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En skadad i
traﬁkolycka
Umeå. En person är skadad i
trafikolyckan på E4:an norr om
Sävar. Klockan 07:15 gick larmet om en...

Publicerad idag kl 10.08

Telegram. Ett nederländskt fartyg som erbjuder kvinnor medicinsk abort är på
väg mot Guatemala, i ett försök att kringgå landets hårda abortlagstiftning.
Under fem dagar, med start på torsdagen, ska kvinnor erbjudas
abortpiller som kan avbryta graviditeter som inte gått längre än
tio veckor. För att inte strida mot Guatemalas lagar måste
fartyget bege sig ut till internationellt vatten, knappt två mil
utanför kusten, innan behandlingen genomförs.
Enligt organisationen Women on Waves, som ligger bakom
aktionen, sker varje år 65 000 illegala och farliga aborter i
Guatemala.
Organisationen har tidigare lagt till i en rad andra länder, bland
annat Polen, Spanien och Portugal. Vid den senaste resan,
2012, blev de dock stoppade av flottan när de försökte lägga till
i en hamn i Marocko.

Björklöven tog femte
raka
Björklöven. Timrå dominerade
matchen hemma mot Björklöven
spelmässigt och vann skotten med 31-14. Men...

Utökad vädervarning för
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länet
Nyheter. Nu gäller klass 1varningen från SMHI även
inlandet. Ett djupt lågtryck drar
bort till Finland och...

Flera skadade förda
med ambulans till
sjukhus
Nyheter. Flera personer har förts
med ambulans till sjukhus. Räddningstjänsten
tvingades att klippa upp...

Nytt målvaktsess i
Skellefteå
Sporttelegram. Slutspelet närmar
sig och Skellefteå spelar nu ut ett
nytt starkt kort. Reservmålvakten Gustaf...

Spara

TT
redaktionen@folkbladet.nu

Andra har även läst

Bussar hindrar traﬁken
Umeå. Två bussar hindrar trafiken i
sjukhusbacken. Klockan 07:33 rapporteras att
två bussar har problem...

Annika Andersson
(C) tar time out
av
INLANDET
privata skäl Efterlyser tips
”Jag tål inte lögnerna
LEDARE

SPONSRAD

Inlandet. Annika Andersson (C),
och hyckleriet,
vice ordförande i kommunstyrelsen i Vilhelmina,
Björklund”
tar time out med omedelbar...

LEDARE

”Nilsson (SD) spottar
Förintelsens oﬀer i
ansiktet”

INLANDET

Annika Andersson (C)
tar time out av privata
skäl

Vi förstår att man kan
bli av med jobbet
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UMEÅ
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frisörsalong
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friidrott
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Här är favoriterna
inför Mellofesten
Skellefteå. Oddsen har landat. Här är
favoriterna inför Mellofesten i Skellefteå.

Vad ﬁck grannen
för huset?
Hon föreslog Lycksele – får
kritik av Vilhelminapolitiker

Fastighetsaffärer. Här är den senaste
tidens fastighetsaffärer från hela länet.

ANNONS

Inlandet. En debatt har blossat upp på sociala medier efter debatten i sametinget
om den samiska parlamentsbyggnaden…

Stinnerbom: "Noga med
att skilja på mina roller”
Inlandet. Stinnerbom tycker debatten är märklig i
och med att hon företräder Gouvssinásti i sametinget och att det inte har fattas något
beslut än gällande parlamentsbyggnaden …
TRAFIKEN

Tele & Datakommunik...
Skräddarsydda tjänster och
produkter till företag

MEST LÄST IDAG

En skadad i traﬁkolycka
En person är skadad i trafikolyckan på E4:an norr om Sävar…

Björklöven tog femte raka
Timrå dominerade matchen hemma mot Björklöven spelmä…

Utökad vädervarning för länet
Nu gäller klass 1-varningen från SMHI även inlandet. Ett dj…

Flera skadade förda med ambulans
till sjukhus
Flera personer har förts med ambulans till sjukhus. Räddningstjänsten tvi…
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Olycka: En person skadad
i traﬁkolyckan på E4:an
Umeå. En person har skadats efter en trafikolycka på E4:an norr om Sävar. Vägen är
avstängd.

Räddning: Tvingades klippa
upp bilen för att ta ut skadade
Nyheter. Flera personer har förts till sjukhus efter två olyckor på E4:an.
Räddningstjänsten tvingades klippa upp taket på en av bilarna.

Ännu en olycka
söder om Sävar
Umeå. Ytterligare två trafikolyckor på
E4:an rapporteras.

