
SPORT 

Super Dario 3:a i helgens 15 km 

klassiskt i Davos (sid 13, Stupröret) 

Colonia 3A 

Bayern parkerade motståndet i en 

festlig match (sid 14, Lyktstolpen 

SÖ hörnet) Hobenparkeringen 

Sverige spelar ut Polen i Gamla 

ishallen med 15-98 (sid 9, minnes-

monumentet) Monumentet Slaget 

vid stångebro  

Malin Baryard visar upp sin heliga 

stallbyggnad och  pratar om sin tro 

och hopp på framtiden (Sid 2, 

Stupröret) Ryttargårdskyrkan 

Zlatan återvänder till PSG för en 

andra sejour i klubben och staden

(Sid 10, stupröret) Parisien 

Onsdag 1 december 2021 

Läs dagens  

serier (Sid 6, 

Staketet) Yogi 

Veckans Boktips: Illiaden En 

fängslande historia om att hjältar 

även har sina stora brister (sid 5, 

Skylten, norrainfarten) Akilles 

Kultur 

SD ledaren har börjat med andra bullar 

LINKÖPING  Sverigedemokraternas partiordförande öppnar upp i en intervju om sin 

länge okända karriär vid sidan av politiken. Över några hembakade bullar berättar 

han om sin passion för bröd och bakelser samt förklarar varför han anser att det är 

ett skymf mot vår historia att kalla bakverket för chokladboll (sid 3, Bordet)   

LIVSSTIL Ny stor studie målar 

upp vägen till ett bättre liv, ät skal-

djur! (sid 8, Räcket) Målarmusslan 

Fågelinfluensan slår till igen!  

Stupröre7 

Kommunen investerar i skolköken 
LINKÖPING Linköpings kommun har valt att investera i ny utrustning i sina skol-

kök. Personalen på Birgittaskolan får nu glädjas åt 2 nya stora fina kokkärl i sina kök. 

”Detta är en historisk dag, jag tror knappt kommunen har gjort något liknande sedan 

istiden. (Sid 4, Informationsskylten) Jätttegrytorna 

NYHETER Fåglar smittade med viruset H1N1 också mer känd som fågelinfluensan har påträffats på en gård i länet. Det finns 

ännu inga bevis för att det ska ha spridit sig men veterinärerna jobbar hårt med att bekämpa utbrottet och valla fåglarna in i 

sina burar för att begränsa spridningen  (sid 1, Cykelstället)  Valla Djursjukhus 

Åkessons hembageri 

Legokuberna i Lektorshagen Lanemos konditori 


