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Titta och lyssna på våra nyheter!
Se när Simons sänker Leksand
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Dödsfall &
Be grav ning

Singlar raggade på Ica

Brottsplats Dalarna

Två anhållna efter fjällbråk
Tiotal personer inblandade i bråk i Sälen. Nu är två
personer anhållna.

Kommentarer (9)

[17:36] Var tredje tåg försenat
i december

En av Gagnefs och

Dalarnas stora företagar
Grön varukorg till singlar och röd korg till de redan
profiler
har gått
Efter tre år som
singel
tog ur tiden
upptagna. Så enkla var förutsättningarna när Ica
Borlängetjejen
Anna
Sörbo chansen
Läs mer
Kvantum i Kupolen bjöd in till singelkväll i butiken. Och
att hitta kärleken bland butikshyllorna.
visst var det många som tog chansen.
Foto: Mikael Hellsten

[13:53] Ingen vargjakt vid
Amungen
[13:51] Befolkningen på
rekordnivå i Falun
[12:52] Personbil körde in i
tåg
[11:13] Påverkade av alkohol
och narkotika
[10:29] 838 underskrifter mot
nedläggning
[10:24] Leksand jagar en
skyttekung
[09:50] Tjejerna åter på torra
land
[08:05] Största snögubben på
toppen
[08:03] Åke halkade omkull
framför ambulansstationen
[07:49] Mycket jobb på
ortopeden
[07:42] Här är snöskottaren
grannarna älskar
[07:25] Sälenanläggning
jättesatsar
Sport
[14:16] Leksand sparkar sitt
nyförvärv

Läs mer

Sport

- Mest ser jag det väl som en kul grej, men man vet ju
[16:50] Dalkulla i händelsernas aldrig, sade 29-åriga Anna Sörbo som smög omkring
centrum
bland brödhyllorna med grön korg och ett leende på
sina läppar.
[16:28] Kläppen kan bli årets
företag i Dalarna
Personalen bjöd på snittar, bubbeldricka och
[16:16] Storbråk utanför
chokladdoppade jordgubbar, allt för att förstärka den
fjällhotell - två anhälls
romantiska känslan.
[15:37] Döttrar fick
skräckuppväxt - mamma fälls
- Vi har redan delat ut mer än 600 snittar, kunde
butikschefen Johan Wester berätta som ett mått på den
[15:08] Anmälde
stora anstormningen.
internetbedrägeri
[14:16] Leksand sparkar sitt
nyförvärv

Sökord eller webbnr.

BORLÄNGE
"Det här kommer vi absolut att göra fler gånger".
Ica Kvantums butikschef, Johan Wester, var lyrisk
under torsdagkvällens singelkväll i butiken dit
kunder i alla åldrar strömmat till för att kanske
hitta sitt livs stora kärlek.

Senaste Nytt
[18:17] Stark motvind för
chartern

Lägg in annons här >>

Han jagar revansch.
Läs mer

Borlänge

- Jag har också sett ett äldre par som verkade finna
varandra och som lämnade butiken tillsammans, artigt
konverserande.

De startar eget veg-café.
Läs mer

Försett sig med gröna korgar hade också väninnorna
Barbro Gustafsson och Ann-Marie Hagman.

Le ksand

- En kvinna tyckte att vi borde ordna
en singelkväll tillsammans med
Biltema för att få ut fler gubbar, sade
den glade butiksägaren, Patrick
Sjölund. Foto: Mikael Hellsten

?Har det hänt nåt spännande?
- Inte ett dugg, men vi har nyss kommit. Egentligen
borde de ha en speciell kväll för oss 60-plusare, då
skulle ni få se på raggning, lovade Ann-Marie.
Något besviken var hon ändå över att så få äldre män
vågat sig ut.

Nej, julen dansas inte ut i
år heller.
Läs mer
Jobb Borlänge
Lediga jobb i
Afte
Borlänge Dittr-ski
nya
blogge n
jobb finns här!

-Men det kanske är för tidigt. Ju äldre de är, desto
senare kommer de, sade Ann-Marie och blinkade
finurligt med ena ögat. Vad hon nu kan ha menat med
det?

www.jobrapido.se/Borlange

Fakta: Ica:s raggningstips
För att underlätta raggandet hade Ica försett alla gröna
korgar med en lista över lämpliga raggningsrepliker. Här
följer ett litet urval över vad Ica anser att kan locka till
bultande hjärtan:
? Alla dessa kurvor... och jag som inte har några
bromsar!

Alla har lika kul vare sig vi
spelar Pippi eller AC/DC.
Läs mer

? Oj då, jag visste inte att änglar kunde flyga så här
lågt!

LCHF-m am m an

? Simma kan jag, men i dina ögon drunknar jag!

[10:24] Leksand jagar en
skyttekung

? Tror du på kärlek vid första ögonkastet? Eller ska jag gå förbi en gång till?

