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Polisen bjuds på
skollunch och kaffe
Emmaboda. Polis som besöker skolorna kommer att
bjudas på lunch och kaffe.
Det beslutet rekommenderar kommunstyrelsen kommunfullmäktige att fatta
som svar på medborgarförslag från Emmabodabon
och läraren Angela Franssons. I förslaget menar
Angela
Fransson att
poliskåren
skall ha en
stående
inbjudan att
Angela
inta fria och
Fransson
pedagogiska måltider i Bjurbäcksskolans matsal. Ett liknande
system finns i Stockholmsförorten Rinkeby där positiva resultat har uppnåtts.

Kommunen går
med i Kumulus
Emmaboda. Emmaboda

kommun skall gå med i
föreningen Kumulus. Den
senares syfte är att främja
internationella möjligheter för unga, och genom
medlemskapet skall kommunen även fortsättningsvis delta i Europeisk volontärtjänst, EVS, ungdoms
utbyten eller utbildningsinsatser. Kumulus verkar
i Kalmar län på uppdrag
från Ungdomsstyrelsen
och regionförbundet och
kommunen betalar för sin
medverkan varje år 15 000
kronor.

Röjningsvecka föreslås

Kommunen vill förbättra servicen för lämning av trädgårdsavfall.
EMMABODA

Trädgårdsavfall ledde till
omfattande diskussion
på gårdagens kommunstyrelsemöte, och en
tänkbar lösning på frågan är en röjningsvecka
på våren och en på hösten då Emmaboda energi
hämtar trädgårdsavfall
på kommunens orter.

Diskussionens utlöstes
då Inger Bark-Lagergrens
(mp) motion i ärendet
dryftades.
– Kommunen erbjuder
dålig service ifråga om
trädgårdsavfallet,
sade

Berthold Andersson (m)
och menade att det inte
räcker med att Emmaboda energi har öppet några
timmar längre sista lördagen i varje månad.
Ökade kostnader
Lennart Gustavsson (c),
vice ordförande i Emmaboda energi, pekade på
att ett ökat öppethållande
på energibolagets ristipp
skulle innebära kraftigt
ökade kostnader.
– Lämningen av ris måste
övervakas, för tyvärr passar vissa på att slänga även
sådant som orsakar stora
skador på bland annat

flistuggar.
I Vissefjärda har de
boende möjlighet att låna
nyckel till en låst ristipp.
– Det fungerar bra,
men dessvärre slängs det
sådant som inte har där
att göra, sade vissefjärdabon Göte Svensson (s).
I Långasjö är ristippen
ständigt öppen, men där
slängs bara trädgårdsavfall. I Boda glasbruk har en
ristipp länge efterfrågats.

Nu ska vi lösa
den här frågan
så att alla blir nöjda.
ANN-MARIE FAGERSTRÖM

– Om inte den här frågan löses på ett bra vis lär
vi även fortsättningsvis
ha problemet med trädgårdsavfall som slängs i
samhällsnära skogar, sade
Jan-Olof P. Jäghagen (s).
Containrar sätts ut
Berthold Andersson föreslog att containrar sätts
ut i samhällena som saknar ristipp och att energibolaget hämtar avfallet.
Han är dock tveksam till
att detta skall kosta pengar för den enskilde. Lennart Gustavsson menade,
att en röjarvecka om våren
och en om hösten kan

vara lösningen. Containrar ska då sättas ut i respektive samhälle. Avfallet
ska sedan brännas och bli
energi.
Frågan återremitterades
och ska utredas ytterligare.
– Nu ska vi lösa den
här frågan så att alla blir
nöjda. Att frågan är viktig
vittnar våra politikerkaféer om, sade kommunstyrelsens ordförande AnnMarie Fagerström (s).
TEXT
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Internetfilter i skolan ingen lösning

Minus för energibolag

Emmaboda. Förbud löser
inte problemet med att
barn och ungdomar kan
få se olämpligt material
på internet på skoltid.
Det fastslog kommunstyrelsen på tisdagen då
Inger Bark-Lagergrens
(mp) motion om införande av internetfilter
på datorer i skolan och i
fritidsverksamheten behandlades.
Bildningsnämnden
har tidigare tagit ställ-

Emmaboda.

ning mot filter. Däremot
förordas mer vuxennärvaro kring datoranvändningen och mer
internetutbildning för
skol- och fritidspersonal. Obevakade datorer
skall dock förses med
filter, och rent olagliga
sidor är spärrade.
– Det är viktigt att barnen lär sig umgås på ett
vettigt sätt med internet,
och förbud gör det bara
ännu mer intressant,

sade Jan-Olof P. Jäghagen.
Bo-Eddie Rossbol (s)
pekade även på chattsidor som en risk.
– Det förekommer att
exempelvis pedofiler tar
kontakt med barnen på
sådana sidor och det är
också ett allvarligt problem.

