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Bengtsforsfullmäktige
fick kvinnor i majoritet
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Bengtsfors. Efter kommunvalet har det bli-

vit fler kvinnor än män i Bengtsfors kommunfullmäktige. Detta gör Bengtsfors unikt bland
Dalslandskommunerna, som i övrigt har en
tydlig manlig dominans.

– Det är väldigt roligt! Nu får vi se om kvinnorna också får några ledande positioner
eller om det bara handlar om att vara röst
boskap i kommunfullmäktige.
Det säger Annette Ternstedt (V) som un-

der flera mandatperioder varit den politiker
som med störst kraft har drivit jämställdhets
frågorna i Bengtsfors kommunfullmäktige.
Sidan 7

Kjell Johansson fällde en
18-taggare i Dingelvik.
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Många älgar
föll direkt

Dalsland. I går startade älgjakten i våra skogar. Dalslänningen fick från många håll
rapporter om fällda älgar
redan tidigt på morgonen.
Gladast bland jägarna måste dock Kjell Johansson ha
varit. I Dingelvik lyckades
han fälla en 18-taggare och en
sjutaggare inom bara några
minuter.
Sidan 15

Nej till att gå
i norsk skola
NÖSSEMARK. Nej till skolgång i norska Aremark. Det
blev svaret från kommunstyrelsen efter den utdragna process som följt efter bland annat ett medborgarförslag. Där
framfördes önskemålet att
barn i Nössemark skulle ges
möjlighet att gå i norsk skola.
Men dörren stängs inte helt.
I undantagsfall kan Dals-Eds
politiker tänka sig att gå med
på önskemålet, som avvisats
främst av ekonomiska skäl.
Sidan 3

Som vanligt lockade Eds höstmarknad en stor publik. Ett strålande höstväder gjorde inte saken sämre.

Eds marknad
håller greppet

Dals-Ed. Eds marknad håller greppet om

knallar och besökare.
I lördags fick marknadsgeneralen Ingvar
Johannesson tacka nej till ett 20-tal knallar
som dök upp
– Jag kunde inte annat. Varenda utställ-
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ningsyta var fullbokad tidigt, berättade han.
Ett strålande höstväder gjorde inte saken
sämre. Massor av människor – unga och
gamla – passade på att fynda, träffa vänner
och ha det trevligt.
Sidan 6