[09:06] Westholms drömresa

? Är det jag som är full, eller är du verkligen så här snygg?

[05:55] Gustafs utan "Kickis"?
[05:40] Dalatrio i
CX-landslaget
[05:37] Jernberg återkallas till
Edsbyn

? Gjorde det mycket ont? När du föll från himlen, menar jag!

Publicerad: 2010-05-27 21:33

GÖRAN DANIELSON
goran.danielson@dt.se

[05:37] Men här är två som
förlänger med klubben
[05:37] Roger kommer igen jagar revansch
[21:42] Leksand föll - för fjärde
gången

BVC ger dåliga kostråd!
Läs mer

Läsarnas kommentarer (9):

UlrikasförPy
sse l
Kommentarer endast
läsning.
Debattrådar stängs automatiskt efter en vecka.
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[18:51] Svanskotan stoppar
Grand-Pierre i LIF

Nisses Bror

Falu BS förlänger med två

Spring fort,för tar man fel korg,kan det bli intresant...

Fem dalaspelare i
landslagstrupp

Så syr du egna halsband

till hunden! 22:47
Lycka Till, 2010-05-27
Läs mer

Linus tog Sverige till U21-VM

Cool ide.

Grand-Pierre får spela igen
Tre Dalagrabbar i j-landslaget

Hur cool ide som helst, de e ju bättre att ses på de vardagliga planet
nykter.
He le &
nas
Då kommer man nog ihåg att man pratat med andra...Ruggigt bra
ide ICA,,,kör
v iktigaste
hårt....

Leksand letar likvida lösningar

Adde, 2010-05-27 22:25

Falu RS i unik talangsatsning

Patrik Carlgren tillbaka i Falu
FK
Karibigen för Kvarnsveden
Dalasuccén i Flachau
Inrikes
[18:17] Schäfern petad från
tronen
[18:14] Plan försenat fem
timmar efter elfel

Pinigt ..
Ohh vilken pärs det blev .. skulle in & handla, dom röda korgarna var tillfälligt
slut .. så jag chansade & tog den gröna trots att jag är gift sedanNy3mån
sen
när
blogg!..
Om
övervikt,
jag hastar igenom där inne möter jag svämor & hon ser ju naturligtvis
den
gröna
träning och
kampen
att
ändra ett livsmönster.
korgen ..
Läs mer
Nisses bror, 2010-05-27
22:13
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Be bisar
Visa på Facebook:

[18:12] Tre döda i brand i
Täby
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[18:07] Maskinrumsbrand i
Strömstadsfärja
[17:57] FN kritiserar
behandling av samer
[17:44] Var tredje tåg försenat
i december
[17:27] Svårt veta när vi
somnar vid ratten
[17:19] Vinterkräksjukan slår
hårt i norr
[17:09] Forskning skadar
pingviner
[17:02] Nu kan du slå vad om
tågförseningar
Utrikes
[17:42] Berlusconis immunitet
delvis hävd

http://www.dt.se/nyheter/borlange/article659549.ece?pageNumber=3

Singlar i Falun?
Träffa andra singlar i Falun idag gratis
www.flirting.se
Se fler nyfödda här!

Gör reklam själv
Gör snabbt och enkelt reklamutskick
med Reklamfixaren. 25 % rabatt.

Läs mer

Nöje

posten.se/reklamfixaren

Hotell i Mora
Spara upp till 70% på hotell i Mora.
Boka nu!

Bandmedlem ska bli
pappa. Sabaton fixar
vikarie.

Hotels.com

Läs mer

[17:32] Dödsskott mot
Tunisien-demonstranter
[16:59] Gbagbo-anhängare
brände FN-fordon
[16:14] FN-arbetare
kidnappade i Sudan
[15:52] Nigerias näste
president utses
[15:39] Danskt fartyg kapat i
Adenbukten
[14:32] Aska från Etna
stoppade flyg
[13:57] Hamas lovar raketlugn
i Gaza
[13:47] Människorättsgrupp
varnad i Minsk
[12:49] USA-rapport lyfter
spannmålspriserna

Barnläkaren, prästen och
kalasexperten svarar på

Mer Bor länge Thur sday 13 Januar y 2011:

Läs mer

Missar får inte
upprepas

Läsarbilde r

FALUN. Räddningstjänst missade
vid storbränder. Nu kräver
länsstyrelsen bättring.
Redaktionschef Ewa Wirén: Nu blir Dalarna lite säkrare
Läs mer

Töväder lyser upp.
Skicka din egen bild!

(10)

Läs mer

v illa DIY

De får sluta senare
FORSSA. Skoldagen förskjuten en halvtimme för att passa
bussarna bättre.
Läs mer

(0)

Sven överlevde
flygningen till Bangkok.

De börjar gärna senare
GYLLE. Busskaos på väg till skolan.
Nu kan de få börja 40 minuter
senare.