PETER LEJON

Emmaboda
kommun redovisar ett underskott på 6,9 miljoner
kronor 2007. Det är första gången på nio år som
kommunkoncernen redovisar ett negativt resultat, och jämfört med 2006
är det en försämring med
22,2 miljoner kronor.
Emmaboda energi får i
årsredovisningen för fjolåret ett minus på 4,8 miljoner kronor, och det är den
största enskilda minus-

posten. Samtidigt ökade
låneskulden med 30 miljoner till 540 miljoner.
-Glädjande är dock att
förvaltningarna klarade sig
bra, och särskilt bra gick
det för bildningsnämnden
som fick ett plus på en dryg
miljon, säger ekonomichef
Jan Demerud.

PETER LEJON

Galleri Garvaregården slår upp portarna för sin andra säsong
LÅNGASJÖ

Sommar på nytt, i alla
fall nästan, och det innebär en ny säsong på Galleri Garvaregården på
Kyrkvägen. Just nu visar
Elisabeth Hall och AnnMarie Utvik måleri och
grafik i den ombyggda
ladugården.

Fjolåret innebar att
Långasjö fick ett alldeles nytt konstgalleri. Det
drivs av Britta och Jan-Erik
Fransson, och under 2007
hanns en handfull utställningar med. Nu är det dags
igen, och Elisabeth Hall
som är verksam i Löttorp
på Öland visar måleri med
mestadels Ölandstema.

Ann-Marie Utvik använder sig gärna av geometriska figurer.

Elisabeth Hall får många av sina motiv från norra Öland.
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– Jag försöker fånga de
grundläggande formerna
och dessutom ljusspelet.
Jag plockar bort så många
detaljer som möjligt för att
fånga kärnan i motiven,

berättade hon under lördagens vernissage.
Elisabeth Hall och AnnMarie Utvik från Byxelkrok ställer ofta ut tillsammans. De ingår båda i

gruppen Åkerbo-konstnärerna och medan Hall
arbetar med måleri sysslar
Utvik med grafik.
– Jag arbetar mycket med
träsnitt och gillar när ett

trästyckes ådring träder
fram som en del i tryckets
motiv. En av de saker som
fascinerar mig med grafik är att man måste tänka
framåt hur motivet blir i

slutänden. Så är det både
med träsnitt och linoleumtryck.
PETER LEJON

Vårfest med Gösta Linderholm

Presentkorts Jak t
22-24 maj i Emmaboda!
Handla för 500:- och var med i utlottningen
och vinn presentkort.
Deltagande butiker - Se annons den 22 maj.

Emmaboda. Gösta Linderholm återvänder till Emmabodatrakten på lördag. Då arrangerar nämligen Runes bensin sin årliga vårfest och Linderholm är huvudattraktion.
Unga musikanter medverkar, och det gör även Lindås
musikkår. Senast Gösta Linderholm var i trakterna var
när han spelade i Duvemåla hage för snart två år sedan.
Mångsysslaren Gösta Linderholm är bland mycket annat
känd för sin låt Rulla in en boll och låt den rulla.

Noterat
PRO-bridge. Har spelats i en ny omgång. Resultat: 1) Jan Tornegård - Gösta Almgren, 106 p. 2)Knut Johansson - Göran
Hermansson, 102 p. 3)Gerthy Jonsson - Allan Wahlby, 98 p.
4)Anna-Lisa Arvin - Ebbe Warne, 95 p. 5)Kr. B. Lindvall - Olof
Heiding, 86 p. 6)Inga Zachrisson - Ove Zachrisson, 81 p. 7)
Gull Karlsson - Kurt Petersson, 74 p. 8)Ulla Erixon - Kjell-Åke
Erixon, 71 p. 9)Bern Fransson - Bertil Wadelius, 63 p.

