
Ämne C7
Piffa upp  
din lampa

Ämne C4
Anna Z Jennefors  
älskar sina ryamattor 

PLATENSGATAN 5
013-130066

VÄLKOMMEN

VÅR MYS MED UTELIV!

Cobra (softshell jacka)

VÅRPRIS: 1199KR
ORD.PRIS: 1599KR

Crag
VÅRPRIS: 799KR

ORD.PRIS: 999KR

Ett levande city 
7 dagar i veckan! 

120 söndagsöppna butiker. 

Välkommen!

torsdag 30 april 2009

Senaste nytt på: www.corren.se      Pris 13 kr  (6:60 kr hemburen till helårsprenumerant)
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Mjölby b6

Detta är det 
roligaste be-
slut jag fattat”
Björn eriksson 
om invigningen av det 
nya fågeltornet 
 i Glänås.

”

David Batra till höger.

Nöje A31

Batra och  
Comedy Club 
till Linköping

Nyheter A7

Saab 
svär sig 
fria från 
ansvar

åtvidAberg b14

Auschwitzfynd 
ledde till
Åtvidaberg

Förälder – vad tror du  
att ditt barn gör i kväll?
‚Många unga gör alkoholdebut under kvällens firande
liNköpiNg. Valborg – en kväll med mycket ungdomsfylla 
och bråk i hela länet. I Linköping har polisen svårt att 
hålla koll på var de unga samlas. I Mjölby uppmanas 

fler föräldrar att nattvandra på gatorna. I Motala har 
man angripit problemet med hjälp av ungdomarna 
själva genom arrangemanget ”Rocka fett”. A6-7

 · Årgång 171

Mat B16-17Unga får sjunga med de stora
Manskören Lihkörens dirigent Hans Lundgren är 
nöjd med projektet att locka ungdomar. 
Corren har pratat med några av de gymnasister som 

ska få sjunga på den stora Valborgsmässokonserten. 
Dessutom har Corren träffat Jakob Vrang som ham-
nade i Lihkören på grund av kärleken. A29 och B5

August Goldhan, Axel Selhammar, Isak Strömberg, Lukas Areblad, Björn Leffler, Emil Berg och Gabriel Ferntoft ska sjunga med Lihkören.  FoTo: PeTer jiGersTröm

östergötland · sverige · världen · ekonomi
i

nyheter ”
Jag tror att det här kan vara 
ett sätt att hitta en fru på”

Karl-Magnus Pettersson hoppas på att hitta 
sin drömtjej i TV4:s ”Bonde söker fru”.

nyheter
      Nyhetstips
Tel: 020-44 20 00
nyhet@corren.se

i

Längre upphovsrätt för musik 57-åring åtalad för rödljuskörning

Sparkades från Servistik efter
Uppmanades av Saab att byta jobb och blev varslad – med sämre avgångsvillkor

LInKÖPInG

Två veckor efter att Rolf 
Henriksson och tio av hans 
arbetskamrater på Saab 
skrivit anställningsavtal 
med lagerföretaget Servistik 
blev de uppsagda.

 två veckor
” Hade vi 
fått den in-
formationen 
hade vi inte 
gått över till 
Servistik” Erik Höjer

Elin Larsson

” Jag undrar 
om det 
verkligen 
är lagligt 
att mörka 
på så viktig 
information 
när man ska 
skriva ett 
anställnings-
avtal”

VADStenA

Therese Trogen

0141-23 95 17
therese.trogen@corren.se

Vill du bli bondefru? 

Corren i går