Läs mer

Mora

Läs även: Här får eleverna börja senare
Läs även: Svårare att hålla busstider
Läs mer

(3)

"Känslan är speciell"

Hon ska laga mat i tv.

BORLÄNGE. De startar eget
veg-café.

Läs mer

Borlänge

Läs mer

(7)

Försenade elever får inte stängas ute
BORLÄNGE. Immanuelskolan har nu ändrat sina regler om
försening, så att eleverna får delta på lektionerna oavsett när
de kommer. Det var i september som Immanuelskolan
kritiserades av Skolinspektionen, för att de skickar ut elever
som kommer för sent till lektionerna. Enligt Skolinspektionen
har elever rätt till utbildning, och skolor har inte rätt att stänga
dem ute.
Läs mer

Kolla, nu kan de tvätta
mattorna inomhus!
Läs mer

Krönikor

(1)

"Det här var droppen"
BORLÄNGE. Spårskoter stals. Nu
drabbas skidåkarna.
Läs mer

(6)

Veckans krönika handlar
om att dödens inflytande
minskar.

Telefon avslöjade kvinna

Läs mer

BORLÄNGE. Stulen mobiltelefon ringde inne i lägenhet när
polisen var där.
Läs mer

Pias blogg
(4)

Folkets Hus får behålla alkoholtillstånd
BORLÄNGE. Folkets Hus medger brister och lovar rätta till felen.
Detta sedan alkohol sålts i lobbybaren - men ingen mat.
Läs mer

(14)

Hälsning från Sixten i
Calgary!
Läs mer

Svårare hålla tiden
BORLÄNGE. Rekordmånga väljer
bussen, men tidtabellen blir allt
svårare att hålla.

Bore d &
Be autiful
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(3)

Anlagd brand näst
vanligast
BORLÄNGE. 16 bränder i Borlänge
misstänks ha varit anlagda under
2010.
Anorexin sätter spår.

Läs även: Få bränder har lett till åtal
Läs även: 40 procent av larmen är "falska"
Läs mer

Läs mer
(0)

Föde lse dagar

Bara två av 27 bränder
har lett till åtal
BORLÄNGE. Räddningsledarnas
egna slutsatser kring om bränder
varit anlagda stämmer väl överens
med polisens brandutredningar.
- 27 bränder i Borlänge under 2010
har lett till förundersökningar o mordbrand, säger Mikael
Lundkvist, utredningsledare vid Borlängepolisen.
Läs mer

Pensionerad lärare
önskar telegram från
kungen på sin
100-årsdag.
Läs mer

(0)

40 procent av larmen är "falska"
BORLÄNGE. "Onödiga" utryckningar för nära en miljon kronor.
Så ser verkligheten ut för räddningstjänsten som vid 40 procent
av alla larm kan återvända till stationen utan att behöva göra
någon insats.
Läs mer

(0)

Kortslutning i stadshuset
BORLÄNGE. Strax före klockan 6 på onsdagsmorgonen fick
räddningstjänsten rycka ut till stadshuset i Borlänge på grund
av kortslutning.
Läs mer

(4)

Brages kansli byggs om till
hyreslägenheter
BORLÄNGE. IK Brage har sålt Utanfors herrgård och lämnar
huset under våren.
Köparna planerar att bygga om huset till hyreslägenheter. Även
ett nybygge planeras.
Läs mer

(0)

Blir de bästa femman?
SKRÄDDARBACKEN.
Skräddarbackens skola är med i Vi i
femman för andra året i rad.
- Lite nervös är jag nog, säger
deltagaren Jesper Lidström.

Läs mer

(0)

Husföretag bör betala ersättning
BORLÄNGE. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) anser att
Borlängeföretaget MH Bygg & Husmontage bör betala 14 880
kronor till en Västerhaningebo för fel som uppstod i samband
med att hans hus monterades.
Läs mer

(2)

Unik matttvätt invigd
TJÄRNA ÄNGAR. Kolla, nu kan de
tvätta mattorna inomhus!

Läs mer

(16)

De hämtar din gran
BORLÄNGE. Nu finns ett enkelt sätt
att bli av med granen.
Läs mer

(1)

Så mycket vann Alf
STOCKHOLM/NY VERSION. I morse
skrapade Alf Grahn från Borlänge
sin trisslott i TV:s nyhetsmorgon.
Läs mer

(11)

Foto - nya innehobbyn
UNG: Här får du möta två unga
fotografer.
Johan Altzar: Han började med en lånad kamera.
Cornelia Wahlberg: Hon fångades av porträttbilder
Läs mer

(10)

Följ debatten!
Läs alla insändare från Borlänge här.
Läs mer
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Vad händer i morgon?
Kolla in Dalaguiden och få tips på evenemang.
Läs mer
Redaktionschef och ansvarig utgivare: Ewa Wirén
Adress: Box 265, 791 26 Falun
Telefon: 023-935 00
e-post: 72023@dt.se
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