
”Att också kän-
da personer,

som borde vara förebil-
der, rör rattfulla under-
lättar heller knappast
arbetet med att förän-
dra attityderna till att
köra bil alkoholpåver-
kad.” Sidan 31, del 1

Den socialdemokratiske politi-
kern Torgny Danielsson åkte fast
för grovt rattfylleri natt till tisdag.
Han körde in i ett träd på Fall-

ängsvägen i Arvika och hade 1,6
promille alkohol i blodet. Torgny
Danielsson står på socialdemo-
kraternas riksdagsslista och han

toppar listan till landstinget i sin
valkrets. Jag blev både ledsen och
arg, säger partikamraten Tommy
Ternemar. Enligt uppgifter har

Danielsson inte mått bra sedan
han röstades bort som ordförande
i psykologförbundet förra året. 

Sidan 4, del 1

MOBILER

NWT-läsare
vittnar om
spök-sms

Visst spökar det i mobilen.
Redaktionen fick flera nya ex-
empel efter gårdagens artikel
om hur tomma sms skickas
mellan mobiltelefoner utan
att avsändaren rör ett finger.

– Min telefon skickade iväg
70 tomma sms till en och sam-
ma person, berättar en NWT-
läsare. Sidan 6, del 1

LEDARE

VÄDRET
Först mulet,

sedan börjar
solen titta
fram. 13 till 16
grader.

Sidan 59, del 2

SUNNE 

Dödskorsning
blir säker i dag

I dag kommer dödskors-
ningen i Sunne att byggas om.

Den övergång vid Fryks-
dalsbanan där 16-årige Jacob
Boomsmas förolyckades på
onsdagen när han cyklade
framför rälsbussen.

Gångfållan ska göras säk-
rare. Sidan 4, del 1

I helgen är det dags för årets KRUT, Konstrundan i Ulvsbytrakten, den sjätte i ordningen. I år kan publiken se konst av
53 utställare på 10 tillfälliga gallerier och 21 separata ateljéer. Men det är inget tema som håller ihop årets runda, enda
röda tråden är kärleken till konst och konsthantverk. Två av konstnärerna är Steven Jones och Christer Johansson.

Sidan 34, del 2
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DAG FÖR DAG

Femte 
generationen 
i herrgården

Sidan 26, del 1

ARBETE & EK.

Bruket eldar
med ved – för
miljöns skull

Sidan 46, del 2

SPORT

Sena mål
i derbyt fällde
Degerfors

Sidan 16, del 1
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Karlstad: De sparar inte på krutet

ARVIKA: Körde in i ett träd med 1,6 promille i blodet

S-politiker fast för
grovt rattfylleri
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Fler korta nyheter på 
sidan 2.


