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SÄFFLE. ”Villan blir helt förstörd”

SÄFFLE. ”Man får historian från 1971”

Två till sjukhus
efter villabrand
Vid klockan 01.50 på
natten till fredagen
inkom ett larm om en villabrand i Brotorp i Säffle
kommun.

Joakim Blomberg
vara två man kvar för bevakning och eftersläckning. Villan blir helt förstörd, säger
Blomberg.
Villan är fortfarande avspärrad för brandplatsundersökning.

På torsdagen fanns Åke
Sandberg på plats vid
Säffle Bibliotek för sin
nyligen lanserade bok Främling i sin stad.
Först på plats var en gammal
klasskamrat från Realskolan
till Åke, Lars Blom. Åke var
minst sagt förvånad när han
såg att Lars fått tag i boken
på egen hand genom en beställning hos Akademibok-

handeln i Karlstad.

Vad tyckte du om boken?
– Det var delvis mycket av
en fack-bok om politiken i
Säffle. För mig var den lite
svårläst, men man får historian från 1971, svarade Lars.
Strax efter Lars kom en
kille som Åke träffat i sitt
jobb med boken, Frezghi
Tesfamariam och som finns
skriven i hans bok. Åke träffade honom i samband med

hans besök i Säffle 2014 och
intresset för att börja skriva
boken hade fått sin start.
Då var Frezghi nyanländ till
Säffle och han är en av de som
Åke tog upp kontakten med
senare för att se hur det hade
gått. I dag jobbar Frezghi på
Bokashi och trivs bra i staden.
– Jag gläds åt mitt jobb
och har fått mer frihet, säger
Frezghi.

Cecilia Snöbohm
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Per-Johan Thörn
Diana Dragic
diana.dragic@
saffletidningen.se

Kärt återseende vid signering
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sjukhus med ambulans.
Räddningstjänstpersonal
från Säffle och Åmål arbetade med branden, totalt sju
enheter.
Vid 04-tiden på natten
lämnade personalen från
Åmål platsen.
– Man har släckt invändigt
i bostaden och jobbat med
att frigöra taket, det har varit
glödbränder i takkonstruktionen. Det kommer att

Frezghi Tesfamariam var även han tidigt
på plats för en signering. Frezghis resa till
Sverige finns med i boken och han är en
som Åke träffat.
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Räddningstjänst, ambulans
och polis skickades till platsen.
– Det är fullt utvecklad
brand med lågor genom
altan och fönster. De har
påbörjat yttre släckning
och jobbar med det, säger
Joakim Blomberg vid SOS
Alarm som svarar för Räddningsregion Bergslagen,
klockan 02.40.
Alla kom ut ur bostaden,
men två personer fördes till

”

Det är fullt utvecklad brand
med lågor genom altan och
fönster.”

Åke Sandbergs gamla klasskamrat, Lars Blom
från slutårgången 1961 på Realskolan i Säffle
var först att få sin bok signerad under
torsdagen.
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