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tisdag 23 april 2013

Datorfynd vid husrannsakan
Nyhetschef: Henrik Wising
Biträdande nyhetschef: Camilla Lillsebbas
Tipsa oss: 0150-728 60, tips@kkuriren.se

Vid en husrannsakan i en lägenhet i Katrineholm i början av april
kunde en gammal stöld klaras upp. I januari 2006 blev Katrineholms kommun av med en dator, men den märkta datorn återfanns
i den gripne och misstänktes lägenhet. EE

Skola Presstationen i Forssjö

Knarkpåverkad
trio stoppades

Kuriren väcker nyfikenhet

■■ Katrineholm I fredags
kväll klockan 22.30 larmades polisen till en trappuppgång på Järnvägsgatan i Katrineholm. Uppgiftslämnaren tipsade om att det luktade hasch i trapphuset och
när patrullen kom på plats
kunde de stoppa en trio på
väg ut från fastigheten. De
tre männen, 53, 37 och 36 år,
misstänks nu för två fall av
narkotikabruk, både innehav och eget bruk. 53-åringen misstänks även för överlåtelse då han misstänks ha
bjudit de andra på hasch.
36-åringen bar kniv och
misstänks även för brott
mot knivlagen. EE

Forssjö Lika spridda som
ämnena i lokaltidningens
artiklar är elevernas nyfikenhet på dem. Kalklinbanan, vapenlagar, och
björkar i Valla, allt är sådant
som någon vill veta mer om.

Barnen i klass 4 i Forssjö skola

och deras lärare Wiveka Godlund jobbar med Presstationen.
De är inne på sista temat ”Var
nyfiken”. På väggen i klassrummet sitter redan många urklippta artiklar från KatrineholmsKuriren som väckt intresse.
”Rivning av linbanan påbörjas
inom kort”, ”Få utnyttjar hjälpen att ta sig ner i bassängen”,
”En cirkel med fokus på den nyttiga maten”, och ledarrubriken
”Vattenfall-vinst är borta med
vinden” är exempel som kan ge
upphov till diskussioner och reflektioner. Det är tidningens huvudfunktion i klassernas arbete
med Presstationen.
Dagens lektion börjar med
koncentrerad tidningsläsning
då eleverna också kan söka sådant som handlar om miljö och
hållbar utveckling. Anton Stenberg fastnar för ”Ingen ny vår
för björkarna”.
– För jag undrar varför de inte
har nån ny vår, förklarar han.
Björkarna fälls för att de är för

gamla får han veta i texten. Anton Stenberg gillar tidningslektionerna.
– Det är roligt! För man får
veta mer om sånt man är nyfiken på.
Madicken Swärdh har hittat
en artikel om ”naturen, om skogen och vad de gör nu” beskriver hon. En man som kör timmer med häst är vad hon läser
om.

Sommarstugeinbrott i Ändebol
■■ Ändebol I helgen upptäckte en sommarstugeägare i Ändebol att fastigheterna på tomten var
genomsökta. Ingen har varit
där sen i höstas förutom en
eller flera tjuvar som krossat
fönster eller brutit upp dörrar på stuga, uthus, garage
och gäststuga. Det som tycks
vara stulet är bland annat en
tv-apparat, skor och en vedkorg. EE
Sandra Rundström och Alexandra Pettersson i klass 4 i Forssjö skola är vana tidningsläsare vid det här laget.

– Det är kul! Man lär sig mycket, säger hon om jobbet med
Presstationen.
Wiveka Godlund berättar att

klassen också har jobbat med
hur tidningen är uppbyggd,
och vilka delar en artikal består
av. Klassen var med förra terminen också, och det är roligt
att de kan fortsätta nu på vårterminen tycker Wiveka God-

lund. Hon tycker det är lätt att
koppla ihop aktuella skolämnen med tidningsläsandet.
– Det är roligt att man kan
väcka deras nyfikenhet! säger
hon.
Många av klassens elever läser
tidning hemma. ”Har ni läst tidningen i dag?” ”Såg ni det här?”,
så kan det låta, berättar Wiveka
Godlund. När det in på halva
lektionen är dags att utveck-

la tankarna utifrån det barnen
läst i tidningen passar hon på
att vidga begreppen.
Rosel Jern

rosel.jern@kkuriren.se
0150-728 52

Foto: Tomas Nilsson

tomas.nilsson@kkuriren.se
0150-728 85

Tävla och vinn!
Vinn biljetter till Vårkonsert

Objudet besök
i Nyhemshallen
Presstationen
■■ Ett läsårsprojekt med
regelbunden
tidningsläsning
■■ Fyra temaperioder med
olika uppdrag

ingår
■■ Den fjärde
perioden har
temat Var
nyfiken och
handlar om
natur och
teknik

■■ Katrineholm I lördags
mellan 20.00 och 22.00
drabbades Nyhemshallen
av ett ovälkommet besök.
Någon eller några har brutit
sig in i hallen och krossat ett
fönster genom att kasta en
brandsläckare mot det.
Ingen är i nuläget misstänkt
för det olaga intrånget och
skadegörelsen. EE

TIPS!

Ge bort koll på Katrineholm!

med Lena Endre,
Svante Thuresson,
Claes Crona Kvartett

Tidigare stopptider
för annonser med anledning av
Valborgsmässoafton och 1:a maj
Publicering tisdag 30 april och torsdag 2 maj
lämnas senast fredag 26 april kl 14.00

Valborgsmässoafton har vi öppet till kl. 13.00.
Välkommen med din annons.
Vi önskar alla en
trevlig Valborgshelg!
Tel Kundcenter 0150-728 06
morgontidningen nära dig
kkuriren.se

Ekbackskyrkan, Vingåker 5 maj kl 16
Floda Kyrka 7 maj kl 19

Tävlingsfråga:
Vilken teater är Lena Endre knuten till nu?
1) Stockholms Stadsteater
X) Kungliga Dramatiska Teatern
2) Malmö Stadsteater
Lämna eller skicka ditt svar till Kundcenter, Katrineholms-Kuriren,
Box 111, 641 22 Katrineholm senast måndag 29 april kl 12.00.
Märk kuvertet med ”LENA”.
Svara direkt online på plus.kkuriren.se eller sms:a svaret till 72001.
Inled meddelandet med KK mellanslag LENA mellanslag svaret (1, X eller 2).
Avsluta med ditt förnamn, efternamn, adress och ort.
Kostnaden per SMS är 10:-.

Med Katrineholms-Kuriren får studenten full koll på vad
som händer i Katrineholm, de senaste nyheterna,
kommentarer, fördjupningar och analyser som hjälper
till att få förståelse och kunna påverka det som händer
i vårt närområde. Läsning för både nytta och nöje!
Beställ en prenumeration på e-tidningen
– det digitala alternativet!
Gör din beställning på prenumeration.kkuriren.se
eller via Kundcenter 0150-728 06.

Ditt svar vill vi ha senast måndag 29 april kl. 12.00.
Vinnarna presenteras i tidningen tisdag 30 april.
morgontidningen nära dig
0150-728 00
kkuriren.se
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