Slutspelet närmar sig och Skellefteå spelar nu ut ett nytt sta…

Bussar hindrar traﬁken
Två bussar hindrar trafiken i sjukhusbacken. Klockan 07:33 rapporteras a…

Annika Andersson (C) tar time out
av privata skäl
Annika Andersson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen i Vilhelmina, ta…

Traﬁkolycka på E4
Vid 22.30-tiden på onsdagskvällen kom larm om att det ske…

Utökad varning
för länet
Nyheter. Nu gäller klass 1varningen från SMHI även inlandet.

NyF målvaktsess i Skellefteå

"Ni borde skämmas, Ikea"
Finns det något mer svenskt än Ikea? Utomlands verkar nä…
1

Krokodiltårar över granskning

Totalstopp på E4:an

Bussar hindrar traﬁken

Jag såg att Petter Nilsson (SD) anser att hans parti behandl…

Skellefteå. En buss hindrar trafiken på
E4:an vid Sikeå.

Umeå. Två bussar hindrar trafiken i
sjukhusbacken.

Fler olyckor söder om Sävar
Ännu en trafikolycka på E4:an rapporteras. Klockan 07:49 i…

SKID-VM I LAHTIS

Tjuvar stal kassan – nu försvinner
kontanterna
Efter inbrottet på salongen har KällbergElmberg beslutat att göra verksam…

Irakiska styrkor stormar Mosuls
ﬂygplats
Irakiska styrkor stormar flygplatsen i Mosul, rapporterar statlig irakisk...

Totalstopp på E4:an
En buss hindrar trafiken på E4:an vid Sikeå. Trafikverket varnar för ett...

VM-Magasinet: "Vågar
inte utesluta Northug"
Längdskidor. Sporten är på plats på Skid-VM i Lahtis och i eftermiddag klockan 14 är
det dags att sparka igång mästerskapet på allvar. Då är det nämligen dags för det så
intressanta sprintkvalet.

Grip om Peterson:
"Väldigt harmonisk"
Längdskidor. Under torsdagsmorgonen höll svenska
landslaget pressträff inför lördagens Skiathlontävling. Sporten
passade dock på att fråga ut förbundskapten Rikard Grip om
dagens sprinttävling.

Kurvan som

Klöfver: Jag är
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kan avgöra allt tämligen säker
Längdskidor. Det finns ett par tuffa
backar – men allt avgörs ändå i sista
kurvan. Där måste Teodor Peterson och
de andra svenska medaljhoppen ha rätt
position.

Krönika. Nu är det upp till Teodor
Peterson att frälsa Umeå och Sverige.
Om han lyckas? Varför inte?

#LÖVEN

Höjdpunkterna från
Björklövens nattrysare
Björklöven. Björklöven slog Timrå med 4-2 i en match som blev försenad på grund av
snöoväder och spelade klart först strax innan midnatt. Se höjdpunkterna här.

TV: "Stolt över
killarna"
Björklöven. Björklöven fick sämsta
tänkbara förberedelserna inför matchen.
Det spelade ingen roll.

Täcka upp
miljöbearbetning
FOLKETS RÖST Vi läser nu i

media att Rönnskärsverken i
Skelleftehamn och...

PeFersson: "En
bragdseger som kan
vara skillnaden"
Björklöven. Sju timmar i buss och
möte med ett av seriens skickligaste lag.

ANNONS

En lastbil i krock med Så gör du dig redo för SD-politiker: Partiet
personbil
kontorsfriheten
lika förföljt som
UMEÅ Umeå. En lastbil är
Tekniken har förändrat kontorets judar under
inblandad i en ännu trafikolycka betydelse
Förintel...
på...

NYHETER Nyheter. ”Vi snackar

”Kanske inte så
mycket ﬁness”
ISHOCKEY Ishockey. Skellefteå

hakar på tätlagen i SHL när de
slog...

Blogg

SPORT

Vintersp
Lahtis..

ju närmast det förtryck som var
under...
ANNONS

Vi förstår att man
kan behöva hjälp
med en nystart efter
sju...
Ibland behöver man en tillfällig
lösning för att kunna...

ANNONS

Nobelprisvitaminet
Kölden svår för
sprids som en löpeld i strandsatta
Norden
migranter
Nobelprisvitaminet sprids som
en löpeld i Norden

NYHETER Nyheter. Barn och

vuxna huttrar i provisoriska tält i
minus...

En skadad i
traﬁkolycka

Lindquist: ”Riktigt
bra försvarsspel”

UMEÅ Umeå. En person är

BJÖRKLÖVEN Björklöven. David

skadad i trafikolyckan på E4:an
norr om...

Lindquist assisterade till 1-0målet och...

ANNON
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