renoveratspå säkert 35 år
Rektor Per-Arne Carlsson på Stenstorpskolan, som är i starkt behov av renovering.Sidan 17
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Zoran               Michael  Service av hushållsmaskiner.Alla märken!
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